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كم من إنساٍن قام بواجبه.. ففقه آية فكان هو اآلية؟
وانظر لفهـرس سوِره.. لترى رموز ألوان سعة الحيـاة
معّبًرا عن مجاالِتها الحيوية المتنوعة بأسماء السور..

حوِلك

يدلك على مشهد الحياة
الذي هوى من عقولنا وذوى من قلوبنا

من

اهلل..

و انُظـر

نتقبل النقد الحق من كل أحد، ونرده عليه بالثناء والشكر.
ونذعن للحق كيفما طلع بدره، ومن أين انبلج فجره، بل نتلقف الحكمة أينما وجدت.
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كلمة العدد
�أّن  ت�ؤمن  �لتجديد  وجمعية  ومظهر،  ج�هر  بعدين؛  ذو  كائن  �لإن�سان 
�أنه  و�حلّق  بهديه،  ويهتدي  يقّ�مه  �سالح  برنامج  يلزمه  �لإن�سان  ج�هر 
�أو  ب�ساطًة  يزد�د  فقط  �لإن�سان  �هلل  خلق  منذ  �لدهر  مدى  ثابت  برنامج 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  بحياته  ُيعنى  �لذي  �لإن�سان  مظهر  �أما  عمقاً، 
مقا�سده  كانت  و�إن  متغّي  �سالح  برنامج  فله  و�حل�سارية  و�ل�سيا�سية 
�أ�سكال قد ل ينا�سب غيه. برنامج  و�حدة، فما ي�سلح لزمان ومكان من 
ينفع،  ما  حملّه  ليحل  �لفا�سد  هدم  وبناء،  هدم  عملّية  ه�  �ل�سالح 
�لنا�س  �إبقاء  �لتي هي  �لغاية  بل�غ  بعد على  فيما  و�لأمة  �لفرد  وليعني 
�آفات  من  وج�دها  وحفظ  و�لنتاجية،  و�لهدفية  �حلي�ية  م�ؤ�ّش  على 

و�لنهيار. �لرتّدي 

برنامج  يف  فاعال  حي�يا  نف�سه  ليجد  �لإن�سان  يلزم  مفه�م  �أهم  ولعل 
خالل  من  يفعل  �أن  ينبغي  مبا  �إميانه  مبعنى  بذ�ته،  �إميانه  ه�  �ل�سالح 
مدركاً  يظّل  �أْن  على  ينبغي،  ما  على  ُتعينه  بق�ى  ُمعّباأ  و�أنه  �لذ�ت  تلك 
هي  �لتي  و�لكمال،  �حلقيقة  عن  باحٌث  و�أنه  �لعلم  �إىل  د�ئماً  مفتقرٌ  باأنه 
�أن ُي�سّمم باأن يك�ن مع  �آخر، لهذ� فعليه د�ئماً  غالباً ما تك�ن يف مكان 
�أّن هذه �حلركة  ذ�ته و�أن يك�ن فيما ور�ءها يف ذ�ت �ل�قت، لي�سهد كيف 
�لذي  م�ساره  هي  للخارج  ذ�ته(  )�أي  �لد�خل  من  �لأ�سا�س  يف  هي  �لتي 
�لآخرين.  مع  �ملتبادل  تفاعله  خالل  من  و�ل�سالح  �لتط�ير  نح�  يحّفزه 
يتطلّع  �إن�سان  لكل  تقدميها  �لتي ميكن  للحياة  �ملج�ّسمة  �لروؤية  هذه هي 
ذ�ت  �أن  وه�  �مل��س�ع؛  �أ�سل  على  �لتاأكيد  مع  �حلّي،  �لإن�ساين  لل�ج�د 
ب�سمات  خالل  من  يتجلّى  �أثر،  �لفعل  ولهذ�  فعله،  يف  تتبّدى  �إن�سان  كّل 

وم�ستقبله! وحا�شه،  مبا�سيه  �إن�سان  كّل  وج�د 

باإمكانياته  فرد  كّل  �إح�سا�س  هي  �لجتاه  هذ�  يف  �خلط��ت  فاأهم  �إذن، 
�لعقبات  وم��جهة  �لتطّ�ر  للتحّ�ل  و�لقابلة  �لكامنة  تلك  وقدر�ته، 
�سلطان  لمتالك  وتعمل  بل  �لعرث�ت  جتّنب  �لتي  �لأ�ساليب  و�بتكار 

عليها.  �لتغلب 

رئي�س �لتحرير
كرمية عبدالكرمي

مدير �لتحرير

مدير �لنتاج

�لت�سميم و�لإخر�ج �لفني

هذ� �لعدد متت طباعته بناًء� على طلب من 
�أع�ساء �جلمعية وعلى نفقتهم �خلا�سة.
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�أخالقيات  �آفاق  يف  ج�لة  �لتجديد  جملة  من  �لعدد  هذ�  �سفحات  بني 
تلّمح  يف  وت�سهم  ج�هرنا،  ل�سالح  تْغرُ�س  وجمتمعية  فردّية  وقيم 
ومعرفة،  قيًما  الكمال"  "أخالق  ف�سل  بيان  من  بدًء�  �ل�سالح؛  خط��ت 
ع�شنا  ت�سمية  برّرت  �لتي  قيمنا  يف  �لنحد�ر  ��ستعر��س  ثم  ومن 
�لتي  "النميمة"  مفه�م  مناذجها  �إحدى  الحديث"،  الجاهلي  بـ"العصر 
و�سائل  وفر�ستها  رّوجتها  �لذهنية،  �لعب�دية  من  حالة  �س�ى  لي�ست 
رئي�س  ملف  يف  عر�سه  مت  �لأو�سع  وغر�سها  �لي�م.  �لجتماعي  �لت���سل 
على  يلت�ي  �لإن�ساين  �مل�سار  يف  �ع�جاج  وه�  �لحتيال"،  "م��س�ع  بـ 
�لقان�ن �لأعلى �ل�سامي، �لقان�ن �لذي يق�م على تبادل �لقيم �ملت�ساوية 
�شبت  �لإن�ساين  لل�سالح  م�ساّدة  كاآفٍة  �لحتيال  هذ�  حتليل  مت  بعدل، 
حافة، �خلطاب �لإعالين، ويف �لعالقة �لزوجية. جمالت �حلياة؛ مثل �ل�سَّ

�لفكري  �ل�سالح  ت�سييد  عليها  يق�م  �أدو�ت  عّدة  ��ستعر��س  مّت  كما 
لإلصالح  كعماد  "التدافع  كالتد�فع:  و�ملجتمعات،  لالأفر�د  و�ل�سل�كي 
نتلّمح  وكيف  آخر"،  بمفهوم  و�لتق�ى:"التقوى  للتغيير"،  وجوهر 
و�ألفاظنا �مل�سيئة  �لعد�ئي  �لع��قب لُنعّدل باحلّب و�لت�سامح من �سل�كنا 
"السلعة  مفه�م  تبيان  �لعدد  ويف  البؤبؤ"،  في  الثمرة  "زراعة  يف: 
وتد�ولتنا  معامالتنا  يف  �لروحي  كمالنا  نح�  كمد�رج  المعنوية" 

مناء.  و�أد�ة  حياة  مادة  لتك�ن  �لإن�سانية 

للت�ّقي  وُينّبه  �ملجتمع،  وتهّدد  �لفرد  كيان  تهّد  �آفاٍت  �لعدد  يعر�س  كما 
�لنتقام  �سل�ك  من  �لتحرّر  ووج�ب  بـ"الضحية"  �ل�سع�ر  كاآفة  منها، 
و�لتي  �ملنفلتة  "الكراهية"  ق��ئم  �آفة  و�أي�سا  وجتاوزه،  له  �ملالزم 
وقائية،  �إيجابية  لتك�ن  �ل�حي  بقّبان  وتنقيحها  �سبطها  �إعادة  ينبغي 

و�آثاره.   وم�ساديقه  مفه�مه  �شح  عرب  "الفسوق"  �آفة  وثالثها 

تاأمل  فاإّنها  �لتا�سع،  عددها  يف  ذلك  كل  �لتجديد  جملة  تقّدم  و�إذ 
ومعاجلات  خيار�ت  تقدمي  خاللها  من  ُت�سهم  �أن  لل�عي  ماّدة  ببّثها 
�حلياة  خما�سات  جتاوز  على  وحتّثه  و�أفر�ده،  �ملجتمع  ت�س�ن  ومر�قي 

و�سالم. ورقيٍّ  باأمٍن  و��ستئنافها 

كرمية عبد الكرمي

العدد التا�شع 



المحتـوى

١٨

ملف العدد:

صناعة اإلعالن
أكبر  هو  التجارية  والعالمات  للدعايات  صور  من  ذاكرتنا  به  تحتفظ  ما  أن  الحقيقة 
معينة  منتجات  لشراء  نميل  قد  ذلك  رغم  ولكننا  تذكره،  نستطيع  مما  بكثير 

لكون اسمها مألوفًا ومتكرراً فقط. 

تحصين األسرة من بذور اإلحتيال
األرض  يُعّمرون  الذين  األخيار  األبناء  وتثمر  والمبادئ  القيم  على  تتغذى  األسرة 

بالسالم ما لم تصبهم لوثة االحتيال.

الصحف ُقدٌس مستباح
عملية نقل المعلومة تُعّد أهم مسارات تطور الوعي والمعرفة. فاإلنسان مخلوٌق 
يتطور بالتعّلم، ولهذا بعث اهلل سبحانه الرسل معلمين للبشرية، مهمتهم نقل 

المعلومة بصدق وشرف من مصدرها األصل إلى مستلمها.

بها كسبا  التي نحقق  الوسيلة  اآلخر، وهو  ثقة  االحتيال خداع قائم على استغالل 
غير مشروٍع أو نَْعِبُر بها لغاياٍت شريرٍة، وهو في الُجملِة وسيلٌة لتحقيِق المقاصد 

الدنيئة والخبيثة البعيدة عن الشرف.  

النفاذ بالشرف أو النفوذ باالحتيال

النميمة 
والعبودية الذهنية

أخالقيات الكمال ٨

٢٨

٢٢

٣٤

٤٠

هي  لإلنسان  األبدية  والمنازلة  الكبرى  المعركة 
القمقم  من  عقله  إطالق  على  يعمل  أن  في 
جهاد  نُسّميه  ما  وهو  فيه،  النفس  لُيدخل 
النفس، ومفتاحه مخالفة الهوى، وهي معركة ال 

يمكن الفوز فيها بالضربة القاضية.



٤٤

التقوى٥٠
بمفهوم آخر

األمور  من  هي  وغيرها  الوعي،  فقدان  الزيف،  االحتيال، 
الوجود،  متعّدد  بشكل  األيام  هذه  حياتنا  تجتاح  التي 
ولها مداخل وحيل زادت من روعتها التقنية، ونحن في 
أمّس الحاجة لوقاية Protection مستمّرة كي ال نقع 

في حبائلها.

منّوعات:

التدافع
عماد اإلصالح وجوهر التغيير

اإلنسان المحمدي٢٧

أفال ينظرون٦٥

آلية نحو التغيير٧١

كلمة اهلل١٧

#لنحيي_فكرة٨٤

صالة وصالت ٨٨

)َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه(
الفسوق.. تعريفه ومصاديقه

المفاهيم  من  الكثير  المسلم  لإلنسان  الالواعي  العقل  في  يستقر 
دون  المتوارث،  التلّقي  بفعل  تلقائي  بشكل  تخزينها  يتم  التي  الدينية 

تمحيص أو تدقيق في مدى صحتها.

٧٦

زراعة الثمرة في البؤبؤ
أخفى اهلل البذرة في جسم ثمرٍة، لتشتهيها عيُن اإلنسان وتقطفها يُده، 
فيتذوق الثمرة ويلتّذ بها أّواًل، لُينتج بعَدها قراَره وإصراَره بزراعة بذرتها، 

لُتعيد إعطاءه ثمرتها الشهّية.

٥٦

السلع المعنوية مدارج كمالنا اإلنساني
اإلنساني  كمالنا  لتحقيق  بها  لنرتقي  لنا  أُتيحت  التي  المعنوية«  »السلع 
مجتمعاتنا،  على  المهيمنة  المادية  الثقافة  بتأثير  ولكن  جداً،  كثيرة 

تأّسست عالقات غريبة وشاّذة بين اإلنسان وأخيه.

٦٠

الضحية واألشواك
صورة  حربة،  نفسها  الضحية  وأصبحت  األشواك  بين  الضحية  عِلقت 

رمزية لكل َمن يُظَلم ثّم يّتخذ صورة الظاِلم ونهجه سبيال.

٦٦

ماذا نكره؟
»ماذا أكره؟« سؤال من األهمية بمكان أن يسأله كّل إنسان لنفسه.

٧٢

الحياة تفّتح وازدهار
وبحمٍل  بمعانيها  الحياة  ليحيا  بل  ويزفر  ليشهق  اإلنسان  يخلق  لم 

حقيقي لمسؤولياتها.

٨٠

العصر الجاهلي الحديث
فيه  ولموقعه  للوجود  اإلنسان  نظرة  في  تقصير  او  قصور  الجاهلية 
تسوقه للعبث، حين يجهل أو يتجاهل اإلجابة الصحيحة على سّر وجوده.

١٢
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اإلفراط والتفريط، فكل كمال فهو واقع بين  التوسط بين  الكمال األخالقي في  إّن مفتاح  قال األخالقيون 
فكأنك  شيء  عن  استغنيت  ومتى  األغيار،  من  ُيحّررك  الذي  الزهد  مفتاحه  المتصّوفة  وقال  نقيصتين.  

ملكته، وقد استعبدك ما ملكك، فالحرية 'هي االنطالق من رّق األغيار'.
وبداياتها  القلوب،  مركزها  والنوايا  النوايا،  بدايتها  إرادة  والسلوك  سلوك،  أرباب  والمتصّوفة  األخالقيون 
ينطق  فال  له،  مستقلة  إرادة  ال  قمقم،  في  محبوس  جبار  مارٌد  والعقول  العقول،  مركزها  واألفكار  أفكار، 
حتى ُيستنطق. تواجهه النفس مارٌد جبار آخر، ولكنه مارد نشط طليق خارج القمقم، فهو يتمّرد ويتحايل 

ويتلّون ويمكر ويتشهى وُيضّلل وُيراوغ وُيناور طلبًا لما يريد وهروبا من أن يحبس في القمقم.
 ومعركة كمال اإلنسان قائمة على إطالق العقل مع حبس النفس، وال تكون النتيجة مثمرة إال بهذا، فمن 
المتصّوفة من حبس النفس ولكنه لم ُيطلق العقل فسيطرت عليهم الخرافة، ومن أهل الفكر من أطلق 

العقل ولكنه لم يحبس النفس، فتشيطنت عقوُلهم أو ضّلت وصارت في خدمة األهواء. 

الكمال
بقلم: عيسى الشارقي
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من  عقله  �إطالق  على  يعمل  �أن  لالإن�سان هي يف  �لأبدية  و�ملنازلة  �لكربى  �ملعركة 
�لهوى،  ومفتاحه خمالفة  �لنف�س،  ُن�سّميه جهاد  ما  وهو  فيه،  �لنف�س  لُيدخل  �لقمقم 
بني  �لقوى  تو�زن  فطبيعة  �لقا�سية،  بال�رضبة  فيها  �لفوز  ميكن  ل  معركة  وهي 
�خل�سمني جتعل ذلك م�ستحيال، بل هي معركة طويلة وُم�سنية ول يكون �لن�رض فيها 
�إل بالنقاط، و�أما �لهزمية فلي�س من �لنادر �أن تكون بال�رضبة �لقا�سية حينما يتو�جه 
طليٌق وحمبو�ٌس، وما �أندر من �جتاز �ملنازلة بن�رض ُمبنٍي من �لآدميني، ولكن كثريون 
��ست�سلمو� بل ل يجدون للمعركة معنى، فاأخذو� ر�ية �لعقل و�ن�سمو� بها جلي�س �لنف�س 
ف�سارت عقولهم جند�ً من جنود نفو�سهم، فهي كاخلبري يف خدمة �جلبابرة، وكالفقيه 

يف خدمة �ل�سالطني!
و�إن �أردت معرفة نف�سك فانظر هل تْتبع ظلَّك؟ �إّن ُمّتبع هو�ه كمن َيْتبع ظلَّه، فقد يظّن 
�أّن قر�ره م�ستقّل وحرّ وعن �إر�دة، ولكنه �إمنا يتابع هو�ه �ملنعك�س عنه كانعكا�س �لظّل 
عن بدنه، ترى كيف تكون حركة َمن ُيتابع ظلّه؟ �ألي�ست حركة كوميدية تر�جيدية يف 
�آن؟ هل له �أن يتجاوز �ل�سقوط؟ هل يقدر على ��ستب�سار بقية �لطريق و�سعة �ملكان 

وتعّدد �ملخارج؟ كال بالطبع.
�إّن �إتباع �لعقل لن يع�سمك من �لعرثة و�ل�سقوط، لأّن حت�سيل كمال �لعقل يف كمال 
�ل�رضوط لي�ست طبيعة ب�رضية، فنحن نبد�أ من نق�س ويف نق�س وكل �إحاطة لنا فهي 
حتمل  و�أنك  �لكمال،  طلبت  �أنك  هنا  فخر�  يكفيك  ولكن  مبنقو�س،  منقو�س  �إحاطة 

�ل�ستعد�د �لكامل للتطّور وجماوزة �لنق�س، وطلب �لكمال كماٌل يف ذ�ته.
�سائر  عن  تفرّدنا  مُيّيز  ما  هو  �لإميان  فهذ�  ومباهياتنا  بكينونتنا  نوؤمن  كب�رض  �إننا 
�حليو�نات وعن �سائر �لأفر�د مّمن ي�ساركونا �حلياة، فالإن�سان كائن ذو �إر�دة وينبغي 
لإر�دته �أن تكون حرّة، ولكن �ّتباع �لهوى ُي�سلّلنا وُيلّب�س علينا، فبدل �أن جند حرّيتنا 
يف �ّتباع �حلق و�ل�سدق يجعله يف �ّتباع �لأنا، لتتحّول �لأنا حموًر� لهما، فال نقبل 
�لأ�سياء كما هي، بل نريدها كما نحن، ولكن �لأ�سياء ل ميكن لها �أن تكون �إل كما هي، 
ا،  ولذلك نلجاأ للخد�ع، وما نخادع �إل �أنف�سنا، يف قلوبنا مر�س فما نزيدها �إل مر�سً
حتى تنقلب ب�سريتنا حلالة �لعمى �لد�خلي ونفقد �لتمييز بني �ل�سالح و�لفا�سد، فاإذ� 

قيل لنا ل تف�سدو� يف �لأر�س قلنا �إمنا نحن م�سلحون! هذه عاقبة �ّتباع �لهوى.
�لأنا �لد�ئرة يف حدود ظلّها م�سابٌة بد�ءين ع�سالنْي، د�ء �لغرور ود�ء �لكربياء �لز�ئفة، 

موقف/  ق�سية/  فكرة/  م�رضوع/  عليها  ُيعر�س  وحينما  �حلياة  موقف يف  كل  ففي 
دعوة... فاإنها غري قادرة على �للتز�م باملو�سوعية، ومن ثم �للتز�م باملوقف �حلق 
و�لعادل �لذي تقت�سيه تلك �لق�سية/ �لفكرة/ �ملوقف... ثم لن يكون �ّدعاء �ل�ستقاللية 

و�لعزّة �إل تربيًر� خمادعا يلّون �لتكرّب و�لغرور بدعوى �خل�سو�سية.
�جلاذبة  ودو�ماتها  �ملخادعة  و�أحابيلها  �لنف�س  دو�مة  من  �خلروج  ل�سعوبة  ورمبا 
نحو �ل�سقوط، ُن�سح �لإن�سان مبخالفة هو�ه، حينما ُتعر�س عليه ق�سية ما، وعجَز عن 
�كت�ساف وجه �لب�سرية فيها، فقيل له �نظر �أّي �لوجوه �أثقل على نف�سك؛ فهو �لأهدى، 

لأّن �لنف�س لن تعدم طرح �ملربّر�ت �مل�سلّلة.
لي�ست هذه م�ساألة �سخ�سية �أو فردية ذ�ت �أثر حمدود، بل هي ق�سية كربى توؤثر يف 
�لأمم و�ملجتمعات، وتت�سبب يف تفتيتها وتر�جعها وتنّكبها عن �حلق، ويف  م�سائر 
رف�سها لالأديان �ملحقة، و�لأفكار �لت�سحيحية، و�حللول �ملنقذة من خماطر �مل�سكالت، 

وهي �أكرب معيق عن �لتجديد و�لتطّور �لذ�تي و�جلماعي.
�حلياة بطبيعتها تفر�س علينا �أن ن�سمع، فالإن�سان كائن �جتماعي، و�ل�ستماع �أول 
�أن تقبل  فعل و�أعظم فعل يف تكوين �لّت�سال و�لتفاعل، و�أّول مفاتيح �مل�ساركة هو 
�ل�سماع بال�ستماع، فاملتكرّب و�ملغرور هو من يّدعي �ل�ستقاللية و�لغنى عن �مل�ساركة 

بالأخذ و�لعطاء، فال�ستماع هو نافذة �لّطالع على ما هو خارج �لذ�ت.
ولكن �ل�ستماع وحده لن يكفي لتجاوز �ل�سلبية و�ملبادرة لرف�س �لآخر فكًر� وموقفا، 
قبل  من  جاهزة  فاإجاباتنا  ن�سمع،  ل  ن�سمع يف حني  �أننا  نقول  �أن  حَيلنا  ِمن  لأّن 
�ل�ستماع ول ننتظر بها �إل ريثما يحني زماُنها �سمن ت�سل�سل �لظاهر �ملنطقي ل�ساعة 

�لكالم.
و�أن ل  ��ستقالليتنا وخ�سو�سياتنا،  �أن نظّل حمافظني على  �لو�جب حني ن�سمع  من 
نفقد ذو�تنا يف ذو�ت �لآخرين، هذ� �أمرٌ جيد، ولأجل �أن تتّم لنا هذه �خل�سو�سية ب�سكل 
�لإن�سات، فال�ستماع هو  �أن يكون متبوًعا بفعل  ��ستماع ينبغي  فاإّن كل  مو�سوعي 
��ستقبال ملا عند �لآخر ولكن �لإن�سات هو فعل ذ�تي ُيعيد تقليب �مل�سموع د�خليا 
وعن  �ل�سليمة  �لنية  عن  يك�سف  �لذي  هو  �لذ�تي  �لتقليب  هذ�  �ل�سجيج،  عن  بعيد�ً 

�لقابلية يف �لتاأثر و�لتاأثري.
�ل�ستماع له لغة م�سوِّتة، و�آلُته �آلة �ل�سمع، و�لإن�سات ل لغة م�سّوتة له، و�آلته م�سامع 

أخالقيات الكمال

ه، فقد يظّن أّن قراره مستقّل وحّر وعن إرادة، ولكنه إنما يتابع  إّن ُمّتبع هواه كمن َيْتبع ظلَّ

هواه المنعكس عنه كانعكاس الظّل عن بدنه ولكن يكفيك فخرا هنا أنك طلبت الكمال، 

وأنك تحمل االستعداد الكامل للتطّور ومجاوزة النقص، وطلب الكمال كماٌل في ذاته

,,

,,
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,,
وربما لصعوبة الخروج من دوامة النفس وأحابيلها المخادعة ودواماتها الجاذبة نحو السقوط، نصح 

اإلنسان بمخالفة هواه، حينما تعرض عليه قضية ما، وعجز عن اكتشاف وجه البصيرة فيها، فقيل له 

انظر أي الوجوه أثقل على نفسك؛ فهو األهدى، ألن النفس لن تعدم طرح المبررات المضللة.

,,

�لقلوب، �أنت هنا يف عامل �آخر يحمل قو�عد �أخرى، من عامل �لروح �ملحّملة بالقيم 
هة نحو �لتناغم مع �لأ�سماء �حل�سنى، هنا �لدعوة للحق و�ل�سدق،  �ل�سامية، و�مُلوجِّ
يدفع  �هلل  من  ُمودع  �رضّ  هنا  �لت�سامي،  باجتاه  لتدفع  �لفكر  على  �لروح  تدخل  هنا 
للرت�حم بني �لفاعل و�ملفعول، فاإْن كان ثّمة �سدق وحق يف كالم �لد�عي ف�ستكت�سفه 
لك  �ستك�سف  �لربانية  �لرحمة  �لكت�ساف،  عن  وعقلك  �سمعك  عجز  �إْن  ُتن�ست،  حني 
ُتو� َلَعلَُّكْم  �أوجًها من �لفكر عجز عن �إدر�كها عقلك.. )َو�إَِذ� ُقِرَئ �ْلُقْر�آُن َفا�ْسَتِمُعو� َلُه َو�أَْن�سِ
ُتْرَحُموَن( )�لأعر�ف:204( هنا ينتظرنا من ف�سل �هلل منتِظرٌ وهي �لرحمة، �إر�دة �لرحمة.
فال�ستماع بطبيعته ياأتي من خالل لغة عامة م�سوتة، و�لإن�سات لغة ل �سوت لها 
�ل�ستماع و�لإن�سات  �لبكر، فكيف نتاأرجح بني  �لروحانية  �إنها حبلى باملفاهيم  �إل 
�لعليا  للمعرفة  �لذ�تي  �لتنظيم  �لإن�سات هي  فطبيعة  بينهما؟  �لفر�غ  ثم منالأ  ومن 
)�لروحانية( فحني ت�سغي مب�سامع قلبك �ست�سمع -ل ِبلُغٍة- ما فيه رحمٌة لك ولالآخر 

)لعلكم ُترَحمون(، وعليك حينها �أن ُتعيد تنظيم ما وعيته �إىل عامل لغتك �مُل�سوِّتة.
 كم تخونك �لقدرة على �إعادة �لو�سف مبا وعيت يف عامل �لإن�سات �إىل عامل �للغة؟ 
يعتمد ذلك على مدى تطهرّك، و�سفاء نيتك يف تكوين وعيك �خلا�س، لأنك هنا قد 
�إىل ذلك �سبيال.  فاإن كانت  بلغت مرحلة ح�سا�سة، و�ستجتالك �سياطينك ما وجدت 
مر�آة نيتك �سافية ف�سيكون �نعكا�سها عليك جليًّا، و�إن كانت كدرة باأدر�ن �لأهو�ء  فلن 
يكون �نعكا�س عامل �لإن�سات عليها �إل م�سّو�سا، و�أما عدم �لإن�سات و�لتم�سك بالغرور 

اً". ُ َمَر�سً َر�ٌس َفَز�َدُهُم �هلَلّ فياأخذك �إىل مزيد من علل �لقلوب "يِف ُقلُوِبِهم َمّ
�لتعّود على �لتاأرجح بني �ل�ستماع و�لإن�سات يف تقييم �ملو�قف يفتح لالإن�سان بابا 

من �لرحمة يجتاز بها مو�قف �حلياة بر�سا وطماأنينة �سو�ء جنح فيها �أو �أخفق، لأن 
�إخفاقه لن يكون عن تكرّب وغرور و�إمنا عن �أ�سباب �أخرى ناجمة عن ق�سور �أو تق�سري 

يف �لأد�ء.
فالتاأرجح بني �ل�ستماع و�لإن�سات يف تو�زنات �لعقل و�لقلب ياأخذك نحو �لعتد�ل، 
�لقو�نني  لتخ�سبت  �لعقل يف �رض�مته  مع  م�سينا  فلو  بينهما،  �لرحمة  مو�سع  وهو 
وجَفْت �لعالقات، ولو ذهبنا مع �لقلب يف عو�طفه لتمايل مع �حلب و�لبغ�س، ومّيز 

يف �لقرب و�لبعد، ولكن �لعدل و�لعتد�ل ميز�ن بينهما. 
نحو  بنا  ياأخذ  و�لدين،  �ل�سيا�سة  تو�زنات  يف  و�لإن�سات  �ل�ستماع  بني  و�لتاأرجح 
�ل�ستقامة، وهو مو�سع �لرحمة بينهما، �إذ �ل�سيا�سة قدرة و�سلطان، و�لطبيعة �لب�رضية 
تدعو معهما �إىل �لطغيان و�حليف، وبالدين - �إْن مل يكن مزّيفاً فا�سد� - جتري عملية 
�لتقومي. و�لدين لو ُترك وحده بال �سيا�سة ملال وحاف، �إّما على �لدنيا كما هي حال 
كثري �ملت�سّوفة وَمن �أ�ساء فهم �لزهد، �أو على �لدنيا و�لدين كما هي حال �ملذهبّيني 

و�ملتع�سّبني، وكال �حلالني بعيٌد عن �لرحمة بالعباد، بعيٌد عن �سبل �لر�ساد.
و�لتاأرجح بني �ل�ستماع و�لإن�سات يف تو�زنات �لإفر�ط و�لتفريط ُيوؤّدي �إىل �ل�ستقاللية، 
�لإفر�ط يف ناحية  �لإر�دة،  �لإفر�ط و�لتفريط كالهما مظهر�ن من مظاهر �ختالل  لأّن 
�سعف �لكبح و�لتفريط يف ناحية �سعف �لندفاع، وكّل �سعيف يف ناحية منهما فهو 
و�كت�ساف  �لذ�تية،  �خل�سو�سية  �كت�ساف  �إل يف  تتجلّى  ل  �لتي  �ل�ستقاللية  م�سلوُب 
�لقدر�ت، و�لهيمنة على �لت�رضّف فيها، فاأفكار �لفرد هي م�سدر قوته، وبال�ستقاللية 
يكت�سف �لإن�سان قدر�ته ويكت�سب �لثقة يف نف�سه ويندفع و�ثقا يف حتقيق طموحاته.
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إّن نسبة عصٍر ما للجهل قد تكون ُمضّللة، فيبحث العقل عن المصاديق التي يراها عناوين للجهل بحسب 
ظنه، فيحكم بأّن ذلك العصر كان مّتصفا بكذا من صفات الجهل، بينما قد ال يكون كذلك، وحينها سنجهل 

الوجهة ويلتبس علينا مؤّشر الجهل المعنّي.

البدائية،  الشعوب  كمجتمعات  همجيا  متخّلفا  يكن  لم  الجاهلي  بالمجتمع  بيننا  اشتهر  الذي  فالمجتمع   
البيوع  من  عديدة  كأنواع  متطّورة،  االجتماع  علم  في  تعد  التي  العالقات  من  العديد  عرف  مجتمع  هو  بل 
والتجارات والمعامالت التي ال تزال قائمة حتى اليوم، وكانت له أسواق عامة محّددة المكان والزمان بعضها 
في  حينها  المتحّضر  العالم  من  قادمة  عالمية  وبضائعها  موسمي،  وبعضها  متنقل  وبعضها  دائم  ثابت 
روما وفارس والهند والصين، وكان يعلم جغرافيتها ونشاطها بمعنى أّن العربي يومها له تصور عام عن 

الجغرافيا الدولية.

العصر الجاهلي 
الحديث

قسم الدراسات والبحوث
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الأدوات  من  الكثري  وعرف  والعراق،  وال�شام  اليمن  يف  متح�ّضة  مراكز  له  وكانت 
واملنتجات امل�شتعملة يف زمانه خارج جغرافيته، فهو يقع يف قلب الطريق التجاري 
عن  املتطورة  املرحلة  وهي  وامل�شرتي  البائع  بني  كو�شيط  العملة  وعرف  الدويل، 
الق�شور،  اإىل  ال�َشعر  بيوت  ابتداء من  العمارة  اأنواع من  له  وكان  باملقاي�شة،  البيع 
وا�شتعمل ثياب ال�شوف واحلرير والكتان وال�شفافيات، واأنواًعا من احُللي، واأنواعا من 
ال�ضاب، واأنواعا من اأدوات املنزل، وكان يقرظ ال�شعر ويلقي اخلطب ويعقد املناف�شات 
من  اأنواعا  وعرف  الأمنية،  والتحالفات  التفاقيات  عقد  وعرف  والريا�شية،  الأدبية 
الزواج والتبّني، وات�شل بثقافات دينية خمتلفة بل وتدّين بها كاليهودية والن�ضانية 

واملجو�شية.

الرومان، ولكنه ترك لغًة غاية  اأو  النيل  اآثاًرا خالدة كملوك وادي  نعم هو مل يرتك 
يف التطور والبناء املنطقي املحكم، بحيث ل ُت�شاهيها يف بنائها املنطقي اأية لغة 
الدقيقة بني امل�شادر  الأزمنة املختلفة والفوارق  العامل، حافظ فيها على بيان  يف 
وبني الأفعال واملعاين، وبني حالت املفرد واملثنى واجلمع، وبني التذكري والتاأنيث، 
واأقامها على قاعدة ال�شتقاق التي ت�شمح للعقل بربط املعاين جذريا، وابتكر فنونا 
من املح�ّشنات اللغوية، والتعابري املجازية، بحيث ميكن القول باأّن اإبداعه اللغوي ل 
يزال عظيًما حتى اليوم، كما اأنه امتلك اأبجدية للكتابة واإن كانت النا�س يف اأكرثها 

اأّمية.

نعم هو جمتمع ممزّق فا�شد ماجن، من�شة العدالة فيه �َضج و�شيف واأعراف، وحمرّكه 
املطامع واملخاوف، اأّمي ل يكتب، ولكن له ثقافة �شفاهية مرتاكمة كانت تكفيه لت�شيري 
�شوؤونه يف تلك البدايات، وكثري ِمن خ�شالهم ال�شيئة هي اليوم خ�شال �شائدة َمر�شّية 
يف الغرب املتح�ّض، ربا، زنا، حانات، مواخري، اأخدان، وكرثة الأطفال امل�شتلحقني.... 

مما ل ي�شتلزم و�شف اأ�شحابها باجلهل احل�شاري، فقد ُتوجد يف اجلميع.

فما هي اجلاهلية التي نتحّدث عنها اإذن؟ 

اإنها ق�شور و/ اأو تق�شري يف نظرة الإن�شان للوجود وملوقعه فيه ت�شوقه للعبث، حني 

يجهل اأو يتجاهل الإجابة ال�شحيحة على �ضّ وجوده؛ َمن اأنا وما ُمهّمتي؟ وما عالقتي 
بهذا الكون؟

اإنها حني يت�ضّف الإن�شان يف الوجود ت�ضف اجلاهل، اأو املالك، اإما عن خوف اأو عن 
غرور اأو ل مبالة.

اإنها حني يعتقد اأنه �شيد نف�شه، و�شّيد غريه، واأّن له مطلق احلرّية يف الت�ضف، اأو اأنه 
على العك�س عبٌد ماأ�شور للطبيعة وما وراء الطبيعة.

حُمرِّما  �شلطانه،  غري  �شلطان  كل  عن  خارجا  راأيه  وفق  الإن�شان  يعمل  حني  اإنها   
ول  علم  بغري  اخلا�شة،  موازينه  ح�شب  على  وناهيا،  اآمًرا  وجُميًزا،  مانعاً  وحُملاّل، 
اكرتاث، وكاأّن ت�ضفاته ل عالقة لها بالكون واملحيط ول اأثر متبادل بينها. ُيجيز قتال 
ومينع قتال، وُيجيز طعاما ومينع اآخر، ُيعلي قوما على قوم، ُيف�شل جن�شا على جن�س، 
مُيّيز خلقا فوق خلق وهم �شواء يف الطبيعة، ي�ضف، يبذر، يق�شف، يدّمر، يطغى...كل 

ذلك وهو يظّن اأن ل اأحد �شريّد عليه ثمرات اأفعاله.

�شذوذا  احلرّة  خياراته  وتعترب  العام  الراأي  يف  الفرد  ا�شتقاللية  ت�شحق  حني  اإنها   
ال�شادة  لآراء  وخ�شوعه  الإن�شان  تنميط  يف  اإنها  مقبول،  غري  الن�شق  عن  وخروًجا 

والكرباء وعدم القدرة على اخلروج من نريهم الجتماعي..

 الّتباع يف اجلاهلية لالأر�س، والأر�س هي من تقرّر الوجهة، وحتّدد امل�شري، وتت�شّيد 
على الوجود، الإن�شان اجلاهلي متحرّر عن الكون وخالق الكون، يت�ضّف بذاتية حتى 
مع اآلهته التي يعبدها ويطيعها، اإذ اأنها ِمن و�شعه ور�شمه، ولي�س هناك جمال حقيقي 
للتفكري احلرّ امل�شتقل ذاتيا وجمتمعيا اإل �شمن مرا�شيمه املفرو�شة، فمع اأّن الآلهة 
جهة طاعة وعبودية اإل اأن طاعتها وعبوديتها جمرد ا�شتغفال للنا�س، واإل فالفاعل 
القدرات  لها  ون�شبوا  النعوت،  لها  ال�شلطة، هم من و�شعوا  واأهل  الكهنة  الفعلي هم 
بغري علم منها، اأو حرّفوا الدين احلق بعد غياب نبّيه، ف�شاروا يت�ضّفون فيه بالو�شع 
والتبديل والتاأويل، اجلاهلية اغرتار واأنانية وربوبية، جهٌل بالطبيعة احلقيقية لنظام 

الوجود.

في  الحّرية  مطلق  له  وأّن  غيره،  وسّيد  نفسه،  سيد  أنه  اإلنسان  يعتقد  حين  الجاهلية.. 

التصرف، أو أنه على العكس عبٌد مأسور  للطبيعة وما وراء   الطبيعة. 

,,,,

العصر الجاهلي الحديث
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,,  الجاهلية.. هي أن تجهل سّر وجودك؛ 

َمن أنت وما ُمهّمتك؟ وما عالقتك بهذا الكون؟

,,
نماذج من تفكير العصر الجاهلي القديم: 

اَلٍل ُمِبنٍي( ]ي�س: 47[، كانوا يرون 	  لَّ يِف �شَ ُ اأَْطَعَمُه اإِْن اأَْنُتْم اإِ )اأَُنْطِعُم َمْن َلْو َي�َشاُء اللَّ
واأنه ل يجب عليهم  العام،  ال�شاأن  بالبذل يف  تلزمهم  اجتماعية  م�شوؤولية  اأن ل 
اأن  اأنف�شهم وخدمة النا�س من حولهم، كانوا يرون  امل�شاهمة باأموالهم يف خدمة 
ا�شتنكاري  �شوؤال  اأطعمه؟  اأنطعم من لو ي�شاء الل  اأوتوه فعن علم عندهم،  كل ما 
لأنهم يجهلون اأن اإطعام الغري مما يف يدك هو فتح لباب ا�شتمرار النعمة عندك، 
واأن منهج املنع مدمر ل�شالمة الجتماع على الأقل، فهذا باب جلي وملمو�س، اإذا 
غ�ش�شنا الطرف عن اأثر املنع على البيئة واملناخ والآفات وت�شلط الأعداء وغريها 

من عقوبات القدر.

َك َلأَْنَت 	  ْمَواِلَنا َما َن�َشاُء اإِنَّ ْن َنرْتَُك َما َيْعُبُد اآَباوؤَُنا اأَْو اأَْن َنْفَعَل يِف اأَ ُمرَُك اأَ اَلُتَك َتاأْ )اأَ�شَ
ِليُم الرَّ�ِشيُد( ]هود : 87[، واأن املال الذي بني اأيديهم هو مالهم ال�شخ�شي خال�شا  احْلَ
لهم، ل حق لأحد فيه، ول يحق لأحد حتديد الوجوه امللزمة لهم بالت�ضف، فال 
اأثر  ل  ال�شيء  والفعل  احل�شن  فالفعل  الب�ضي  الفعل  اأنواع  احلياة جراء  اأثر على 
اإنها  واحلق  اليوم،  نعرب  كما  )فالطبيعة حمايدة(،  والطبيعة،  الوجود  على  لهما 
لي�شت حمايدة، ول ت�شتوي عندها احل�شنة وال�شيئة، ولكْن اجلاهلّيون يجهلون هذا 

ويرف�شونه.

رٌَّم َعَلى اأَْزَواِجَنا َواإِْن َيُكْن َمْيَتًة 	  )َوَقاُلوا َما يِف ُبُطوِن َهِذِه اْلأَْنَعاِم َخاِل�َشٌة ِلُذُكوِرَنا َوحُمَ
ُه َحِكيٌم َعِليٌم( ]الأنعام: 139[، هكذا يت�ضفون  نَّ َفُهْم اإِ َفُهْم ِفيِه �ُضََكاُء �َشَيْجِزيِهْم َو�شْ
يف املوارد الطبيعية بالهوى، دون اهتداء ب�ضائع الل ول بالقيم ال�شامية، وكاأنهم 
هم خالقوها، اأو كاأنها ُوجدت من غري موجد، كاأن ل اإرادة اأخرى فوق اإرادتهم، فاإذا 
احتب�شت الأمطار واأ�شابتهم املجاعة، اأو انت�ض وباء، فاإّن اجلاهلي ل يربط الأحداث 
ببع�شها، ول يرى اأّن الطبيعة تعاقب وتثيب، فالوجود عنده مفّكك غري مرتابط، ول 

دخل لبع�شه ببع�شه الآخر.

ِذيَن َكَفرُوا َيْفرَتُوَن 	  يَلٍة َوَل َحاٍم َوَلِكنَّ الَّ ُ ِمْن َبِحريٍَة َوَل �َشاِئَبٍة َوَل َو�شِ )َما َجَعَل اللَّ
ِ اْلَكِذَب َواأَْكرَثُُهْم َل َيْعِقلُوَن( ]املائدة: 103[، ت�ضّف املالك فيما ل ميلك، من  َعَلى اللَّ
دون توقف وت�شاوؤل عن الهدف من كل هذا التنوع يف الوجود، وعن م�شدره ومالكه 

وما يريد، النظرة دائما ق�شرية.

ِخِذي اأَْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر ِباْلإِمَياِن َفَقْد َحِبَط َعَملُُه َوُهَو 	  ِننَي َغرْيَ ُم�َشاِفِحنَي َوَل ُمتَّ �شِ )حُمْ
ا�ِضِيَن( ]املائدة: 5(  يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ

يِّ َذْنٍب ُقِتَلْت( ]التكوير :8، 9[، هم ل يوؤمنون مطلقا باأّن ِمن 	  )َواإَِذا امْلَْوُءوَدُة �ُشِئَلْت، ِباأَ
حّق اأحد اأن ي�شاألهم عن جرميتهم، فالبنت بنتهم، وكاأنهم هم اخلالقون.

امْلَ�سِّ 	  ِمَن  ْيَطاُن  ال�شَّ ُطُه  َيَتَخبَّ ِذي  الَّ َيُقوُم  َكَما  اإِلَّ  َيُقوُموَن  َل  الرَِّبا  َياأُْكلُوَن  ِذيَن  )الَّ
ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا( ]البقرة: 275[، من فرط ج�شعهم وتطّبعهم  َ ُهْم َقاُلوا اإِنَّ َذِلَك ِباأَنَّ
ب�شلب اأقوات ال�شعفاء بالربا، ل ي�شتطيعون التخلّي عنه، فاأنف�شهم خارج ال�شيطرة 

والتحّكم، بل وهذيانها مُمَنطق وُمربّر بعقلهم النفعي املهوو�س باملاّدة!

مِلَا 	  َهْيَهاَت  َهْيَهاَت  َرُجوَن  خُمْ ُكْم  اأَنَّ َوِعَظاًما  ُتَراًبا  َوُكْنُتْم  ْم  ِمتُّ اإَِذا  ُكْم  اأَنَّ )اأََيِعُدُكْم 
]املوؤمنون:  ْبُعوِثنَي(  ِبَ َنْحُن  َوَما  َوَنْحَيا  َنُوُت  ْنَيا  الدُّ َحَياُتَنا  اإِلَّ  ِهَي  اإِْن  ُتوَعُدوَن 
35-37[، ينكرون البعث ملجرد اأنهم مل يروه يف حياتهم، وكاأن عقولهم غري قادرة 
على التحليل املنطقي والتفكري املو�شوعي، نعم فاإذا كان اإلهك من �شنع يدك فمن 
هذه جتعل  ونظرتهم  املوت،  بعد  من  بعثك  على  قادر  باأنه  توؤمن  اأن  امل�شتحيل 
احلياة كلها عدمية، فو�شوية، ل غاية منها ول حكمة، ومن كانت هذه هي قاعدة 
اإميانه ونظرته للوجود فلن يرتّدد للحظة يف الأنانية والأثرة والعمل وفق م�شاحله 
الذاتية، مهما كلّف ذلك. وهذا قا�شم م�شرتك اأعظم بني اجلاهلية القدمية واجلاهلية 

احلديثة.
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نماذج من العصر الجاهلي الحديث:

اجلاهلية احلديثة �شاّلٌة على علم، طاغيٌة عن قدرة، اأنكرت وجود تخطيط حُمَكٍم 	 
الإميان  دواعي  لها  كلّما لحت  �شبقتها،  اأّي ح�شارة  من  اأكرث  تعلمه  وهي  للكون 
العقالنية  مبلغ  فيهما  بلغت  حتى  والإنكار،  الإحلاد  نحو  وجهها  �شّدت  مب�ضة 
ال�شاّلة والعلم امل�شلِّل، فكل ما مل تثبته مقايي�شها فهو باطل! غروٌر وتكرّبٌ وطي�ٌس 
روؤية  من  النجوم  �شوء  بفعل  يتمكنوا  مل  لديهم  ما  بكل  اأنهم  ت�شّور  له،  حّد  ل 
تريليونات ل ح�ض لها من الكواكب املختفية يف الظالم، ومل يتمّكنوا من العثور 
وجودها  يثبت  التي  الكواكب  مليارات  بني  من  باحلياة  يعّج  اآخر  كوكب  على 
الوجود؛ ملجرّد  واأكرث ما يف  واأعظم  اأ�شخم  اأنهم ل يرون  اأْي  الريا�شي،  الحتمال 
اأّن اأنوار النجوم ال�شاطعة ُتخفيها عنهم كمن ينظر يف عني امل�شباح فال يرى ما 

وراءه، ثم ي�شتكربون. 

ُيوجد 	  ل  ُمن�شئ،  ُين�شئه  مل  الأزل  منذ  هكذا  هو  اأو  بال�شدفة  الكون  ن�شاأ  يقولون: 
�شلطان على الوجود من خارجه اإل قوانني الفيزياء، وقد تطّور بقوانينها.

ون�شاأت احلياة بال�شدفة، وتطّورت بقوانني فر�شتها طبيعتها. وجئنا كاآخر حيوان 	 
يف �شل�شلة التقّدم، فنحن اأرقى احليوانات ولنا احلّق يف الت�ضّف بكل الكون بح�شب 
ما تقت�شيه م�شاحلنا، ل�شنا يف حاجة لتوجيه خارجي، فنحن قادرون على �شناعة 
حياتنا وتطوير قيمنا واأخالقنا ومن ثم قوانيننا وت�ضيعاتنا، فينبغي األ تفر�س 
علينا فنحن اأعلم ب�شاحلنا، ونطّورها كلما تطّورنا، ل حاجة لنا لقرين هاٍد ِمن 

موهمات الغيب.

اأيام جهلنا 	  لنا احلق يف الت�ضّف بالكون وفق قدراتنا، وقد كنا نخاف الطبيعة 
فعبدناها، ولكّننا اليوم اآلهة الوجود، الأقدر على التحّكم فيه، والقاعدة التي ينبغي 
مراعاتها حني الت�ضّف يف الكون هي ال�شتدامة، فكل �شيء يفنى ب�شبب اأو باآخر 

فهو خ�شارة لنا، وفقدان لوجه من وجوه ا�شتفادتنا.

احلياة �ضاع، والبقاء لالأ�شلح، وهو الأقوى قدرة على التكّيف وحل امل�شكالت، هكذا 	 
بداأت احلياة وهكذا �شتظل.

ل ُتوجد قيم مطلقة، فالقيم كلها ن�شبية تتطّور وفق م�شلحة احلياة و�ضوراتها، ول 	 
ُتوجد قيم فطرية قْبلية، فكّل �شيء فينا بداأ بنا ل ف�شَل لأحٍد فيه علينا.

لي�س ثمة غاية ِمن وراء هذه احلياة �شوى احلياة نف�شها، فمن فاتته احلياة فقد 	 
خ�ض فر�شته الوحيدة.

تكمن ال�شعادة يف توفري �شبل الراحة والرفاهية، والأمن وال�شحة و�شائر ما يجعل 	 
احلياة بال اأمل.

كلما تقّدم العلم كلّما توّفرت قدرات هائلة لل�شيطرة على الطبيعة و�شنبلغ يوًما 	 
جّنتنا على الأر�س بحيث تعمل الآلت وي�شتهلك الإن�شان بال عمل، اأو على الأقل 

�شيبقى هذا حلمنا املن�شود، وهو اجلنة احلقيقية التي يتوق لها الإن�شان.

احلكم، 	  اأنظمة  لأف�شل  تو�ّشل  وبالدميقراطية  التطّور،  غاية  الإن�شان  بلغ  باحلداثة 
وبالعلم امتلك قدرات جّبارة للتحكم يف الأ�شياء.

فعالن 	  لأنهما  ال�ض،  وفعل  اخلري  فعل  بني  متّيز  ول  تكرتث  ل  حمايدة  الطبيعة 
ن�شبّيان اأ�شال، وما هما �شوى املنفعة وامل�ضّة التي تعود على الفاعل، فكل نافع 
تلتذه النف�س فهو خري، وكل �شاّر موؤمل فهو �ضّ، ول عقوبة اإل ما يجرّه من اآثار يف 

زمن احلياة، واأما بعدها فاخلري وال�ض يفنيان بفناء فاعليهما.

هذه اجلاهلية احلديثة، وتلك اجلاهلية القدمية، ل فرق جوهري بينهما، وحتى ما نراه 
من تفاوت يف الإمكانيات بني القدمي واحلديث فاإنا هو فارق كّمي، وقد ترك الإن�شان 
القدمي اإجنازات ل تزال تبهرنا عظمًة و�شخامًة ودّقًة ونظاًما، ولكن احلديث والقدمي 
هم يف جاهلية اأخرى، اأ�شا�شها جهل البناء احلقيقي للوجود وطبيعة تكوينه و�شّدة 
ترابطه، ووحدة قوانينه، وثبات البنية الأخالقية له، وتوا�شله مع الت�شّكل اجلديد بعد 
نكت�شفها،  التي  الفيزيائية  القوانني  اأخالقية غري  بنية  يقوم على  كله  فهو  القيامة، 
هذه القوانني ل �شبيل لكت�شافها بالعقل والتجربة، بل بالإميان والروحانية والتاأمل 

والب�شرية، اإنه الت�شبيح الكوين لل، من اأ�شغر وجود اإىل اأعظم موجود.

احلياة  على  بحكمة  ُتطبَّق  فطرية،  قوانني  جمموعة  احلقيقية  والأخالق  القيم  "اإنَّ 
النِّية كما  اأنا�س بح�شن  الإن�شانية، ولي�س جمرَّد لئحة من احلالل واحلرام، ي�شعها 

بيعي.   ا�س يجهلون اآلية القانون الطَّ يظنُّ َمن ل خالَق لهم، فمعظم النَّ

نا نعي�س احلياة على الأر�س ول�شنا اأ�شحابها كما يدَّعي البع�س يف  يجب اأن نفهم اأنَّ
نا يف هذا الوجود العظيم جمرَّد خلية اأ�شغر مما نتخّيل، ولكن ماذا  غمرة تكرّبهم، اإنَّ
ها �شاحبة الأمر على كلِّ ج�شمنا، ومن ثمَّ عملت  لو اأنَّ خلية من ج�شمنا اعتقدت اأنَّ
على الإخالل بالنِّظام العام جل�شمنا، كاأن تغزو ج�شمنا بالهجوم للق�شاء على خاليا 

اأخرى و�شلبها قوتها اأو حتري�شها �شدَّ قانون اجل�شد؟!

فيه  تظلُّ  حي  كج�شم  الكونية  البنية  هم  تهمُّ ل  هم  اإنَّ ا�س،  النَّ مع  يحدث  ما  هذا  اإنَّ 
هم ل  �شالت رهيفة، اإنَّ ة متَّ�شلة بحيث حت�شل طاقتها عن طريق اتِّ كلُّ الأ�شكال احليَّ

هم ي�شبِّبونه لأنف�شهم اأي�ًشا. ر بغريهم فاإنَّ هم عند اإحلاقهم ال�ضَّ يفهمون اأنَّ

ها  فمقولة "ل تفعْل بغرِيك ما ل تريُد اأْن يفعَل بك" لي�شت جملة جميلة فح�شب، بل اإنَّ
حيح عن مبداأ الكون الذي ميكن تلخي�شه يف )الُكُل يف الفرِد والفرُد يف  التَّعبري ال�شَّ
الُكِل(، فكُلّ خليَّة يف ج�شمنا لها ذاكرة �شاملة عما يف ج�شدنا كله، وكُلّ ذرَّة يف الكون 

هي بدورها مراآة للبنية الكلِّية."

,,
      الجاهلية.. حين يعمل اإلنسان وفق رأيه خارجا 

ما وُمحّلال، مانعًا  عن كل سلطان غير سلطانه، ُمحرِّ

الخاصة،  موازينه  حسب  على  وناهيا،  آمًرا  وُمجيًزا، 

اكتراث، وكأّن تصرفاته ال عالقة لها  بغير علم وال 

بالكون والمحيط وال أثر متبادل بينها.

,,
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التحول 
في االتجاه 

كلمة اهلل

َه َواِسٌع َعِليٌم  ِه إّن اللَّ ِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ َوِللَّ
)البقرة-115(

الثانية  ال�شنة  من  �شعبان  ذلك يف  القبلة، حدث  بق�شية حتّول  الآية  تخت�س 
للهجرة، حني كان النبي )�س( يقلّب وجهه يف ال�شماء بحثا عن قبلة ير�شاها، 
قبلة جامعة تت�شق مع اأهدافه ومقا�شد ر�شالته، اإىل وجهٍة حيث ميكن اأن يفهم 
الإن�شان غاية وجوده، فيعود لذاته، ويوؤوب اإىل خالقه، ويندمج مع غريه لي�شري 

معهم باجتاه ال�شالح والبناء والنهو�س.

لكن يف جوهر الآية ور�شالتها اخلالدة اإ�شارة لال�شتعداد والتاأهب لقبول التغيري 
الذي يراد من الإن�شان، فيها دعوة لتغليب امل�شمون على الظاهر، فالذي يعنيه 
امل�شمون �شيجعل الل قبلته التي يلزمها يف جميع اأحواله، �شوف يهتم بالآمر 
فيطيعه بال اإ�شكال ول تردد، ل يفرق عنده اجتاه ال�ضق اأو الغرب. وَمْن ُي�شلّم 
اخلا�س  راأيه  من  �شيء  كّل  لي�شتبعد  ا�شتعداد  على  نف�شه  �شيجد  لل،  وجهه 
الل  يجعل  الذي  وان�ضاح.  باإقبال  التحّول  نحو  ويت�شارع  وقناعاته  وعالقاته 
وجهته حقا هو من يقّد�س الل ول يقّد�س الأمر، طبعه املرونة، و�شلوكه الطاعة 

اأمام جميع ما يطلب منه. الآية تر�شدنا باأّن من الواجب علينا اأن نلزم اأنف�شنا 
باجتاه الل واجتاه ر�شوله، ل �شوب النف�س، ول الهوى، ول ال�شمعة، ول ال�شلطة، 
الخ، نتعلق بالل فقط، فال نخالف ما   .. الرجال، ول  امِلَلل، ول  ول املال، ول 
يريده منا، حينها �شنجد الل اأمامنا، و�شيمكننا اأن ن�شري على اأثر هذا التوجه 
بي�ض، بل �شنفهم حكمة اأوامره، وعلّة اأقداره، و�شيكون بقدورنا اأن نف�ض ونقتنع 

بكل ذلك ب�شفاء وحّب.

"وا�شع عليم" لن يقع يف فتنة التحّولت، لأّنه  اأيقن باأّن الل �شبحانه  اإّن من 
يعلم يقينا اأّن الل ل يحّده اجتاه ول زمان ومكان، هو �شبحانه نافذ ومهيمن 
ومقتدر يف كّل الأحوال، خياراته وا�شعة ل يحّدها �شيء، ول ميكن اأن يحيط بها 
النا�س ولو اجتمعوا، وهو عليم ل ياأمر ول يطلب ول يوجه ول يغري اإل عن علم 

وحكمة و�شالح.

محاولة لنسبر أغوار الكلمة.. نتفكر فيها.. نقّلب أبعادها .. 
عّلها تقودنا إلى مبتغاه عّز وجّل فينا.. 

كي ال تكون كلمة اهلل جزًء من حياتنا فحسب.. بل مركزاً لحياتنا

بقلم: ابتسام زيد
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النميمة
والعبودية الذهنية

محال أن يتحّرر بدن يحمل عقال عبدًا 
بقلم: أحمد العريبي

قواعد  لنا  يضع  اهلل  الشيطان.   ومشروع  اهلل  مشروع  بين  األزل؛  منذ  والشّر  الخير  بين  قائم  صراع  ثّمة 
الخير والسالم، والشيطان يعمل بنقيض ذلك تماًما، فيوسوس، ويستفز، وُيحّرض، وُيضل بشتى الطرق 
والصالح  للهداية  المتكّررة  دعواته  في  لإلنسانية  اهلل  صنيع  وُيفسد  أَْجَمِعيَن«  ُهْم  »َلُأْغِوَينَّ بقسمه  ليفي 
واالستقامة، فنستجيب لوسوسة الشيطان، وتنطلي علينا خدعه، وُنستغفل من قبله فنتقاتل كإخوة في 
الدين واإلنسانية بتحريض منه وبدعوى )إعالء كلمة اهلل( أو )الحمّية للدين والمذهب(! ونحارب األنبياء 
والمصلحين في قيمهم ومبادئهم بتزيين منه وبحجة أننا »نمارس حريتنا«، ونتبنى إلقاءاته الشيطانية 
ا لنتحّرر من سلطانه وننجو بإنسانيتنا  وندافع عنها كجزء من عقائدنا، وننسى أّن اهلل أمرنا أن نتخذه عدّوً

ا{ ]فاطر: 6[. ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدّوً }ِإنَّ الشَّ

ً
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العبودية  "اإّن  العبودية(:  اإىل  العبودية  الربوف�سور كاتا�سونوف يف كتابه )من  يقول 
البعد  اأما  الإن�سان"،  "امتالك  التقليدي هو  العبودية  الأبعاد، وتعريف  مفهوم متعّدد 
الآخر فهو العبودية الجتماعية-القت�سادية، وهي اأن ي�ستخدم �سخ�ٌص �سخ�ًسا اآخر 
الأكرث عمقا وخفاء،  العبودية  الثالث هو مفهوم  والبعد  وي�ستويل على ناجت عمله، 
وهي العبودية الروحية والفكرية، وهي عادات ب�رشية ما، اأو قيٌم مادية معينة، يتم 

فر�سها على النا�ص من خالل الهيمنة الإعالمية والتاأثري الدعائي النف�سي".

ما يعنينا هنا هو البعد الثالث من العبودية؛ " العبودية الذهنية"، وهي نتاج �سلوك 
ل اأخالقي ُياَر�ص ب�سورة وا�سعة، على جميع الأ�سعدة، باأدوات واآليات خمتلفة، له 
اآثار �سلبية وخيمة على م�ستوى املعتقد وال�سلوك الفردي، وعلى م�ستوى العالقات 
البينية. هذا اخللق ال�سيء نعرّفه يف ثقافتنا الدينية با�سم "النميمة"، ونراه يف اأفعال 
واأقوال و�سلوكيات خمتلف فئات املجتمع بعناوين و�سور متنوعة، ولكن قد ي�سعب 
علينا متييزه لأنه يتلّب�ص باخلري، اأو قد يختلط مع احلق، ومن هنا جاء التالزم بني 
"النميمة" و"العبودية الذهنية"، لأن النّمام عادًة ي�ستعبد عقل �سامعه بعد اأن يار�ص 

عليه نوًعا من الت�سليل واخلداع فينقاد اإليه باإرادته ثم ي�سبح اأحد اأدواته. 

وحتريفه،  اإن�سان،  اإىل  اإن�سان  من  كالم  "نقل  هو:  "النميمة"  ملفردة  الدارج  التعريف 
فيخرِّب العالقات بني الأفراد واجلماعات"، وبح�سب النطاق الوا�سع الذي مُتار�ص فيه 
النميمة اليوم باأ�ساليبها املختلفة، يكننا تعريفها باأنها: "ت�رشيب معلومات فا�سدٍة 
ذهن  ا�ستعباُد  وغر�ُسها  الوعي،  على  لل�سيطرة  خفيٍة  بطريقٍة  العقل  اإىل  وم�سلّلة 
امل�ستهدف".  فالنّمام يعر�ص مراده على م�ستهدفه ب�سورة مواربة، ويت�رشّف بخبث 
واإمنا  القبيح منها بطريقة فّجة،  فال يك�سف عن ف�ساد فكرته، ول يعرّب عن اجلانب 
يد�ّسها بطرق ملتوية بحيث ل ُي�سِعر بحقيقة نواياه لي�سمن خ�سوعه وا�ست�سالمه ملا 
يقوده اإليه، فيد�ص ال�سّم يف الع�سل، مبعنى اأنه يزّين للمرء العمل وي�سع له مربّرات  
مقبولة بالن�سبة له، با�ستخدام عبارات ظاهرها خري ون�سح وباطنها اإ�سالل وغواية. 

قبل اأن نف�ّسل يف جمالت ا�ستخدام النميمة على م�ستوى و�سائل الإعالم، وبالأخ�ص 
و�سائل التوا�سل الجتماعي - التي باتت بيئة خ�سبة ملمار�سة هذا الذنب الأخالقي 
- �سن�ستعر�ص حادثتني ُذكرتا يف القراآن الكرمي كانت )النميمة( هي الو�سيلة التي 

ا�ستخدمت لالإيقاع مبن تعرّ�ص وا�ستجاب لها: 

النميمة فخ الشيطان الرتكاب آدم المعصية

َهِذِه  َتْقَرَبا  َحْيُث �ِسْئُتَما َولَ  َرَغداً  ِمْنَها  َوُكالَ  َة  َوَزْوُجَك اجَلنَّ ْنَت  اأَ ا�ْسُكْن  اآَدُم  َيا  )َوُقْلَنا 
مقاربة  وُحِذّرا  اجلنة  وزوجه  اآدم  اأُ�سكن  )البقرة:35(،  نَي(  امِلِ الظَّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�سَّ
ال�سجرة املحرّمة، لكن ال�سيطان �سككهما يف حرمة هذا احلرام لُيوقعهما يف املخالفة، 
يف  امُل�سّكك  ال�رشيح  بقوله  ثم  ْيَطاُن(،  ال�سَّ َلُهَما  )َفَو�ْسَو�َص  بو�سو�سته:  فا�ستدرجهما 
َجَرِة اإِلَّ اأَْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ اأَْو َتُكوَنا  ُكَما َعْن َهِذِه ال�سَّ م�سداقّية الأمر )َقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
املفيدة  املعلومة  وتقدمي  الن�سيحة  اإ�سداء  لبا�ص  يف  ت�سليله  فد�ّص  اِلِديَن(  اخْلَ ِمَن 
ِحنَي(، فجعلهما ُيخالفان النهي الإلهي دون اأن ي�سعرا  ا�سِ َن النَّ )َوَقا�َسَمُهَما اإِنِّ َلُكَما مَلِ
باأنهما يع�سيان اهلل، حدث ذلك لأنه قّدم عر�سه مبكر وخفاء وتلبي�ص فا�ستغفل عقلهما 
فا�ست�سلما له. هذا مثال على قّوة �سطوة ال�ستعباد الذهني التي يار�سها كّل �سيطان 

على الآدمي لي�سوقه للعمل �سّد اإن�سانيته و�سد برنامج خالقه الذي فيه كرامته! 

حديث اإلفك نميمة مجتمعية في حّق زوجة النبي محمد) ص(:
اإحدى غزواته، نزلت عائ�سة عن هودجها  اإىل املدينة من  الر�سول )�ص(  اأثناء عودة 
اأحد بتخلّفها، حتى وجدها �سفوان  القافلة مل ي�سعر  اأن عادت  لبع�ص �ساأنها، واإىل 
بن املعطل فاأو�سلها باأمانٍة اإىل منزلها، اإلّ اأنَّ بع�ص املنافقني املرت�ّسدين للر�سالة، 
وجدوها فر�سًة للنيل من النبي )�ص(، فاختلقوا اإفكا طعنوا به �رشف عائ�سة، فتاأّذى 

قلب النبي )�ص(، وتاأّخر الوحي �سهًرا مل ينزل ب�ساأن احلادثة �سيء. 

الذهنية والعبودية  النميمة 

الوعي، ,, على  للسيطرة  خفيٍة  بطريقٍة  العقل  إلى  ومضللٍة  فاسدٍة  معلومات  تسريب  النميمة 

المستهدف. ذهن  استعباُد  ,,وغرُضها 
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كان ذلك امتحاًنا لأفراد املجتمع، ليكونوا على وعيًّ بالت�رشّف ال�سائب تلّمًحا يف 
عواقب الأمور، وح�سن الظّن يف بيت نبّيهم )�ص(، وعدم ت�سديق الظنون ال�سيئة التي 
الدنيئة  تلميحاته  بُخْفية  فيها  دا�ّساً  الواقعة  بحقائق  ياأتي  النّمام حيث  بها  يقوم 
واأغرا�سه الفا�سدة، ليتحرّوا فيما يتّم نقله ويح�ّسوا النوايا، ويتحلّوا باليقظة لأ�رشار 
ال�ستماع ل�سائعات النّمام، وملاآلت ذلك من اإف�ساد املجتمع وتهييجه وانف�سام ُعرى 
ا واأّن املجتمع املوؤمن كان فتيًّا، وكان يعمل على  اأفراده، خ�سو�سً الثقة يف �رشفاء 
تثبيت املفاهيم والعقائد والقيم يف املدينة املنورة ومنها اإىل اأرجاء اجلزيرة العربية، 
بينما يحيك لها الأعداء يف الداخل واخلارج، فقد عمدوا اإىل ال�ستعانة بالنميمة لد�ّص 
الإفك تقوي�ًسا ملقام �ساحب الر�سالة وم�سداقّيته بالطعن يف �رشف اأهله. وهنا يدافع 
اأهله فُينزُل الوحَي على نبّيه )�ص( كا�سًفا خّطة الإف�ساد والتفتيت، متوّعًدا  اهلل عن 
ِذيَن َجاوؤُوا  وحمّمالً الأفراد الذين لكوا باأل�سنتهم هذه النميمة م�سئولّية اأوزارهم )اإنَّ الَّ
ا اْكَت�َسَب  ْنُهم مَّ ُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ ُكم َبْل ُهَو َخرْيٌ لَّ �َسُبوُه �رَشًّا لَّ نُكْم ل حَتْ ِبالإِْفِك ُع�ْسَبٌة مِّ

ِذي َتَوىلَّ ِكرْبَُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم( )النور: 11( ِمَن الإِْثِم َوالَّ

النميمة وأدواتها العصرية 
لت�ستويل  بخفاء  الفا�سدة  املعلومات  ت�رشيب  قنوات  اأقوى  اأحد  الإعالم  و�سائل  تعّد 
اأي ممار�سة )النميمة( ون�رشها وتطبيعها من خالل منافذها املختلفة  على العقول، 
كامل�سل�سالت التلفزيونية، الأفالم ال�سينمائية، اأفالم الكارتون وغريها، ونخ�ّص بالذكر 
على  اليوم  واملهيِمنة  املعومَلة  النت�سار،  وا�سعة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  منها 
م�ساحة كبرية من حياة الكبار وال�سباب وال�سغار، لأنها ُت�رشّب بذكاء ومكر ما تريد 
اأن تبّثه من اأفكار، نظريات، اآراء وعقائد، معلومات، اأخبار وغريها، فت�ستهدف العقل 
با�ستغفاله والعاطفة بتاأجيجها اأو دغدغتها، فت�ساهم يف ت�سكيل منط تفكري معوّج 
م�ستعدة  تكون  املجتمع،  من  كبرية  لدى �رشيحة  غريبة  لقناعات  وتوؤ�س�ص  وم�سّوه، 

لت�سّحي بقيمها ودينها وعقائدها بل واأهلها من اأجلها.  

بالعودة اإىل التعريف ال�سابق للنميمة: "ت�رشيب معلومات فا�سدٍة وم�سللٍة اإىل العقل 
اأن  بطريقٍة خفيٍة لل�سيطرة على الوعي، وغر�ُسها ا�ستعباُد ذهن امل�ستهدف"، �سنجد 
عمالء ال�سيطان تفّننوا يف ت�رشيب املعلومات الفا�سدة اإىل عقولنا للعبث بعقائدنا، 
جًدا،  خفية  بطريقة  ولكن  وثباتها،  قيمنا  اأُ�ّص  وت�سكيكنا يف  اإياننا،  قواعد  وزلزلة 
على  ال�ستحواذ  اآلّيات  حول  والتجريبية  العلمية  الدرا�سات  بنتائج  وبال�ستعانة 
العقول وال�سيطرة عليها دون اأن ن�سعر، بل واإ�سعارنا باأننا فخورون لظّننا اأننا امتلكنا 
نا�سية اأمورنا، وا�سرتجعنا حرّيتنا امل�سلوبة! وك�رشنا اأغالل الدين والأخالق والرتبية! 
واحلال اإّن اأفكارنا واأرواحنا م�ستعبدة من قبلهم، و�سلوكنا منقاد ملا اأُملي علينا! وبتنا 

ُدًمى ترّق�سنا اأ�سابعهم اخلفّية. 

املو�سوع �سائك، واأمثلته كثرية ومعقدة، ل يّت�سع املجال لتف�سيلها وحتليلها، وخا�سة 
اأن اأهم املفاهيم الأخالقية والقيم احلياتية وقعت حتت طائلة "النميمة الع�رشية"، 
كمفهوم احلّب، احلرّية، اجلمال، الدين، ال�سك، اليقني، اخلري، ال�رشّ وغريها، فا�ستخدموا 
مثال العبارات املاأثورة، والتي غالًبا ُتن�سب ملفكرين وفال�سفة م�سهورين، وت�ساغ يف 
عبارات حمكمة وق�سرية قابلة للحفظ والتداول، اإىل جانب اأنها حتمل ر�سائل خفية 
تت�سلل اإىل لوعي امل�ستهدف فتربجمه وت�ساهم يف تبّنيه للفكرة وا�ست�سالمه لها بال 
اأو مناق�سة، ودون عر�سها على نظام معتقده للحذر مما قد ت�ستبطنه من  متحي�ص 

معاٍن مناق�سة ملبادئه وقيمه وتعاليم رّبه.

معنى  واأ�س�ست  البع�ص  بها  يتغنى  التي  احلرية  مقولت  اأحد  املثال،  �سبيل  فعلى 
اأحًدا، افعل ما تريد"!  للحرية نقي�ص احلرية احلقيقية متاًما هي: "ما دمت ل ُتوؤذي 
من عبارة "ما دمت ل توؤذي اأحًدا" يت�سلّل الف�ساد اإىل الذهن في�سلّه عن التفكري، ويّهد 

تريد"!  ما  "افعل  )الّنمام(  مراد  ليتحقق  العبارة بال وعي ول متحي�ص،  تتمة  لتقّبل 
اأن  ويتزين النفالت في�سبح هو )احلرّية(.  ويف مقولة اأخرى اأكرث �رشاحة: "حريتي 
اأراد  اأكون ل كما يريدون يل اأن اأكون"، لت�سبح احلرية هي التمرّد لأجل التمرّد، فلو 
الوالدان مثال، اأو املجتمع، اأو اهلل ممّثال يف تعاليم �سحيح دينه، لو اأرادوا اأن اأكون 
اإن�ساًنا �ساحًلا، فاحلرية بهذا املفهوم حتّتم علّي اأن اأكون عك�ص ذلك؛ ترويًجا للتحلّل 

من كل القيود الأخالقية با�سم احلرية.  

هذا بحر من قطرة ما )تنّم( عنه عبارتان فقط يف مفهوم واحد، فكيف بها اإذا ت�ساعفت، 
كونية  نظرة  اأو  فل�سفة حياة  واأ�سبحت  واأدوات خمتلفة،  باأ�ساليب  وُبّثت  وانت�رشت، 
نرتجم بها الأحداث من حولنا، ونحكم عليها من خاللها؟ وكيف يكن اأن ي�سّدق - من 
عرف احلرية بهذه املعان وت�رشّب بها - اأّن احلرية احلقيقية نقي�ص كل ما قيل، واإنها 
رديف "للعبودية هلل" التي تعني التحرّر من كل العبودّيات احلاّطة بكرامة الإن�سان 

واملحّجمة ل�رشيف قدره؟!

هل تقف النميمة عند هذا الحّد، أو أنها ُتمارَس على المستوى الفردي 
وبشكل يومي؟  

ل  فقد  خفية،  ب�سورة  و)الت�سليل(  )الو�سو�سة(  على  اأ�سا�ًسا  تعتمد  النميمة  اأن  مبا 
وتخرتق  ال�سامع  عقل  على  لت�ستويل  كلمة  من  اأكرث  اإىل  الأحيان  بع�ص  حتتاج يف 
اأو  العمل بهويتني خمتلفتني،  �سلوكه، فمثال، هناك من يت�رشّف يف  لوعيه وتوّجه 
لنقل اإنه )ينافق(، فياأتي َمن ين�سحه باأّن هذا ال�سلوك منهي عنه خلطورته، فينربي 
اآخر لي�سّكك يف الن�سيحة ويهوِّن من �ساأن اخلطاأ بعبارة غري م�سئولة، اأو بكلمة ت�سف 
هذا الفعل باأنه "كيا�سة" و"�سطارة"! فيفرح امل�ستهَدف ويبتلع طعم الّنمام ويوا�سل 
الغيبة،  كال�سخرية،  ال�سلوكيات اخلاطئة،  الكثري من  امل�سني.. وهكذا مع  �سلوكه  يف 

الهمز، اللمز، احل�سد، وغريها.

فالنّمام اإذن قد يكون و�سيلة اإعالمية، فيديو، و�سيلة توا�سل اجتماعي، اأو قد يتمّثل 
لنا ب�سورة اأخ قريب، اأو �سديق، اأو عبارة ماأثورة، اأو كلمة �ساردة، اأو غريها، فعندما ل 
تكون الأمور وا�سحة بالن�سبة لنا، واأحللنا قناعاتنا مكان عقائدنا، نكون قد �ساهمنا 
يف ت�سليم عقولنا لُيتحّكم بها عن ُبعد من قبل غرباء وثقنا فيهم بجهل، اأو اأ�سدقاء 
مل منّح�ص اأفكارهم، اأو تركنا ثغرات عقائدية ومل ن�سّدها بالعلم واملعرفة، ف�سنجد اأن 

هناك دائًما من يتحنّي الفر�ص لي�سكك يف مقالة اهلل لنا لن�ست�سلم لو�سو�سته.

فاأّي فرد مّنا ــ ومهما دفعه الف�سول للتعرف على اأكرب م�ساحة من املعلومات عن 
اأعداء  من  ومذهبه  طائفته  اأو  حزبه  حت�سني  بدافع  كان  اأو  واملواقف،  الأ�سخا�ص 
متوّهمني، اإذا اأجاز لنف�سه اأن ي�ستمع اإىل اأ�سوات النميمة ودللتها وي�ستجيب لها؛ فهو 
�رشيك للّنمام باختياره ليتاآمر معه على عقله �سد اأ�سخا�ص اآخرين، فهو اإن مل يتاأثر 
من الدفقات الأوىل فاإّن تتابع ال�رشبات واملعلومات ترتك اآثارها حتما ولو بعد حني، 

وقد ل يعي اأنه م�سلوب العقل والإرادة اإل بعد فوات الأوان. 

ال�سامعة للنميمة  ختاًما، النميمة املدرو�سة واملخطط لها ُتبقي الذوات امل�ستهدفة 
ب�سبب  تفكريه  حترير  من  له  ت�سمح  ول  النفتاح،  من  املرء  متنع  ذهنّية  غفلة  يف 
توا�سل موجات املعلومات امل�سللة عن الأطراف امُلنّم عنها يف �سخو�سها اأو براجمها 
ومواقفها وتوجهاتها. فت�سيطر النميمة على وعي املرء امل�ستهدف لت�سليله بحيث ل 
يفطن اإل اإىل ن�سف ما يحدث له، والن�سف الآخر يعمل �سّده متاما، ويف هذه احلالة 
يكون الفرد يف �سبه غفلة دون اأن يعِي بغفلته لأنه ل يرى ت�رشّفه م�سلول يف الظاهر. 
مع اأّنه حمروم من ت�سخي�ص الواقع، اأو اإدراك احلقيقة واّتباعها وفرزها عما علق فيها 

ِمن وْهم.
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استعمل علماء األمة العربية واإلسالمية األوائل كلمة »حيلة« كمصطلٍح يعني توظيف قوانين الطبيعة 
أو  القوانين  على  بااللتفاف  إال  لها  الوصول  يمكن  ال  عملية  لغايات  للوصول  اعتيادية  غير  حاذقة  بطرق 
باسمه  وظهوره  تطوره  قبل  »الحيل«  بعلم  الميكانيكا  مبادئ  علم  تسمية  على  تعارفوا  تسخيرها. 
الحديث »الهندسة الميكانيكية«، فالعلماء ينفذون لغاياتهم بسلطان »الحيلة«، لغايات مشروعة أحيانا 
وفاسدة أحيانا أخرى، لخدمة الناس وتحسين الحياة ورفع مستوى الرفاهية أحيانا، وأخرى لالستعالء على 
الطيور  الطائرة بمحاكاة  الذي صنع  اعتبارية، فاإلنسان  أو  أرباح مادية  الناس ومصادرة حقوقهم لتحقيق 
سّخر هذه التقنية للنقل والحرب معا، هو ذاته الذي يتحايل بتوظيف معرفتِه لتحقيق مكاسَب معنوية كما 
اِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم« طلبا للحظوِة والمال  فعَل السحرُة حيَن »أَْلَقْوا وَسَحُروا أَْعُيَن النَّ
يواطئون  ِبيَن«  اْلُمَقرَّ َلِمَن  َوِإنَُّكْم  »َنَعْم  فأجاب  اْلَغاِلِبيَن«  َنْحُن  ا  ُكنَّ ِإن  َلَأْجًرا  َلَنا  ِإنَّ  »َقاُلوا  إذ  السلطان  عنَد 

مآرب فرعون في تغييب الحق والحقيقة.

النفاذ بالشرف 
 أو النفوذ باالحتيال

بقلم:  عبد الهادي طريف
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باالحتيال النفوذ  أو  بالشرف  النفاذ 

فما هو االحتيال؟   

ال نريُد تعريف االحتيال كما قالْت العرُب عن هند�ستها -علم احِلَيل- ولكننا نريد 
تناوله مبا هو فعل �سلبي م�ساٌد لل�رشِف واملقا�سد ال�سامية، فاالحتيال خداع قائم 
على ا�ستغالل ثقة االآخر، وهو الو�سيلة التي نحقق بها ك�سبا غري م�رشوٍع اأو َنْعِبُ بها 
لغاياٍت �رشيرٍة، وهو يف اجُلملِة و�سيلٌة لتحقيِق املقا�سد الدنيئة واخلبيثة البعيدة 

عن ال�رشف.  
ويف القانون ُيعرف االحتيال ب�رشقة االأموال اأو كلَّ ما كان له قيمة عن طريق اخلداع، 

ية حتقيِق الرَّبح كهدف.   وذلك للتَّمل�ِص من دفِع الثَّمن، وهو اأي�ًسا جرمية لها خا�سِّ

نجد االحتيال في مصاديق كثيرة، منها: 

�سارت  اأي  دراهمه  عليه  زافْت  فيقال:  الدراهم،  و�سف  يف  ي�ستخدم  لغة  الزيف:   )1
ورقميا،  ورقيا  النقد  تطّور  زمن  يف  اأما  ْت،  ُردَّ اإذا  َفْت  ُزيِّ وقد  فيها،  لغ�ص  َمْرُدودًة 
اأ�سبحت فر�ص تزييف العمالت اأكب من اأي وقت م�سى، ف�سال عن التالعب يف اأ�سعار 
�رشفها ك�سكل من اأ�سكال التزييف، ولعل قدرة اأمريكا على طباعة الدوالر من غري 
غطاء من الذهب كباقي العمالت تفتح اأبواب اال�ستفهام للمهتمني باالقت�ساد عن 
مدى م�رشوعية العملية وح�سانتها من التالعب مب�سائر البالد والعباد، ال ل�سيء 
اإال الأنها ترتبع على عر�ص �سيادة النظام املايل العاملي.  ويف الزيف قال ال�ساعر 

اأمروؤ القي�ص:  

ويف الَقْوِم َزْيٌف ِمثُل َزْيِف الدَّراهم ترى القوَم اأَ�ْسباهاً اإذا َنَزُلوا َمعاً  

ال�ساعرُ ُيحّدثنا عن زيف الرجال، فالقوم يظهرون باملظهر احل�سن والكالم البليغ 
في�ستوون مع اأقرانهم من ال�رشفاء ظاهريا ويختلفون يف اجلوهر والقيمة احلقيقية 
الزيف على  ُيْقَت�رشُ  لها، وال  الزائفة ال قيمة حقيقية  الكامنة، فيكونون كالدراهم 
والعالقات،  واالأحالم  واالآمال  اأوجه كثرية كاالأفكار  للزيف  واإمنا  والرجال  الدراهم 

وما علينا �سوى ر�سدها وتاأّملها يف واقعنا. 

زوير: عملية ترتبط بامليِل والعدوِل عن ال�سواِب اأو احلِق واحلقيقِة، ولذلك نهى  2( التَّ
اهلل �سبحانه وتعاىل عنه قائال: "واجتنبوا قول الزور"، حيث ياأتي امُلَزِّوُر - فردا كان 
اأو موؤ�س�سة اعتبارية - النا�َص عن طريق ما يعلون قيمته ومينحونه الثقة، فيقال 
"التجارب  اأو  كاذبة،  معلومة  بغر�ص مترير  تقول"  العلمية  "الدرا�سات  مثال:  لهم 
املختبية اأثبتت جناعة العقار اأو اللقاح" وال يقولون اأية جتارب ويف اأية خمتبات 

وما هي العينة وكم ن�سبتها من جمموع املر�سى.. الخ.  

وال يتوقف التزوير عند هذه امل�ساديق فح�سب، فقد طال التاريخ االإن�ساين وم�سادر 
املعرفة الربانية، َيد�ّص فيها ما ُيِغيُب وعَي النا�ِص الأغرا�ٍص خبيثة، ي�رشدوَنُه على 
اأنه حقائق ُمبمٍة ال َتنالها �سبهٌة بعباراٍت ُموِهَمٍة، مبا ميلكون من األقاٍب ووجاهاٍت 

قائلني: "التاريخ يقول!" و"االأديان قالت!" و"االإجماع!" وغريها. 

ال�سواهد كثرية على عمليات التزوير التي عبثت بحوامل املعرفة، لكَن القراآن يبقى 

ل�سان احلقيقة املهيمن على الكتاب واملحفوظ من العبث، �ساهًدا على تالعب رجال 
الدين – اأحباًرا وكهنًة– بكالِم اهلِل واإل�ساقهم بالوحي ما مل يقله ب�سهادته اخلالدة 
ِلَي�ْسرَتُوا   ِ اهللَّ ِعْنِد  ِمْن  َهَذا  َيُقوُلوَن  ُثمَّ  ِباأَْيِديِهْم  اْلِكَتاَب  َيْكُتُبوَن  ِللَِّذيَن  )َفَوْيٌل  فيهم 
ا َيْك�ِسُبوَن( ]البقرة : 79[   اأَْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم ِمَّ ا َكَتَبْت  ِبِه َثَمًنا َقِلياًل َفَوْيٌل َلُهْم ِمَّ
ُ َعَلى َب�رَشٍ ِمْن �َسْيٍء ُقْل  َ َحقَّ َقْدِرِه اإِْذ َقاُلوا َما اأَْنَزَل اهللَّ وقال اأي�سا )َوَما َقَدُروا اهللَّ
َعلُوَنُه َقَراِطي�َص ُتْبُدوَنَها  ا�ِص جَتْ ِذي َجاَء ِبِه ُمو�َسى ُنوًرا َوُهًدى ِللنَّ َمْن اأَْنَزَل اْلِكَتاَب الَّ
ِهْم  ُ ُثمَّ َذْرُهْم يِف َخْو�سِ َوُتْخُفوَن َكِثريًا َوُعلِّْمُتْم َما مَلْ َتْعَلُموا اأَْنُتْم َواَل اآَباوؤُُكْم ُقِل اهللَّ
اأهله،  ال�سابقة حدث لالإ�سالم لغفلة  لل�رشائع  : 91[، وما حدث  ]االأنعام  َيْلَعُبوَن( 
املوؤمنني،  �سدور  القراآن يف  بحفظ  الغيب  يد  تكفل  ُرغَم  ي�سلْم  مْل  االإ�سالم  فرتاث 
فاملحتالون نفذوا ب�سلطان االحتيال من ثغرة تزوير احلديث وروايته عن ر�سول اهلل 
)�ص( اأّوال، ومن ثم تف�سري اآيات القراآن مبا �رشّبوه من االإ�رشائيليات لثقافتنا، حتى 

�سار كتاب اهلل ُمَهْيَمًنا عليه باأقوالهم.   

دليس: هو عملية احتيال با�ستخدام التعمية على احلقائق كما ُي�َسِوُق بائٌع  3( التَّ
مدل�ٌص ب�ساعة وهو يعلم عيبها وال يف�سح به مل�سرتيها بحّجة اأّن هذا منطق ال�سوق 
خ�سمِه  مع  احلَق  اأّن  يعلُم  وهو  بق�سيته  الظفر  َيروُم  متقا�ٍص  ونراه يف  ال�سائد، 
لكنه ي�ستخدم بياَنه وقدرَته على ر�سِف احُلَجِج وَمْنَطَقِة االعوجاج للتعِميِة على 
الكرمي  ر�سولنا  نهى  وقد  القا�سي،  اأمام  اخل�سم  الطرف  منطق  ودح�ص  احلقائِق، 
، ولعلَّ  كم تخت�سمون اإيَلَّ ا اأنا ب�رش، واإنَّ )�ص( عن هذا اخللق يف احلديث املاأثور )اإمنَّ
ِته من بع�ص، فاأق�سي له بنحو ما اأ�سمع، فمن ق�سيُت  َن ِبُحجَّ بع�َسكم اأن يكون اأحْلَ
ا اأقطع له قطعة من النار(، ومن التدلي�ص ما  له من حقِّ اأخيه �سيًئا فال َياأخْذه؛ فاإمنَّ
يفعله ال�ساب اأو االأهل من �َسرِت وتعمية انحراف اأبنائهم حني يتقّدمون لتزويجهم 
اأمالً يف اإ�سالحهم بالتزويج، فهم بذلك ُيدّل�سون احلقائق ويوهمون الطرف االآخر – 

الزوجة واأهلها – بال�سالح والكفاءة واحلياة ال�سعيدة كمن يبيع الهواء.    

وكاأمنا  فر�سة،  اأي  نهزٍة  �سلبا ومكابرة وخماتلة يف  ُيوؤخذ  ما  4( االختالس: هو 
ينتظر فيها املحتال �سانحة لتحقيق ربٍح غري م�رشوع، ومنه �َسطو اأمني �سندوٍق 
هذا  �ساع  ولقد  وهمية،  ح�سابية  بقيود  اجلرم  واخفاء  عليه  املوؤمتٍن  املال  على 
ال�سلوك اليوم بني النا�ص وامل�سلمني خا�سة، فقد جتد امل�سلم يعي�ص اآمنا يف ُدوِل 
ي�رّشها  باردة  اأنه غنيمة  يده على  اإليه  ت�سل  ما  الفر�َص الختال�ص  ينتهزُ  الغرِب 
النظَر  النظر ملا ال يحّل  اأي�سا اختال�ص  اهلل له فياأخذها دون وخزة �سمري! ومنه 
ِمِننَي  اإليه، واالآيات �ساهدة واالأحاديث متواترة يف ذم هذا ال�سلوك املعّوج )ُقْل ِلْلُموؤْ
َ َخِبريٌ مِبَا َي�ْسَنُعوَن( ْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهللَّ وا ِمْن اأَْب�َساِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفرُوَجُهْم َذِلَك اأَ َيُغ�سُّ

]النور:30[.

5( الغش والرَّشوة: م�ساديق �ساعت وتف�ست و�رشت كما ت�رشي النار يف اله�سيم 
االإن�سانية،  االأخالق  تناق�ص  اأفعاٌل  الأنها  الفرد  قْدر  من  حتّط  املعامالت،  كّل  يف 
حترق مقّدرات الدول واملجتمعات وت�سيع الف�ساد بكل اأنواعه، وكلها و�سائل يتو�ّسل 
بها املحتاُل خداع االآخرين وا�ستغالل ثقتهم لتحقيق مكا�سب اآنية دنيوية دنيئة 
بو�سائل غري م�رشوعة من غري ا�ستحقاق، منها �رشاء االأ�سوات االنتخابية اأو ر�سوة 

االحتيال خداع قائم على استغالل ثقة اآلخر، 

غير  كسبا  بها  نحقق  التي  الوسيلة  وهو 

مشروع أو َنْعِبُر بها لغايات شريرة، وهو في 

الدنيئة  المقاصد  لتحقيِق  وسيلٌة  الُجملِة 

والخبيثة البعيدة عن الشرف.

,,

,,
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 القانون األعلى يعتمد على تبادل القيم المتساوية بعدل، والنَّصب هو عملية غير جائزة، هدفها اإلخالل 

بالقانون الوضعي بدهاء، وهذا يجعلنا مطالبين بأن نضع تحت مجهر التقييم الكثير من أنشطتنا كأفراد 

لنتعرف على دوافعها الخفية بحثا عن تشخيص مصاديق االحتيال فيها.

,,

,,

و�سائل  على  يحدث  ما  ومنه  ذاك،  اأو  املر�سح  هذا  �سورة  لتلميع  الكّتاب  بع�ص 
التوا�سل االجتماعي من �رشاء للمتابعني.

6( الرِّبا: يف اللغة: هو الزيادة، ويقال: ربا املال: زاد، وغاية التحرمي هي االإقرا�ص 
وا�سرتداد املال بعد مدة بفوائد ربوية فاح�سة وهو من اأ�سد اأوجه االحتيال تف�سيا 
)اأغلبهم من  ُم�رْشَعٍة للُمرابني  االإ�سالم عنه الأنه كان ميثل بوابة  اليوم، وقد نهى 
عن  العجز  نحو  دفعا  ودفعهم  النا�ص  ظروف  ال�ستغالل  و�ساداتها(  اجلزيرة  يهود 
يف  وت�سخريهم  ا،  خ�سو�سً والبنات  االأبناء  ال�ستعباد  العجز  ُي�ستغّل  ثم  ال�سداد، 
فيه  وُمبّغ�سا  الربا  من  بالنا�ص حمّذًرا  القراآن  هتف  لذلك  والدعارة،  الرق  جتارة 
ْيَطاُن ِمَن امْلَ�صِّ َذِلَك  ُطُه ال�سَّ ِذي َيَتَخبَّ ِذيَن َياأُْكلُوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن اإِالَّ َكَما َيُقوُم الَّ )الَّ
اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة   ُ َواأََحلَّ اهللَّ اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا  َا  اإِمنَّ ُهْم َقاُلوا  ِباأَنَّ
ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  اأَ�سْ َفاأُوَلِئَك  َعاَد  َوَمْن   ِ اهللَّ اإِىَل  َواأَْمرُُه  �َسَلَف  َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن 
البيع والربا  ]البقرة:275[  حيث �سعى املرابون لتبيره مب�ساواة  َخاِلُدوَن(  ِفيَها 
والتالعب بالتقومي وهذا ما رف�سه املنطق الرباين بقوله حا�سما )اأحل اهلل البيع 

وحرم الربا(.  

مصداق لالحتيال في عصر االستغالل   

ن�سوق �ساهًدا اجتمعت فيه جملٌة من االحتيال يف ع�رشنا الذي ي�سهد �سيادة االحتيال، 
حيث اأ�سبحت له مدار�ص ومناهج ونظريات واأطر عمل وتكتيكات تدر�ص، فما يتعلّمه 
امل�رشفيون يف مدار�ص الراأ�سمالية يجعل من الك�سب املادي هدفا للعمليات امل�رشفية 
ال�رشف مبا هو  ُتْغِفل هذه املدر�سة دوافع  القانون، بينما  الوحيد هو ع�سا  والرادع 
نزعة لل�سمو جتعل من املمار�سة التجارية عملية اأخالقية بعيدة عن اخلداع. الواقع 
م�ساعفة  فر�ص  القتنا�ص  االأعم  الغالب  امل�سارف جتنح يف  قيادات  اأن  على  �ساهد 
االأرباح حتى لو �سابها �سبهة االحتيال وخمالفة ال�سمري. لي�ص هناك من �ساهد اأبرز 
من �رشكة ليمان براذرز "Lehman Brothers" التي تاأ�س�ست يف �سنة 1850 وبعد 
بطلب  براذرز  ليمان  تقّدم   ،2008 �سبتمب  يف  وبالتحديد  تاأ�سي�سها،  من  �سنة   159
االإفال�ص. كان ليمان رابع اأكب بنك ا�ستثماري اأمريكي اإبان انهياره مبجموع 619 مليار 
دوالر من الديون مقابل راأ�ص مال ال يتجاوز 23 مليار دوالر، اأي اأّن املديونية مّثلت 30 
�سعفا من راأ�ص ماله، وكان لديه 25000 موظف حول العامل. كان انهيار بنك ليمان 
حدًثا كبريًا اأدى اإىل تكثيف اأزمة عام 2008، و�ساهم يف تاآكل ما يقرب من 10 تريليون 
البنك من  االأزمة كان يف حتّول  العاملية. مفتاح  ال�سوقية لالأ�سهم  القيمة  دوالر من 
اال�ستثمار اإىل عمليات الرهن العقاري، هذا اجلنوح من وظيفة البنك االأ�سا�سية للرهن 

ال  واالأمر  اليد  متناول  مغرية يف  مغامن  �رشيعة،  عوائد  هدفه حتقيق  كان  العقاري 
يتطلب اإال ا�ستغالل حاجة االأفراد واإقناع احلاملني ب�سكن مريح باقتناء منازل مبقدٍم 
وتعاظمت  احلاملون  َتداَفَع  ال�سهرية،  املالية  مواردهم  ُجلَّ  َت�ْسَتقطُع  واأق�ساط  ي�سري 
ديونهم وفوائدها و�سقط املقرت�سون يف العجز عن الت�سديد، ف�ُسِحبْت البيوت وت�رشدت 
باالأزمة  فيما يعرف  ذلك  االأخالقي وت�سبب  العفن  رائحة  العائالت، فت�ساعدت  اآالف 
املالية العاملية "عام 2008" الأن امل�رشفيني من جميع اأقطار العامل اأغرتهم العوائد، 
ووهم ا�ستقرار املوؤ�س�سة امل�رشفية وتاريخها الطويل، وثقوا بقيادات ت�سّنف على اأّنها 
�سفوة "العقول الراأ�سمالية" ومل تكن هذه القيادات �سوى َحْفَنٍة من املحتالني يف اأبهى 

حلة ُي�سّوقون اأب�سع اأنواع الغ�ص. 

اأين هذا ال�سلوك ما يدعونا له الدين القومي من التي�سري وعدم التع�سف يف املطالبة 
بال�سداد حلفظ كرامة املع�رش من النا�ص، وعدم ا�ستغالل حاجاتهم! اأين هذا من �سلوك 
اإقرا�سهم بفوائد ربوّية ترهق عاتقهم وَت�سوُقهم  ا�سطناع حاجات وهمية للنا�ص ثم 
�سوًقا لالرتهان الأرباب املطامع و�سادة اجل�سع يف حا�رشنا من اأباطرة املال والبنوك!، 
ْن َكاَن ُذو ُع�رْشٍَة  اأين هذا ما يهتف به الوحي من قيم لتحفيز دوافعنا االإن�سانية )َواإِ
َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن( ]البقرة:280[ وما اأحكمه  ُقوا َخرْيٌ  َفَنِظَرٌة اإِىَل َمْي�رَشٍَة َواأَْن َت�َسدَّ

واأ�سماه من نداء واأرفعه من خلق. 

االحتيال بعين القانون – الوضعي واألعلى

الثقة  وا�ستغالل  اخلداع  على  يقوم  االإن�سان،  وجد  منذ  موجودان  واالحتيال  احليلة 
الك�سب مادي وبع�سه معنوي، يكمن جذر دوافع  لتحقيق ك�سب غري م�رشوع، بع�ص 
االحتيال يف تدين هّمة املرء وعزوفه عن التطلّع نحو ال�سمو، وذلك يجعله عر�سة 
للوقوع يف �رشَك التما�ص طرٍق غري اأخالقية للك�سب، الأّن ال�رشف يتطلّب حتّمل املعاناة 

واالأمل واجلّد وال�سب واالجتهاد وحتّمل االإخفاق وال�سقوط والنهو�ص من جديد. 

نن�سدها  التي  والغايات  االأخالقي  واأدائنا  اليومي  ب�سلوكنا  مرتبط  االحتيال  اإذن 
والوجهة التي نق�سدها، فاإّما اأن يكون التفكري وال�سلوك عاك�ًسا لال�ستقامة والتناغم 
يورث  فاالأّول  عنها،  والف�سق  لل�سذوذ  انعكا�سا  اأو  االأخالقية  الكونية  طبيعتنا  مع 
الطماأنينة الأننا نتم�سك بقيم ومبادئ واأ�س�ص احلياة الطيبة، والثاين ي�سلب الطماأنينة 
القيم، وبالتايل  ال�سالم يف ذواتنا ون�سعى لالإف�ساد فيها بالتخلّي عن  الأننا نقّو�ص 
هو جرمية يف حّق النف�ص بظلمها قبل ظلم االآخرين وظلم البيئة احلا�سنة جلن�سنا 

االإن�ساين. 
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النفاذ بالشرف أو النفوذ باالحتيال

,,

حاجات  اصطناع  سلوك  من  هذا  أين 

بفوائد  اقراضهم  ثم  للناس  وهمية 

سوًقا  وَتسوُقهم  عاتقهم  ترهق  ربويّة 

الجشع  وسادة  المطامع  ألرباب  لالرتهان 

في حاضرنا من أباطرة المال والبنوك!، 

قيم  من  الوحي  به  يهتف  مما  هذا  أين 

لتحفيز دوافعنا اإلنسانية؟؟؟

,,

ال يخلو زمان ومكان من حمتالني، واحليلة يف تطّور م�ستمرّ كما القانون الذي يعاقب 
عليها يف تطّور هو االآخر، وكلّما تطّورت و�سائل االحتيال �سعى رجال القانون ل�سّد 
جوانب النق�ص والق�سور فيه.  لقد عرف النا�ص القوانني وطّوروها منذ اآالف ال�سنني، 
كما دّونوا معها الو�سايا االأخالقية يف اأدبيات ال�سعوب كاالأغاين واالأهازيج واالأ�ساطري 
املكتوبة نق�ًسا على اجلدر والبديات اأو على اجللود واالأوراق لتتوارث النا�ص احلكمة 

وتر�سخ امُلثل العليا التي تر�سم معامل اال�ستقامة العملية وتتجنب االحتيال.   

رغم كل هذه اجلهود املبذولة على امتداد تاريخ االإن�سانية، تظل هناك اأوجه للتحايل 
ا�ستع�ست على الك�سف ب�سبب خفاء وتعقيد دوافعها واأ�ساليبها وت�سابهها مع ال�سواب، 
بع�سها يظل طي الكتمان وال يتم عقابه وفق القانون الو�سعي اأبًدا، وبع�سها تر�ّسخ 
كممار�سة �رشعية بقوانني و�سعية جتيزه ومت�سيه رغم وجود كنه الظلم والغ�ص فيه، 
وقد جتتمع  علمّي،  اأو  تاريخي  اأو  �سيا�سي  غطاء  اأحيانا حتت  تتّم  االحتياالت  تلك 
اغت�ساب  – وما ق�سية  �سيئ  النا�ص عقولها - مكرٌ  يف عملية احتيال كبى ت�سلب 
لقد  واجلغرافيا،  التاريخ  حقائق  تزوير  مّت  حيث  اأمامنا؟!   حّي  �ساهد  اإال  فل�سطني 
هٍة الإثبات كذبة اأر�ص امليعاد يف فل�سطني من اأجل ترحيل  ابُتِدعْت بحوُث اآثاٍر موجَّ
فائ�ص اليهود )املرابني املف�سدين( من اأوربا خلا�رشة املنطقة العربية لتحقيق اأهداف 
اأجياالً من �سعب يهودي  اإ�رشها واأغاللها،  اآثار  ا�ستعمارية ال زالت االإن�سانية تعاين 
القتل  من �سعب فل�سطني تعاين  واأجياالً  اأحباره املت�سهينني،  ِبَكذِب  الوعي  ُم�ستلْب 
والت�رشيد واحلرمان من اأب�سط احلقوق التي تقرها �رشعة حقوق االإن�سان، كل ذلك حتت 

مظلة ال�رشعية الدولية، فهل هناك اأكب من هذا املكر ال�سيئ وهذا االحتيال؟!

من حقبة امل�ساع حيث كان النا�ص يتو�ّسمون تلبية احتياجاتهم بالقوة – بال�سيد 
والغزو وال�سبي - حتى ظهور املجتمعات االإن�سانية املتطورة وتدوين ال�رشائع االأوىل 
وقوانينها، و�سوالً حلا�رشنا وما نعرفه يف نظمنا القانونية، وما ن�سهده من تطّور يف 
النظم والو�سائل التي يتم فيها الك�سف عن االحتياالت، ثمة م�سار طويل و�ساق وجدل 
وتدافع ال ينتهي بني االحتيال ورجاله والقانون و�سدنته، بني الفو�سى والنظام، بني 
تكت�سف،  واأخرى  تتطور  حيل  هناك  امل�سار  هذا  خ�سم  ويف  واملف�سدين،  امل�سلحني 
اإن فطنا لها فال  وهناك جرائم احتيال ال نفطن لوجودها ف�سال عن ك�سفها، وحتى 
ميكن اإثباتها وبالتايل ال ميكن و�سع القوانني املالئمة لعقابها، اأفلت مرتكبوها من 
العقاب ومازال اأ�سياعهم يفلتون، ورمبا رحل فريٌق منهم من احلياة و�سريحل اآخرون 
اأ�سحابها املحتالون فعال من  الو�سعي، فهل جنى  االإن�ساين  القانون  يد  ومل تطلهم 

العقوبة؟ 

يد "القانون األعلى" بالمرصاد  

متناغم  ب�سكل  يعمل  واحد  ن�سيج  كله  فالكون  الكوين،  النظام  هو  االأعلى  القانون 
ومن�سجم، وعلى هذا النظام تقام احلياة بح�ساب دقيق وقوانني تعمل على ال�سادق 
ذرة  وجدت  فهل  �سيئا.  ُيظلمون  ال  والكافر،  واملوؤمن  وال�رشيف،  واملحتال  والكاذب، 
واحدة يف هذا النظام االأعلى ُتظَلُم اأو َتظِلم، بل كلها توؤدي ما خلقت من اأجله، متالأ 
مكانها وتتفاعل مع حميطها، ت�ستجيب ملتطلبات الوفاء لدورها �سواء كانت جزءا من 
تكوين جنم عمالق اأو يف خلية ح�رشة يف اأعمق نقطة يف املحيط، ي�ستقيم الكوكب يف 

مكانه بقانون فاإن �سعف خرج من مداره بقوة اأخرى اأكب منه حتى يتحقق التعادل 
يف النظام.   

والنَّ�سب هو عملية غري  بعدل،  املت�ساوية  القيم  تبادل  االأعلى يعتمد على  القانون 
باأن ن�سع  بدهاء، وهذا يجعلنا مطالبني  الو�سعي  بالقانون  االإخالل  جائزة، هدفها 
حتت جمهر التقييم الكثري من اأن�سطتنا كاأفراد لنتعرف على دوافعها اخلفية بحثا عن 
ت�سخي�ص م�ساديق االحتيال فيها، نعرّيها بحثا عن الطماأنينة قبل اأن ننهار يف احلياة 

اأو تنتهي املدة فرتتّد علينا �سقاًء اأبديًّا ال �سفاء منه. 

بهذا اللحاظ – اأي وجود الدوافع الدنيئة التي تقود �سلوكنا- لي�ص م�ستنكرا اأن نظنَّ 
اأنَّ ال�رشَّ واجلرمية والف�ساد تكرث يف العقل كما الهذيان يف عقل مري�ٍص نف�سي، منها ما 
ك�سف عنه وكثري مل تكت�سف، وهناك اأخرى اأكرث تعقيدا �سيخرتعها املحتالون م�ستقبال، 
لغياب اأو خمول �سلوك حترّي التبادل العادل وفق القانون االأعلى، التحرّي الذي به 
يبّر املرء لنف�سه وجوده يف احلياة، اأخذه وعطاءه فيها، وهي عملية تتطلب اأق�سى 
درجات اليقظة الذاتية والوعي الكت�ساف اإخالله بالقانون االأعلى وهي لعمري عملية 

م�ست�سعبة حتى على من مترّ�ص احلياة الهادفة وقيمها االأخالقية.

على  للن�سب  بدهاء  مُتار�ص  قدمية  جرمية  بل  جديدة  مار�سة  لي�ص  اأي�ساً،  النفاق 
قيمة يف منظوره  له  ما  لالآخر  فاملنافق يظهر  بالتماهي معهم،  واإيهامهم  االآخرين 
اأو املال، وهو تبادل قائم على  اأو معنوية كاالحرتام والثقة  ليحّقق مكا�سب مادية 
الغ�ص. النفاق اأ�سبح يف زماننا اأعرافا وتقاليد مبّرة مب�سميات كالبوتوكول، ُيجاُز 
التدريب على تقنياته يف معاهد واأكادمييات م�رشّح لها وفق القانون، فهل �سيوُعها 
مرتكبوها  ينعم  وهل  االأعلى؟!،  القانون  يد  وطائلة  االحتيال  م�ساديق  من  يخرجها 
التفاوؤل؟!  فاأين  اإظهار  واأمعنوا يف  الباءة  باأقنعة  النف�سي مهما ت�سرّتوا  باال�ستقرار 

نحن من ذلك؟! 

يجب االعرتاف اأنَّ هناك العديد من االحتياالت هي يف احلقيقة اأنواع من النَّ�سب ال 
ا�ص  يعاقب عليها القانون الو�سعي ب�سبب �سعوبة اإثباتها، ف�سال عن عدم اهتمام النَّ
باالنتباه لها والرتكيز عليها الأنها خارج دائرة وعيهم اأو لغفلتهم عن القانون االأعلى، 
قوانني  وجود  عدم  باأّن  ال�سائدة  والقناعة  الظن  هو  الغفلة  هذه  على  ي�ساعد  وما 
مع  تتوافق  ال  اإجرامية  وطرائق  م�سالك  لهم  يبيح  ومار�سات  اأفعاال  و�سعية جترّم 

منطق القانون االأعلى ويجعلهم خارج طائلة عقوبته.

�رشائرنا،  يف  االحتيال  لدوافع  حركة  اأدنى  اللتقاط  متوثبني  يجعلنا  االعرتاف  هذا 
وحماكمتها يف عقولنا بوعي القانون االأعلى ال ببنود القانون الو�سعي، واجتنابها 
يف خياراتنا، وتطوير الوعي بها يف بيئتنا، وتثبيت قوانني جترميها يف �سمائرنا، 
اإقرار حوكمة ر�سيدة حتكم طرائقنا يف واقعنا وتردع عن م�سالكها، وبنية  ثم  ومن 
قانونية و�سعية تعاقب من ت�سّول لهم اأنف�سهم ن�سًبا واحتياال للخروج عليها، ومهما 
�سطرنا من قوانني �سيظل الوعي واليقظة الذاتية ووازع ال�سمري هو م�سار كدح االإن�سان 
َح�ِسيًبا(  َعَلْيَك  اْلَيْوَم  ِبَنْف�ِسَك  َكَفى  ِكَتاَبَك  )اْقَراأْ  االأعلى  القانون  مع  بالتناغم  لربه 
و�سالمهم  وازدهارهم  ل�سموهم  ينفذوا  اأن  للنا�ص  قائمة  فالدعوة  اإذن  ]االإ�رشاء:14[، 
واطمئنانهم ب�سلطان ال�رشف والقيم ال�سامية للتناغم مع القانون االأعلى، واجتناب 

حتقيق النفوذ يف االأر�ص ب�سلطان االحتيال.
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رسول اهلل )ص( يستشير ويوكل أمره إلى دليل

ليكن دأبك أن تغدو مثااًل أحمدًيا

مذعنًا للحق إن الح جلًيا

تقتفي نهج محمد

كل حين تتجدد

يفاجاأ  اأن  فاأراد  للهجرة،  ال�ساد�سة  ال�سنة  يف  للعمرة  )�ص(  اهلل  ر�سول  خرج 
من  )�ص(  واتخذ  الدماء،  فيها  ت�سفك  ع�سكرّية  مواجهة  تكون  ال  حّتى  قري�ًسا 
اأجل حتقيق هذا الهدف خطوات كثرية، منها اأّنه )�ص( بثَّ العيون على الطريق 

ليعرف هل عرفت قري�ص بخروجه وا�ستعدت ملواجهة؟

"اأتت العيون ر�سول اهلل )�ص( اأّن قري�ًسا علمت بخروجه، وبعثت خالد بن الوليد 
بهم  ليحتّك  مكة  حدود  قبل  الطريق  ليقابلهم يف  فار�ص   200 من  كتيبة  يف 

ومينعهم، واأنَّ قري�ًسا بعثت للقبائل القريبة لنجدتها!" 

لو خلّوا  ماذا عليهم  احلرب،  اأكلتهم  قد  قري�ص!  ويح  يا  )�ص(:  اهلل  ر�سول  قال 
اأظهرين  اأرادوا، واإن  اأ�سابوين كان ذلك الذي  بيني وبني �سائر العرب؛ فاإن هم 
اهلل عليهم دخلوا يف االإ�سالم وافرين؛ واإن مل يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظّن 
قري�ص! فواهلل ال اأزال اأجاهدهم على الذي بعثني اهلل به حتى يظهره اهلل اأو تنفرد 

هذه ال�سالفة. )اأ�سار على عنقه(". 

قرّر )�ص( اأن يغرّي الطريق اإىل مكة ليتفادى املواجهة،  

"فقال: من رجل يخرج بنا على طريق غري طريقهم التي هم بها؟ 

قال رجل من )من قبيلة اأ�سلم(: اأنا يا ر�سول اهلل!  وهو طريق وعر! 

فقال النبي )�ص(: ال باأ�ص به تقّدم لت�سري بنا! 

ف�سلك بهم على طريق وعر حزن بني �سعاب، ف�سّق ذلك على امل�سلمني، حّتى 
اأف�سوا اإىل اأر�ص �سهلة عند منقطع الوادي! 

فما اأن تقّدم من يدّله على الطريق، حتى تغرّيت بع�ص النفو�ص!!

قال ر�سول اهلل )�ص(: قولوا ن�ستغفر اهلل ونتوب اإليه، ففعلوا. 

فقال )�ص(: واهلل اإّنها حلّطة التي عر�ست على بني اإ�رشائيل فلم يقولوها.

عاد النبي )�ص( وا�ستلم زمام الطريق! بعد اأن انتهت مهمة الدليل! 

ر�سول اهلل )�ص( هو ابن مكة، وهو ر�سول اهلل ومع ذلك ي�ست�سري، وي�سلم زمام 
الطريق للرجل االأعلم بالطريق. 

الف�سل ومن خالد املرتب�ص بهم! فلم ينتبه خالد  اأنقد احلملة من  الدليل  هذا 
وف�سله يف  النباأ  يخبهم  لقري�ص  في�رشع  لغايته!!  و�سل  قد  )�ص(  والنبي  اإال 

الت�سّدي!!

اإلنسان المحمدي

بقلم: أحمد عباس
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صناعة اإلعالن.. 
هجمٌة على الوعي

بقلم: ابتهال الهاشمي
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كم إعالًنا  تجارًيا مرَّ عليك اليوم؟ 
هل تستطيع التذكر؟

الحقيقة أن ما تحتفظ به ذاكرتنا من صور للدعايات والعالمات التجارية هو أكبر بكثير مما نستطيع تذكره، 
ولكننا رغم ذلك قد نميل لشراء منتجات معينة لكون اسمها مألوًفا ومتكرًرا  فقط. هذه الحقيقة أثبتتها 
دراسات علم النفس عبر تجارب عديدة تقيس التأثير الالشعوري لإلعالنات التجارية ودورها في صنع قرار 
اإلعالنية  حمالتهم  في  الدراسات  هذه  نتائج  والمسوقون  التجار  وظف  لقد  المستهلكين.  لدى  الشراء 
عبر عرض اإلعالن عّدة مرات وبعّدة أشكال على الناس حتى يتكرر صداه ملًيا ويدخل في مستوى التفكير 
الالواعي، المستوى الذي يتخذ الدماغ فيه قرارات تلقائية وسريعة دون إمعان الفحص والتساؤل عن جدوى 

المنتج أو جودته. 
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صناعة اإلعالن هجمة على الوعي

ال�ضخمة  بعوائدها  وبنيت  الرقمي،  الع�رص  دخول  بعد  الإعالن  �ضناعة  انتع�ضت 
خيالية  اأرباح  مبالغ  اليوم  وحدها  "جوجل"  عمالقة. حتقق  ل�رصكات  امرباطوريات 
مليار   136 يفوق  ما   2018 عام  اإيراداتها يف  بلغت  حيث  الإعالنات،  من  معظمها 
دولر. هذا الرقم يعادل اإيرادات دولة نفطية غنية لعام كامل )اإيرادات اململكة العربية 

ال�ضعودية عام 2016 ت�ضاوي 137 مليار دولر(. 

تعتمد جوجل على جتاوب امل�ضتخدمني مع الإعالنات، فكل نقرة "click" على اأحد 
ال�ضنوات  اأموالً طائلة من املعلنني. يف  الإعالنات امل�ضاحبة ل�ضفحاتها تدر عليها 
الأخرية، ت�ضخم عمالق جوجل بعد اأن ا�ضتحوذت على عدة قنوات لو�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي ومنها موقع اليوتيوب YouTube الذي ا�ضرتته عام 2006 و�ضمت اإيراداته 
مقابل الإعالنات التي يتم و�ضعها داخل مقاطع الفيديو وقبلها اأو بعدها، وكلما زاد 
عدد امل�ضاهدين واملتفاعلني واملتابعني لقناة فيديو معينة زادت عوائدها. الطريف 
اليوتيوب وغريه من املواقع والتطبيقات تطلب منك كم�ضتخدم خلدمات املوقع  اأن 
دفع مبلغ ا�ضرتاك ثابت اإن كنت ل ترغب مب�ضاهدة الإعالنات، وكاأن ظهور الإعالنات 
ا لبد منه، ول حترّر من قيده اإل بقيٍد اآخر!  ب�ضكل ُملحٍّ وم�ضاغب اأ�ضبح واقًعا مفرو�ضً

التوا�ضل  و�ضائل  من  وغريه  جوجل  موقع  يف  والدعايات  الإعالن  �ضوق  حجم  اإن 
الجتماعي لي�س اإل �ضاهداً على حجم التكلفة املادية ل�ضناعة الإعالن وما ت�ضتهلكه 
هذه  ملحتوى  املبا�رصة  غري  التكلفة  نت�ضور  اأن  ولنا  لعاملنا،  الإن�ضاين  الناجت  من 
ومن غري  ت�ضكل  وقد  ومعايرينا  وقيمنا  ثقافتنا  بظاللها على  تلقي  التي  الإعالنات 
وعي، نظرتنا لل�ضواب واخلطاأ، للم�رصوع وغري امل�رصوع. بل اأن وجودنا يف و�ضط هذا 
ال�ضباق املحموم جتاًرا متناف�ضني اأو زبائن م�ضتهلكني قد ي�ضغلنا عن التوقف حلظة 

قبل عشرين سنة فقط كانت المجتمعات العربية ترفض ظهور أبنائها وبناتها في مشاهد الدعايات 
واإلعالنات التجارية باعتبار هذا العمل امتهاًنا لخصوصية اإلنسان وكرامته بأن يكون وسيلة لتسويق 
السلع والمحال التجارية، أما اآلن فقد دخل بعض األزواج بأسرهم وأطفالهم ليكونوا عارضين للبضائع 
أطفالهم  وخصوصّية  خصوصّيتهم  ومعّرضين  الشخصية  حياتهم  موظفين  والمنتجات،  واألزياء 

لتعّدي اآلخرين وتدخالتهم ولقضايا االستغالل والتنّمر والقرصنة اإللكترونية.

,,
,,

صورة1: اإليرادات السنوية لجوجل Google من 2002 إلى 2018 )مليار دوالر أمريكي( 
Alphabet- Google المصدر: إحصائيات 2019 لشركة

30



,,

اإللحاح  عبر  اإلقناع  في  المبالغة 

يشعر  فكري  إرهاب  هو  والمحاصرة 

ثمن  أي  يدفع  أن  عليه  بأن  الفرد  فيه 

ليتخلص مما يقّيده ويزعجه. 

,,

للنظر واملراجعة وتقييم اخلطاب الإعالين اليوم بعد ت�ضخمه وعوملته وات�ضاع رقعته 
وفق  ليكون  وتنظيمه  ل�ضبطه  معايري  وجود  دون  واأدواته،  تاأثريه  وازدياد  وقنواته 

القانون الإن�ضاين م�ضتمًدا من عدالة القيم الإن�ضانية. 

رمبا مييل البع�س لعدم التهويل والنظر للرتويج لل�ضلعة والإخبار عن معلوماتها كفّن 
من فنون البيع، و"التجارة �ضطارة"! واأّن امتداح منتج معنّي هو نوٌع من املمار�ضات 
تتحدث  مل  عديدة  اإ�ضكالت  متنا�ضني  والن�رص،  التعبري  حرية  حق  حتت  املكفولة 
اأّن املبالغة يف الإقناع وتكثيف الإحلاح  اأولها  عنها القوانني والت�رصيعات الرقابية 
وحما�رصة الزبون هو نوع من الإرهاب الفكري. وثانيها اأّن ا�ضتغالل احلاجة والعجز 
جتعل الطرف املحتاج يف موقع ال�ضعف، وثالثها اأّن تزييف احلقائق وا�ضتغالل الثقة 
للك�ضب غري امل�رصوع وغري امل�ضاوي لقيمة التبادل التجاري احلقيقي هو يف احلقيقة 
ر�ضوة.  غ�س،  اختال�س،  تدلي�س،  تزوير،  ن�ضب،  عديدة:  وت�ضميات  اأوجه  له  "احتيال" 
والرابع اأّن �ضناعة الوهم وبيع الآمال الكاذبة مل يكن ليكون �ضواباً حتى لو اأقرّته 
الإن�ضاين،  الوعي  ال�ضهوة هو تغييب  ا�ضتثارة  تاأثري  اأّن  والأهم  واأخريا  البيع.  قوانني 

وهذا املاآل هو الأخطر! 

بو�ضوح  تربز  والتي  الإ�ضكالت  هذه  الكرمي  للقارئ  �ضنعر�س  التالية  املحاور  يف 
كخ�ضائ�س لظاهرة الحتيال يف اخلطاب الإعالين اليوم:

المبالغة في اإلقناع واإللحاح.. إرهاب فكري
ُيقرُّ ديف لكاين موؤلف كتاب )الإقناع.. فّن الفوز مبا تريد(1 اأّن الإقناع كمفهوم يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً مبفهوم التالعب لدرجة جتعل البع�س ل ميّيز بينهما، وعليه يطرح اأّن 
ال�ضمة الأ�ضا�ضية التي تفرّق بني املفهومني هي "نية ال�ضخ�س الذي يحاول الإقناع". 
واأهمية  الإقناع وفّنياته  الكاتب لحقاً يف ف�ضول كتابه يف و�ضف مهارات  وي�ضهب 
اختياره  واأهّمية  موؤّثر  �ضخ�ضية مقنعة متتاز مبظهر وهيئة و�ضوت  للفرد  تكون  اأن 
لالأ�ضخا�س املحيطني به واملوؤّيدين له باأن يكونوا من ذوي النفوذ وال�ضلطة. اإّن طرحاً 
مثل هذا لتعريف الإقناع لي�س اإل تاأكيداً ملا توحي به اللفظة نف�ضها من و�ضع اأقنعة 
حتجب احلقيقة اأو تظهر �ضيئا منها. كما اأّن اإغفال �ضمة "النية" من الإقناع هي التي 
قد جتعلنا اليوم عر�ضة لإغفال "الهدف" من الإعالن، فعندما يكون الهدف والنية هو 

الربح ول غري يتحّول اخلطاب الإعالين اأي�ضاً لحتيال ول غري.

من جهة اأخرى فاإّن املبالغة يف الإقناع اأحياناً ت�ضبح على �ضكل تكرار واإحلاح، ويعتقد 
البائع اأنه كلما حا�رصك باإحلاحه فاإنك �ضت�ضتجيب للعر�س املغري. هذا الإحلاح ياأخذ 
�ضكال جديدا اليوم مع تنوع و�ضائل الإعالم الإلكرتوين وتقنيات الت�ضال، فقد ُجّندت 
جميعها من قبل �رصكات الإعالن والت�ضويق كمن�ّضات عر�س رقمية للمنتجات اإ�ضافة 
للقنوات املطبوعة وامل�ضموعة واملرئية املعروفة م�ضبقاً، وانت�رصت الهواتف الذكية 
ة لكل متع�رّص، لت�ضّهل وتعّبد طرق و�ضول التجار اإىل عقر دار  بعرو�س ترويجية مي�رصِّ

1 كتاب اإلقناع.. فن الفوز مبا تريد- الطبعة األولى 2016 - ديف الكاني

الفرد  تعرّ�س  قيا�ضياً ملعّدل  ارتفاعاً  اإح�ضائية حديثة2  درا�ضة  ر�ضدت  لقد  زبائنهم! 
لالإعالنات التجارية من 500 اإعالن يومياً يف �ضبعينات القرن الع�رصين اإىل اأكرث من 
5000 اإعالن يومياً يف وقتنا احلا�رص مترّ بها يف ال�ضوارع واملحالت وت�ضاهدها عرب 
التلفاز واأثناء ت�ضفح النرتنت يف احلوا�ضيب اأو الهواتف، هذا اإن مل يّت�ضل امل�ضوِّقون 
بك هاتفياً اأو يقاطعوا م�ضيك املطمئن اأو يطرقوا باب منزلك يف انتهاك وا�ضح لأب�ضط 

حّق اخل�ضو�ضية! 
املبالغة يف الإقناع عرب الإحلاح واملحا�رصة هو اإرهاب فكري ي�ضعر فيه الفرد باأن 
عليه اأن يدفع اأي ثمن ليتخل�س مما يقّيده ويزعجه. ويف حال اقتنع الزبون بالعر�س 
وفاز التاجر بك�ضبه فهو ل يعني بال�رصورة اأّن الطرفني رابحان واأنها معادلة ربح-
ربح Win-Win، بل قد حتمل املعادلة احتمالية اأّن الزبون قد اّتخذ قراراً ي�رصّ �ضالمته 

واقت�ضاده واأمانه املايل على املدى الطويل. ولكنه لن يعرف اإل بعد حني..

استغالل العجز والحاجة
  3Statista تقرّ الإح�ضائيات العاملية املن�ضورة يف موقع الإح�ضاءات واأبحاث ال�ضوق
باأّن �ضناعة الإعالن ت�رصف ما ل يقل عن 4 مليارات دولر �ضنوياً لإنتاج ما يقارب 
40 األف اإعالن تلفزيوين موجه لفئة الأطفال وذلك لتاأثريهم الكبري على قرارات ال�رصاء 
التي يتخذها الكبار. فبالن�ضبة للم�ضوقني يعترب اإقناع الأطفال واملراهقني بخرباتهم 
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النا�ضئة خ�ضو�ضاً  الأجيال  اأعني  اأمام  املعرو�ضة  التجارية  لالإعالنات  و�ضوابط  حّد 
ما يحّث منها على ممار�ضة اأن�ضطة خطرية اأو غري اأخالقية اأو املحرّ�ضة على رف�س 
القيم املجتمعية اأو حتى املحفزة على عادات غري �ضحية كاإعالنات مطاعم الوجبات 
ليقوموا  عدة  باحثني  ا�ضتثارت  والتي  ال�ضناعية  والع�ضائر  وامل�رصوبات  ال�رصيعة 
واختياراتهم  الأطفال  ذائقة  على  التجارية  الإعالنات  تاأثري  اأّكدت  درا�ضات  بعر�س 
اإل غي�ضاً  لي�س  التغذية5، وهذا  و�ضوء  ال�ضمنة  اأمرا�س  ينتج عنها من  وما  ال�ضحية 
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عاطفًيا؟  اأو  نف�ضًيا  اأو  مادًيا  واملاأزومني  واملحتاجني  واملعوزين  املر�ضى  عن  ماذا 
اأن تدفع للتغرير بهم واإيقاعهم فرائ�س �ضهلة يف  األ ميكن حلالة ال�ضعف واحلاجة 
�ضباك ال�ضطياد الربحي غري املبايل بالقيم واملعايري الإن�ضانية؟ ل غرو اأّن اخلطاب 
يعاين  ملن  التنحيف  اأدوية  الأوىل،  بالدرجة  الفئات  هذه  ي�ضتهدف  اليوم  الإعالين 
الراحة  ملنتجعات  �ضفرات  ال�ضيخوخة،  يخ�ضى  ملن  التجميل  عمليات  ال�ضمنة،  من 
للهاربني من �ضخب احلياة، �ضيارات راقية ومالب�س باذخة واأ�ضماء جتارية م�ضطنعة 
للباحثني عن  م�ضاعفة  باأ�ضعاف  عقارية  وقرو�س  الجتماعي،  بالنق�س  ي�ضعر  ملن 
ال�ضكن املطمئن.. ع�ّس ال�ضعادة والهناء! وغري ذلك الكثري الكثري من خطابات و�ضعارات 
ت�ضتثري احلاجات وتخاطب النق�س واملعاناة وال�ضعف، واإن مل جتد حاجة جعلت من 

الكماليات "حاجات اأ�ضا�ضية" ل غنى عنها ول اكتمال للعي�س الرغيد دونها.

اأن قبول  ال�ضعور باحلاجة قد يدفع الإن�ضان لل�ضعف ورمبا القبول بالحتيال، على 
الحتيال وال�ضتغالل مل يكن اأبداً خمفِّفاً لذنب املحتال اأو مربِّراً جلرميته. ممار�ضات 
النَّ�ضب واخلداع يف التعامالت املالية قدمية ِقَدم الزمان، وممار�ضة الربا قد ن�ضاأت 
اأ�رص  يف  لالأبد  لتظل  اأعناقهم  واإخ�ضاع  املحتاجني  على  �ضلطتهم  التجار  بفر�س 
العبودية. وعليه فالنظام الربوي ومنذ القدم قائٌم على ال�ضتغالل ومعنٌي بتحقيق 
الربحية كهدف اأ�ضا�ضي وكغاية تربّر كل ما يوؤّدي اإليها من و�ضائل. لقد ُبني النظام 
من  مرباأٍ  غري  فهو  الربوي  النظام  واأيديولوجياِت  اأ�ض�ِس  على  اليوم  العاملي  املايل 
ومعدِة  جيِب  خلو  ح�ضاب  على  طبقة  جيوب  لنفخ  ي�ضعى  الذي  الراأ�ضمايل  اجل�ضع 
طبقٍة اأخرى، وغري منزٍه من الإغواء الهمجي الذي يتفنن يف اإثارة الغرائز وتغذية اأوار 
التناف�س املحموم لنيل املكا�ضب والتخفي�ضات واجلوائز. واملح�ضلة النهائية لنظام 
كهذا هو اإن�ضان كادح مهما امتالأت حياته بو�ضائل الإمتاع ل ي�ضل حلّد الإ�ضباع ول 
اأن يتحلّى بالر�ضا والقتناع! لأنه وبب�ضاطة متى �ضَبع وَقَنع ف�ضُي�ضِعف �ضّخ  يجُب 
الأموال اإىل عجلة الأرباح املليارية العاملية. اإّن من م�ضلحة �ضوق التجارة العاملي 
هرم  ويرمم  ليبني  الطوب  عربات  يجرّ  م�ضتمرّ  ُلهاٍث  يف  امل�ضتهلك  يظل  اأن  اليوم 
الجتماعية  ومكانته  وعالقاته  اأمنه  وم�ضكنه،  وم�رصبه  ماأكله  الب�رصية:  احتياجاته 
اإحدى هذه  �ضيوّفر  الذي  التاجر  لذاته. ومن م�ضلحة  لنف�ضه وحتقيقه  وحتى نظرته 
احلاجات اأن يبدو كِجّني امل�ضباح حمّقق الأمنيات خمتالً بع�ضالت القوة والنفوذ، كي 

يظل عالء الدين حمتاًجا اأ�ضري ولعه بجمع املال وحلمه بنيل اجلاه. 

تزييف الحقائق واستغالل الثقة

اأبنائها وبناتها يف  العربية ترف�س ظهور  قبل ع�رصين �ضنة فقط كانت املجتمعات 
م�ضاهد الدعايات والإعالنات التجارية باعتبار هذا العمل امتهاًنا خل�ضو�ضية الإن�ضان 
�ضهدنا  ما  نادًرا  بل  التجارية،  واملحال  ال�ضلع  لت�ضويق  و�ضيلة  يكون  باأن  وكرامته 
اأو فنان يف م�ضهد دعائي. ولكن اليوم، ومع �ضهولة حتقيق ال�ضهرة  ظهوًرا لإعالمي 
التظاهر والتفاخر،  الرغبة يف  التوا�ضل الجتماعي وبدافع  الظهور يف �ضا�ضات  عرب 
فقد برزت ظاهرة جديدة ل�ضباب و�ضابات ميار�ضون الت�ضويق طوًعا ل كرًها: "جنوم 
وفا�ضن�ضتات العرو�س الرتويجية"، بل دخل بع�س الأزواج باأ�رصهم واأطفالهم ليكونوا 
ومعرّ�ضني  ال�ضخ�ضية  حياتهم  موظفني  واملنتجات،  والأزياء  للب�ضائع  عار�ضني 
ال�ضتغالل  ولق�ضايا  وتدخالتهم  الآخرين  لتعّدي  اأطفالهم  وخ�ضو�ضّية  خ�ضو�ضّيتهم 
والتنّمر والقر�ضنة الإلكرتونية. فما الذي حدث؟ وملاذا ت�ضّوق التجار للم�ضّوقني اجلدد؟

هذه   .Word of Mouth بـ  يعرف  ما  اأو  بالكلمة  الت�ضويق  ا�ضرتاتيجية  اإنها 
ال�ضرتاتيجية التي اعتربتها اأبحاث الإدارة والت�ضويق اأكرث اأنواع الإعالن م�ضداقية، مع 
التحفظ على املق�ضود بـ "امل�ضداقية" هنا، فهي ل تعني ال�ضدق بقدر ما تعني قابلية 
و"ليكاتهم"  ومتابعتهم  وحمبتهم  الآخرين  ثقة  نال  �ضخ�س  يقوم  فحني  الت�ضديق. 
�ضُت�ضدق! وعليه  فاإّن كلمته غالًبا  به،  والتو�ضية  والت�ضويق ملنتج معني  بالتحدث 

تكافئ �رصكات الدعاية والإعالن امل�ضّوقني الثقات بعرو�س جمزية. 

الغريب اأنه وا�ضتغاللً لنف�س املفهوم ظهرت يف ال�ضنوات الأخرية م�ضاريع الحتيال 
املعروفة بالت�ضويق الهرمي اأو ال�ضبكي، ووقع العديد �ضحايا �ضبكات احتيال عاملي، 

ما دفع بع�س الدول يف العامل ومنها مملكة البحرين1 اإىل و�ضع ت�رصيعات وقوانني 
التجارية لعدم قانونيتها، كونها قائمة على فكرة  التعامالت  النوع من  توقف هذا 
ك�ضب الزبائن ل�رصاء �ضلع باأثمان اأكرب مما ت�ضتحق، ثم جتنيدهم كم�ضّوقني ي�ضعون من 
جديد لك�ضب زبائن جدد مما يدخل عليهم وعلى كل من ان�ضم قبلهم يف �ضبكة الن�ضب 
بع�س الأرباح ال�ضغرية، التي ل تعد �ضيئاً اأمام ما يجنيه راأ�س الهرم! هذا النوع من 
الحتيال ا�ضت�رصى ب�ضكل كبري بني املعارف والأهل والأ�ضدقاء، واأ�رصّ موؤّيدوه حينها 
اأنه تعامل قانوين وفق قانون البيع وال�رصاء وا�ضتجلب بع�ضهم فتاوى دينية  على 
حتلّل التعامل به. ولكن عدم خمالفة القانون املدين وعدم معار�ضة الفتاوى الفقهية 
ل يعفي مرتكب اخلطاأ من م�ضوؤوليته اأمام القانون الأعلى، قانون رّب احل�ضاب واجلزاء. 
وعدُم معاقبة جنايٍة ما ل يعني اأنها �ضتبقى بدون رّد من قانون الطبيعة الأخالقي 
والقيمي الذي يعتمد على تبادل القيم املت�ضاوية بعدل واإن�ضاف وعدم ا�ضتغالل الثقة 

املمنوحة من الآخرين.

صناعة الوهم وبيع اآلمال

�ضين�ضج  باأنه  المرباطور  اأوهم  الذي  املحتال  للخياط  ال�ضهرية  الق�ضة  نتذّكر  لعلنا 
خيوًطا   باأ�ضابعه  مي�ضك  اخليوط  مغزل  خلف  وجل�س  له،  مثيل  ل  �ضحرًيا  ثوًبا  له 
يُبدوا  اأن  والوزراء  البالط  بحا�ضية  حدا  ما  الأذكياء،  اإل  يراها  ل  اأنه  مدعًيا  وهمية 
فيه  األب�س  الذي  اليوم  الق�ضة  وت�ضف  بالغباء.  ُيو�ضموا  ل  كي  بالن�ضيج  اإعجابهم 
اخلياُط المرباطور ثوبه املوعود، فخرج يف موكب يتم�ضى و�ضط النا�س التي اأ�ضمتها 
الذهول واخلوف، حتى �رصخ طفل: المرباطور عاٍر! فكانت تلك النهاية �رصخة ال�ضحوة 
اليوم  مُيار�س  الدجل  من  النوع  هذا  الحتيال!  مكيدة  وْهم  ِمن  اجلموع  اأيقظت  التي 
لي�ضت يف يدهم بل جمرّد ع�ضافري حملّقة يف  ُيقّدم امل�ضّوقون وعوًدا واآمالً  عندما 

ال�ضماء ومل حتّط حتى على غ�ضن ال�ضجرة! 

هذا الوهم لالأ�ضف ينطلي على احلاملني والباحثني عن الك�ضب ال�رصيع، فعندما ي�ضرتي 
)اّت�ضل  تنادي  لإعالنات  ي�ضتجيب  اأو  )اليان�ضيب(،  الكاذبة  لعبة احلظ  ورقة  اأحدهم 
فاإنه  املاليني(  لرتبح  املليونري  كلمة  )اأر�ضل  اأو  العمر(  بيت  لرتبح  الفالين  بالرَّقم 
وبا�ضتجابة لحتمالية �ضعيفة للفوز يتدافع ماأ�ضوًرا بخيالته لي�ضرتي ورقة احلظ 
اأو ير�ضل ر�ضالة ن�ضية ل تكلّف اإل القليل بنظره. هذا التربّع باأموال قد تبدو ب�ضيطة 
من الفرد ولكن جمموعها وتراكمها من اأعداد املغفلني وامل�ضتغفلني ي�ضّب فوق راأ�س 

امُلتاجر باأحالم النا�س ثرواٍت طائلة، ل ينفق منها للوفاء بوعده اإل اللمم والفتات!

اليان�ضيب هو ال�ضورة املطّورة للمْي�رص واملقامرة واملراهنة، وم�ضكلة هذه التعامالت 
هو الفريو�س الذي تزرعه يف العقل: فريو�س احلظ! فمن يحلم ب�رصبة حظ تغرّي حياته 
للقيام مبا تتطلّبه احلياة من جمهود لفتح  انتظار ول يعاين كثريًا  يظّل يف حالة 
�ضبلها وفهمها واإتقان مهارات عي�ضها بنجاح وان�رصاح. بل اأّن هذا الفريو�س وكلما مت 
تغذيته بفوز غري متوّقع ينتع�س ويكرب لي�ضبح ما يعرف باإدمان املقامرة2 والذي يقف 
الأطباء النف�ضّيون اأمامه يف ذهول، ما الذي يجعل مدمن اليان�ضيب واملقامرة يوا�ضل 
هدر اأمواله رغم كل اخل�ضائر الفادحة؟ بع�س مدمني املقامرة ي�ضلون ملرحلة الإفال�س 
والتفكك الأ�رصي والت�رصد وال�ضياع بال ماأوى ول �ضكن ولكن الرغبة والهو�س بالفوز 
�ضعٌب  وي�ضبح  الظاهرة  ت�ضيع  عندما  جلياً  يظهر  الأخطر  الأثر  لديهم.  يظل جاحماً 
باأكمله ي�ضارع الفقر ويالحق وراء الديون بينما يعي�س وهم املتعة واللذة والفوز.  يف 
عام 2016 قامت موؤ�ض�ضة بحثية بدرا�ضة هي الأوىل من نوعها لقيا�س اأثر املقامرة 
فكانت  القمار،  فيها ممار�ضة  تنت�رص  والتي  الأ�ضرتالية3  فكتوريا  على جمتمع مدينة 
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2. القمار القهري - الأعرا�س والأ�ضباب
 Mayoclinic.org. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-
conditions/compulsive-gambling

3.  درا�ضة حول الآثار ال�ضلبية للمقامرة يف مدينة فكتوريا ال�ضرتالية:
Browne, M., Langham, E., Rawat, V.P., Greer, N., Li, E., Rose, J., Rockloff, M.J., 
Donaldson, P., Thorne, H.B., Goodwin, B.C., Bryden, G.M., & Best, T. (2016). Assessing 
gambling-related harm in Victoria: a public health perspective.
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صناعة اإلعالن هجمة على الوعي



الفيكتوري  املجتمع  حياة  على  كبريًا  عبًئا  متثل  املقامرة  اأّن  اإىل  النتائج  "ت�ضري 
مل�ضاكل  الكلي  التاأثري  ُيعّد  كما  الكحول.  ا�ضتهالك  يف  والإفراط  الكتئاب  وت�ضّبب 
اإدمان احل�ضي�س واأمرا�س الف�ضام وال�رصع وا�ضطرابات الأكل  اأكرب من تاأثري  القمار 
جمتمعة. اإنها املرة الأوىل التي يتم فيها تقييم التاأثري الكلي لأ�رصار القمار بطريقة 
اأ�رصاًرا كبرية لالأفراد ويجب  اأّن القمار مثل الكحول، يوِلّد  اإىل  جمدية. وقد و�ضلنا 

التوجيه نحو احلّد منه، بدلً من القت�ضار باملعاجلة عند الو�ضول حلالة الإدمان."

استثارة الشهوة وتغييب الوعي

حوا�ضهم،  ا�ضُتثريت  اإذا  النا�س  انتباه  لفت  ميكن  اأنه  وامل�ضوقون  املعلنون  يعرف 
فال�ضوت وال�ضوء والألوان واحلركة، كلها عنا�رص يحر�س م�ضّممو الإعالنات على 
تواجدها كخ�ضائ�س لالإعالن اجلاذب، ولكن امل�ضكلة التي تواجههم اأّن هذه العنا�رص 
اأن  الإعالن  م�ضمم  يحتاج  لذلك  العتياد،  ب�ضبب  الوقت  مع  فاعليتها  تفقد  اأي�ضا 
مبنية  النتيجة  والنفعالت1. هذه  امل�ضاعر  احلوا�س وهي  اأعمق من  لطبقة  يدخل 
�ضرتوب  اختبار  ومنها  والنتباه،  والذاكرة  الأع�ضاب  علم  اختبارات يف  عّدة  على 
ال�ضهري Stroop 2test  الذي اأجراه عامل النف�س جون �ضرتوب عام 1935 لأول مرة 
الالزم  الوقت  قراءتها واحت�ضاب  الكلمات دون  األوان  امل�ضاركني ت�ضمية  وطلب من 
اإذا طابق لون الكلمة  اأ�ضهل  لذلك )ال�ضورة رقم2( وقد وجد اأن معرفة اللون تكون 
ا�ضم اللون املكتوب. ويف النُّ�َضخ املطورة من هذا الختبار قام علماء النف�س بو�ضع 
كلمات لها اإيحاء عاطفي مثل )القتل، املوت، الفقر، املر�س( فكانت ت�ضمية الألوان 
اأ�ضعب وت�ضتغرق وقًتا اأطول بالذات عندما يكون ال�ضخ�س متاأثًرا بنف�س مو�ضوعها 

مثل ت�ضمية لون كلمة )ثعبان( ملن يعاين من فوبيا الثعابني. 

اخلطاب الإعالين اليوم مبني على علٍم واأبحاث، ومل يُعد �ضاذًجا يجرّب حظه يف 
�ضوق مليء بالعمالقة. اختيار األوان الإعالن له دللته، فمثالً ي�ضود اللون الأحمر 
فاللون  والغ�ضب،  الطاقة واحلرارة واخلطورة واحلّب  لون  للتخفي�ضات وهو  كلون 
نف�ضه يلهب حّمى ال�رصاء ول يوجد ما يحذر امل�ضرتين من مغبة الإ�رصاف اأو ينّبه 
متتلئ  اليوم  الدعائية  ال�رصكات  تختارها  التي  ال�ضور  اأّن  كما  العتدال.  لأهمية 
والزهور  ال�ضم�س  واأ�ضعة  الأطفال  و�ضحكات  وال�ضعادة  احلب  واإيحاءات  بالعاطفة 
والطبيعة، هذا عدا عن ا�ضتخدام الأنوثة والرجولة لإثارة الغرائز وو�ضع مقايي�س 
وتعريفات جديدة للجمال املثايل والوجاهة والرفاهية. واأمام غريزة اجلوع والنهم 
لأطباقها  احلقيقية  ال�ضور  حتريف  يف  الأغذية  وم�ضنعو  املطاعم  بع�س  تتفنن 
ي�ضتخدم  كما  يقراأ.  يكاد  ل  اإل بخط �ضغري  مكوناتها  الإف�ضاح عن  اأو  ومنتجاتها 
م�ضممو اإعالنات الأطعمة مواًدا �ضناعية كثرية لتعديل ال�ضكل النهائي للوجبة مبا 
الزبائن  ذاكرة  اأجل تناف�ضهم للبقاء يف  الواقع )�ضورة 3(. ومن  ل تبدو عليه يف 
ال�ضلوك  توؤثر حتى على  رنانة  اختيار عبارات  يتم  وا�ضتثارة غرائزهم وعواطفهم 
ومنط التفكري مثل )اأنت مو اأنت واأنت جوعان!( و)يعطيك جوانح!( و)عندما تع�ضق 
ال�ضوكولتة!( و )طعم ال�ضعادة!( ويظل �ضدى هذه ال�ضعارات يتكرّر يف ذاكرة العقل 
اجلمعي للنا�س وذاكرة العقل الالواعي للفرد لتفعل مفعولً اأكرب من �رصاء املنتج، 

وهو تغييب العقل وت�ضييد ال�ضهوة. 

من العجيب اأن ُيعترب الحتيال وباخل�ضائ�س املذكورة اأعاله يف هذا الزَّمن قانونًيا  
ول ُي�رصّح به بو�ضوح يف الت�رصيعات والن�ضو�س واللوائح القانونية، مع اأنَّ هذه 
وا�ضتغفال  الإن�ضاين،  على  العقل  وعنيف  دينء  هجوم  باخت�ضار  هي  املمار�ضات 
وتغييب للوعي الأخالقي ووقوف اإىل جانب التجار اأكرث من امل�ضتهلكني . اإننا اأحوج 
ما نكون اليوم لو�ضع حدود ل�ضيطرة قيم ال�ضتهالك على ثقافتنا والتحّكم مب�ضائرنا 
وا�ضتغالل حاجاتنا عرب قوانني تهدف اإىل �ضالح الإن�ضان اأّولً واأخريًا، كما اأننا باأم�ّس 
احلاجة حلمالت توعية وملناهج تربية تزيد من ح�ضانة الفرد اأمام عرو�س الإغواء 

والإغراء، وتنّبه ل�ضرتاتيجيات الحتيال والن�ضب وبيع الأوهام والأحالم. 

فهل بيدنا القرار والختيار، اأم تركناه بيد امل�ضّوقني والتجار؟!

1. كتاب اأ�رصار الذاكرة الإن�ضانية واإمكانات العقل الب�رصي- عزيزة حممد ال�ضيد

2. درا�ضة حول تن�ضيط الدماغ مع ال�ضور الإعالنية:
Cook, I. A., Warren, C., Pajot, S. K., Schairer, D., & Leuchter, A. F. (2011). Regional 
brain activation with advertising images. Journal of Neuroscience, Psychology, 
and Economics, 160–147 ,(3)4. https://doi.org/10.1037/a0024809

صورة 2: اختبار ستروب لقياس درجة االنتباه 

استثارة الشهوة وتغييب الوعي

أمام غريزة الجوع والنهم تتفنن بعض المطاعم ومصنعو 

ومنتجاتها  ألطباقها  الحقيقية  الصور  تحريف  في  األغذية 

يقرأ. كما  إال بخط صغير ال يكاد  عن مكوناتها  اإلفصاح  أو 

يستخدم مصممو إعالنات األطعمة مواداً صناعية كثيرة 

لتعديل الشكل النهائي للوجبة بما ال تبدو عليه في الواقع.

صورة 4: يعترف مصممو إعالنات األطعمة باستخدام رغوة 
الحالقة بدل الكريمة على الكعك، واستخدام قطع من الورق 

المقوى »الكرتون« لتثبيت طبقات شطائر البرجر والكعك.

صورة 3: نموذج لصورة شطيرة البرجر في الواقع وفي اإلعالنات 

الواقعاإلعالنات
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برز »ستيفن جالس« في التسعينات من القرن الماضي كصحفي أمريكي المع من خالل مجموعة من أبرز 
التحقيقات والقصص الصحفية التي سّطرت اسمه في مصاف نجوم الصحافة آنذاك، بحصيلة ما يقارب 40 

قصة صحفية خالل 3 سنوات. 
ولكن في عام 1996 كانت المفاجأة، عندما كشفت إحدى المؤسسات التي هاجمها جالس بأّن مقالته احتوت 
أّن  التحقيقات  على مغالطات عديدة وتضّمنت مصادر مزورة واقتباسات مختلقة، وسرعان ما اكتشفت 
أبعد  إلى  ذهب  بل  ومشاهدها،  شخصياتها  وابتكر  خياله  وحي  من  الصحفية  المقاالت  عشرات  ألّف  جالس 
الحدود إلثبات قصصه، فقد مأل دفاتر المالحظات بتعليقاِت مقابالٍت وهمية وأنشأ بطاقات عمل مزيفة 

وابتكر رسائل صوتية1! 

1. مقال يف �صحيفة اجلمهورية اجلديدة:
Rosin, H. (2014). Hello, My Name Is Stephen Glass, and I’m Sorry. The New Republic. Retrieved from https://newrepublic.com/article/120145/stephen-
glass-new-republic-scandal-still-haunts-his-law-career 

بقلم: إيمان الصيرفي

ُحف..        الصُّ
35ُقدٌس مستباح

ملف العدد



اإّن ما يعطي املحتال ج�رش العبور املبا�رش لعقول النا�س هو ا�صتغالل الثقة املمنوحة 
اأو  للمعلم  اأو  لل�صحفي  النا�س  يوليها  التي  فالثقة  للمعلومة.  كناقل  ليتحّدث  له 
اأن  اأّن ال مري�س يقبل  اطمئنان ب�صدق توظيفهم لعلمهم، وكما  للطبيب مبنية على 
ُي�صتغفل  اأن  ير�صى  قارئ  ال  كذلك  تعلمه،  فيما  علٍم  طالب  وال  عالجه،  يف  ُيغ�سَّ 
ال�صحافة  ت�صمل  اليوم  ال�صحافة  باأّن  مادة �صحفية. علماً  والتحريف يف  بالتزييف 
املكتوبة واملرئية وامل�صموعة والرقمية، بكل اأ�صكالها التي اأ�صافتها و�صائل التوا�صل 

االجتماعي احلديثة وو�صعت رقعة انت�صارها ال�صبكة العاملية.
اأهم م�صارات تطور الوعي  اإىل َمن يجهلها ُتعّد  عملية نقل املعلومة من العاِلِ بها 
واملعرفة. فاالإن�صان خملوٌق يتطور بالتعلّم، ولهذا بعث اهلل �صبحانه الر�صل معلمني 
م�صتلمها،  اإىل  االأ�صل  م�صدرها  من  و�رشف  ب�صدق  املعلومة  نقل  مهمتهم  للب�رشية، 
للعمل  حتفيًزا  االإعالم،  بهدف  والوقائع  احلقائق  ينقلون  الرّ�صل،  كما  واملرا�صلون 
الهداية،  بدل  للت�صليل  توؤدي  العالقة  هذه  الذي يجعل  فما  الوعي.  واإيقاظ  والتطور 
وت�صاهم يف التجهيل بدل العلم والوعي؟ ما الذي يجعل "االإعالم واالإخبار والتبيان" 

معر�صاً للخداع واالحتيال؟ ما الذي يجعل ناقل املعلومة يحجبها اأو يزيفها؟ 
ال ريب اأّن ال�صبب االأ�صا�س هو حتقيق املكا�صب ال�صخ�صية، واالنفراد بالفوز باالأرباح. 
الطبيب، وهدف املعلم حتيد املهام  ال�صحفي، وهدف  الربحية هدف  فعندما ت�صبح 
وال�رشف(  )ال�صدق  ال�صابطة  وقيمها  الوعي(  )تطوير  املن�صود  دورها  عن  الر�صالية 

وتنحرف عن غايتها الكربى )بيان احلقيقة(.  

الّسلطة الرابعة
الثامن ع�رش وعا�رش  القرن  والذي عا�س يف  اإدموند بريك  االإيرلندي  املفّكر  اأّن  ُيقال 
ال�صحافة  الرابعة" حني قارن  "ال�صلطة  ابتكر مفهوم  َمن  اأول  الفرن�صية، كان  الثورة 
والنبالء  الدين  رجال  فئات:  ثالث  �صملت  والتي  اآنذاك  احلكومية  اجلهات  ب�صلطة 
عبارته امل�صهورة  رابع �صلطة موؤثرة قائالً  ال�صحفيني  والعوام، واعترب بريك حينها 
"حتت �صقف هذا الربملان جتتمع ثالث �صلطات، ولكن هناك يف قاعة املرا�صلني جتل�س 

لطة الرَّابعة وهي اأهم منكم جميًعا".  ال�صُّ
�صدرت هذه الكلمة قبل اأكرث من مائتي �صنة، ل يعلم اإدموند بريك حينها اأّن ال�صحافة 
يف القرن الواحد والع�رشين �صتاأخذ �صكالً جديداً قوياً ومهيمناً وموؤثراً ل ي�صبق له 

مثيل. 
لقد غرّيت و�صائل التوا�صل االجتماعي عال ال�صحافة واأعطته اأدوات فاعلة لل�صيطرة 
على القارئ والتاأثري فيه والتفاعل معه، فاالأخبار تنزل مع م�صاحة للتعليقات ميكنها 
اأن تعطي فكرة جيدة عن انطباعات اجلمهور جتاه االأحداث. هذا عدا طبعاً عن �رشعة 
انت�صار اخلرب التي ت�صاعفت ب�صكل مذهل، فعرب تفعيل خا�صية التنبيهات يف االأجهزة 
الذكية، وعرب اإعادة اإر�صال اخلرب يف املجموعات ومواقع التوا�صل االجتماعي ينت�رش 

اخلرب يف ثواٍن قليلة على م�صاحات جغرافية �صا�صعة. 
عندما قال اإدموند بريك اأّن ال�صحافة �ُصلطة وقوة، ل يكن يعرف اأّن كّل النا�س بعد 
ل  ون�رشها،  وت�صويرها  االأخبار  ر�صد  اأدوار يف  اأخذ  من  �صتتمكن  الزمن  من  قرنني 

االجتماعي  التواصل  وسائل  غّيرت  لقد 

فاعلة  أدوات  وأعطته  الصحافة  عالم 

فيه  والتأثير  القارئ  على  للسيطرة 

والتفاعل معه.

,,

,,

كانت حياتي عبارة عن مسيرة طويلة من الكذب، والكذب مجدداً لتغطية الكذب السابق
ستيفن جالس

,,,,

 استطالع أجري في الفترة من 30 يوليو إلى 1٢ أغسطس ٢01٨
"تداول األخبار عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي"
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�صا�صٍة  اأجمع، عرب  للعال  راأيه  عن  التعبري  �صخ�س  كّل  باإمكان  �صيكون  اأّنه  يت�صور 
�صغريٍة بحجم راحة يده! 

الصحف األولى.. مفهوم قرآني
لل�صحافة مفهومها الع�رشي الذي يتغري كّل يوم ح�صب التقنيات والو�صائل، ولكنها 
كقيمة اأ�صيلة وردت يف كتاب اهلل، لها ارتباط بالبيان والبينة كما تعرب عنه االآية 
القراآنية التالية بو�صوح يف م�صهد يطلب فيه النا�س اآية كدليل على �صدق الر�صول، 

راً مبا مّت بيانه يف ال�صحف ال�صابقة:  فيكون الرد ُمذكِّ
ُحِف ااْلأُوىَل" )133: طه( َنُة َما يِف ال�صُّ ِه، اأََوَلْ َتاأِْتِهْم َبيِّ "َوَقاُلوا َلْواَل َياأِْتيَنا ِباآََيٍة ِمْن َربِّ

وال�صحف بح�صب �صورة البينة فيها بيان قيمي يح�صم االختالف بني اأهل الكتاب: "َلْ 
َن  َنُة )1( َر�ُصوٌل مِّ نَي َحتَّىَتاأِْتَيُهُم اْلَبيِّ ِذيَن َكَفرُوا ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َوامْلُ�رْشِِكنَي ُمنَفكِّ َيُكِن الَّ

َمٌة )3( " )1-3: البينة( َرًة )2( ِفيَها ُكُتٌب َقيِّ َطهَّ ِ َيْتلُو �ُصُحًفا مُّ اهللَّ
ُحُف  كما اأن ن�رش ال�صحف يحدث يوم احل�رش، بعد اأن توّثق اأعمالنا يف الدنيا، "َواإَِذا ال�صُّ

ُن�رِشَْت" )8: التكوير(.
م�صدقة  اأنباٌء  هي  ومو�صى  اإبراهيم  ف�ُصُحف  ال�صادق،  اخلرب  اأي�صاً  ال�صحُف  وتوؤّكد 
وىَل، �ُصُحِف اإِْبَراِهيَم َوُمو�َصى" )االأعلى: 19-18(. ُحِف ااْلأُ لر�صالة النبي: "اإِنَّ َهَذا َلِفي ال�صُّ
اإذن ومن خالل هذه االآيات، فاإّن دور ال�صحف يتلخ�س يف ثالثة مفاهيم: البيان والن�رش 
ومواعظ  هدى  كانت  ورمبا  وبيانات  واأنباء  اأخبار  اأ�صلها  يف  فال�صحافة  والتاأكيد، 
كحٍق  للنا�س  ُيعر�س  كامل  �صدٌق  بل  وزيف،  وت�صليٍل  كذٍب  اأي  من  تخلو  وب�صائر، 
م�رشوٍع لكل فرد وفقاً للقانون الطبيعي الذي تدعمه العقائد واالأعراف. وقد تعارف 
احلّق،  ُحف"، مت�صمًنا  "لل�صُّ لكونه حاويا  القراآن بامل�صحف،  ت�صمية  امل�صلمون على 
اأمانة االأخبار واالأنباء. ودورنا جتاه "امل�صحف ال�رشيف" كم�صتلمني للر�صالة  حامالً 
العالقة  هذه  ُتبنى  وعندما  بهداه.  ونعمل  به  جاء  نوقن مبا  اأن  بالر�صول  وموؤمنني 
مبكوناتها الثالثة: ر�صوٌل �صادٌق اأمني، م�صحٌف م�صادٌق ملا بني يديه، وم�صتلم م�صدٌِّق 
اإليه  الر�صول والر�صالة واملر�صل  بالر�صالة عامٌل وفقها باالإ�صالح، هنا تكون عالقة 

ال�صورة املثلى ملا يجب اأن تكون عليه.  

ميثاق الصحف.. ِصدق وُمصادقة
ال�صحافة يف عال اليوم ميداٌن ح�صا�س وخطري مليء بالتجاذبات و�رشاعات القوى، 
واالجتماعية،  واالقت�صادية  امليدانية  واملجريات  ال�صيا�صية  االأحداث  فيه  حتتدم 
املجتمع؛  لطبقات  وينفذون  ال�صفوف  ويخرتقون  املعارك  يح�رشون  فال�صحفيون 
املتخمة واملعدمة، يرون باأعينهم و"كامرياتهم" معاناة املحرومني و�صور املنكوبني، 
وي�صتمعون لهموم النا�س وم�صاكلهم اليومية، لذا فهناك من يرجو اأن يو�صلوا اأ�صواتهم 

واأحوالهم، لعلها تنّبه امل�صئولني باأّن ثّمة من يحتاج اإىل مّد يد امل�صاعدة.
امل�صكلة باأّن حمفل ال�صحافة وجمهوره مغٍر وجاذب للمتاجرة، وهذا ما يهّدد م�صداقية 
ال�صحافة اليوم كونها حا�رشة يف بوؤرة جتاذب القوى، فال�صا�صة يركبونها لت�صويق 
اأنف�صهم و�صيا�صاتهم، والفنانون وال�صعراء يعتربونها م�رشحاً لعرو�صهم، والتجار يرون 
االأرباح،  وحتقيق  الب�صائع  لت�صويق  ذهبية  فر�صة  عكاظ،  ك�صوق  ال�صحف  �صفحات 

حتى لو كان معظم الزوار من احلجيج! 
كلما ا�صتد التناف�س والت�صارع والتجاذب زادت احلاجة ملا ينظّم احلوار وتبادل االأفكار 
ميثاٍق  من  البّد  هنا،  من  فالت�صادم حمتوم.  واإال..  والتعاون  االحرتام  لقيم  ويوؤ�ّص�س 
غليظ موّحد وُملِزم يوؤَخذ على العاملني يف هذا احلقل املهم يف احلياة، وهذا يوؤكد 
وت�رشيعه  ل�صّنه  اليوم  الدول  جميع  ت�صعى  والذي  ال�صحفي،  ال�رشف  ميثاق  اأهمية 
كمرجع قانوين. مثل هذه املواثيق توؤ�ص�س ملبادئ العمل ال�صحفي واالإعالمي )ال�صدق 
والنزاهة وامل�صوؤولية والعدالة(، وتدِرج االأدوار االأ�صا�صية للعاملني يف هذا احلقل يف 

�صيغة حقوق وواجبات واأخالقيات عامة.
يف  بل  الرّنانة،  العبارات  �صياغة  وال  القوانني  و�صع  يف  لي�س  هنا  التحدي  ولكّن 
تطبيق القوانني وااللتزام بها بحيادية تاّمة، فاحليادية ال تتحقق اإال بوجود جهة غري 
ُقرائها، وغري مت�رشرة من قيامها بن�رش  منتفعة من زيادة ربحية ال�صحيفة وزيادة 
االأخبار البيِّنة وتبني االآراء ال�صادقة. هذه اجلهة تتحّمل م�صوؤولية حرا�صة قيم امليثاق 

ال�صحفي واالإعالمي، وما تقوم مب�صادقته كاأنباء هو ما يثبت �صحته فقط. 

ولعل هذا الطرح يوؤكد ما تو�صلت له علوم الهند�صة واإدارة اجلودة اليوم باأهمية وجود 
جهة تقوم على التحّقق من املنتجات للتاأكد من اأّنها تفي باملعايري التنظيمية والفنية 
والقانونية يف عملية ت�صّمى التحّقق واملعايرة: Verification and validation. فلم 
ال نعترب اخلرب منَتجاً ينبغي اأن نتحّقق من مطابقته ملعايري ال�صدق والنزاهة، وتقوم 
اليوم باملواثيق التي تتعهد بها  التزام ال�صحف  جهة عاملية حمايدة بقيا�س مدى 

وتوقع عليها. 

دعونا نتاأمل يف بع�س ما تدفعه ال�صحف ثمناً اللتزامها مبيثاق ال�صدق:

اإلثارة والتشويق 
"اأم تقتل بناتها الثالث يف جرمية ب�صعة.. اقراأ التفا�صيل ملعرفة املزيد"، هذا عنوان 
خلرب فرعّي ورد يف اإحدى ال�صحف املحلية، هل كان معد اخلرب �صيعلنه بهذه الكلمات 
لو كان ملزًما بالبند املذكور يف اأحد مناذج مواثيق ال�صحافة اأنه يجب على ال�صحفي 
"االبتعاد عن االإثارة يف ن�رش اجلرائم والف�صائح وااللتزام بالقيم الدينية واالأخالقية 

للمجتمع" 1؟
اأغلب الظن اأّن عنواناً ُم�صاغاً "باالأك�صن الهوليوودي" �صيجذب اهتمام القارئ وف�صوله 
ل�صغط الرابط والدخول لقراءة اخلرب، رمبا يلمح بني �صطور هول اجلرمية وب�صاعتها 
عبارة مقت�صبة ت�صري الإ�صابة االأم مبر�س نف�صي حاّد، وقد ال يهتم لذلك كثرياً بقدر ما 

�صيقوم باإعادة اإر�صال اخلرب ملعارفه وجمموعات التوا�صل االجتماعي. 
الدراما،  و�صط  �صائع  ن�رشه  من  والهدف  مثري،  بعنوان  اخلرب خمفية  هذا  البّينة يف 
اأن يبعث ر�صالة قوية للقراء بخطورة االأمرا�س النف�صية واأهمية  يفرت�س بهذا اخلرب 
عالجها بدل البقاء على الفكرة النمطية باأّن املري�س النف�صي اإما جمنون يجب حجزه 
يف م�صت�صفى، اأو �صعيُف اإميان عليه اأن ي�صتغفر لي�صتقيم اأمره! لالأ�صف، كم من الق�صايا 
التي يحتاج جمتمعنا التحّدث حولها بجّدية ونقد بّناء للو�صول حللول ومعاجلات، 

ولكننا نكتفي بالتنّدر والتعّجب واالندها�س ومن ثم.. اإعادة اإر�صال اخلرب!
امللفت اأّنُه وبنف�س الف�صول �صيدخل كثريون على نف�س الرابط لي�صبح هذا اخلرب هو 
املقال االأكرث قراءة، وعليه �صيزداد �صعر م�صاحة االإعالن التجاري يف �صفحة اخلرب، ما 
يعني اأرباحاً اأكرب لل�صحيفة! النتيجة هي تو�صل م�صوؤويل االإعالم ال�صحفي للفل�صفة 
االآتية: خرب اأكرث ت�صويقاً واإثارة يعني ربحاً وبال خ�صارة! وماذا نفعل يف حال عدم 
وجود اأخبار مثرية؟ هل نقبل باخل�صائر اأو انخفا�س االأرباح؟ بالطبع ال.. رمبا يجب اأن 

ن�صنع اخلرب املثري والق�ص�س ال�صيقة...!

توؤكد جوليان فريدير يف مقالتها يف جملة الفورب�س2 اأّن �صناعة الق�ص�س االإخبارية 
املزيفة بغر�س توفري مكان اأف�صل لالإعالنات التجارية اأ�صبحت ظاهرة حتتاج التوقف، 
ت�صّق  �صوداء  �صبابية  "كاأ�صباح  والزيف  لالإثارة  امل�صنوعة  االأخبار  الكاتبة  وت�صّبه 
االأفهام، حتى  وتوّجه  الروح  على  وت�صيطر  اجلماعي،  االإن�صاين  الوعي  نحو  طريقها 
ي�صبح القراء م�صتهلكني من الزومبي - بال تفكري، بال ت�صكيك وم�صاءلة، بال �صعور 

وت�صاعر".
املثري  مبتابعة  �صغوفني  اأ�صبحنا  اليوم،  اإليه  و�صلنا  ما  هو  التو�صيف  هذا  فعال! 
اأن ترى �رشعة  "البّينة" و"الربهان" و"امل�صداقية". يكفي  الرتكيز على  وتناقله دون 
انت�صار خرب مثري اأو �صائعة يف و�صائل التوا�صل االجتماعي، وعدد مرات اإعادة اإر�صال 
ومدى  اخلرب  م�صدر  عن  لُي�صائل  ر�صيد  امروؤ  ثمة  ولي�س  واخلرافات،  املعاجز  اأخبار 

ُنوا..(. �صحته. يف غياب تام عن املنهج القراآين املخت�رش يف كلمة واحدة )َفَتَبيَّ
هكذا حترّف الربحيُة امل�صداقيَة عن م�صارها، وتغّيب القيَم عن غاياتها الكربى. التكلفة 
املهدر  الوقت  ولي�صت  فقط،  االأموال  لي�صت  واملجتمع  القراء  يدفعها  التي  احلقيقية 

1. ميثاق ال�رشف ال�صحفي – جمعية ال�صحفيني البحرينية
http://www.bahrainijournalists.org/ar/References_and_documents/Meethaq

2. جوليان – جملة الفورب�س 
Julien Verdier. The Rise Of ‹Fake News› And How Advertisers Can Help. (2020). 
Forbes.com
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/08/12/2017/the-rise-of-fake-
news-and-how-advertisers-can-help/76#c758a520e4
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ُحف.. ُقدٌس مستباح الصُّ

يف قراءة اأخبار مثرية العنوان خاوية املحتوى واإعادة اإر�صالها لالآخرين وا�صتباحة 
اأوقاتهم، بل التكلفة االأكرب هي حالة الغفلة.. وغياب الوعي. 

التحشيد والتجييش
واملجتمعية،  ال�صيا�صية  االأزمات  فرتات  خا�صة يف  لل�صعوب  ملجاأ  ال�صحافة  تعترب 
تّت�صم  االأوقات  هذه  والأّن  االأحداث،  وم�صتجدات  االأنباء  ملعرفة  االأول  وامل�صدر 
باالنفعالية والعاطفية ل�صعوبتها وتلفعها بالقلق والتوتر، فاإّن امليل يتزايد لالندفاع 
واال�صطفاف �صمن تكتالت معينة اأو الأخذ مواقف حمّددة جتاه ما يدور. فما هو دور 
ال�صحافة يف االأوقات الع�صيبة، هل ُتوّعي النا�س وتعطي املعلومة ال�صحيحة حول 
احلدث اجلاري مهما كانت اأطرافه اأم اأّنها ت�صمح لالأقوى واالأعلى واالأغنى باأن يعتلي 

�صهوتها وي�صد جلامها ويوّجهها ملع�صكره فتكون له الكلمة الف�صل؟! 
ال�صوؤال هل يجب اأن تكون ال�صحافة االإخبارية موؤدجلة، من�صوية حلزب معني وتابعة 
�صفافية  بكل  اإي�صالها  يجب  اأمانة،  اخلرب  نقل  اأّن  اأم  معينة،  قوى  وهيمنة  ل�صلطة 
وحيادية للجمهور ليقرّر بنف�صه موقفه وانتماءه؟ املنطق والواقع اأّن اخلرب احلا�صل هو 
حدٌث واحد، فلماذا تختلف وكاالت االأنباء و�صحف العال يف طريقة نقله و�صياغته 

بح�صب اأيديلوجية وانتماء وفكر من يديرها ويتحّكم بها؟
معلومة  على  احل�صول  ميكن  ال  حيث  واخلوف  الريب  يبعث  �صك  وال  الو�صع  هذا 
�صحيحة حمايدة وبدون ح�صو عاطفي، اإذا كان كّل حزب مبا لديهم فرحون. ما نعرفه 

اأّن االإعالم ُي�صَتخدم يف احلروب للتجيي�س والتح�صيد، وقد يتدّخل القادة والع�صكريون 
ليمنعوا و�صوَل معلوماٍت عن قوة اجليو�س املناوئة وعدتهم وعتادهم حتى ال يهاب 
اأتباعهم موا�صلة الزحف، وقد ي�صورون العدو �رشاً م�صتطرياً ليربّروا جواز قتله. ولكن 

ماذا عن االإعالم اليوم ونحن على ما يبدو ل�صنا يف حرب؟! 
احلقيقة التي ي�رشّح بها جوزيف ناي- م�صاعد وزير الدفاع االأمريكي يف اإدارة بيل 
كلينتون ورئي�س جمل�س املخابرات الوطني اآنذاك- باأّن العال ومن بعد احلرب العاملية 
واالإعالمية  الثقافية  االأدوات  كّل  توظيف  فيها  يتم  ناعمة1،  دخل يف حرب  الثانية، 
واالإيديولوجية والروحانية ما عدا الع�صكرية، بل اأّن ناي يعترب ا�صتوديوهات االإنتاج 
ناي  كلمات  االأمريكية.  الناعمة  القوة  اأدوات  اأهم  هوليوود  يف  وال�صينمائي  الفني 
الناعمة  احلرب  باأّن  وتوحي   ،1990 عام  الناعمة(  )القوة  كتابه  كتبها يف  خطرية، 
كالنار الهادئة تاأخذ وقتاً اأطول ولكنها ُتن�صج ما يف القدر بكل هدوء ودون �صخب. 
والنا�س  دمار،  وال  حطام  دون  القلوب  قتلى، جتتاح  وال  اأ�رشى  بدون  العقول  تغزو 
و�صائل  كّل  جعبته  يف  يحمل  الذي  بالغازي  ويرحبون  االأبواب  يفتحون  بطبيعتهم 

الرتفيه والتوا�صل واالإمتاع. 
اإّن قوى ال�رشّ اليوم ال جُتنِّد قادًة ع�صكريني بقدر ما توّظف اإعالميني وفنانني قادرين 

على حت�صيد النا�س وتوجيههم لال�صطفاف يف مع�صكراتهم. 

1. كتاب القوة الناعمة و�صيلة النجاح يف ال�صيا�صة الدولية - جوزيف �س. ناي

هل يجب أن تكون الصحافة اإلخبارية مؤدلجة، منضوية لحزب معين وتابعة لسلطة وهيمنة قوى 

معينة، أم أّن نقل الخبر أمانة، يجب إيصالها بكل شفافية وحيادية للجمهور ليقّرر بنفسه موقفه 

وانتماءه؟ 
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التفريق والتحزب
كان من املتعارف عليه قبل ب�صع �صنواٍت فقط اأّنه ما من و�صيلة اإعالم على م�صتوى 
احرتايّف تقوم بذكر م�صميات طائفية اأو فئوية يف حمتواها اأّياً كان، ومتعارف اأي�صاً اأّن 
نقل اخلرب يكون عن حوادث اال�صطرابات ب�صكلها العام اأين كانت ومتى ح�صلت دون 

اللعب على الوتر العن�رشي اأو املذهبي. 
ت�صفحوا و�صائل االإعالم املختلفة اليوم، هل يتم ذكر خرب عن توّتر يف منطقة دون 
ذكر اأ�صل ومذهب وانتماء امل�صاركني يف هذا التوتر وذاك االحتجاج؟ اأو حتى من يقع 
عليهم احلدث من �صحايا اأو مظلومني؟ يف الفنت واخل�صومات، ت�صقط القيم وال�صوابط 
عند البع�س، فيكون اختالق االأكاذيب وحتريف �صياغة االأخبار مربَّراً بهدف ا�صتمالة 
الوطنية  والوحدة  املجتمعية  االأخوة  قيم  ح�صاب  على  ولو  تاأييدهم  وك�صب  القراء 

واالنتماء االإن�صاين.

نشر اإلثم واعتياده
لي�س مفاجئاً اأن اأ�صبحت فكرة ال�صذوذ اجلن�صي اليوم اأمراً متداوالً بل ومقبوالً يف بع�س 
الدول الغربية، فقد اأظهرت منظمة االأبحاث NORC يف جامعة �صيكاغو االأمريكية اأّن 
تغرياً هائالً حدث يف قبول النا�س لل�صواذ جن�صياً، حيث اأظهرت درا�صة عام 1973 اأن 
الرقم  اأنه خاطئ، بينما انخف�س هذا  االأمريكيني ينظرون لل�صذوذ اجلن�صي  70% من 
اإىل 54% عام 2000، وو�صل اإىل 43% فقط عام 2010 1.  وحتدث باحثون عام 2017 
اأن �صبب تغري قناعات االأمريكيني جتاه مو�صوع ال�صذوذ اجلن�صي هو برامج االأجهزة 

االإعالمية وبالذات الربامج االإخبارية2. 
يعرف املتاآمرون على القيم االإن�صانية، اأّن بداية قبول الفكرة يتم بتداولها دون حرج 
يجب  ال  قبٌح  واالإثم  واخلطاأ  فالعيب  االإعالم.  و�صائل  يف  و"�رشاحة"  اأريحية  وبكل 
اإظهاره وال تقّبل النف�س ال�صليمة النظر اإليه، وتخجل عند ارتكابه، ف�صالً عن التحدث 
الف�صائح  اأخبار  عنوان  حتت  تفا�صيلها  وتذكر  القبائح  تعر�س  عندما  ولكن  عنه، 
املثرية واالنحرافات اخلطرية، ومن ثم تو�صع على طاولة املناق�صة واأخذ االآراء بدافع 
حرية التعبري، فاإّن حواجز اخلجل وال�صعور بالعار تتماهى وتذوب! اإّن اأخبار اجلرائم 
اإعطاوؤها الفر�صة للظهور، فقد تنبت يف  اآثمة ال ينبغي  واالنحرافات بذور �صيطانية 

القلوب ال�صعيفة، وقد ي�صّكل رواجها علناً حالة من قبول �صيوع الفاح�صة.
ولي�س اأدل على هذه احلالة من تخ�صي�س املجالت وال�صحف �صفحة خا�صة لق�ص�س 
الف�صائح، جلذب الف�صوليني واملتطفلني وبالتايل مزيداً من القراء الأعمدتها، ولكنها 
يف نف�س الوقت قد توؤ�ص�س ل�صيوع الفاح�صة والرذيلة واجلرمية، وكاأن جزًءا ثابتاً من 
اأخبار املجتمع هو معرفة زالته وانحرافاته، بدالً من اأخبار تطورات نتاجه االإن�صاين 

والعبقري ومواقفه االأخالقية العالية التي تدعو للف�صائل، وتنفر من الرذائل.
كانت ال�صحف يف خدمة النا�س حيث كانت، توؤدي دوراً مقد�صاً يف هدي النا�س وتبيان 
ا اليوم فقد ا�صتبيحت واأ�صبحت مرتعاً لالحتياِل وحتقيق  احلقائِق و�صناعة الوعي، اأمَّ
الزمن ُتتحن مبادئنا وقيمنا، وُيخترب �صدقنا  والهّدامة. يف هذا  الظالمية  امل�صالح 
ونزاهتنا، وُيفتنت اإمياننا باأن اهلل اختارنا ر�صالً ومعلمني واأرادنا م�صلحني ومعمرين، 
واأول ما يجُب اأن نتحّمل م�صوؤوليته هو كلمتنا التي نتفوه بها ونكتبها ونر�صلها اأو 

حتى.. نعيد اإر�صالها. 
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تحصين األسرة
من بذور االحتيال

بقلم: زينب الصفاف
تصّور لو أّن شجرة تروى بماء ملّوث فسرى عبر أغصانها حتى غّذى ثمارها ونضجت، فلن تعود »هي«، إذ سيختلف 

طعمها وتفقد جودة مزاياها. 
هكذا هي األسرة تتغذى على القيم والمبادئ وتثمر األبناء األخيار الذين ُيعّمرون األرض بالسالم ما لم تصبهم لوثة 

االحتيال. فكيف ُيصابون بهذه اللوثة؟ 
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تحصين األسرة من بذور االحتيال

دعونا نت�سور امل�سهد يف اأّوله، مّلا اأراد اهلل �سبحانه اأن ي�ستخلف الإن�سان على الأر�ض، 
الإن�سان  اإعداد  عن  امل�سئولة  الأوىل  واملوؤ�ّس�سة  الأ�سا�ض  اللبنة  هي  الأ�رسة  كانت 
وتن�سئته على القيم والف�سائل املالئمة لإجناح امل�رسوع، فاأجواء احلّب والوفاء بني 
الزوجني واإ�رسارهما على اإجناح الزواج ومواجهة التحّديات بالألفة بالت�سامح ونكران 
الذات تعلّم الأبناء قَيم احلّب وال�سدق والإخال�ض، وبالتجاوز والتفّهم وال�سفح يتدّرب 
الأبناء على حفظ العهد وحفظ املواثيق والتعاي�ض وتقدي�ض القيم. اأما ت�سحية الأم 
و�سهرها على اأبنائها، وم�سقة الأب وكّده، وما ي�سهده الأبناء من م�ساعر التقدير لكل 
منهما باجتاه الآخر، درو�ض حياة تعلم الأبناء اخلدمة والإيثار والت�ساعر والت�سحية. 
هذه اللبنة الأوىل ت�ساندها م�ساهد تعزّز منظومة القيم الأ�رسية، حني يعي�ض الأبناء 
قنواٌت  ذلك  كل  وموّجهة،  اأمٌّ  واجلارة  ونا�سح،  اأٌب  اجلار  متالحم، حتى  يف جمتمع 
لتعليم الأبناء التوا�سع والتنا�سح والعمل لل�سالح العام، وهكذا تتو�ّسع الدوائر دائرة 

تلو اأخرى، كٌل فيها راٍع وم�سئول، قائٌم على ما هو م�سئول عنه.

ولكن تاآكل القيم املذكورة غرّيت الكثري، فتوّجه تفكري املجتمع اليوم نحو اللهث وراء 
العالقات"،  "الحتيال يف  ظاهرة  تف�سي  �ساهمت يف  ومادية  �سطحية  �سهلة،  حلول 
ظاهرة مبثابة الآفة املف�سدة التي تنخر العالقات الجتماعية، من �سحاياها الت�سّدع 
يف اأّول واأهّم موؤ�س�سة وهي "الأ�رسة"، هذا الأمر ينعك�ض يف تفّكك املجتمع باأكمله. اأّول 
جتلي لعملية الحتيال تبداأ يف املراحل الأوىل مل�رسوع الزواج، حيث يتعّمد اخلاطب 
اإخفاء العيوب بدل من اإ�سالحها اأو البوح بها على اأقل تقدير، ويكون بذلك قد روى 

بذرة ال�سجرة الزوجية مباء ملّوث �رسعان ما يظهر اأثره على الأغ�سان والثمار.

العطور،  واأجمل  الثياب  باأبهى  خطيبته  ملقابلة  يتجّهز  )اخلطيب(  الزوج  هو  ها 
جهودا  يبذلن  واملجوهرات،  التجميل  ومب�ستح�رسات  الزاهية  بالثياب  هي  وتتجّهز 
كبرية لتجميل مظهرهما بكّل الطرق، ولكنهما يتغافالن عن تنقية دواخلهما، وت�سفية 
عقلهما، عرب فلرتة ما ي�سوبهما من �سفات �سيئة، وا�ستبدالها باحل�سنة وما يعينهما 
َلوؤُه ال�سالم واحلب، يتجنبان به العي�ض خمتبئني وراء  على بناء ع�ّض زوجي اآمن َيْ

فة تغاير ذواتهما احلقيقية.  �سورة مزيَّ

ملا  رمبا  م�ستعّدا، وخمالًفا  الزواج  على  يقدم  من  الأزواج  من  القليل  يف جمتمعنا 
اعتاد ون�ساأ عليه، فيعيد النظر يف عاداته اليومية كاجلّد وحتّمل امل�سئولية، اخلدمة، 
النظافة، طريقة الأكل والكالم، عادات ال�ستهالك الخ، ويغربل �سفاته ال�سخ�سية غري 
لإ�سالحها  فيخطط  الخ،  الغ�سب  الت�رسع،  الظّن،  �سوء  الع�سبية،  كالإهمال،  الالئقة؛ 
تلك  الأغلُب  ُيخفي  اإ�سالحها،  عن  وعو�ساً  اأف�سل.  حياة  �رسيك  يكون  لأن  ا�ستعداًدا 

ال�سفات بكل دقة وحذر، وهم يعلمون بتاأثريها اخلطري على م�سئولياتهم جتاه الآخر، 
الذي ينخدع بدوره ويعترب ما يراه هو احلقيقة، ويجعله �سحية لحتيال من ال�سعب 

التخل�ض منه.

ولرمبا �ساهم منط حياتنا احلايل يف متكيننا من التخّفي مبهارة عالية، فمن يّطلع 
على الأبحاث واملقالت والكتب التي تتناول مو�سوع النجاح وال�سعادة ويقارن ما 
التم�سك بالقيم  القدية ت�سع معايري  الكتابات  اأكرث  اأّن  بني احلا�رس واملا�سي يجد 
لدى الفرد نف�سه هي الأ�سا�ض نيل ال�سعادة الداخلية احلقيقية والنجاح يف العالقات 
واحلياة. ولكن املالحظ اأي�سا اأّن الكتابات احلديثة قد تغرّيت بو�سوح، فاأ�سبحت تركز 
واإقناعه  الآخر  جذب  ومهارات  املادية،  وباملظاهر  باملاديات،  الهتمام  زيادة  على 
عن طريق التالعب باأ�ساليب الكالم وظاهر الأفعال، واعتربتها الأ�سا�ض للو�سول اإىل 

النجاح ومن ثم حتقيق ال�سعادة. 

فحني  �سده،  لكن  �ساحبه،  مع  العقل  يتواطاأ  يحدث حني  �سبق  ما  كّل  من  الأخطر 
يجد العقل تخاذل عن مواجهة عيوب النف�ض وحتّمل م�سقة اإ�سالحها، يّتجه لإخفاء 
هذه العيوب حتى عن �ساحبها، عن طريق النفعالت العاطفية، الأمرا�ض النف�سية، 
الأمرا�ض اجل�سدية والتغيريات ال�سطحية الظاهرية. فمثال قد نالحظ انفعالت مبالغ 
جوهر  يتجاهلون  فرناهم  الن�سح،  اأو  النقد  لهم  ُيوّجه  حني  الأفراد  بع�ض  من  فيها 
اأو الناقد و�سوابقهم معه. وقد يتطّور الأمر  الن�سيحة ويركزون على طريقة النا�سح 
انهيارات عاطفية وت�سّنجات ج�سدية حقيقية تنتجها  اإىل  الأحيان لي�سل  يف بع�ض 
ي�سّكل  مما  والأيام  ال�سنني  مرور  مع  بداخلهم  ترّ�سخ  عّما  للدفاع  كو�سيلة  عقولهم 
بل  اإليهم،  الو�سول  من  ال�سليم  والتوجيه  اخلري  يحجبون  بذلك  وهم  عليهم.  خطرا 
رمبا يقنعون اأنف�سهم باأّن الآخر قد تعّدى عليهم، يف حني اأّن العواطف حجبت احلّق 

والن�سح عن الو�سول اإليهم. 

للزوجني،  احلقيقة  الوجوه  وتظهر  اآجال  اأم  عاجال  الأقنعة  فت�سقط  الزواج  بعد  اأما 
فيما يت�سّور كّل طرف اأّن �رسيكه قد تغرّي لالأ�سواأ مع اأّن ما حدث هو �سقوط الأقنعة 
الأ�سلية،  هوّيته  اإخفاء  ال�ستمرار يف  ال�سخ�ض وحقيقته، ل�ستحالة  واقع  وانك�ساف 
و�سعوبة امل�سّي يف التجّمل والبهرجة. معلوم اأّن الزوجني قادمان من اأ�رَسٍ خمتلفة، 
اأوجب  فقد  الزوجية،  امل�ساركة  على  العزم  عقدا  وقد  اأَما  خمتلفة،  عادات  ولديهما 
مثل  امل�سرتك. يف  كيانهما  حفظ  من  متّكنهما  حلول  لإيجاد  معا  يعمال  اأن  عليهما 
هذه املواقف ل ُمعني �سوى املبادئ والقيم، لأّن ال�سخ�ض الذي ي�سع الأ�رسة والزواج 
مو�سعاً مقّد�ساً، وقد اعتاد على حفظ اأمانة هذا امليثاق عرب التفّهم والإيثار وال�سدق 

تـــروى بمـــاء ملّوث  أّن شـــجرة  تصـــّور لو 

ثمارها  غـــّذى  حتى  أغصانهـــا  عبر  فســـرى 

إذ ســـيختلف  ونضجت، فلـــن تعود »هي«، 

هكذا  مزاياهـــا.   جـــودة  وتفقـــد  طعمهـــا 

والمبادئ  القيـــم  على  تتغذى  األســـرة  هي 

ُيعّمـــرون  الذيـــن  وتثمـــر األبنـــاء األخيـــار 

األرض بالســـالم مـــا لـــم تصبهـــم لوثـــة 

. ل حتيا ال ا
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ا فاقد القيم يف حياته فهو اأّول �سخ�ٌض ل  والإخال�ض، �سي�ستطيع تخّطي العقبات، اأمَّ
ال�رسيعة، كالنف�سال  اإىل احللول  الزواج ميثاٌق مقّد�ض يجب حفظه، فيلجاأ  اأّن  يرى 
والطالق، الذي ل يراه "اأبغ�ض احلالل"، ويكون من ال�سعب عليه تفّهم اأّن الطرف الآخر 
قد اأتى من بيئة خمتلفة، واأّن احتياجات كّل جن�ض خمتلفة عن الآخر، وبالتايل ل ُيوؤثر 
�سعادة ال�رسيك على نف�سه، ول يتوا�سع للن�سيحة والإر�ساد، فتطغى النف�ض الأنانية 

املتكربة التي ل ترتك م�ساحة لأّي تفاهم مطلوب.

ولكّل مّنا ن�سيب من الحتيال، ن�رسد لكم بع�ض الأمثلة تو�سيحا ملا تخفيه نفو�سنا 
وتغفل عنه اأعيننا:

يتفق الزوجان على بطاقة ائتمان م�سرتكة ل يتّم �سحب النقود منها اإل للحاجة، 	 
فيتفاجاأ اأحدهما اأّن الآخر قد �سحب كل النقود من غري ا�ست�سارة ال�رسيك ول اإخباره.

ُيظهر اأحد الطرفني عّفته وجميل اإيانه قبل الزواج، اأّما بعده فتظهر ال�سلوكيات غري 	 
الالئقة، رمبا امل�سكرات اأو املخدرات اأو العالقات غري ال�رسعية اأو ف�ساد يف الذمة 

املالية اأو غريها. 

يحر�ض الطرفان على اإظهار نظافة املنزل يف بداية الزواج، اأما مع الوقت فتتك�سف 	 
العادات ال�سيئة من اإهمال وفو�سى وغياب اأي �سعور بامل�سئولية. 

يخفى اأحد الطرفني اأمر مر�سه عن الآخر قبل الزواج، لُيفاجاأ مبعرفته بعد الزواج 	 
مما يربك العالقة الزوجية منذ بدايتها.

ت�ستخدم الزوجة عبارات وم�سطلحات من عامل التجميل التي قد ل يعرفها الرجل، 	 
فتقنعه  و�رسوري،  مهم  اأمر  باأنها  للرجل  وت�سّور  متوّهمة،  بفوائد  زوجها  وتوهم 
ال�سيارات  عامل  من  عبارات  الزوج  ي�ستخدم  وقد  ذلك.  اأجل  من  املبلغ  ب�رسف 
مهم جدا،  اأمرٌ  اأن ما �سيقتنيه  واللكرتونيات والتي قد ل تعرفها املراأة لإقناعها 

بينما هو لي�ض ذلك.

يعمد اأحد الطرفني لتذكري الآخر بنقاط �سعفه التي اكت�سفها مع الأيام وال�سنني، 	 
ويقوم بالتالعب بعاطفته وم�ساعره لي�سعره اأنه غري قادر على اتخاذ قرار اأو بناء 

اأ�رسة، واأّن كّل القرارات واإدارة املنزل يجب اأن ت�سلّم له. 

اإذا ما كانت احلاجة الأ�سا�سية للمراأة هي الأمان، فاإّن انك�ساف احلقيقة من بعد هذا 
املعادلت يف عقلها،  كّل  بالأمان، وبهذا تتغري  ال�سعور  يفقدها  والتدلي�ض  الحتيال 
وتبداأ بتف�سري وا�ستيعاب الأمور بطريقة خمتلفة عن الواقع كالتي اختطفت ول تدري 
لتكبيلها  اأخرى يار�سها  احتيال  اأو  و�سيلة تخدير  الزوج  "حنان"  اأين هي! فترتجم 
من  �سكالً  احلياتية  الأمور  يف  ونقا�سهما  معا  توا�سلهما  هي  وترتجم  واإخ�ساعها، 
على  تعمل  عبودية  حينها  فتعتربه  الرجل  قيادة  اأما  وامل�ساءلة.  والنواهي  الأوامر 
اأول  وهي  بالحرتام  �سعوره  الرجل  يفقد  الطريقة  وبنف�ض  الطرق.  بكّل  منها  التحرّر 
واأكرب حاجة لديه، فال يعود قادرا على التوا�سل مع زوجته ول اإظهار احلنان ول احلب 

واملودة باجتاهها، والعك�ض �سحيح.

حينها ي�سبح املنزل الزوجي ممتلئاً بامل�ساعر ال�سلبية من كّل ناحية، يفتقد التفاهم 
واحلّب وال�سالم، وتن�سب رمبا حروب قا�سية اأوىل �سحاياها الأبناء، ومع مرور الأيام 
يتعلم الأبناء الحتيال من اآبائهم بق�سد اأو عن غري ق�سد، لكونهم ترعرعوا يف بيئة 
ل اعتبار للقيم واملثل فيها، ول غرابة اإن ا�ستولت عليهم الأمرا�ض النف�سية – اأمرا�ض 
الع�رس- وقد يلجاأون حينها للهروب لل�سا�سات املحمولة والتي متار�ض اأدوارها يف 
تغذيتهم باأوهام ومفاهيم خاطئة عن اجلن�ض الآخر، وعن الزواج واحلّب، ومن جانب 
اآخر تعلّمهم وتكرّ�ض فيهم الحتيال رمبا باأ�سكال عّدة، بل وجتعلهم يف بع�ض الأحيان 

يار�سونه دون �سعور. 

و�سفات  ب�سمات  قدوات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ت�سنع  وواقعنا،  جمتمعنا  يف 
جديدة ل �سلة لها بالقدوة احل�سنة احلقيقية، لكونها ل متت اإىل �سمات القدوة وقيمها 
وطيب منبتها. فَمن يتظاهر بال�سعادة، ويّدعي الأدب والحرتام، وَمن يزعم اأّنه يعي�ض 
حياة وردية مثالية مع �رسيكه، هل ي�ستطيع اأن يخفي حقيقة حاله عن اأبنائه؟ يف 
األي�ض هذا الحتيال بعينه؟  واإن ح�سل ذلك  الأبناء �سيكت�سفون ذلك حتما،  اأّن  ظّني 
اأن تت�سلل ثقافة الحتيال لعقولهم وت�سري جزًءا من تكوين  وهل ن�ستغرب بعد هذا 

�سخ�سياتهم؟ 

الذين يكربون  لالأبناء  وانتقلت  والزوجة  بالزوج  بداأت  فقد  الدوران،  العجلة  توا�سل 
يف  النتيجة؟  هي  فما  املجتمع،  لبناء  كوادرا  يكونوا  اأن  منهم  ويتوقع  ويتخرجون 
و�سهاداته  الطبية  مب�سطلحاته  مر�ساه  على  ف�سيحتال  طبيبا  اأ�سبح  اإن  الغالب، 
ليتك�سب ما ي�ستطيع من الأموال، واإن �سار �سحفيا ف�سيتالعب بكلمات مقاله ليحظى 
بعدد قراء اأكرب، واإن عمل مهند�سا ف�سيغ�ض مبقايي�ض البناء م�ستغفالً �ساحب املنزل، 
واإن كان عامال فما اأن ياأمن الرقابة حتى تراه ي�سيع الوقت ويقلل الإنتاجية، وي�سي 

دون اأن يرف له جفن.

اأ�رسهم  لتاأ�سي�ض  و�سي�سعون  للتكاثر،  بالطبع  الب�رسية  طبيعتهم  �ستدعوهم  هوؤلء 
اخلا�سة، وعو�سا اأن تكون دارا موؤ�س�سًة على القيم والتقوى، �ستقام على قواعد الحتيال 
التي تعلموها ور�سخت يف خالياهم الع�سبية، ما مل ي�ستنقذوا اأنف�سهم ويتحرّروا منها 
التي  الأ�رسة  اآبائهم. �سجرة  اآثار الرتبية ما �سنعت يد  ب�سعي حقيقي للتخل�ض من 
يريدون زراعتها �ست�سقى مباء الحتيال الآ�سن، فهل ُيرجتى من �سجرة كهذه ثمرٌ طيٌب 

-اأبناء ُجدد- ُترفد بهم حركة املجتمع نحو الكمال والزدهار والتطور؟!

,,

أَسٍر  من  قادمان  الزوجين  أّن  معلوم 

مختلفة، ولديهما عادات مختلفة، أَما وقد 

فقد  الزوجية،  المشاركة  على  العزم  عقدا 

حلول  إليجاد  معا  يعمال  أن  عليهما  أوجب 

تمّكنهما من حفظ كيانهما المشترك.

,,
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األهلي،  السلم  الفكري،  اإلبداع  المشترك،  العيش  الخيارات،  تعّدد  الطبيعة،  مع  االنسجام 
مجتمٍع  إلى  ُتفضي  بعضًا..  بعضها  يقطر  أربع..  إلهية  سنٍن  ثمرات  االجتماعي..  التضامن 

فاضل وتنمية إنسانية مستدامة..
َرْوحها » التنّوع«.. وُروحها »االختالف«..  وَعَصُبها »التدافع«.. واستدامتها »التجديد«

ويحمل  واألبواب،  الفصول  و»متعّدد«  واأللوان،  الصور  »متنوع«  كتابًا  شخصًا  أعطيَت  لو 
خارطة  ليرسم  الكتاب  هذا  يقرأ  أن  منه  وطلبت  واألفكار،  القضايا  »مختلف«  دّفتيه  بين 
الطريق لحياته، ويسّطر أهدافه وآماله من مضمون ماّدته، وتركته يقّلب أوراقه كما يشاء، 
ثم عدَت لترى نتيجة عمله، وإذا به قد قّطع الصور إال بعضها، وألغى كل الفصول إال واحداً 
منها، واختار قضيًة ونبذ األخرى، واعتنق أيدولوجيًة بعينها وألغى ما سواها؟ فماذا سيكون 
شعورك آنذاك؟ ألن تشعر باالمتعاض وتستنكر فعلته الحمقاء، وتأسف على عدم انتفاعه 

بالكتاب؟

التدافع 
عماد اإلصالح وجوهر التغيير 

بقلم: وجيهة البحارنة
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�ألن يكون  ر��شد�ً، بل ومثقفاً عاملاً؟  بالغاً  �أعطيته �لكتاب �شخ�شاً  فماذ� لو كان من 
�أن هذ� هو حال  �أ�شد؟! ولكنك لو تاأّملت فيما فعل، �شتجد  �أكرب و��شتنكارك  ��شتياوؤك 
�لإن�شان �لذي كرّمه �هلل و�أ�شند �إليه مهمة عظيمة وهي �ل�شتخالف يف �لأر�ض، وحّثه 
على �لتعاي�ض و�لن�شجام مع جميع مكّوناتها وفق �ملبادئ و�لقيم �لإن�شانية، فاإذ� به 
يقّطع �أو�شال �لأفكار �لتي تخالف فكره، ويلغي كل مذهٍب يختلف عن مذهبه، وُيق�شي 
كل من ي�شّذ عن عاد�ته وتقاليده �لتي يعتزّ بها، ويتحّيز �إىل من ي�شاكله يف �لر�أي، 

ومياثله �لتفكري!

�أل ي�شدق على هذ� �لإن�شان كونه "ظلوماً جهولً"؟!

دونهم  من  و�خت�ّشنا  تقومي"  �أح�شن  "يف  جميع خملوقاته،  بني  من  �هلل  خلقنا  لقد 
بنعمة �لعقل و�لتفكري، ومنحنا فر�شًة عظيمة لنتجاوز طبيعتنا �لب�رشية، و�ل�شمّو بها 

لتحقيق �لنموذج �ملثايل لالإن�شانية.

�لطغيان فيها  �أو  لنا، وحّذرنا من جتاوزها  ثابتاً  �ملو�زين �حلق، معيار�ً  �أر�شى  كما 
يَز�ِن" )�لرحمن/8(، وجعل �ل�شنن �لإلهية هي �حلاكمة يف �لكون، ول  "�أََلّ َتْطَغْو� يِف �مْلِ
ت�شتقيم �حلياة من دونها، فهي �ُشنٌن ثابتة، ما�شية فينا، ل تبديل فيها ول حتويل 
�ُشنن  فكانت  ِوياًل")فاطر/43(.  حَتْ  ِ �هللَّ ِت  ِل�ُشنَّ َد  جَتِ َوَلن  َتْبِدياًل   ِ �هللَّ ِت  ِل�ُشنَّ َد  جَتِ "َفَلن 
"�لتنّوع" و"�لتعددية" و"�لتد�فع" و"�لتجديد" من جملتها.. وقد جاءت تكّمل كّل منها 
�لأخرى يف منظومٍة بديعة تعطي كل ذي حٍق حقه، وترثي �حلياة، وُت�شلح ما ف�شد 
منها، وحتّفز �لإبد�ع و�لبتكار، وحتفظ �لأمن و�ل�شلم �لجتماعي، وتتجدد �حلياة بها. 

أّوال: التنّوع 

- التنّوع الحيوي: إثراء وتكامل للطبيعة 

�لنبات  �لطبيعة وتنّوع كائناتها من  عندما جنول باأب�شارنا فيما حولنا من جمال 
و�حليو�نات و�جلبال و�لبحار، نقف منده�شني من بديع �شنع �هلل.. "�أح�شن �خلالقني" 

وهذ� "�لتنوع �حليوي" ُيعترب عن�رش�ً �أ�شا�شياً لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي و�شيانة �ملو�رد 
�لطبيعية.

َباِل  َتِلًفا �أَْلَو�ُنَها َوِمَن �جْلِ ْ َماِء َماًء َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَر�ٍت خمُّ �أَنَزَل ِمَن �ل�شَّ  َ "�أََلْ َتَر �أَنَّ �هللَّ
َتِلٌف  َو�بِّ َو�ْلأَْنَعاِم خُمْ ا�ِض َو�لدَّ َتِلٌف �أَْلَو�ُنَها َوَغَر�ِبيُب �ُشوٌد َوِمَن �لنَّ ْ ُجَدٌد ِبي�ٌض َوُحْمرٌ خمُّ

َ َعِزيزٌ َغُفوٌر")فاطر/28-27( َ ِمْن ِعَباِدِه �ْلُعَلَماُء �إِنَّ �هللَّ َا َيْخ�َشى �هللَّ �أَْلَو�ُنُه َكَذِلَك �إِنَّ

�أي�شاً دعوة للتاأّمل يف خلق �هلل، وحتفيز  �إلهية فح�شب، بل هو  فالتّنوع لي�ض �ُشّنة 
�لتفكري، و�إثارة �لعقل، و�شبب لتثبيت �لإميان. 

- التنّوع الثقافي: اإلثراء الفكري والتطّور الحضاري 

و�لتنّوع �لثقايف هو مكّمل ل�شابقه �حليوي، فقد خلق �هلل �شبحانه �لنا�ض من نف�ٍض 
و�حدة، وجعلهم �شعوباً وقبائل و�أمًما و�أجنا�ًشا و�ألو�ًنا، فتعّددت �ل�رش�ئع و�ملذ�هب، 
وتنّوعت �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف �ملتمايزة حتى د�خل �حل�شارة �لو�حدة، بل ويف 

�لثقافة �لو�حدة.

َلآَياٍت  َذِلَك  يِف  �إِنَّ  َو�أَْلَو�ِنُكْم  �أَْل�ِشَنِتُكْم  َو�ْخِتاَلُف  ْر�ِض  َو�ْلأَ َماَو�ِت  �ل�شَّ َخْلُق  �آَياِتِه  "وِمْن 
نَي" )�لروم/22(. ْلَعامِلِ لِّ

للتنمية،  قوة حمرّكة  منهما  كٌل  وي�شّكل  �شنو�ن،  �لثقايف  و�لتنّوع  �حليوي  فالتنوع 
�لتنمية  �لفكري و�لتطّور �حل�شاري، لتحقيق  و�لإثر�ء  �لقت�شادي  �لنمو  على م�شتوى 

�مل�شتد�مة و�لتما�شك �لجتماعي و�ل�شالم1. 

ثانياً: التعّدد واالختالف

�لتعدد و�لختالف من �ل�شنن �لإلهية �لتي ترثي �حلياة، وحتّث �لإن�شان على �لنفتاح 
على �لآخر، و�لتعرّف عليه، و�لتو��شي معه على �لعمل �جلماعي �لنافع لالإن�شانية 
و�ل�شتباق  للمناف�شة  وحافز  �لنا�ض،  بني  و�لتاآلف  للتقارب  د�فٌع  فالتعدد  جمعاء. 
و�لأديان  و�ملذ�هب  �مِللل  �أ�شحاب  بني  و�لبحث  �لإبد�ع  �خلري وجمالت  ميادين  يف 
َعَلُكْم  جَلَ  ُ �هللَّ �َشاَء  َوَلْو   ۚ َوِمْنَهاًجا  �رِشَْعًة  ِمنُكْم  َجَعْلَنا  "ِلُكلٍّ  �ملختلفة.  و�حل�شار�ت 
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا  رْيَ�ِت ۚ �إِىَل �هللَّ َيْبلَُوُكْم يِف َما �آَتاُكْمۖ  َفا�ْشَتِبُقو� �خْلَ ًة َو�ِحَدًة َوَلِكن لِّ �أُمَّ

ُئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن" )�ملائدة/48(.  َفُيَنبِّ

و�ُشّنة �لختالف توؤكد على �أهمية �لتمايز و�لتنّوع و�لتعّدد يف م�شارب �حلياة، ومن 
�أجل ذلك خلق �هلل �لنا�ض، لينفتحو� على �أ�شكاٍل من �ملد�ر�ض �لفكرية، و�شنوٍف من 
�لثقافات، ومناهج �لبحث و�لعلوم، فتتالقح �لأفكار وتتكامل �لعقول وتتقدم �لعلوم 

�لإن�شانية. 

وجاء �حلديث �لنبوي موؤّكد�ً هذ� �ملبد�أ )�حلقيقة( "�إن يف �ختالف �أمتي رحمة".

�إذ ي�شتحيل �أن توجد نظـريـة �شاملة ت�شتطيع تف�شري جميع مناحي �حلياة �لجتماعية، 
�لذي ل  �لإبد�ع  �لتعددية و�لختالف، فهي �مل�شدر و�لباعث على حيوية  ول بد من 
�شبيل �إليه �إذ� غاب هذ� �لتمايز وطم�شت �خل�شو�شية بني �حل�شار�ت. فاأي �إ�شالح يف 

�لدين و�لدنيا ل ميكن �أن يكون �إل بالتعدد! 

الخالف واالختالف! 

�لختالف �شّنة �إلهية تقرّب �لنا�ض وتوؤّلف بينهم، و�خلالف �شلوٌك ب�رشي يفرّقهم ويبث 
�أن  و�عتربو�  �خلالف،  �إىل  نزعو�  عام  ب�شكٍل  �لنا�ض  ولكن  بينهم،  و�لبغ�شاء  �لعد�وة 
"�لختالف" د�عياً �إىل �خلالف. فاأ�شبحنا ننظر لكل من يختلف عّنا يف �لر�أي �أو �لعقيدة 
خمالفاً لنا، ونتعامل معه بتوّج�ٍض وحذر، ونتعاطى معه بقيم �خلالف من تهمي�ض 
و�إق�شاء ورف�ض وتكفري، وهكذ� حتّولت عالقاتنا باملختلف عّنا �إىل �رش�ع. وقد رف�ض 
�لإ�شالم مذهب "�ل�رش�ع" �شبيالً حلل �لتناق�شات بني �ملختلفني، لأن �ل�رش�ع غايته 

نفي �لآخر و�إفناوؤه ومن ثم فهو يلغي �لتعددية وينفيها. 

تعّددت  فقد  بها«  فادعوه  احلسنى  األسماء  وهلل   « احلسنى  اهلل  أسماء  في  أيضاً  نشهده  التنّوع   -1
األسماء إلتاحة الفرصة لكل الناس لتخّير االسم الذي يعني كل منّا لبلوغ الكمال وحتقيق إنسانيته.

اإللهية  السنن  من  واالختالف  التعدد 

على  اإلنسان  وتحّث  الحياة،  تثري  التي 

عليه،  والتعّرف  اآلخر،  على  االنفتاح 

الجماعي  العمل  على  معه  والتواصي 

النافع لإلنسانية جمعاء 

,,

,,
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»إن في اختالف أمتي رحمة«..

»مختلفين«  الناس  جعل  سبحانه  أنه  لوال 

وطبيعتهم  واهتماماتهم  اتجاهاتهم  في 

عجلة  وتوقفت  الحياة  ألسنت  وطموحاتهم، 

الحياة عن التطور، وكسدت التجارة واالقتصاد، 

وتخّلف البشر عن ركب التنمية والتحّضر.

,,
ثالثاً: ُسّنة التدافع

من و�شط هذ� �لو�قع �مل�شحون باخلالفات و�ل�رش�عات وحماربة كل "�آخٍر" خمتلف، 
برزت حاجة �لب�رش ل�ُشّنة �لتد�فع.

فالتد�فع ملن �أر�د �لإ�شالح و�للحاق بال�شاحلني، وهي دعوة ت�شتنه�ض �لعقل للتاآلف 
�لتيه، ولي�ض لتاأ�شيل �جلهالة بالتنافر لالندفاع  و�لتعاون و�لن�شجام للخروج من 

لل�شد�م و�ملعاد�ة.

�أّدى  �لعقل و��شت�شحاب �خللق و�ل�شتنجاد بالدين لتوّقي ما  �إيقاظ  �إىل  وهي دعوة 
ويوؤدي �إليه هذ� �ل�شقاق �أو غريه من م�شري مروع، لأن �شنة �لتد�فع هنا هي �لنافذة 
�مل�شيئة و�ل�شليمة للرجاء، وكل رجاء ممكن. و�أما �ل�رش�ع فهو حرب على �لآخر ونفي 

له و�لنفر�د بالوجود دونه، وبالتايل هذه حالة مو�جهة ل م�شاحلة.

المعنى اللغوي للتدافع:

َدَفْعُت  يقال  �ل�شيء.  يدلُّ على تنحَية  و�حد م�شهور،  �أ�شٌل  و�لعني  و�لفاء  �لد�ل  َدَفَع: 
بنظام  ونظام  منها،  �أقوى  �أخرى  بفكرة  فكرة  دفع  و�لتد�فع هو  دْفعا.  �أدفُعه  �ل�ّشيَء 
�أف�شل، و�آليات عمل باأخرى �أ�شلح، �شمن موؤ�ش�شات و�أ�شلوب حياة يرعى هذ� �لتد�فع 

ويدعمه، وتوؤدي �إىل تعديل �لأنظمة و�لبناء و�لتغيري.

التدافع أقرب نقطة للتغيير! 

�أن تتغري �لكثري من �أناط  �لتغيري �رشورة يف كل زمان ومكان، حيث من �لطبيعي 
هنا  �لتد�فع  ف�شنة  وعاملياً.  حملياً  و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �لعالقات 
�أقرب نقطة للتغيري، و�أد�ة �لإ�شالح و�لتغيري �لالزمة، بدون �رش�ع بنفي �لآخر �أو �إلغاء 
ِهَي  ِتي  "ِبالَّ ر�ٍق وهو  �أنه وفق منظور قيمي  �لتغيري  و�لتمايز. وميتاز هذ�  �لتعددية 

�أَْح�َشُن"1 . 

التغيير على المستوى الفردي:

َما  ُو�  ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ل   َ �هللَّ "�إِنَّ  �لد�خل  من  تبد�أ  للتغيري  �لأوىل  �خلطوة 
ِباأَْنُف�ِشِهْم" )�لرعد/11( 

�لنفو�ض  ت�شفية  هو  و�ل�شبيل  �آخر،  �شيء  �لآخر  وبني  بيننا  و�لذي  �شيء  فاإمياننا 
مكانها  عن  وتنحيتها  �ل�شيئة  لدفع  و�شيلة  �أف�شل  و�لتد�فع  ك�رشها.  ل  وتغيريها 

باحل�شنة. 

ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة  ِتي ِهَي �أَْح�َشُن َفاإَِذ� �لَّ َئُة �ْدَفْع ِبالَّ يِّ �َشَنُة َول �ل�شَّ "َول َت�ْشَتِوي �حْلَ
ُه َويِلٌّ َحِميٌم" )ف�ّشلت/ 34( َكاأَنَّ

�لآخر،  جتاه  �لعد�ء  م�شاعر  تغرّي  كبرية،  "حتّول"  عملية  �أح�شن"  هي  بالتي  "�لدفع 
�إىل عالقة وثيقة، فبدلً من �لإ�رش�ر على �لقطيعة ورد �ل�شيئة بثلها، تتبّنى �حل�شنة 

وتفّعلها فتك�شب �شديقاً حميماً. 

التغيير مع اآلخرين:

�لتد�فع و�شيلة للنماء و�لعطاء وحر�ك حيوي بني �لآخر لت�شحيح �خللل وبالتايل هذه 
حالة م�شاحلة ل مو�جهة. 

يكفي �أن تكون �شنة �لتد�فع موجباً �أخالقياً وعقلياً مهما خفت �ل�شعاع �لذي يلوح من 
بني تر�كم �لظالم �لذي حولنا. 

1. »التي هي أحسن« منظور متطّور، وآلية فّعالة لتغيير أنفسنا أو اآلخرين، بتجاوز رد السيئة مبثلها، 
إلى استبدالها أو دفعها باحلسنة.

,,
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االكتشافات  التدافع  ثمرات  من 

الطفرة  العلمية،  واالختراعات 

والصناعات  الهائلة  المعلوماتية 

تنّوع  المعلوماتية،  الوفرة   اإللكترونية، 

مصادر العلوم والمعرفة، اإلثراء الثقافي 

والحضاري، النهضة الفكرية، وغيرها

,,

,,

ف�شنة �لتد�فع لي�شت �رش�عاً مع �لآخر مهما كان �لآخر، و�إنا �أد�ة للتغيري بالتي هي 
�أح�شن. 

َك ُهَو  ِتي ِهَي �أَْح�َشُن �إِنَّ َربَّ �َشَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظِة �حْلَ َك ِباحْلِ "�ْدُع �إِىَل �َشِبيِل َربِّ
لَّ َعن �َشِبيِلِه َوُهَو �أَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن" )�لنحل/125( �أَْعَلُم ِبَن �شَ

ل  �لدعوة  هذه  وماهية  �أي�شاً.  �أَْح�َشُن"  ِهَي  ِتي  "ِبالَّ تكون  �أن  يجب  �هلل  �إىل  و�لدعوة 
منه، وهو  مفروٌغ  �أمر  فهذ�  �حل�شن،  و�لأ�شلوب  �لطيبة  �لكلمات  ��شتخد�م  فقط  تعني 
من موجبات �لدعوة �إىل �هلل، بل �أن معناها يتعدى ذلك �إىل تخرّي �أف�شل و�أح�شن ما 
لدى �لآخر، وتقديره و�لإ�شادة به يف م�شتهل �حلديث، لتهيئة �أف�شل �لأجو�ء لال�شتماع 

�لفّعال، وتلّقي كالم �أو ُن�شح �لطرف �لآخر بالقبول و�ل�شتح�شان. 

  

قيم التدافع

بحقوق  و�لعرت�ف  و�لتقارب  و�لتكامل،  �لحتو�ء،  غاياتها  وجّل  عديدة،  �لتد�فع  قيم 
�لآخرين، وكلّها ت�شّب يف �لغاية �لكربى وهي "�لإ�شالح". 

من هذه �لقيم: �حرت�م �لآخر، قبول �لآخر، �لتعاي�ض، و�لت�شامح.

"التسامح" أنموذجًا

قيمة �لت�شامح تلعب دور�ً كبري�ً يف ت�شفية �خلالفات و�حرت�م وجهات �لنظر �ملختلفة 
وحت�شني �لعالقات �ملجتمعية. وما نعنيه هنا هو �لت�شامح "�حلقيقي" ولي�ض �ملعنى 

�ملتد�ول للت�شامح فيما بني �لنا�ض.

فاملعنى �ل�شائع للت�شامح هو "�لعفو"1 �أو �ل�شفح )forgiveness( وذلك حني يعفو 
�ملرء عّمن �أ�شاء �إليه. 

�أّما �لت�شامح �حلقيقي فيعني �أن نحرتم �حلق يف �لتعبري عن ق�شٍد قد يبدو لنا دنيئا، 
فلي�ض �ملق�شود هنا �حرت�م ما هو دينء، بل �أن نتجنب فر�ض ت�شورنا �خلا�ض على ما 

هو دينء كمربر ملنع حق �لغري يف �لكالم �أو �إبد�ء ر�أيه.

�آر�ء خمتلفة ومتناق�شة، وهكذ� فقيم �لختالف  "�لختالف" هو وجود  فاأ�شا�ض �شّنة 
تلزم كل منا باحرت�م �لتعبري عن �أفكار مناق�شة لأفكارنا. فلكل فكرٍة ما عميقة لها 

فكرة �أخرى عميقة عند �لطرف �لآخر وهكذ�. 

1  لفظة التسامح تُترجم باإلجنليزية إلىTolerance«  » وتعنّي »االحتمال أو التحّمل« وهي مفردة/ كلمة لم 
تُعد مقبولة في األوساط الدولية، ألن »االحتمال« يعني الضغط على النفس لتحّمل اآلخر اخملتلف، وهذا املعنى 

ال يؤدي للهدف املنشود في تطبيق هذه القيمة بني الناس.

وهكذ� نرى �أنه لو تبنّينا هذه �لقيمة �ل�شامية يف عالقاتنا مع �لنا�ض، وعلى �خل�شو�ض 
�أثناء �لنقا�ض و�حلو�ر، �شيكون �أثرها عظيماً يف تقليل �خلالفات �لناجمة عن �لختالف 
�لنظر، فينف�ّض �جلمع و�لكل يحمل جتاه من كان معهم م�شاعر  �لر�أي ووجهات  يف 

�لحرت�م و�لتقدير، بدلً من م�شاعر �لت�شكيك و�لعد�ء.

آليات التدافع

�لإ�شالح. من هذه  �لتد�فع، وجني ثمار  �آليات ميكن من خاللها تثبيت قيم  للتد�فع 
�لآليات:  

�حلو�ر، �جلد�ل "بالتي هي �أح�شن"، �ملناف�شة، و�لت�شابق )��شتبقو� �خلري�ت(2، وحمالت 
�ملد�فعة.

1. الحوار: 

و�لق�شايا  �لأمور  فّعالة كمدخل ملعاجلة  �آلية  �لفكري، وهو  �لتد�فع  نوع من  �حلو�ر 
يف عملية �لبحث عن �لر�أي �ل�شحيح و�لعتقاد �ل�شديد، و�لتو�ّشل �إىل ر�شد جماعي.

و�حلو�ر لي�ض جمرد �إثبات وجود، �أو ممار�شة لت�شجيل موقف، و�إنا هو �أخذ وعطاء 
موقف  �إىل  ي�شلو�  حتى  �ملتحاورة  �لأطر�ف  بني  �لتو��شل  وتعميق  )تد�فع(،  مت�شل 

وروؤية م�شرتكة، وتكوين حالة ر�شد جديدة، وهذه هي �أدو�ت �لتد�فع.

وحاجتنا للحو�ر �شديدة لأن ما هو موجود حالياً �أقرب �إىل �أن يكون �شكالً من �أ�شكال 
�أ�شكال  من  �شكالً  يكون  �أن  �إىل  منه  �لأيديولوجية،  �أو  �ل�شخ�شية  �حل�شابات  ت�شفية 
�حلو�ر �لعقالين حول �أ�شئلة فل�شفية حمددة. و�لنتيجة �لفعلية لهذ� كله قلّما تكون 

تغيري�ً حقيقياً يف �ملو�قف و�ملنطلقات.

2. حمالت المدافعة 3 :

��شُتق ��شم هذه �حلمالت من مفهوم �لتد�فع، وهي تت�شّمن كل �أدو�ت �لتد�فع.

�ملد�فعة )�أو �ملنا�رشة( تعنى ك�شب �لتاأييد و�حل�شد لق�شية �شيا�شية �أو �جتماعية �أو 

2.  )استبقوا اخليرات( من معانيها، االستباق السريع ملا ميكن فعله أو تغييره أو اصالحه في حياتنا، فعندما نكون 
في محنة فالتسابق يجب أن يكون إلى اخليرات ال إلى الضياع في زحمة الشرور، وهذه إحدى الطرق السوية 

)استراتيجية( ملعاجلة القضايا في احلياة.

3. تعتبر حمالت املدافعة )Advocacy campaigns( من أبرز آليات التدافع، والتي غالباً ما يتم استخدامها من ِقبل 
مؤسسات اجملتمع املدني لتغيير بعض القوانني والتشريعات التي تتعارض مع مصلحة الناس وحقوقهم. وهناك 

اآلالف من هذه احلمالت التي أثبتت فعاليتها وجناحها، بفضل تبنّي مفهوم التدافع.
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أهمية  على  تؤكد  االختالف  ُسّنة 

التمايز والتنّوع والتعّدد في مشارب 

اهلل  خلق  ذلك  أجل  ومن  الحياة، 

من  أشكاٍل  على  لينفتحوا  الناس، 

من  وصنوٍف  الفكرية،  المدارس 

الثقافات، ومناهج البحث والعلوم، 

العقول  وتتكامل  األفكار  فتتالقح 

وتتقدم العلوم اإلنسانية. 

,,

,,

�قت�شادية، �أو لق�شية فئة �جتماعية بهدف �إحد�ث تغيري يف و�قع هذه �لفئة وق�شاياها 
وم�شاكلها، وتوجيه �نتباه �ملجتمع �إليها، وتوجيه �شانعي �لقر�ر�ت �إىل �لبحث لإيجاد 
�حلل. ول ميكن �أن تنجح �ملد�فعة �إل من خالل �لعمل مع �لآخرين �أفر�دً� وموؤ�ش�شات 

لإحد�ث �لتغيري. 

ومن �أدو�ت �ملد�فعة: جماعات �ل�شغط )�للوبي(، �لتوعية وت�شكيل �لر�أي �لعام، وبناء 
�لتحالفات.

ثمرات التدافع
قرن �هلل �شبحانه بني وجود �لف�شاد يف �لأر�ض وغياب �شنة �لتد�فع، فقال �شبحانه 
نَي"  َ ُذو َف�ْشٍل َعَلى �ْلَعامَلِ َف�َشَدِت �ْلأَْر�ُض َوَلِكنَّ �هللَّ ا�َض َبْع�َشُهم ِبَبْع�ٍض لَّ ِ �لنَّ "َوَلْوَل َدْفُع �هللَّ

)�لبقرة/251(

و�هتماماتهم وطبيعتهم  �جتاهاتهم  "خمتلفني" يف  �لنا�ض  �شبحانه جعل  �أنه  فلول 
�لتجارة  وك�شدت  �لتطور،  عن  �حلياة  عجلة  وتوقفت  �حلياة  لأ�شنت  وطموحاتهم، 
و�لقت�شاد، وتخلّف �لب�رش عن ركب �لتنمية و�لتح�رّش. لذ� قال ر�شول �لرحمة )�ض( "�إن 

يف �ختالف �أمتي رحمة" �أي رحمة بالنا�ض وكل �ملخلوقات.

�لهائلة  �ملعلوماتية  �لطفرة  �لعلمية،  و�لخرت�عات  �لكت�شافات  �لتد�فع:  ثمر�ت  من 
و�ل�شناعات �لإلكرتونية، �لوفرة �ملعلوماتية، تنّوع م�شادر �لعلوم و�ملعرفة، �لإثر�ء 
�لأفر�د  بني  �لتناف�ض  نتيجة  وكلها  وغريها..  �لفكرية،  �لنه�شة  و�حل�شاري،  �لثقايف 
و�ل�رشكات و�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لبحثية، و�شحذ �لقدر�ت و�لطاقات �لعقلية وتنميتها.

وخال�شة �لقول، �أن �هلل تعاىل قد و�شع �حلل �لأبدي لعذ�ب و�شقاء �لإن�شان بيد �لإن�شان 
نف�شه من خالل "�شّنة �لتد�فع" 

رابعاً: التجديد: "االستدامة" 

�حلياة  �أ�ِشنت  كلما  فاإنه  لذ�  و�لتطور،  �ملجتمعي  �حِلر�ك  ل�شتد�مة  �لتجديد �رشورة 
 ُ بعث �هلل ر�شوًل يبنّي �ل�شو�ب لتجديد �حلياة "َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َر�ُشوُلَنا ُيَبنيِّ

َلُكْم َعَلى َفرْتٍَة ِمْن �لرُّ�ُشِل �أَن َتُقوُلو� َما َجاَءَنا ِمن َب�ِشرٍي َوَل َنِذيٍر" )�ملائدة/19(

"بالتي هي �أح�شن" لتجديد �لوعي، وتنبيه �لفهم،  �لتجديد لي�ض تهديد�ً و�إنا �شبيالً 
و�أخذ بالعلم وتبيان �ملنطق وت�شاوي �حلقوق بني �لنا�ض وحترير �ل�شمري. 

فوحدة �لأمة ونه�شتها �أو عودتها كطرٍف فاعٍل وموؤثٍر يف �لإن�شانية و�لعر�قة و�لنفوذ 
مير عرب �متالك نا�شية �لتجديد �أي: �متالك مقّومات ح�شارية متميزة وذ�ت �إمكانيات 
�أمرٌ مركزي يف تطور �ملجتمعات  و��شعة للعطاء على �مل�شتوى �لإن�شاين. و�لتجديد 
�لب�رشية كما �أنه ميثل نقاط �لتّحول و�لتغيري يف �لتاريخ كله، وهو خطوة �رشورية 

نحو �لإ�شالح، وخطوة و�قعية للتقدم، وخطوة وقائية للثبات على �ملبد�أ.

�إل مع  �إقد�م مع �لرتدد ول جتديد  )�لتد�فع و�لتجديد وجهان لعملٍة و�حدة، فاإنه ل 
�لتد�فع(

الخاتمة: 
�أعر�قهم  �لنا�ض بختلف  �لذي ي�شّم جميع  �لكبري  �لإن�شاين"  "بيتنا  كلّنا نعي�ض يف 
ومعتقد�تهم، ومذ�هبهم، و�إذ� �أردنا �لعي�ض ب�شالٍم ووئاٍم فمن �ل�رشوري �أن ت�شود قيم 
�لتعدد و�لختالف و�لتد�فع فيما بيننا، ونتعامل مع بع�شنا �لبع�ض وفقها، لتنعك�ض 
على �شلوكياتنا.  فهذه �ل�شلوكيات كلما �ت�شع نطاقها يف �ملجتمع كانت دليالً على 
حيويته وتقدمه ورقيه و�شمو �لقيم �لإن�شانية لدى �أفر�ده، �إذ �أّن نط �حلياة �لـقـائـم 
�جلدير  �لوحيد  �لنمط  هو  �لب�رشية  وخ�شائ�شه  �لإن�شان  �إن�شانية  �حـتـر�م  عـلـى 

بتقـديـر رب �لكون. 

49



50



»مبروك، لقد ربحت 100 ألف دينار في السحب السنوي للسوق الحرة، نرجو االتصال بهذا الرقم للضرورة«
لقد كانت هذه رسالة وصلتني ذات مرة وأنا أهّم بالخروج من قاعة المسافرين في إحدى سفرات العمل، 
وبالرغم من أنني ال أعبأ إطالقا بمثل هذه الرسائل إال أنني تساءلت أليس من الممكن أن تكون هذه الرسالة 

تحديًدا صادقة هذه المّرةّ؟! 

أطْمئنكم، فلم تكن كذلك، فأنا في طيلة حياتي السابقة لم أفز في أّي يانصيب حتى في سحوبات المدرسة، 
لذلك فقدُت ثقتي في حظي العاثر تماًما، ولكني أعترف أنني توقفت لبرهة من الزمن ورحت أتذّكر ما عساني 
قد اشتريت حتى تأّهلت لربح هذه الهدية المفاجئة!.. وأعترف كذلك أّن هذا التفكير أخذ مني بضع دقائق 

ثمينة كانت من وقت أطفالي الذين ينتظرون في قاعة المطار!

..بمفهوم آخرالتقوى
بقلم: حسن الشارقي
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التقوى بمفهوم آخر

يذكر الربوف�سور ماك�س بازرمان  Max Bazerman – اأ�ستاذ علم النف�س الإداري يف 
جامعة هارفارد – اأّن النا�س لديها نزعة لتجاهل املعلومات التي ل تتنا�سب مع ما 
 ،Motivated Blindness1 – يريدون اأن يعتقدوا به، وهو ما �سّماه بالعمى املحِفّز
فالإن�سان ل يقع فري�سة الحتيال اإل بدوافع ذاتية، فهي لي�ست م�ساألة ذكاء، بقدر ما 
هي دافع ذاتي يحجب الوعي فيقع يف �رساك الحتيال املغرية، حلم الرثاء ال�رسيع اأو 
الراحة الدائمة اأو املتعة اللذيذة هي ما تدفعنا لت�سديق دعايات الحتيال املختلفة.  

الأعوام  بني  ما  ح�سلت  التي  العقاري  ال�ستثمار  يف  الطفرة  الكثريون  يتذكر  لرمبا 
على  مّدخراتهم  خ�سارة  اأمل  الكثريون  ويتذكر  اخلليج،  منطقة  2007 يف  اإىل   2002
النا�س وقع  الكثري من  اأّن  الواقع  البحرين وبع�س دول اخلليج،  م�ساريع وهمّية يف 

فري�سة الحتيال، وبع�ٌس منهم �سخ�سيات وازنة ومعروفة.

ق�س�س كثرية موؤملة �سمعنا عنها، فمّما �سمعت اأّن اأحدهم كان ي�ستيقظ ليال ليتح�ّس�س 
باأ�سابعه على �سيك �سيقب�سه بعد �سنة، يذهب يف خيال الرثاء وهو يتاأّمل رقًما لأرباح 

خيالية طبعت باحتيال على ورق ل ي�ساوي قيمة حربه. 

الحتيال، الزيف، فقدان الوعي، وغريها هي من الأمور التي جتتاح حياتنا هذه الأيام 
ب�سكل متعّدد الوجود، ولها مداخل وحيل زادت من روعتها التقنية، ونحن يف اأم�ّس 
القانون  يكفي  ول  حبائلها،  يف  نقع  ل  كي  م�ستمرّة   Protection لوقاية  احلاجة 
اأنواع  لكل  رادع  قانون  يوجد  ل  كما  املغّفلني،  ينفع  ل  فالقانون  ذلك،  من  ليقينا 
اأن نطّبق  لنا  اأنف�سنا من هذه املخاطر؟ وهل ميكن  الحتيال مهما كان، فكيف نقي 
مفهوم التقوى يف جوانب اأخرى من حياتنا غري ما اعتدنا �سماعه يف ثقافتنا العامة؟ 

التقوى بمفهوم آخر

يف اللغة، التقوى هي اأن تتخذ بينك وبني ما تكره وقاية، اأو حماية2.  

لذلك نحن نّتقي املر�س بعادات �سحية، نتقي الفقر بالقت�ساد، نتقي الربد باللبا�س، 
ونتقي اخل�سومة بالوّد، ومنها جاءت التقوى من غ�سب اهلل بطاعته. 

يقول تعاىل: 

َباِل اأَْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم �رَسَاِبيَل َتِقيُكُم  ا َخَلَق ِظاَلًل َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِ ُ َجَعَل َلُكْم ِمَّ "َواهللَّ
ُكْم ُت�ْسِلُموَن" )النحل، 81( رَّ َو�رَسَاِبيَل َتِقيُكْم َباأْ�َسُكْم َكَذِلَك ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّ احْلَ

ْقَوى َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك  "َيا َبِني اآَدَم َقْد اأَْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَبا�ًسا ُيَواِري �َسْواآِتُكْم َوِري�ًسا َوِلَبا�ُس التَّ
رُوَن" )الأعراف، 26( ُهْم َيذَّكَّ ِ َلَعلَّ ِمْن اآَياِت اهللَّ

فالتقوى فعل طبيعي فطري نابع من الوعي بخطٍر ما، فيعمد الإن�سان يف هذه احلالة 
لو�سع واٍق يقيه من هذا اخلطر. 

التمويه  تتخذ  الربّية  فاحليوانات  املخلوقات،  كل  عند  طبيعية  مار�سة  والتقوى 
اأخطار  نف�سها  لتقي  كبرية  اأخرى  حيوانات  مع  التعاي�س  اأو  الختباء،  اأو  اخلارجي، 

الفرتا�س املحتملة. 

الفردي،  امل�ستوى  على  وتطبيقاتها  التقوى،  بيان  يف  الإ�سالمي  الرتاث  توّحد  وقد 
والجتماعي، فهي يف مفهومها العقائدي العام:

"التزام طاعة اهلل، وجتّنب مع�سيته"  
وهي �سبيل النجاة من عقاب اهلل وغ�سبه، كما اأنها معيار الكرامة والتف�سيل عند اهلل 

�سبحانه، قال تعاىل:
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ اإِنَّ  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ "يا اأَيُّ

َ َعِليٌم َخِبريٌ" )احلجرات 13( ِ اأَْتَقاُكْم ۚ اإِنَّ اهللَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

كما �سّدد النبي حممد )�س( على تطبيق املعنى الجتماعي للتقوى حينما دا�س بقدمه 
ال�رسيفة على كّل الفروقات العرقية والقبلية، حيث قال: 

1. Bazerman, Max H., and Ann E. Tenbrunsel. Blind Spots: Why We Fail to Do What›s 
Right and What to Do about It. Princeton University Press, 2011. http://hbswk.hbs.
edu/item/blind-spots-were-not-as-ethical-as-we-think

2. وَقَْيُت الشيء أَِقيه إذا ُصنَْته وَسَترْتَه عن األَذى – لسان العرب

"ل فرق بني عربي ول اأعجمي ول اأبي�س ول اأ�سود اإل بالتقوى"

غري اأّن التقوى كفعل Action لو تاأملنا لوجدنا اأّن لها جانبني:

الأول: اأْن تقَي نف�سك من املخاطر اخلارجية التي تهّدد كيانك. 

الثاين: اأْن متنَع املخاطر ال�سادرة من نف�سك التي قد تهّدد كيان الآخرين "امل�سلم من 
�سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده". 

لذا، فالتقوى كفعل يجب اأن يكون متفاعال Reactive، اأي اأن يحمي الإن�سان نف�سه 
الإن�سان الآخرين  اأن يحمي  اأي   ،Proactive اأن يكون ا�ستباقيا من املخاطر. وكذلك 

من اأخطار نف�سه.  

ومن هذ املنطلق، ميكن فهم التقوى على اأّنها الأمور التي نحذر منها فنّتقي �رسرها، 
وكذلك هي اأن نقي الآخرين �رسر اأنف�سنا. 

مشاهد من تطبيقات التقوى في الظرف الحديث: 

نعر�س هنا ثالثة تطبيقات لفهم التقوى )وقاية النف�س من �رسر الآخر، وقاية الآخر من 
�رسر النف�س(، وهي مار�سات من املمكن ال�ستفادة منها يف ظروف حياتنا احلديثة.

1- ال تهدر أوقات ومشاعر اآلخرين في منّصات التواصل االجتماعي: 

من املوؤكد اأنه مل تتح و�سائل لالإن�سان للتاأثري واخلطاب وعر�س الذات على الآخرين 
كما هو موجود اليوم، لدينا حاليا ما يزيد على 65 من�سة عاملية للتوا�سل الجتماعي، 
وهناك ما يقرب من 3.5 مليار اإن�سان يف هذه املن�ّسات اأي ما يعادل تقريبا ن�سف 

�سكان الكرة الأر�سية. 

الواحد ميتلك ما معدله 7 ح�سابات خمتلفة يف هذه  الفرد  اأّن  الإح�ساءات3  وت�سري 
التوا�سل  و�سائل  ل�ستعمال  العام  املتو�سط  اأّن  اإىل  الدرا�سات4  ت�سري  كما  الو�سائط، 
وثلث  )�ساعتني  يوميا  دقيقة  واأربعني  وثالًثا  مائة   2018 عام  بلغ يف  الجتماعي 
تقريبا(، بينما و�سل اإىل 6.03 �ساعة لل�سباب بني عمر 14-24 �سنة يوميا، وي�سمل 
بهم  العام  املحيط  مع  وتفاعلهم  فيها،  وو�سع حمتوى  الو�سائط،  هذه  ت�سفح  ذلك 

افرتا�سيا.

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م�ستعملو  زاد   )2018  –  2008( �سنوات  ع�رس  وخالل 
اخلا�سة بفي�س بوك من 1.5% اإىل 30% من جممل �سكان العامل5 .. تخيل 30% من 

�سكان العامل! 

يف مقابل تلك الأرقام املهولة، يذكر الباحثان )ويلوك�س و�ستيفن، 2012(6 اأّن ن�ساط 

3. Our World in Data. (2019). The rise of social media. [online] Available at: https://
ourworldindata.org/rise-of-social-media [Accessed 4 Jan. 2020].

4. نفس املصدر السابق

5. Pew Research Center: Internet, Science & Tech. (2018). Social Media Use 2018: 
Demographics and Statistics. [online] Available at: https://www.pewresearch.org/
internet/01/03/2018/social-media-use-in2018-/ [Accessed 4 Jan. 2020].

6. Wilcox, K. and Stephen, A. (2012). Are Close Friends the Enemy? Online Social 
Networks, Self-Esteem, and Self-Control. [online] Papers.ssrn.com. Available at: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2155864 [Accessed 4 Jan. 
2020].
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أن  المتصفح  عند  التقوى  تطبيقات  من 

ويتابع،  ويقرأ  يشاهد  ما  بين  وقاية  يضع 

وجود  فعدم  وقناعاته،  وعيه  وبين 

منك  تسلب  وقاية   - تقوى  ممارسة 

إرادتك وتبرمج أفكارك، وتحرف قناعاتك.

 ،Self-Esteem التوا�سل الجتماعي عند الأفراد اأوحي لهم بزيادة احرتامهم لذاتهم
!Self-Control ولكنه يف ذات الوقت قلّل ِمن �سيطرتهم على اأنف�سهم

ماذا يعني ذلك؟ اأحد ا�ستنتاجات تلك الدرا�سة اأّن ن�ساط الأفراد على �سبكات التوا�سل 
دافعها الرغبة يف حت�سيل تقدير للذات من قبل املتابعني، وهي بالفعل تغّذي �سعورهم 
وردود  ذواتهم  على  ال�سيطرة  منهم  وت�سلب  تاأ�رسهم  الوقت  نف�س  ولكنها يف  بذلك، 
اأفعالهم، فيعي�سون حالت فر�س الذات على متابعيهم من خالل ن�رس تفا�سيل حياتهم 
اليومية وتقلّباتهم املزاجية، وا�ستهاءاتهم واأذواقهم ويجعلون من�ّسات التوا�سل مليئة 

بالت�سعبات الفو�سوية التي تفر�س نف�سها على املتابعني الآخرين. 

قد يقول قائل، ل تتابع من يفر�س نف�سه عليك، بكل ب�ساطة اعمْل "عدم متابعة" - 
Unfollow ولكن الدرا�سة ذاتها ت�سري اإىل اأّن ذلك �سعب عند غالبية النا�س، خا�سة 
ملن يتابع احللقة القريبة من الأ�سدقاء والأهل Close Friends، فهي تعّد حالة من 
ازدياد  �سلبية عديدة، ومع  اجتماعية  قد ت�سبب تبعات  التي  الجتماعي  الن�سحاب 
التوا�سل الجتماعي، فاإنها موؤ�رس  الأفراد يف و�سائل  النف�س عند  حالت عدم �سبط 

خطري اإىل زيادة حالت عدم �سبط النف�س يف النظام الجتماعي ككل. 

عدد مرات ما تن�رسه على Instagram ميكن اأن يكون موؤ�رسا على �سحتك العقلية1. 
با�ستخدام برنامج حا�سوب للتعلّم والتحليل الذاتي، قام الباحثان )ري�س وادانفورد، 
يف  م�ساركة   43000 من  اأكرث  بتحليل  وفريمونت  هارفارد  جامعتي  من   )2017
امل�سابني  الأ�سخا�س  ا�ستخدام  كيفية  عن  للك�سف  م�ستخدًما   166 لـ   Instagram

بالكتئاب للتطبيق.

 Depression الكتئاب  من  يعانون  الذين  امل�ستخدمني  اأّن  اإىل  الدار�سة  خل�ست 
ين�رسون ب�سكل متكرّر اأكرث من اأولئك الذين ل ُيعانون من م�ساكل يف �سحتهم العقلية. 

اإذن، كيف ميكننا اأن منار�س التقوى – حماية الآخرين من مزاجنا وتقلباتنا النف�سية 
يف و�سائل التوا�سل الجتماعي؟ الواب هو يف اإيجاد هدفية وغاية ِمن تواجدنا على 

هذه الو�سائل. 

يذكر الدكتور اأنتوين بارو Anthony Burrow يف اأحد اأبحاثه – اأ�ستاذ م�ساعد يف 
التنمية الب�رسية من جامعة كورنيل2 اأّن ال�سخ�س الذي يعي�س ولديه �سعور بالغاية 
اأو الهدفية Sense of Purpose هو اأقّل عر�سة للتاأثر مبدى الإعجاب Likes على ما 
ُين�رس يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، مبعنى اأن توؤمن بهدٍف ما يف حياتك يجعلك 
حم�ّسنا )عليك وقاية( من النقد والتقلّبات املزاجية يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
واأكرث  اأنف�سهم،  يف  ثقة  اأكرث  الأ�سخا�س  فهوؤلء  ون�سجا،  ووعيا  اتزانا  اأكرث  فتكون 
ا�ستقراراً واإنتاجا و�سكينة.  جاءت هذه النتيجة بعد اختبار اأقيم على عينة من 250 
نا�سطا يف الفي�س بوك، وتبنّي اأّن الأ�سخا�س الذين لديهم هدفية يف احلياة كانوا اأقّل 
تاأّثًرا ومزاجية مبا يح�سلون عليه من اإعجابات بعدما ين�رسون يف مواقعهم، وبعك�س 
 Self لذاتها  تقديرها  وا�سحة يف حياتها، كان  التي ل متلك هدفية  الأخرى  العّينة 
esteem يتاأثر اإيجابا اأو �سلبا بعدد الإعجابات التي يح�سلون عليها بعد كل عملية 

ن�رس، وتتاأثر حالتهم املزاجية وفقا لذلك. 

اخلال�سة، من�ّسات التوا�سل الجتماعي اآليات رائعة خدمت النا�س وربطتهم ببع�سهم، 
وفتحت اآفاقا للحرية، ولكن يجب مار�سة ال�سبط الذاتي -التقوى Self-Control يف 
هذه ال�سبكات، حتى ل نت�سّبب يف حالت كدر اجتماعي خا�ّس اأو عام، اأو ن�ساهم يف 
ن�رس ذوق �سيء، ل تفر�س نف�سك على الآخرين ّمن يتابعونك، فقيامك بالن�رس الدوري 
غري الهادف، اأو املتكرّر اأو ن�رس جوانب من حياتك املرتفة، اأو متلكاتك اخلا�سة هو 
ك�رس حلالة التقوى، فاأنت ت�ستبيح اأوقات النا�س بفر�س نف�سك عليهم فيما ل ُي�سيف 
لهم، اأو تت�سبب يف افتتان بع�سهم، اأو ت�ساهم يف ن�رس اأخبار �سيئة، اأو اأذواق فّجة، 
وكذلك من تطبيقات التقوى عند املت�سفح اأن ي�سع وقاية بني ما ي�ساهد ويقراأ ويتابع، 
وبني وعيه وقناعاته، فعدم وجود مار�سة تقوى – وقاية ت�سلب منك اإرادتك وتربمج 

اأفكارك، وحترّف قناعاتك.  

1 Reece, A. and Danforth, C. (2017). Instagram photos reveal predictive markers of 
depression. EPJ Data Science, 1)6).

2. Cornell Chronicle. (2016). ‹Likes› less likely to affect self-esteem of people 
with purpose | Cornell Chronicle. [online] Available at: http://news.cornell.edu/
stories/09/2016/likes-less-likely-affect-self-esteem-people-purpose [Accessed 4 
Jan. 2020].
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2-األمثال واألقوال وصهريج عزل الحواس: 

يف عام 1954 اأقام عامل الأع�ساب الأمريكي جون �سي ليلي John C. Lilly جتربة 
وعازل  مظلم  املاء  من  �سهريج  يف  املتطوعني  من  جمموعة  و�سع  حيث  فريدة،1 
لل�سوت والإ�ساءة، ي�ستلقي فيه املتطّوع لينعزل عن العامل اخلارجي ويفقد ال�سعور 
�سبه التام بحوا�سه، فال هو ي�سمع، ول يرى ول يح�ّس لأّن املاء نف�سه م�ساٍو لدرجة 

حرارة ج�سم الإن�سان.

يف الدقائق الأوىل بدا امل�ساركون يف حالة ا�سرتخاء، ولكنهم �رسعان ما انتقلوا اإىل 
حالة من الهلو�سة، وكان بع�سهم يتوّهم �سماع اأ�سوات ويرى اأ�سكال ل وجود لها، اإذ 
ب�سناعة  فيبا�رس  طويلة  لفرتة  احلوا�س  انقطاع  فكرة  عليه  ي�سعب  الدماغ  اأّن  يبدو 

خيالت بديلة. 

ي�ستعمل �سهريج عزل احلوا�س اليوم Sensory Deprivation Tank كاأحد اأ�ساليب 
ال�سرتخاء  للدماغ يف  القوى اخلفية  الإن�سان، وحتفيز  النف�سي لعزل حوا�ّس  العالج 
والتفكري بعيًدا عن امُلدخالت احل�سية لأع�ساء الإن�سان. ويرى العلماء اأّن الدماغ اآلة 
ي�ستقي  لأنه  ي�سري،  بجهد  والربجمة  للخديعة  قابل  الوقت  نف�س  يف  ولكنه  جّبارة، 
معلوماته من احلوا�س الناق�سة )العني، ال�سمع، ال�سم، اللم�س، التذوق( وهذه احلوا�س 
قا�رسة عن اإي�سال لّب احلقيقة، هل تتذّكر كم مرّة خدعتك عينك يف م�سهد ما؟ اإذا كنت 

ل تتذكر، انظر لهذه ال�سورة وحاول اأن تفهم ما تقول بال�سبط! 

1. ensory Deprivation Tanks. (2016). Dr John C Lilly: The brains behind modern sensory 
deprivation tank therapy. [online] Available at: https://sensorydeprivationtanks.
wordpress.com/17/04/2016/dr-john-c-lilly-the-brains-behind-modern-sensory-
deprivation-tank-therapy/ [Accessed 1 Jan. 2020].

ْماآُن َماًء َحتَّى اإَِذا َجاَءُه  ِذيَن َكَفرُوا اأَْعَماُلُهْم َك�رَسَاٍب ِبِقيَعٍة َيْح�َسُبُه الظَّ يقول تعاىل "َوالَّ
�َساب" )النور، 39( ُ �رَسِيُع احْلِ اُه ِح�َساَبُه ۗ َواهللَّ َ ِعنَدُه َفَوفَّ مَلْ َيِجْدُه �َسْيًئا َوَوَجَد اهللَّ

الواردة من حوا�سنا، ووقايته  الدماغ  لذا نحن بحاجة دائمة ملراجعة مدخالت هذا 
عزل  ل�سهريج  اأدمغتنا  نخ�سع  لأن  م�ستمرّة  بحاجة  نحن  ولرمبا  )التقوى-حماية(، 
احلوا�س لن�سّفي عقولنا من املعلومات اخلاطئة املر�سلة من احلوا�س، ولكن ماذا لو 
كان م�سدر املعلومات اخلاطئة لي�س احلوا�س؟ فهل ينفع معنا ال�سهريج؟ وهل كانت 
�ستنجح معنا جتربة John C. Lilly؟ ماذا لو كانت ملوِّثات اأدمغتنا لي�ست ح�سية، 
والعادات؟ حينها نحتاج لتقوى وحماية  الأفكار، واملعتقدات، واملجتمع،  واإمنا هي 

خمتلفة.. خذ مثال على ذلك:

يقول املثل العربي "العادة التي بالبدن، ما يغرّيها اإل الكفن"، ومثل اآخر يقول "الطبع 
يغلب التطّبع"، وكذلك، "لو جَتري جْري الوحو�س، غري رزقك ما حتو�س"، ونقول يف 
املثل اخلليجي اأي�سا "اإي�س لك بالبحر واأهواله ورزق اهلل على ال�سيف2" ، هذه الأمثال 
اأنها  اإل  ال�سعبية وغريها بالرغم من بالغتها حينما ت�ستعمل يف موقفها ال�سحيح، 
اأ�سابت اأدمغتنا ووعينا يف مقتل، األي�ست مثل تلك الأمثال تدعونا للخنوع وال�ست�سالم 

لواقع مرّ نعي�سه؟ 

األي�ست هي التي تربمج اأدمغتنا و�سلوكنا لأن نر�سى مبا هو اأقل من طاقتنا، وقطًعا 
مبا هو اأقّل ِمن قدرنا يف احلياة؟ 

يقول اأحدهم، اإين اأكره وظيفتي اململّة هذه، ولكن "خلِّك على جمنوِنك ل يجيك اللّي 
اأجّن منه"، �ساحبنا هذا بقي يردد هذا املثل لـ 30 عاما ق�ساها يف وظيفة �سيئة، وهو 
غري مرتاح منها، فال هي تلبي طموحه، ول هي ت�سبع حاجته، ولكنه جنب عن �سجاعة 

اتخاذ خطوة للتغيري، وا�ستمرّ يف �سقائه حتى التقاعد! 

تخّيْل 30 عاما من التربّم اليومي وال�سبب: خلِّك على جمنونك! ... يا عزيزي اأنت دون 
�سك لن ينفع معك ول �سهاريج لعزل احلوا�س، لأّن داءك يف دماغك!

يف خم�سينات القرن املا�سي، لحظ ماك�سويل مالتز Maxwell Maltz  )وهو جرّاح 
باإجراء عملية جتميل  يقوم  كان  اأمريكي( منطا متكرًّرا بني مر�ساه، فعندما  جتميل 
)ت�سحيح انحراف اأنف على �سبيل املثال( فاإّن املري�س ي�ستغرق حوايل 21 يوما حتى 
يعتاد على روؤية وجهه الديد ويتقّبله، وباملثل عندما يبرت �ساقا اأو ذراًعا ملري�س، 
فاإنه يظل ي�ست�سعر ب�سكل وهمي الطرف املبتور ملدة 21 يوما تقريبا قبل اأن ينقطع 

هذا ال�سعور متاما. 

من  زمنية  فرتة  هناك  هل  ترى  يا  والبحث،  التفكري  اإىل  مالتز  دفعت  التجارب  هذه 
املمكن اأن تتطلّبها غر�س عادة اأو اقتالع اأخرى يف �سلوك الإن�سان؟ 

اأّن  3ا�ستنتج   Psycho-Cybernetics ال�سهري  بحثه  يف  كتبها  جتارب  عدة  وبعد 
تنحّل  يوًما حتى   21 يقل عن  ل  ما  اإىل  الفرد حتتاج  �سلوك  املكت�سبة يف  الظواهر 
ال�سورة الذهنية القدمية يف الدماغ )الطبع( وحتّل معها �سورة ذهنية جديدة )التطبع(. 

وتوالت الأبحاث بعد ذلك على هذه النتيجة، وخرجت درا�سات متعددة4 حاولت اأن 
ت�سع عدًدا معّيًنا من الأيام فرتاوحت تلك الدرا�سات ما بني ما ذكره مالتز وهو 21 
يوما، وو�سلت يف اأبحاث اأخرى حتى 66 يوما، وبغ�س النظر عن العدد الدقيق الذي 
اأّن الرتكيز والعمل الدوؤوب على  يبدو م�سّوقا لنا، فالأبحاث و�سلت اإىل قناعة تامة 
زرع عادٍة ما ح�سنة، اأو اقتالع عادٍة ما �سيئة، يحتاج اإىل مثابرة م�ستمرّة وتركيز لعدد 

معني من الأيام تطول اأو تق�رس بح�سب نوع العادة، وظروف الإن�سان. 

يقول الكاتب الأمريكي ال�ساخر مارك توين "لي�س هناك �سيء اأ�سهل من التدخني، فاأنا 
قد تركته اآلف املرّات �سابقا!"

2. السيف هو الشاطئ

3. Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life - Maxwell Maltz 
(March 1889 ,10 - April 1975 ,7)

4. James Clear. (2014). How Long Does it Take to Form a Habit? Backed by Science.. 
[online] Available at: https://jamesclear.com/new-habit [Accessed 4 Jan. 2020].
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اإذن، العادة التي بالبدن تتغرّي قبل الكفن، والتطّبع يغلب الطبع، ول �سحة لالأمثال 
ال�سعبية التي يجب اأن نقي اأنف�سنا ِمن اأن تكون قناعة يف عقلنا الباطن وت�سّكل لنا 

�سلوًكا غري �سحيح. 

ُوا َما ِباأَنُف�ِسِهْم" )الرعد، 11( ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ َل ُيَغريِّ "اإنَّ اهللَّ

3-الصالح الثانوي والصالح األساسي 

ملاذا نف�سل يف عمل الأ�سياء ال�سحيحة؟ وملاذا هناك اأنا�س �ساحلون يقومون باأ�سياء 
�سيئة دون اأن ُيدركوا اأنهم يقومون بذلك! 

هذه الأ�سئلة هي مدار كتاب رائع بعنوان الزاوية العمياءBlind Spots  1 للربوف�سور 
ماك�س بازرمان  Max Bazerman – اأ�ستاذ علم النف�س الإداري يف جامعة هارفارد. 
بح�سب الكاتب فاإّن الأبحاث التي اأجريت على مدار العقدين الأخريين يف املوؤ�س�سات، 
تبنّي اأّن الأ�سخا�س الطيبني يقومون باأ�سياء �سيئة دون اإدراك اأنهم يرتكبون اأّي خطاأ! 
واأّن هناك فجوة بني ال�سلوك الذي نتخّيله ونحرتمه كاأفراد، وبني ال�سلوك الذي منار�سه 

بالفعل على اأر�س الواقع، خذ مثال على ذلك:

يف عام 2010 �سهد العامل اأ�سواأ كارثة ت�رسّب نفطي، الت�رسّب الذي كانت وراءه �رسكة 
بريت�س برتوليوم BP يف خليج املك�سيك ت�سّبب يف انت�سار 130 مليون جالون من 
النفط اخلام على مدى 87 يوما، وقتل يف النفجار 11 من عمال من�سة النفط امل�سماة 
Deep Water Horizon، كما اأغلقت ال�سواحل وتوقف عمل ال�سيادين وامل�سطافني 
و�ساكني ال�سواطئ لأ�سهر، هذا ناهيك عن اخل�سائر الفادحة يف احلياة البحرية والربية 

التي مازال اأثرها م�ستمرًّا حتى اليوم. 

مهند�سي  من  جمموعة  اإهمال  هو  ال�سبب  اأّن  تبني  الكارثة  هذه  يف  التحقيق  بعد 
الفح�س والودة، حيث جتاهلوا القيام بعمل اختبار ب�سيط ولكنه مهّم لقيا�س �سالبة 
وبدافع  بالت�سغيل،  للعمال  ال�سماح  قبل  البئر  النفط يف  باأنبوب  املحيط  الإ�سمنت 
الك�سل اأعطوا الإذن بت�سغيل املحطة فانفجرت خملّفة كّل هذه اخل�سائر الفادحة بعد 
�ساعات قليلة! هنا تاأتي واحدة من اأمثلة التقوى يف احلياة، فال�سالح الأ�سا�سي ل 
الأفعال  ال�سعارات، واإمنا هو ما تدّل عليه  الكلمات ول  يكون �سكليا، ول تدّل عليه 
من التزام للقيم والإجراءات والت�رسيعات، وعدم التهاون يف تاأدية الأعمال باأكرب قدر 

مكن من الإتقان. 

 يقول الدكتور �ستيفن كويف يف كتابه العادات ال�سبع: 

"الكثري من النا�س الذين يتمّتعون بال�سالح الثانوي –اأي تقدير املجتمع ملواهبهم- 
�سيبدو هذا جلّيا يف كل  اآجال  اأم  الأ�سا�سي، وعاجال  ال�سخ�سية  اإىل �سالح  يفتقرون 
عالقة طويلة الأجل يخو�سونها �سواء اأكانت عالقة مع �رسكاء العمل اأو زوج اأو �سديق 

اأو حتى مراهق ميرّ باأزمة البحث عن الذات2.   

 

1. Bazerman, Max H., and Ann E. Tenbrunsel. Blind Spots: Why We Fail to Do What›s 
Right and What to Do about It. Princeton University Press, 2011. http://hbswk.hbs.
edu/item/blind-spots-were-not-as-ethical-as-we-think

2. ستيفن آر كوفي )2012( العادات السبع للناس األكثر فعالية – طبعة 25 – مكتبة جرير – ص )31(.

Deep Water Horizon مشاهد من الخسائر البيئية في حادثة انفجار بئر

استمرار تحرك العوالق الملوثة من موقع االنفجار 
حتى وصولها لسواحل أفريقيا بعد 5 سنوات
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زراعة الثمرة
في البؤبؤ

بقلم: جالل القصاب
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أّواًل،  بها  ويلتّذ  الثمرة  فيتذوق  يُده،  وتقطفها  اإلنسان  عيُن  لتشتهيها  ثمرٍة،  جسم  في  البذرة  اهلل  أخفى 
البذرة، ويرعاها،  يزرع  إذ  الشهّية، فهو  لُتعيد إعطاءه ثمرتها  بزراعة بذرتها،  بعَدها قراَره وإصراَره  لُينتج 
ويسقيها، ويصبر عليها، ويتحّمل معاناته معها، فإنما ألّن صورة الثمرة ماثلٌة في بؤبؤ عينه ال تزول، هدُفه 
فهانت  هدَفه،  ثّبَت  األسمى،  رؤيته  تصّوَر  يريد،  ماذا  وعِيه  ذاكرِة  في  أّواًل  َسّجل  فقد  يضمحل،  ال  المأمول 

عليه تضحياٌت والقياُم بواجباٍت ليتحّقق له ما ُيريد.

57



دْر�ُس الثمرة، هو متاماً در�ُس احلياة ال�ضديدة، ذات الأهداف الثابتة البعيدة، والت�ضحيات 
والواجبات املطلوبة للبلوغ، لذلك قيل )العاقُل َمن تلّمح العواقب(، ولي�ضت الب�ضريُة 

�ضيئاً اإلّ تلّمح ثماِر امل�ضتقبل يف بذور املا�ضي، اإْن خريًا فخريٌ واإن �رشًّا ف�رشٌّ.

والعذاب  التكذيب  منهم  ولقي  بالطائف  ثقيف  �ضادات  من  )�س(  النبي  يئ�س  حني 
وقام  نخلة،  اإىل  عنهم  ان�رشف  احل�ضى،  قدميه مبقذوفات  واإدماء  والطرد  والإهانات 
ي�ضلي يف الليل املوح�س، مناجيا رّبه: "اللهم اإليك اأ�ضكو �ضعف قوتي، وقلة حيلتي، 
وهواين على النا�س...الخ"، ُروي اأنه ناداه مَلٌك قائالً: يا حمّمد، اإنَّ اهلل قد بعثني اإليك 

لتاأمرين باأمرك، اإن �ضئت اأن اأُطبق عليهم الأخ�ضبني )َجبلنْي(! 

اأن  اأرجو  بل  ل،  عينيه:  بني  تتالألأ  كاّفة  النا�س  هدايِة  وثمرُة  الرحمة  نبّي  فاأجابه 
يهديهم اهلل وُيخرج ِمن اأ�ضالبهم َمن يعبده.

دْر�ُس الثمرة، ُيعلّمنا اأن نقف ملّياً متجاوزين �ضجيج النف�س املحتقنة لن�ضاأل بعمق: 
ماذا ُنريد فعالً؟ وهل نحن م�ضتعدون للت�ضحيات لبلوغ الذي نريده فعالً؟ اأم �ضُن�ضحي 
يوماً مبا نريد جرّاَء طوارئ �ضتقفز حتماً يف الطريق؟ �ضن�ضحي بالثمرة ب�ضبِب خالفات 
تاأخذنا  واعتقادية  فكرية  واختالفات  واأمزجة  واأف�ضلّيات  تفا�ضيل  على  وتغالبات 

جانبا، وُتطيح بنا عن غايتنا، فن�ضقى.

نظاُم  الزوجية  اأّن  اأعلمنا  فقد   ،]8 ]النباأ:  ْزَواًجا(  اأَ )َوَخَلْقَناُكْم  �ضبحانه  اأنباأنا  حني 
واآخر،  وفئة، حزب  فئة  واأخ،  اأٌخ  وامراأة،  رجٌل  اآخر،  دون  لالأنا وجوٌد  لي�س  تواجِدنا: 
النظام  قبيلة وقبيلة، �ضعٌب و�ضعب...، وهذا  واأمة،  اأّمة  مذهب ومذهب، دولة ودولة، 

له قوانني ل�ضالمة بقائه، وا�ضتدامِة �ضالِمه، وحت�ضيل "ثمراِته"، اأي غاياِته املرجّوة.

فما هي غاية الإن�ضان؟ الزوجني؟ الأ�رشة؟ املوؤ�ّض�ضة؟ املجتمع؟ احلزب؟ الدولة؟ الأّمة؟ 
ما هي الثمرة املرغوبة بني كّل زوجنْي؟ لئال نفقدها، وحّتى نتخرّي لها البذور املطلوبة 

والت�ضحيات املندوبة. 

الأرقام  كربت  مهما  اأو  الدولية...  ال�ضيا�ضية،  الجتماعية،  الأ�رشية،  الفردية،  حياتنا 
والأحجام اإىل عاَل اأكرب، فمعادلُة الثمرة هي قاعدتها، لنو�ّضحها مبثال افرتا�ضي من 

واقع اأ�رشّي، حيث: 

النف�ضي  وال�ضالم  وال�ضكن  والرحمة  احلّب  يعمرُه  بيٍت  تاأ�ضي�ُس  املرجوة: هي  الثمرة 
كلبنِة �ضالٍم كونّية.

توفري  الحرتام،  الرعاية،  اخلدمة،  احلّب،  الإخال�س،  اجلهد،  بذل  الالزمة:  الت�ضحيات 
احلاجات، الدعم النف�ضي واملادي، املرونة والتنازل، الت�ضامح يف الأذواق، ال�ضفح عن 
الأخطاء، قبول الختالف، واأي�ضاً خلع عباءة الكرامة اإذ كما قيل: ل كرامة لنبّي يف 
اأطفاله،  اأن يكون خادًما حُمّبا لأهله، مت�ضابياً مع  بيته، فكيف ب�ضواه؟ فعلى املرء 

ظهراً لوالديه..

و�ضواٌء بيٌت بحجِم كوٍخ اأو حجِم وطن، فمْن غرق يف النزاع على ال�ضكلّيات وتفريخ 
الآفات فقد اأ�ضاع الثمرة.

احتّد النقا�س بني زوجنْي، كما هو ال�ضائد، على تفا�ضيل لي�ضت ذات قيمة لثمرِة ما 
بينهما، وبني �ضّد وجذب وارتفاع الأ�ضوات هّددْته برتك بيت الزوجية والذهاب لبيت 
واحرتاِمه  كربياِئه  يف  بطعنتها  اأح�ّس  معه،  ذّلتها  بدل  هناك  عزيزًة  لتعوَد  اأهلها، 
عقٍل  ببقية  ولكونها حتتفظ  مّتى،  بن  كيون�س  واأهلها، خرجت غا�ضبة  ف�ضتمها هي 
التي ع�ضفت  كالريح  ر�ضالة  له  كتبْت  تتلّمحها،  للثمرة  ببقية مالمح  مغلوب،  لكن 

بفلك يون�س:

اإن�ضاٌن  اأنك  القذارة، لقد ُخدعُت بظني  الدناءة �ضُتخِرج منك كلَّ هذه  اأّن  )ما تخيلُت 
اأنا  ت�ضتمني؟  اأن  نف�ضك  تر�ضحان منك، كيف طاوعتك  والبذاءة  فاإذا باخل�ّضة  �رشيف، 

املعزّزة التي ل ُي�ضمعها اأبوها اإل كلمة »مالكي«، اأظننتني رخي�ضة مثل اأهِلك؟!(

نّف�ضْت بالر�ضالة كّل ما يف نف�ضها، ترجمْت بها عداوَة ال�ضيطان لالإن�ضان ليكون معه 
يف ال�ضعري، لكّنها تذّكرت كلمًة �ضمعتها يوماً، ِمن تلك الكلمات الأبدية البي�ضاء التي 
ا هي  لًة على اخلري، واإنَّ ف�ُس لي�ضت دلَّ تعلق بالذاكرة لتنفعنا يف يومنا الأ�ضود: )النَّ
واإن  اأمام عينيها  املتدّلية  الثمرة  واأي�ضاً هي ل تن�َس خياَل  يطان(،  ال�ضَّ حتت وطاأة 

,,

,,

كانت على اأطراف البوؤبوؤ، فطفقت مترّر الثمرة على ر�ضالتها وتقي�ضها بها: 

امُلعزّزة،  ت�ضتم،  نف�ُضك،  بذاءة،  خ�ّضة،  �رشيف،  )غري(  اإن�ضان  ُخدعُت،  قذارة،  )دناءة، 
مالكي، رخي�ضة، )رخ�س( اأهِلك(! يا اإلهي، كلماٌت �ضُتحرق الثمرة اإىل الأبد! 

اأم�ضَكْت عن اإر�ضال ر�ضالة نْعِي الثمرة، ر�ضالُة �ضيطان، لبّد لها ِمن تنقيح، لكّن النف�س 
ببع�س  وتثاأر  ب�ضمتها،  ت�ضع  اأن  ُت�رشّ  زالت حا�رشة  ما  الآخر  ال�ضحيحة على خري 
ح�ضناً،  قدا�ضة.  لأّية  �ضٍة  ُمدنِّ حروف  ب�ضعة  تنقر  واأن  لبّد  ال�ضيطان  اإ�ضبع  كلماتها، 

�ضاأعيد �ضياغتها "لأجل عيون" الثمرة:

)ل اأكْن اأتخّيل اأنه �ضت�ضدر منك هذه الإ�ضاءة، كنُت اأظّن اأنك زوٌج حمّب، فاإذا بالإيذاء 
لالأ�ضف اأناله منك، كيف طاوعتك نف�ُضك اأن ت�ضتمني؟ اأنا التي ما اعتدُت على �ضماع 
هكذا كلمات، فلم اأتعّود من اأهلي ذلك، ول اأظّن اأّن اأهلك عّودوك ذلك؟!(، نعم هذي اأف�ضل 

للثمرة. 

         دْرُس الثمرة، هو تمامًا درُس الحياة السديدة، 

والتضحيات  البعيدة،  الثابتة  األهداف  ذات 

قيل  لذلك  للبلوغ،  المطلوبة  والواجبات 

)العاقُل َمن تلّمح العواقب(، وليست البصيرُة 

شيئًا إالّ تلّمح ثماِر المستقبل في بذور الماضي، 

. ا فشرٌّ إْن خيًرا فخيٌر وإن شّرً
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أَْزَواًجا{  }َوَخَلْقَناُكْم  سبحانه  أنبأنا  حين 

نظاُم  الزوجية  أّن  أعلمنا  فقد   ،]8 ]النبأ: 

رجٌل  آخر،  دون  وجوٌد  لألنا  ليس  تواجِدنا: 

وامرأة، أٌخ وأخ، فئة وفئة، حزب وآخر، مذهب 

قبيلة  وأمة،  أّمة  ودولة،  دولة  ومذهب، 

وقبيلة، شعٌب وشعب...، وهذا النظام له 

سالِمه،  واستدامِة  بقائه،  لسالمة  قوانين 

وتحصيل »ثمراِته«، أي غاياِته المرجّوة.

,,

,,

قراأْتها مرّة، مرّتني، ثالثاً، وهي حتني راأ�ضها مييناً و�ضمالً، النف�ُس �ضارت اأهداأ قليالً.. 
 )faded( لكن الثمرة ما زال ملمُحها �ضبابيا، بريُق األوانها باهت، اإذ كلّما بهتت النف�س
اأ�ضاءت الثمرة والعك�س بالعك�س، لذلك راأْت رائحة تربئة النف�س واإدانة الآخر تفوح 

بو�ضوح... 

نعم، الأنفا�س احلارقة قد بردت، النف�س عادت لقمقمها اإلّ قليالً، العقُل �ضار ي�ضتطيع 
اأن يفّكر يف هداأٍة ليكتب اأف�ضل، والأف�ضل: لبّد ِمن تنا�ضف اخلطاأ وحتّمل م�ضئولّيته:

)ل اأكن اأتخّيل اأنه �ضيبلغ بنا احلاُل اإىل هذه احلالة، كنُت اأظّن اأننا زوجان حُمّبان 
ولكن اأرانا الدهرُ ِمن اأنف�ضنا العجَب، فال اأبرّئ نف�ضي، فقد اأكون اأحَد اأ�ضباب اإ�ضماعك يل 

ما ل ينبغي؟ ولكن هل ما تفّوهَت به تراه مقبول؟(..

وزٌن  لها  �ضار  الكلمة  بل  الكلماُت  ثُقلْت،  املوازيُن  كلماتها،  على  حر�ضاً  اأ�ضّد  باتْت 
الذّري  ُتنتج وفق ميزانها  اإما  اإنها كمعادلة كيمياء  اأكرب،  اأكرب لأّن مفعولها املاأمول 
اأو ل ُتنتج، والناجت املرغوب تلك الثمرة التي تعاهدنا منذ البدء اأنها هدفنا، اأجالت 
الر�ضالة مرّات، قراأْتها بعني زوِجها لرتى وْقعها عليه، نعْم قد ُتوؤّثر لكنها لن ُتنتج، 
النفو�ُس اأ�ضريُة الكلمة الطيبة ل اجلارحة وامُلدينة، وب�ضمُة النف�س التي ُتلقي ِبكراتها 

يف مالعب الآخرين ما زالت تند�ّس حتت اإهاب الكلمات. 

ا�ضتعانت باهلل ويّل كّل نعمة وُم�ضّدد كّل خطوة، فـ "اهلل ويّل الذين اآمنوا ُيخرجهم من 
الظلمات اإىل النور"... وبالأخ�س ظلمات النف�س.

�ضم�س،  ك�ضطوع  روُحها  اأ�رشقْت  ينوي غزواً،  قرّرْت كمن  و�ضخاً،  انتف�ضْت كمن يخلع 
الثمرة،  تذّوِق  ذكريات  �ضعادة  ا�ضتعادت  ظلَّنا،  ندو�س  كما  الوهمي  كربياءها  دا�ضْت 
ا�ضتح�رشت احل�ضنات لُيذهنب ال�ضّيئات، وبرقت الثمرُة باألوانها يف بوؤبوؤها، راأْت َثّمَة 
ع اجلنون، وكتبْت - كما يكتب مالئكُة الوحي  عظيَم النعمة، فاح اخُللق الأجمُل وتودَّ
ُنوٍن،  َك مِبَْجُنوٍن، َواإِنَّ َلَك َلأَْجًرا َغرْيَ َمْ بـ  "ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْضُطرُوَن، َما اأَْنَت ِبِنْعَمِة َربِّ

َك َلَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم" - كتبْت:  َواإِنَّ

من  �ضتمنعني  اإّياك  اأّن حمبتي  متيقنًة  كنُت  جّدا حلايل،  اآ�ضفٌة  اأنا  احلبيب،  )زوجي 
ُمالججتك وال�ضدام معك، ولكْن �ضبحانه باألطافه اأراد اأن يك�ضف يل ِمن �ضوء نف�ضي ما 
خفي عّني، اأعتذر اإىل �ضاحة رّبي، ثّم اإليك حبيبي من اإ�ضاءتي، وِمن تكديرك واإغ�ضابك(.

ل ُتراجع لُتنقِّح الر�ضالة هذه املرّة فنوايا اخلري ل ُتراَجع، ولأّنها ِمن القلب خرجْت، 
باحلّب ت�ضّوعت، ِمن اهلل تنزّلت، بل اأر�ضلتها مبا�رشة بال مهل، وحني ا�ضتلمها زوُجها 
تاأ�ّضف ودمعت عيناه على خطاأه وخطيئته، على جرميته بحّق الثمرة، وبحّق حبيبته 

يف احلفاظ على بركات الثمرة.

هذا مثاٌل للبالغ، نوذج لر�ضائل ما بيننا، لبياناتنا، خلطبنا وخطاباتنا، ملعامالتنا 
وحواراتنا، اإنها اإ�ضداراُت اإدانة وا�ضتفزاز وتهييج وحّط وحتقري وعلّو، وبالنتيجة هي 

اإ�ضدارات ُتوحي بن�ضياننا وقتلنا الثمرة، وتعظيمنا وتقدي�ضنا لآفات الظالم. 

كم هْوُل كالمنا وحروبنا امُل�ضاغة �ضّد الثمرة؟ كم حجُم "اجلنون" الذي نعي�ضه وكمِّ 

"نعمة رّبنا" التي باأيدينا والتي �ضن�ضّيعها "بجنوننا" و�ضعف "اأخالقنا"؟

متى نخرج من الكهف اإىل النور، ِمن كهف روؤية النف�س اإىل نور روؤية النا�س؟

كم هي األفاظ النف�س واأنفا�ِضها تتنّف�ُس وُتنّف�س يف جدالتنا؟ ومتى �ضُت�ضَتنَطق األفاظ 
الروح يف اجتماعنا و�ضيا�ضاتنا؟

هل مُيكننا متييز األفاظ النف�س، اأْي بذور الأنا ال�ضفلى، لنتطّهر منها، ون�ضتبدلها ببذور 
ُتعّمر احلياة باحلّب لنقطف اأ�ضهى ثمار اجتماعنا؟

األي�س غريًبا اأن يّدعي املرء الإميان ب�ضـيء، ويرتبط ارتباًطا وثيًقا بتحّدي ومعار�ضة 
ما اآمن به؟

الزائفة، ول يتذّكر  اأخاه، ورك�س وراء احلجم ال�ضخ�ضي والعظمة  لقد هجر الإن�ضان 
اإّن احلكمة تقول  اأّن مار�ضة املحبة والت�ضامح بب�ضاطة هو خري مطلب للنف�س، بل 
)ي�ضتطيع فرٌد ي�ضعر بحّب حقيقي يف قلبه، اأن يحقق م�ضريًا اأف�ضل بكثري، من الفرد 

بيعة ُتعيد لنا ما نزرع فيها(.   الذي يكره اأو ُينّف�س عن كرهه، لأنَّ الطَّ

فما  ُهْم(  َينَّ َوَلأَُمنِّ ُهْم  نَّ لَّ �ضِ )َوَلأُ بالأمنيات،  الإ�ضالل  ربط  قد  ال�ضقاء  ُمهند�س  ال�ضيطان 
زائفه  توافه  اأو  بغرور عقائد  اإل وهو منًّى  واجتماعه  ثمرة وجوده  ُم�ضلَّل عن  ِمن 
اأقلّها كربياء وخوُف فقدان خ�ضو�ضية، لذلك عقولنا ُبرجمت على ال�رشاع وتطبيعه 
حّل  على  وتن�ضج-  تبلغ  لن  -التي  الطفولة  منذ  وتطّبعنا  وتقدي�ضه،  وتربيره  بل 
الختالفات بالنزاع، وعلى اإّما اأْكل الكعكة كلّها اأو الإح�ضا�س بالغنب النف�ضي واملرارة، 
اأو  ال�ضيطان  ِمن وعود  اأن ترى هذه الربجميات مثالً  ل ن�ضعد مب�ضاطرة الآخر! ولك 

تهويالته:

)اإن �ضاحمُت اأخي، اأو عفوُت عن �رشيكي، �ضي�ضيع حقي و�ضاأظل اأتاأّل و�ضاأدفع الثمن 
من �ضعادتي(، برجمة تقتل ثمرة الجتماع، وتن�ضف قَيم الت�ضامح والعفو.

)اإْن يوماً اأطعُت زوجتي، اأو جتاوزُت عن خطاأ ابني، �ضاأفقد كربيائي ورجولتي( القيمة 
الرحمانّية املفقودة �ضتكون ح�ضن التجاوز والتوا�ضع.

)اإن ل اأقف مع اأهلي/طائفتي - �ضد الآخرين- ف�ضاأكون خاذلً لأ�ضلي( القيمة امُل�ضّحى 
بها ن�رشة احلّق واحلقوق ولو على نف�ضك واأهلك.

)اإذا ل اأرّد اإ�ضاءته اأ�ضعافا فلن يفهم معنى الإ�ضاءة ولن يتوقف عن اإيذائي( برجمة 
م�ضاّدة للتو�ضيات الرّبانية بدفع ال�ضيئة باحل�ضنة اأو باأح�ضن منها.

البوذي  الهندو�ضي،  )اإن �ضاويُت بي  اأعّم مثل:  اإىل ت�ضليل  وهكذا نتهاوى حتى ن�ضل 
..الخ، والآخر املذهبي فما ف�ضُل الإ�ضالم واملذهب؟( موؤّداه، اأقنعك ال�ضيطان مبا اأقنع 
به نف�ضه اأنه خريٌ ِمن غريه، فتعتقد بعلّوك واأف�ضلّيتك على الآخرين واأّن اهلل اّتخذك 
ْكَرَمُكْم ِعْنَد  دون الآخرين حبيبا! لت�ضيع ثمرة: )َجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَ

ِ اأَْتَقاُكْم( ]احلجرات: 13[.  اهللَّ
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أن يوّقعوا على  الطبيب أن يشّخص حالته قبل  الموت، يأخذه أهله ألقرب مشفى، فيرفض  مريض يصارع 
المال المطلوب، ويتأخرون في تحصيله، فيقضي حتفه، وُيحرم من  فاتورة عالجه، وبما أنهم ال يملكون 

حقه في الحصول على العالج.. حاجة ملّحة تحّولت إلى سلعة إلرضاء الجشع الماّدي للطبيب أو المشفى!

نساء متعطشة لتمارس دور األمومة، ُيحيط بهن مافيا من األطباء، والممّرضين، والصيدالنيين، ليستغلوا 
مع   - المضنية  الصناعي«  »التلقيح  إجراءات  بكل  بتمريرهن  مرة  بعد  مرة  فيخدعوهن  لإلنجاب  حاجتهن 

علمهم بأن البويضة التي يحقنوهن بها غير ملّقحة - ألجل كسب ماّدي!

صور تتكّرر يوميًا بأشكال مختلفة لتعكس التشويه الذي شاب العالقات اإلنسانية ببعديها العمودي )مع 
في  بشري  كائن  وجود  إلى  فنخلص  فشيئًا  شيئًا  إنسانيته  من  المرء  لينسلخ  الناس(،  )مع  واألفقي  اهلل(، 
قالب إنسان ولكن بال محتوى روحي، إذ أننا كذوات بشرية يكتنفنا جانبان: مادي ومعنوي، أو نفسي وروحي، 
حساب  على  الروح  كّفة  بترجيح  اإلنسانية  ذواتنا  بجوهر  نسمو  أن   - به  إلينا  ُعهد  الذي   - الفردي  وواجبنا 
النفس، والمعنى على حساب المادة لنوقف عملية التحّول المتسارعة في أخالقنا وطبائعنا متأثرين بالبيئة 
المحيطة بنا والتي ُيرّوج فيها البتذاٍل وتردٍّ أخالقي لم نشهد له مثياًل َتغلغل بين أوساط كل فئات المجتمع. 

السلع المعنوية
مدارج كمالنا اإلنساني

بقلم:  رابحة الزيرة
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السلع المعنوية مدارج كمالنا اإلنساني

في  عتبًة  نخطو  بمعرفته  القيم  تسليع  عالم  في  جديد  ثّمة  فهل 
مدرج كمالنا اإلنساني؟

�سنتناول يف هذا املقال م�سطلح "ال�سلع املعنوية" لنبني عليه فكرة "غلبة الروح 
يبدو  قد  املعنوية"  "ال�سلع  م�سطلح  اليومية.  ممار�ساتنا  خالل  من  النف�س"  على 
غريباً جلمعه بني لفظني يراهما البع�س متناق�سني، وقد ي�سعه البع�س يف مقابل 
وبني  بينه  يخلط  اأو   ،"Product املادية  "ال�سلع  املتداول  االقت�سادي  امل�سطلح 
م�سطلح "اخلدمات Services"، فيعتقد اأّن ال�سلع املعنوية هي اخلدمات املتخ�ّس�سة 
فح�سب، بل هي اأو�سع من ذلك؛ فاإىل جانب تلك اخلدمات كالطبابة، املحاماة، التعليم، 
ال�سحافة، الق�ساء، اال�ست�سارات، االإر�ساد وغريها، هناك �سلع معنوية متاحة للجميع؛ 
لي�ست بحاجة اإىل تخ�ّس�س، وال هي حكرٌ على اأحد،  ولي�س لها خامة - اأي ال عالقة 
لها مبنتج ماّدي – بع�سها يدخل يف عداد املهن كالتي ُذكرت اآنفاً، وبع�سها االآخر 
ُيعّد �سمن اأدوار املرء املختلفة كالرتبية التي ت�ستغرق جهداً ووقتاً طويالً لتحقيق 
نتائجها، وبع�سها اأفعال يومية نابعة من دوافع ذاتية، قد ال حتتاج اإال لثواين عديدة 

لُتنجز كاالبت�سامة، اإلقاء التحية، امل�سح على راأ�س يتيم، اأو ما �سابه.

�سدق،  ِمْن:  عليها  املتعارف  والقيم  االأخالق  امل�ساعة؛  املعنوية  ال�سلع  اأمثلة  ومن 
وكذلك  املظلوم،  ن�رصة  ت�سامح،  اإيثار، حمبة،  عطاء،  تراحم،  اأخّوة،  اإخال�س،  اأمانة، 
ُبغ�س ال�رصّ ِمن: ح�سد، حقد، كذب، نفاق، ا�ستهزاء، ظلم، عدوان، اأكل مال اليتيم، غ�ّس، 
وغريها، مّما ميكن ترجمته اإىل �سلوك اإرادي منار�سه لنغّذي اجلانب املعنوي يف ذواتنا، 
فن�سحب من اجلانب املاّدي ل�سالح ر�سيدنا املعنوي، فمع كل فعل اإن�ساين – مهما 
يكن ب�سيطا – نحن نعمل على تعزيز معنوياتنا واإرواء اأرواحنا، وبالعك�س مع كل فعل 
ال اإن�ساين يف حقيقته – واإن بدا للعيان اأنه عمل �سالح – فاإننا ن�سعف معنوياتنا، 
ونقزّم اأرواحنا، ونفرغ اإن�ساننا من جوهره، اأو كما يقال يف امل�سطلح االأجنبي "نبيع 

اأرواحنا لل�سيطان".

"ال�سلع املعنوية" التي اأُتيحت لنا لرنتقي بها لتحقيق كمالنا االإن�ساين كثرية جداً، 
ولكن بتاأثري الثقافة املادية املهيمنة على جمتمعاتنا، واملتاأثرة باالأنظمة التي تبّنت 
نظريات ت�سليع القيم واالإن�سان، تاأ�ّس�ست عالقات غريبة و�ساذة بني االإن�سان واأخيه 
االإن�سان، عالقات اآلية وماّدية حتكمها االأنانية، اأحد هذه النظريات عّب عنها توما�س 
مالتو�س )�ساحب النظرية امل�سهورة حول التكاثر ال�سكاين(، يف نظريته القائمة على 

أحد،  على  حكٌر  هي  وال  تخّصص،  إلى  بحاجة  ليست  للجميع؛  متاحة  معنوية  سلع  هناك 

بعضها ُيعّد ضمن أدوار المرء المختلفة كالتربية التي تستغرق جهداً ووقتًا طوياًل لتحقيق 

نتائجها، وبعضها أفعال يومية نابعة من دوافع ذاتية، قد ال تحتاج إال لثواني عديدة لُتنجز

,,
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أن  عليه  معنوية«  »سلعة  صاحب  كل 

خدمة  من  للناس  يقّدمه  ما  بين  يفصل 

 - مالي  غير  أو  مالي   - الماّدي  المردود  وبين 

الخدمة  هذه  مقابل  في  عليه  يحصل  الذي 

بعهده  ويفي  هلل،  عطائه  في  ُيخلص  لكي 

اشترى  َمن  عداد  في  يدخل  ال  وكي  معه، 

بعهد اهلل ثمنًا قليال.

,,

فر�سية "اأن هناك فائ�ساً �سكانياً هائالً هو الذي ي�سّبب الفقر واملجاعة! واأّن الرجل 
الذي لي�س له َمن ُيعيله، وال ي�ستطيع اأن يجد له عمالً يف املجتمع، فلي�س له ن�سيب 
من الغذاء وهو ع�سو زائد يف وليمة الطبيعة، حيث ال �سحن له بني ال�سحون، فاإّن 
ينعم  )وليمة!(  باأنها  الطبيعة  اإىل  ينظر  مالتو�س  الزمن"!  مبغادرة  تاأمره  الطبيعة 
بخريها االأغنياء فقط، اأّما الفقراء اأو العاطلون فال مكان لهم، بل هم �سلعة كا�سدة! اأو 
رة، اأو باالإبادات  رة واملدمِّ باالأحرى فائ�ٌس وعبٌء يجب التخلّ�س منهم، باحلروب املدبَّ

اجلماعية، اأو بغريها من اأدوات قتل معنوي حديثة وناعمة.  

اأما نحن، فرغم اأننا تعلّمنا مذ طفولتنا باأّن "الكلمة الطيبة �سدقة"، اإال اأننا متاهينا مع 
ثقافة الت�سليع واأ�سبحنا تر�ساً يف ماكينته، فاأ�سبحت الكلمة الطيبة مبقابل، وكذلك 
االبت�سامة والب�سا�سة املدعّوون بها كو�سيلة لبّث املحبة، التفاوؤل ورفع املعنويات، 
واالإن�سات،  اال�ستماع  اأح�سن، ح�سن  بالتي هي  املجادلة  االحرتام،  احل�سنة،  االأخالق 
كلها �سلع معنوية متاحة وعظيمة االأثر لرنقى مراتب يف كمالنا االإن�ساين، ولكن مل 
ي�سلم اأيٌّ منها من الت�سليع املادي، فاأُ�ّس�ست معاهد تدريب تعلّم البائع كيف يبت�سم 
مكارم  فتحّولت  مقّدماً،  اأجرها  ويتقا�سى  ن�سيحة  وُيقّدم  الزبون،  مال  على  وعيُنه 
االأخالق اإىل جتارة رخي�سة، واأ�سبح كل �سيء يدور يف فلك املاّدة وي�سّبح بحمدها، 

فتبّددت الروح وطغت النف�س.

ت�ستمد "ال�سلع املعنوية" اأهميتها باعتبارها عهوداً مع اهلل، والعهود ال ُتباع، الأنها 
ال ُتقّدر بثمن، لهذا فكل ثمن نقب�سه يف مقابل تقدميها فهو بخ�س، وكما اأّن االأنبياء 
– وال ينبغي لهم اأن يقب�سوا ثمناً - على هدايتهم النا�س  والر�سل ال يقب�سون ثمناً 
اأَ�ْساأَُلُكْم  "َما  الأقوامهم:  مقولتهم  فكانت  والتح�رّص،  الف�سائل  وتعليمهم  احلق  لطريق 
َعَلْيِه ِمْن اأَْجٍر"، فكذا كل �ساحب "�سلعة معنوية" عليه اأن يف�سل بني ما يقّدمه للنا�س 
من خدمة وبني املردود املاّدي – مايل اأو غري مايل - الذي يح�سل عليه يف مقابل 
هذه اخلدمة لكي ُيخل�س يف عطائه هلل، ويفي بعهده معه، وكي ال يدخل يف عداد َمن 
ا�سرتى بعهد اهلل ثمناً قليال، كما ت�سري اإىل هذا املعنى االآية 77 من �سورة اآل عمران: 

اأُوَلِئَك اَل َخاَلَق َلُهْم يِف ااْلآِخَرِة َواَل  اِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل  ِ َواأَمْيَ ِذيَن َي�ْسرَتُوَن ِبَعْهِد اهللَّ )اإِنَّ الَّ
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم( ]اآل عمران: 77[  ُ َواَل َيْنُظرُ اإَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ ُيَكلُِّمُهُم اهللَّ
هوؤالء قطعوا �سلتهم باهلل حني باعوا عهودهم معه بثمن زهيد، فكان حّقاً على اهلل 
ااْلآِخَرِة"، راهنوا بكل �سيء  َلُهْم يِف  اأن يجعل م�سريهم كما جاء يف االآية: "اَل َخاَلَق 
ُ"جزاء اإهمالهم كالم اهلل  ورهنوه مباّدة الدنيا فقِدموا لالآخرة مفل�سني، "َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَّ
يف الدنيا، والأّنهم اأفرغوا كيانهم من الروح وهي حمّل نظر اهلل �ساروا يف ِعداد َمن 
اأمّتوا �سفقاتهم  اأْن ينظروا اإىل اهلل حني  اأعيُنهم  اأغلقوا  اإَِلْيِهْم"، �سّيما وهم  َيْنُظرُ  "َواَل 
يِهْم" كما ي�ستحيل تطهري برميٍل  الدنيئة مع ال�سيطان على ح�ساب معناهم، "َواَل ُيَزكِّ
�رَصْف للنفايات والنجا�سات، "َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم" الأّنهم مل يحتفظوا ب�سيء للعامَل االآخر 

مّما ُينجيهم.

ُيح�سب  ال  الق�سايا  ي�سدر حكمه يف  مثالً، حني  كالقا�سي  اخت�سا�س،  �ساحب  فاأّي 

اإنتاجه مبنتج حم�سو�س، كما اأن حترّي احلّق والعدل ال اأجر له، بحيث �سيتحرّاه لو 
قب�س و�سُيفرِّط ويزيغ لو ُمِنع! هذا عهد مقدَّ�س مع اهلل، والنا�س رهنت ثقتها به حني 
اقت�ّس �سماته ِمن �رصف خدمة "الق�ساء"، فال يحّق له اأن ي�سيء ا�ستغالل هذه الثقة 
بتحويلها اإىل م�سدر للك�سب املاّدي اأو االجتماعي فتفقد النا�س الثقة يف اأ�سل العدالة 

التي لها عالقة مبا�رصة باهلل �سبحانه.

الطّبية  �سلعته  للمري�س  يبيع  ال  فهو  للمري�س،  الدواء  ي�سف  الذي  الطبيب  وكذلك 
الفح�س  ا�ستغرقها  التي  )املّدة  زمني  اإطار  اأو  طبية(  )و�سفة  ماّدي  �سيء  اإطار  يف 
والت�سخي�س(، بل يبيعه "�سلعة معنوية" وهي "اال�ست�سارة الطّبية" يف اإطار )الثقة(، 
فما دام يوؤّدي واجبه على اأكمل وجه وال ي�ستغّل حاجة النا�س فهو يف ميثاق اهلل، واإن 

اأ�ساء ا�ستخدام موقعه فقد باع عهد اهلل بثمن بخ�س. 

هذا فيما يخ�ّس بع�س ال�سلع املعنوية )التخ�ّس�سية(، ولكن وكما ذكرنا اآنفاً فمفهوم 
ال�سلعة املعنوية يتغلغل يف كل مفا�سل حياتنا، نذكر بع�س ال�سواهد واملمار�سات 
اليومية التي ت�سحب من ر�سيدنا املعنوي لتفرغنا روحياً وحتّول خدماتنا اإىل �سلع 
اأرواحهم  باعوا  من  طريق  قارعة  على  املطاف  نهاية  يف  بنا  فتلقي  بحتة،  مادية 

لل�سيطان )بعلم اأو بجهل(:

الطالب الذي ينال �سهاداته بالغ�س و�رصقة البحوث وجهود االآخرين، واإن بدا اأنه 	 
طالب جمّد اإال اأنه �سحى ب�سلعته املعنوية )طلب العلم( مقابل احل�سول على معّدل 
اأكادميي عايل، فاأفرغ روحه من قيمة العلم واجلّد، وا�سمحّل معنوياً. )- روح --< 

+ نف�س(.

العامل اأو املوظف الذي ال ُيح�سن عمله اأو يتقنه اإال ما دمت عليه قائماً اأو ُدِفع له، 	 
اأو للراحة.  للمال  اإخال�سه وبذل جهده طلباً  يعمل على ت�سليع نف�سه حني يبيع 

)- روح --< + نف�س(.

الفنان الذي يبيع موهبته – التي اأهداه اهلل اإياها - لل�رصّ وبّث االبتذال واجلري وراء 	 
ال�سهرة، اإمنا ي�ستبدل اأغلى ما لديه باأبخ�س االأثمان. )- روح --< + نف�س(.

املت�سّدق لك�سب ال�سمعة، ال حّباً يف العطاء، يدّمر معنوياته وي�سّخم اأناه الب�رصية 	 
فيغذي غرائزه ويبّدد روحه. )- روح --< + نف�س(.

اأو 	  راتب،  زيادة يف  اأو  رتبة،  الأجل  االإن�سانية  اأو  الوطن  اأخاه يف  باع  الذي  املرء 
ر�سا م�سئول، ما ع�ساه اأن يفعل يف خ�سمه اأو عدّوه اإذا ما اأُعطي ال�سلطة والقدرة؟! 

)- روح --< + نف�س(.

اأو�سع 	  ال�سحفي ياأتي باأخبار كاذبة بعد فْبكتها باأحدث التقنيات ون�رصها على 
نطاق الأجل حتقيق �سبق �سحفي، وهو املوؤمتن على اإي�سال احلقيقة كما هي للنا�س، 
واملاأمور بالتحقق من اخلب قبل ن�رصه في�سبح اأداة الإيقاظ الفتنة وت�سليل النا�س. 

)- روح --< + نف�س(.
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نالحظ اأّن املعادلة تتكرر يف كل مرة بنف�س الطريقة )�سحب من ر�سيد الروح( يوؤدي 
اإىل )ت�سّخم يف النف�س(، فكلما ا�ستجبنا للنف�س واإحلاحها نتحّول اأكرث ونتبّدل ويقّل 
اإىل  ونهائّياً  االأخري  ونتحّول يف  الروح،  تن�سب  قالبنا، حتى  االإن�سانية يف  من�سوب 
كائنات نف�سانية ترابية حم�سة، ال ُتزّكى، ال ُتكلَّم، ال ُينظر اإليها، كلوحٍة لكْن تفّحمت 

بكاملها بحريق. 

نخل�س اإىل اأن ال�سلع املعنوية هي "عهد مع اهلل"، وهي عهود غري مدّونة لكنها التزام 
اأخالقي بالقيام مبا ُعهد اإلينا، لهذا قيمتها يف ذاتها، وت�ستمد تلك القيمة من كونها: 
اإن�سانيته فتدفعه نحو الكمال، وحترّره من العبودية، وترفعه للُعال،  تنجز لالإن�سان 
اإذا حتلّى ب�سحة نف�سية قائمة على الثقة واليقني مبا يوؤمن به من قيم، وحافظ على 
معنويات عالية حتّفز اإرادته وتع�سمه من االجنراف مع التاأثري ال�سلبي لبيئته التي 
تقهره لبيع روحه اأو اإهمالها، والذي قد يّتخذ اأحد م�سارْين متناق�سني تقمعانه �سّد 

ممار�سة خياره املعنوي الذي فيه كماله االإن�ساين: 

ال�سغوط والبجمة  االآخرين، وعدم قدرته على مواجهة  االأول: ذوبان �سخ�سيته يف 
ل�ساحله  النا�س  حاجة  وا�ستغالل  االإن�سانية  القيم  النتهاك  تدعوه  التي  املجتمعية 

ال�سخ�سي، فيغدو كاأحدهم ويتلّون مباّديتهم. 

الثاين: تقوقعه وامتناعه عن التفاعل مع ما ميكن اأن ي�سدر عن االآخرين من ت�رصّفات 
ال�سلع  تقدمي  نحو  امل�سار  لت�سحيح  الفاعل  وجوده  وينفي  دوره  فيعّطل  منافية، 

املعنوية. 

نختم بق�سة رمزية ترينا كيف ُيكلّمنا اهلل لُنغلِّب الروح وينمو املعنى يف اإن�ساننا.

ُيحكى اأّن فتاًة بعثتها اأّمها ببع�س احلبوب لبيت خالتها، وملا و�سلت اأ�سقطت -ِمن 
وُتعيدها  االأر�س  من  اأن جتمعها  الفتاة  خافت  االإناء!  من  احلبوب  بع�س  اإهمالها- 
لالإناء فُيكت�سف اأمرها، فما كان منها اإالّ اأن د�ّستها حتت الرتاب، ثم �سلّمت اخلالة ما 
ها مرّة ثانية ف�سلكت نف�س  تبّقى وكتمت خطاأها وعادت م�رصعة، بعد اأيام بعثتها اأمُّ

الطريق.. فوجدت اأّن البذور التي اأخفتها قد اأنبتها واأظهرها اهلُل من حتت الرتاب. 

ال�سحيح،  مّنا فعل اخليار  اإلينا" منتظراً  "ينظر  ثّم  "ُيزّكينا"،  لـ  ُيكلّمنا"،  "اهلل  هكذا 
فاإذا كانت ال�سلعة املعنوية التي عر�سها اهلل للفتاة باالأم�س "ال�سدق"، وفّوتت فر�سة 
ركوب �ُسلَّمها للكمال، فبعد بزوغ النْبت كلّمها اهلل عبَه مرًّة اأخرى اأّن د�سَّ اخلطاأ خطاأٌ 
اآخر، ُعودي لل�سدق وتوبي، فاليوم نعر�س عليك �سلعتنْي، اأي ِمرقاتنْي جماناً، ال�سدق 
والتوبة.. فقط جتاوزي نف�سك واذهبي بكّل ثقة واعرتيف باخلطاأ خلالِتك، هكذا يتحرّر 
القَيم،  عتبات  بت�سّنِمه  ا  معنويًّ ويرتقي  النف�سية،  ال�سالمة  ويحوز  ُعَقِده،  من  املرء 
اأعنٌي  ولهم  بها،  ي�سمعون  ال  اآذاٌن  فلهم  امُلكابرون  اأّما  التّوابون،  اخلّطائني  واإّن خريَ 
ال يب�رصون بها، وهذه هي معاناتنا يف احلياة اأن نقرِّر اأْن ن�سمع واأْن ُنب�رص لُننجز 

اإن�سانّيتنا ت�ساعدّياً. 

أرواحنا،  وإرواء  معنوياتنا  تعزيز  على  نعمل  نحن   - بسيطًا  يكن  مهما   - إنساني  فعل  كل  مع 

نضعف  فإننا   - صالح  عمل  أنه  للعيان  بدا  وإن   - حقيقته  في  إنساني  ال  فعل  كل  مع  وبالعكس 

معنوياتنا، ونقّزم أرواحنا، ونفرغ إنساننا من جوهره 
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لم يخلق اهلل عز وجل 
شيئًا عبثًا، ففي كل مخلوق 

 في هذا الكون همسة ربانية 
   تصل آلذان من ينصت إليها فيعيها

اهلل
عن

65في جحور النمل

بقلم: فاضل حسن

جل�سْت م�ستلقية تنظر اإىل ما جمعته من حبات الرُّز ل�سهوٍر �ستة قادمة، نظرة 
اعتزاز وافتخار وغرور واإعجاب، منت�سية كثريًا الإجنازها، فقادها هذا احلال اإىل 
اأن ميحو  ي�ستطيع  اإن�سان  ا�سمه  هناك خملوق  يقولون  بكبياء:  نف�سها  �سوؤال 
اأجهلكم! تدَّعون ما ال  اأغباكم وما  النَّمل برم�سة عني؟!! ما  االآالف من  ع�رصات 
متلكون اإجابات بديهية عليه، كم حجم هذا املخلوق؟ لنفرت�س جداًل هو ع�رصة 
اأ�سعاف اأج�سادنا، فهل ميكنه اأن يق�سي فعاًل علينا اأو يبيدنا كما يّدعي؟!  كيف 
ميكنه اأن يحيط باأحوالنا ومتاهات م�ساكننا؟! كيف له اأن يدخل يف جحرنا اإذا 
كان حجمه ع�رصة اأ�سعاف حجمنا؟! واإذا كان لديه بيوت وقدرات واآالت ومواد 

حارقة واأ�سلحة فّتاكة حقيقة، فاأين هي؟! ومِلَ مَلْ نرها قط؟ 

اأ�سئلتي  عادة،  ال�سَّ غاية  يف  وهي  عميق  نوٍم  يف  ت  وغطَّ اأخرى  مرة  ا�ستلقْت 
املحرّية هذه لن ي�ستطيع اأحٌد اأن يجيب عليها. هكذا قالت قبل اأن تنام. 

ر من حجم النَّملة بالنِّ�سبة  حجم االإن�سان بالنِّ�سبة للكون اأ�سغر مبا ال ُيت�سوَّ
نني ما زالت اأ�سئلته عن اهلل ال تتجاوز يف اأف�سل  لالإن�سان، وعلى مدى اآالف ال�سِّ
�سورها اأ�سئلة النَّملة عنه، اأ�سئلة م�سوبة بغرور وجهل مطبقني. اإنَّ البحث عن 
ها حمرّية للعقول، والتي يقول  معرفة اهلل بهذا النَّوع من االأ�سئلة، التي تبدو اأنَّ
هم عجزوا عن االإجابة عنها، واأّن عقولهم تاهت يف التَّفكري دون اأن  الفال�سفة اأنَّ
النَّملة عن  اأ�سئلة  ت�سل الإجابة �سافية عليها، ال تتعّدى يف بالهتها و�سخفها 

االإن�سان. 

ال�سوؤال عن »عدالة اهلل« يف اخللق، النَّاجت عن اأزمة االإن�سان مع اأخيه االإن�سان، 

�سوؤال  وحرمانها،  وتعذيبها  وت�رصيدها  له  وظلمها  اأخرى  على  فئة  ت�سلّط  اأو 
ى اإن�سانا وهي قابعة  �ساذج و�سخيف ك�سوؤال النَّملة عن اأين هو املخلوق امل�سمَّ
هذا  اأ�سعاف حجم  يتجاوز ع�رصة  ال  العامل خارجها  اأنَّ  يف جحرها، معتقدة 

»اجلحر العظيم«. 

اإّن حماولة معرفة اخلالق بعك�س قدرات املخلوق خلٌل منطقي يف التَّفكري، لن 
اذج هذا! وكان حرّياً بالنَّملة اأن تتفّكر يف  يقود اإال اإىل مثل اطمئنان النَّملة ال�سَّ
اأّن وجودها  نف�سها ويف قدراتها ويف خلقتها ويف عقلها ويف تدبريها لتعلم 
واأّن  اأ�ساًل،  ُترى  ال  ذرة(  )ت�سغري  ُذريرة  اإال  لي�ست  ها  واأنَّ جحرها،  من  اأو�سع 
وا�سع وحده هو ما �سيقودها ملزيٍد من املعرفة ال الغرور. بل اإّن فال�سفتنا  التَّ
مهما كبوا يف عيوننا وكبت عقولهم يف اأنف�سهم، �ستبقى �سذاجتهم يف البحث 

عن اهلل ك�سذاجة النَّملة وق�رص علمها. 

اأن نبحث عنه  واالأوىل  النَّمل«،  اهلل بعقلية »جحور  اأن نبحث عن  من اخلطاأ 
يف اأنف�سنا، فهو يتجلى فيها ب�سورة اأو�سح واأكمل واأو�سع، �سنجد اهلل حتما اإن 
تفّكرنا يف اهلل بدًءا من اأنف�سنا، حينها ميكن اأن نكوَّن معرفة �سحيحة املبنى لها 
قابلية الو�سول اإىل احلقيقة، الأّنها حتما لن تتقوقع بعقلية جحور النَّمل. ويا 
اأ�سفاه على اإ�ساعة العمر يف هذا االأ�سلوب من التَّفكري، فرمبا يطبق علينا حينها 
املوت ونخرج من هذه الدنيا ومل نتذّوق اأجمل ما فيها، كتلك النَّملة التي قد 
ينتهي م�سريها بوطاأة قدم طفل اإن�سان، وقد ق�ست حياتها ناكرًة وجوده الأنها 

حمجوزة يف حدود جحرها وفر�سّية عقلها! 
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عِلقت الضحية بين األشواك وأصبحت الضحية نفسها حربة، صورة رمزية لكل َمن ُيظَلم ثّم يّتخذ صورة 
الظاِلم ونهجه سبيال، إذ يقع في شراك فكرة االنتقام ويعتقد بأحّقيته في القيام بفعل انتقامي حيال َمن 
الدوافع  بذات  الرّد  وتتبّنى  اإلساءة،  أو  األذى  فخ  في  وتسقط  األشواك،  بين  الضحية  تعلق  فحين  إليه،  أساء 
إلى شوكة ضمن األشواك، وسُتوقع في َشراكها  المحّركة لمرتكب اإلساءة، ستتحّول  الُعنفّية  النفسية 

ضحايا آخرين، وحينها لن تعود الضحية ضحية كما كانت، بل ستكون الجاني بعد أن كانت َمجنّيا عليها. 

الضحية واألشواك
بقلم: أسماء رجب
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واألشواك الضحية 

مل تكن حروب الب�سو�س اأو داح�س والغرباء النماذج الوحيدة لأفعال انتقامية جاهلية، 
اأرواحا ت�ستع�سي  اإن التاريخ الإن�ساين املعا�رص حافل باأفعال انتقامية ح�سدت  بل 
اأبيها مل�سالح  اأُبيدت وا�ستوؤ�سلت عن بكرة  على احل�رص والتعداد، هناك جمتمعات 
الآخر.  ال�رصر على  اأ�سّد  اإيقاع  اإل  لها من غاية  لي�س  انتقامية  تلبية لغريزة  دونية 
يف عاملنا املعا�رص، تطّورت و�سائل النتقام، فلم تعد ممار�سات فردية اأو ع�سائرية 
له  اتخذ  الدولية،  والتحالفات  الدول  تعتمده  ممنهجا  اأ�سلوبا  اأ�سبحت  بل  فح�سب، 
اأبعادا خطرية، ف�سار لالنتقام غطاء ومربّر �رصعي وقانوين، اأو حتت م�سّمى عقوبات 

دولية، ل جتد من ي�ستنكرها لأنها منبثقة من الأعراف الدولية التي ل جدال فيها. 

مفردة "َنَقم" اأو "اْنَتقم" تعود اىل جذر لغوي واحد وتعني املبالغة يف كراهة ال�سيء، 
وَنَقْمُت عليه اأي اأنكرُت عليه فعله. من يقرر النتقام هو �سخ�س غا�سب، والغ�سوب 
ل يفهم �سوى لغة النتقام، فعالوة على ما حتدثه حالة الغ�سب من اأ�رصار ج�سدية 
كنق�س املناعة واأمرا�س مزمنة وتوّترات ع�سبية، يذكر الربوفي�سور دايفيد �سوزوكي 
يف كتابه )التوازن املقد�س( )The Sacred Balance( اأّن الذرات املكثفة التي تخرج 
من زفري اإن�سان غا�سب ُيعرّب عن غ�سبه اأو كرهه اأو حقده اأو ح�سده حتتوي على مواد 
�سامة، لو اأنها ُجمعت ملدة �ساعة واحدة فقط، فاإّن هذه املواد ال�سامة كافية لقتل 80 

من حيوانات التجارب املعملية!

ميار�سون  اأنهم  ي�سعروا  اأن  دون  يومي  ك�سلوك  النتقام  ميار�سون  النا�س  من  الكثري 
انتقاماً، فعادة ما تتلب�س تلك ال�سلوكيات بلبا�س اأخالقي اأو حقوقي يربّرها، اأو ُتار�س 
اأقنعة خمتلفة. فمثالً، يقرّر زوج ما جتاهل زوجته مبربّر تاأديبها  ب�سكل خفي حتت 
واإرجاعها لل�سواب، ولكنه حقيقًة يحاول اإيقاع ال�رصر بها واإذللها تلبية لرغبة نف�سه 
الغا�سبة، وزوجة تقرّر التنكيل بزوجها انتقاماً على اإهماله لها، فكل منهما يحاول 

�سّب جام غ�سبه على الآخر بطريقة اأو باأخرى ا�سرتداداً لكرامة متوّهمة، بدلً من حتمل 
امل�سوؤولية يف معاجلة امللفات العالقة وامل�ساكل املتاأ�سلة مبا يعيد البيت الأ�رصي 
اإىل ا�ستقراره و�سالمته. وكذلك على م�ستوى العالقات الجتماعية التي تهّدَمت الكثري 
منها ب�سبب ردود فعل منفلتة، غايتها ك�رص الطرف الآخر واإهانته انتقاماً، بدلً من 

التجاوز وو�سع احللول مبا ي�سون تلك العالقات.

الإن�سان عرب معاجلة  اإىل  الر�سد  اإعادة  منذ بدء الدعوة، عكف ر�سول اهلل )�س( على 
العقائد التي ت�سني اإن�سانيته وتف�سد م�سار �سلمه وتعاي�سه مع الآخر، فعمل )�س( على 
ا�ستئ�سال منطق النتقام والأخذ بالثاأر الذي كان هو املنطق ال�سائد حينها، فريوى 
اأن خرجت �رصّيٌة من امل�سلمني فمرّت برجل من قبيلة معادية ا�سمه عامر الأ�سجعى 
األقى عليهم ال�سالم، فتقدم رجل من ال�رصّية ُيقال له  ومعه غنم يرعاها، فلما راآهم 
ُملّم بن َجّثامة لقتله. وكانت بينه وبني الرجل خالفات �سابقة، فقتله و�َسَلَب غنمه.. 
)عامر(  اأقارب  �سديداً. ح�رص  فغ�سب غ�سباً  )�س( مبا جرى،  النبي  امل�سلمون  فاأخربَ 
واأُح�رصَ )ُملّم( ليحكم النبي يف ق�سيته فاإّما الق�سا�س واإّما الدية، فُدِفَعت الدية بعد 
اأن ترّ،  اأّن فعلته ميكن  اأهله بقبولها. دخل ملّم على النبي وهو يتوّهم  اأن ر�سى 
وطلب من النبي اأن ي�ستغفر له، فقال له نبُي الرحمة ب�سوت مرتفع ي�سمعه النا�س: 
اذهب.. ل غفر اهلل لك! )ثالث مرّات(. اأراد الر�سول بهذا الت�سديد اجتثاث كل ما ميكنه 
تدمري العالقات يف املجتمع من اأحقاد اأو ثارات، فالإفالت من العقوبة والق�سا�س ل 

يعني غفران ما اأقدم عليه من ُجرم. 

 مل يكن الر�سول اإل املثال والأمنوذج للقيم التي دعا النا�س للعمل بها، فقد حفلت 
والنيل  النتقام  على  والقدرة  القرار  فيها  امتلك  التي  املحطات  من  بالعديد  حياته 
طوال  والهجر  والت�رصيد  احل�سار  مرارات  واأ�سحابه  )�س(  وكذبوه، وجترّع  اآذوه  ممن 

ال  منطق  هو  اإليمان،  منطق  هو  اإلصالح  بل  اإليمان،  حياة  في  االنتقام  لمنطق  مكان  ال 

إصالح  غايته  بل  شخصية،  أهواء  أو  عواطف  يلبي  وال  غرائزية  نفسية  لرغبات  يستجيب 

الجميع. السلم واألخوة بين  العالقات ونشر قيم  الخلل وترميم 
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حين تعلق الضحية بين األشواك، وتسقط في 

فخ األذى أو اإلساءة، وتتبّنى الرّد بذات الدوافع 

النفسية الُعنفّية المحّركة لمرتكب اإلساءة، 

ستتحّول إلى شوكة ضمن األشواك، وسُتوقع 

تعود  لن  وحينها  آخرين،  ضحايا  َشراكها  في 

الضحية ضحية كما كانت، بل ستكون الجاني 

بعد أن كانت َمجنّيًا عليها.

,,

نف�سه  فلم يوقع  اأخالقه ونبل �سفاته،  ب�سمو  يقابلها  اأن  اإل  اأبى  لكنه  الدعوة،  فرتة 
موقع ال�سحية التي علقت يف الأ�سواك، بل قاده �سيل ما تعرّ�س له من اإ�ساءات اإىل 
التم�ّسك بقيم ر�سالته وفهم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه يف اقتالع اجلهل ودح�س 
الباطل، ففي فتح مكة، نادى �سعد بن عبادة قائال: اليوم يوم امللحمة، لكنه )�س( 
الغ�سب  امل�سلمون حينها يحملون م�ساعر  املرحمة، وقد كان  اليوم يوم  قائالً:  يرّد 
والرغبة يف النتقام ممن اآذوهم وحاربوهم واأخرجوهم من ديارهم، لكن الر�سول اأعاد 
بكلمته البو�سلة اإىل مو�سعها ال�سحيح، فال مكان ملنطق النتقام يف حياة الإميان، 
بل الإ�سالح هو منطق الإميان، هو منطق ل ي�ستجيب لرغبات نف�سية غرائزية ول يلبى 
عواطف اأو اأهواء �سخ�سية، بل غايته اإ�سالح اخللل وترميم العالقات ون�رص قيم ال�سلم 

والأخوة بني اجلميع.

اإن تربير الأفعال النتقامية بدوافع اإقامة العدل ل يعّد اأ�سا�سا لفعٍل يقوم على التقوى، 
فهناك فرق �سا�سع بني العدل والنتقام يف املفهوم والتطبيق على حّد �سواء، واإن كان 
النتقام  دافع  اإّن  لها.  وتطبيٌق  العدالة  النتقام هو �سورٌة من �سور  اأّن  يبدو ظاهرا 
نف�سي عاطفي، ينطلق من نف�س �سوداوية ناق�سة، وعاطفة متهيجة منفعلة، ويف غياب 
تاّم للمنطق العقالين، مرّكه هو الغ�سب وماولة النيل من الطرف الآخر وايقاع اأ�سّد 
الأمل به. اأما العدالة فدافعها عقلي اأخالقي ل�سون حقوق اجلميع وغايتها هي ت�سحيح 
اخلطاأ، لذا فاإّن م�سوؤولية اإقامة العدل يف اأّي جمتمع ل تقع على الأفراد اأو مّمن وقع 
عليهم ال�رصر، بل على جهة ق�سائية م�ستقلة تقع على عاتقها اإحقاق احلقوق وتنفيذ 
القوانني الرادعة للجرمية، فمجتمع بال قوانني وعقوبات رادعة هو جمتمع ت�سيع فيه 
اجلرمية وت�سود فيه الفو�سى، ولذلك فتنفيذ الق�سا�س يف اإطار الأنظمة والقوانني التي 
تفر�سها الدولة هو جزء من النظام الكفيل بردع اجلناة وحماية املجتمع، لذا جاء 
ْلَباِب َلَعلَُّكْم  و�سف الق�سا�س باأنه حياة للمجتمع )َوَلُكْم يِف اْلِق�َسا�ِس َحَياٌة َياْ اأُوِلْ الأَ

ُقوَن( )البقرة/179(.  َتتَّ

َذا  ِتي ِهَي اأَْح�َسُن َفاإِ قبال ال�ساءات، اهللُ ير�سدنا اإىل العمل وفق �سنة التدافع )اْدَفْع ِبالَّ
الإ�سالح  اأداة  هو  فالتدافع  )ف�سلت/34(،  َحِميٌم(  َوِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ِذي  الَّ
فقد  احللول،  اأف�سل  وانتقاء  اخليارات  اأح�سن  تخرّي  اأح�سن، وهو  بالتي هي  والتغيري 
يتهّجم عليك اأحدهم بقوٍل ُم�سيء، وترّد عليه بذاِت القول، ولكن ما هي املح�سلّة من 
الرّد باملثل؟ هل �سيخلق حالً اأم �سيثمر اإ�سالحاً، اأم �سيف�سي اإىل الإمعان يف العداوة 
وال�سقاق؟ ماذا لو اختربنا العك�س، فقابلنا �سوء خلقه بح�سن خلقنا، والفاح�س من 
نف�سه  ويّتجه ملراجعة  بداخله،  اخلريَ  الح�ساُن  يوقظ  فقد  قولنا،  من  بالطيب  قوله 
ويتوّقف عن �سوء فعله، فندفعه لل�سواب وت�سحيح اخلطاأ. يف كل الأحوال علينا تخرّي 
اأف�سل احللول التي تدفع باجّتاه اإ�سالح اخللل، فتلك هي خيارات التدافع. ل نتحّدث 
هنا عن ال�ستكانة وقبول الإ�ساءات، واإمّنا عن منطق اإ�سالحي يقود قرارتنا واأفعالنا، 
فاإذا كان ال�سفح ومقابلة الإ�ساءة بالإح�سان هو اخليار الأف�سل لإ�سالح اخللل، فليكن 

العفو والح�سان هو اخليار. 

عاما يف   27 اأن مكث  بعد  اأفريقيا،  الأ�سبق جلنوب  الرئي�س  مانديال،  نيل�سون  يقول 
ال�سجن، "عندما خرجت من ال�سجن ما�سيا علي قدمي، كانت مهمتي تتمثل يف حترير 
من  مانديال  �ساحب  الذي  ال�سّجان  براند  كري�ستو  قال  كما  معا"،  واملظلوم  الظامل 
دائما  مانديال  "كان  »رويرتز«:  لوكالة   1990 يف  �رصاحه  اإطالق  حتى   1978 عام 
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والنت�سار ال�سخ�سي، والعقد النف�سية، وغريها، كلها قد تخلق ُبنية نف�سية مري�سة 
وبيئة حتّفز غريزة النتقام، فتندفع النف�س لالنتقام من كل ما هو جميل لأنه يف�سح 
قبحها، ومن املجتهد لأنه يثبت ك�سلها، ومن ال�سحيح لأنه يوؤكد مر�سها، فتكون بذلك 
اأ�سبه بَك�رْص املراآة النقية لأنها تك�سف ما تقت وتكره، وهذا ما يدفعنا اىل اإعادة النظر 
يف الدوافع النف�سية التي نحملها والتاأكد من خلوها من اأّية �سائبة نف�سية مري�سة 
لنا  قّدم  �سخ�س  من  ننقم  فهل  ال�سحية4،  ووهم  النتقام  فعل  �رصاك  توقعنا يف  قد 
ن�سيحة حق تك�سف خطاأنا؟ وهل ننقم من جمتهد تفّوق علينا فك�سف تكا�سلنا عن اأداء 
واجباتنا، وهل ننقم مّمن يك�سب مديحاً اأو اطراًء على فعل خري قام به وكنا نتمنى اأن 

نكون مكانه؟ وهل ننقم مّمن حاز من�سباً كنا نتمنى اأن نحوزه؟

فالعتقاد بالأحقية يف النتقام معتقد باطل ولي�س له اأ�سا�س اإل عند �سعاف العقول 
يف اأحّط درجاتهم، لأّن النتقام �سفة اإلهية وحّق ح�رصي هلل، لأّنه لن يكون اإل لتحقيق 
ُ َعِزيزٌ ُذو اْنِتَقاٍم( كلها تخ�ّس اهلل عزّ وجل،  العدالة ح�رصاً، واإّن ال�سيغة القراآنية )اهللَّ
فلم ترد مفردة النتقام مبا ُيعطي الن�سان احلّق فيه، فتم�ّسك اأّي ان�سان بهذا املعتقد 
يجعله يف موقع املنازع هلل يف ردائه، فها هو نبي الرحمة يقول )ما اأُوذي نبّي مبثل 
ما اأوذيت( ولكنه يقول اأي�سا )اللهم اغفر لقومي فاإنهم ل يعلمون(، متحرراً من كهف 
ال�سحّية اإىل  الإ�سالح والتغيري بالتي هي اأح�سن، فالنتقام لي�س من �ساأن الإن�سان 
امل�سلح، واإن كان ثمة من يعـتقـد بحقه يف النتقام، فهو اعتقاد خاطئ يف �سورته 

املتطرّفة. فرحلة النتقام دائما مفوفة باملخاطر، ول ينجو منها اأحد.

4. احليلة الثانية: وهم الضحية
يستمتع بعضهم بلعب دور الضحية، ومن شدة اإلعجاب به: يتقنه، فيظن أّن كل ما حوله مستفزٌ للوقوف ضده، 
وكل من حوله، همه أن يحَد من تقدمه، فيرى الناس مجرد أقنعة تخفي من خلفها وجه اجلالد الذي يالحقه، وما 
علم أنه إن صح في موقف أنه ضحية؛ فيستحيل أن يكون كذلك على الدوام، وأّن الضحية قد متوت وقد تنجو وقد 

تصبح جالدًا في حني من الدهر الحًقا، وكل ما عليه: أن يبحث عن مخرج. 

ودودا ومهّذبا وُمعينا لغريه". واأ�ساف "اأ�سبح مثل الأب بالن�سبة ل. اإذا ما احتجت 
بع�س العون اأو امل�ساعدة يف �سيء كان دائما حا�رصا". فدفع الأمور لالأمام وحتقيق 
من  يتمكن  لكي  مانديال  بها  حتلّى  التي  النف�سية  ال�سالبة  ي�ستلزم  اإيجابي  تغيري 
�سجانيه  من  لالنتقام  يكرتث  فلم  املوقف،  يتطلّبها  التي  الإ�سالحية  الروؤية  اإدراك 
بالده  يدفع  لن  والإ�رصار مبعار�سيه  النتقام  لأّن  �سجنه،  وت�سببوا يف  اآذوه  اأو ممن 
اأّهلته  وكيف  مانديال  ل�سخ�سية  النف�سية  البنية  ودرا�سة  لفهم  بحاجة  اننا  لل�سالم. 
اأهال  بع�س  كذلك يف  امل�سمون جتلّى  هذا  مثل  طريقه.  الأ�سواك يف  �سيل  لتجاوز 
ال�سحايا الروانديني حني اختاروا اأن ي�سفحوا عن مرتكبي اجلرائم عن قاتلي اأبنائهم 
واأحبائهم، فقد �سمحت اإحدى اأمهات ال�سحايا الروانديني لقاتل اأطفالها الثالثة بعد 
ق�سائه فرتة �سجنه بالعمل يف حقلها كاإعادة تاأهيل له1 حيث يعي�س يف ذات القرية 
الدمار وا�ستمرار  اأّم �سحاياه، فلم يكن هناك بديل عن ذلك �سوى  التي تعي�س فيها 
�سل�سلة القتل والذبح حتى الفناء، اإذ لبّد من ال�سفح والتجاوز ل�ستمرار احلياة ولبناء 
الذي ين�سجم مع م�سلحة  الأخالقي  العفو هو اخليار  رواندا من جديد، فحني يكون 
املجتمع، ي�سبح ذلك العفو واجباَ اأخالقياً لدفع املجتمع نحو ال�سالم والتعاي�س، وهذا 
الناه�سة يف العامل  اأهم القت�ساديات  اإىل  واحدة من  ما يف�رّص حتول راونداً لحقاً 
مبتو�سط معدل منو 7.5 باملئة من عام 2015 اإىل  عام 20172. بل اعُتربت روندا يف 
عام 2017 واحدة من اأكرث 10 وجهات �سياحية اأماًنا يف العامل وفق ترتيب موقع 
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اإهانتنا  �سببا يف  كانوا  الآخرين  وباأّن  الآخرين،  اأفعال  �سحايا  باأننا  العتقاد  وْهُم 
اأ�سّد ق�سوة يف الواقع،  اأو التقليل من �ساأننا واإهدار كرامتنا، قد يّتخذ �سكالً انتقامياً 
قابيل  قتل  فقد  القدم،  منذ  وامل�سلحني  الأنبياء  بحّق  اقرتفت  التي  اجلرائم  ومنها 
راأ�س يحيى،  زكريا، وُقطع  اإبراهيم لت�سفيته، وُن�رِصَ  انتقاما من ح�سد، وُحرق  هابيل 
ولوحق مو�سى، وفرعون انتقم من ال�سحرة قبلها حني جتراأوا على خمالفته وع�سيانه، 
وُقتل  )الأعراف/124(،  اأَْجَمِعنَي(  ُكْم  لَِّبنَّ لأُ�سَ ُثمَّ  ِخالٍف  ْن  مِّ َواأَْرُجَلُكم  اأَْيِدَيُكْم  َعنَّ  )لأَُقطِّ
)الربوج/4(،  ْخُدوِد(  الأُ َحاُب  �سْ اأَ )ُقِتَل  التوحيد  بدين  ت�ّسكهم  على  الأخدود  اأ�سحاب 
وتاآمر اأخوة يو�سف فاألقوه وباعوه بثمن بخ�س، وعاقبوه لــ )َيْخلو لُكم َوْجُه اأبيُكم( 
ْغَوْيَتِني  )يو�سف/9(، وابلي�س من قبل ذلك توّعد الإن�سان بالغواية وال�سالل )َقاَل َفِبَما اأَ
والغرور  الكرب  هو  التوّعد  هذا  مرّد  )الأعراف/16(،  امْلُ�ْسَتِقيَم(  َاَطَك  �رصِ َلُهْم  لأَْقُعَدنَّ 
الأوىل به  الإن�سان، وكان  التعاي�س  والتكامل مع بني  وال�سعور بالأف�سلية، ورف�س 
اأن يتوا�سع ويقرّ باخلطاأ، ويتخلّى عن فورة النف�س ومي�سي لإ�سالح ما ف�سد. فحّب 
ال�سيادة وال�سيطرة، وعدم الرغبة يف وجود امُلخالف واملناف�س، والرغبة يف الغلبة 

1.https://www.youtube.com/watch?v=ifT08q0lmJM&feature=youtu.be

2. https://almanassa.com/ar/story/10839

3. https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/safest-countries

االنتقام  يمارسون  الناس  من  الكثير 

أنهم  يشعروا  أن  دون  يومي  كسلوك 

تتلبس  ما  فعادة  انتقامًا،  يمارسون 

أو  أخالقي  بلباس  السلوكيات  تلك 

حقوقي يبّررها، أو ُتمارس بشكل خفي 

تحت أقنعة مختلفة.

,,
,,

واألشواك الضحية 
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يف اإحدى البالد العربية التي تطبق خدمة العلم على الطلبة اجلامعيني )التجنيد(، 
مت اإعالم الطلبة عن موعد الت�سجيل امللزم لكل الطلبة، خرج اأحمد من اجلامعة 
متذمرا، حائر الفكر وم�سغول البال، اإذ كيف له اأن يتمل�س من هذه الورطة واأّنى 
له التخل�س منها؟ م�ست تلك الليلة عليه وهو �سارد الذهن م�ستت، يفكر ويقلّب 
اأموره، ُتراوده الأفكار، في�ستبعد هذه ويتخّوف من تلك، حتى ا�ستقر به الراأي على 

فكرة راآها الأن�سب، كتبها و�سلّم نف�سه للنوم.
من  اللجنة  نظر  نف�سية، جتعله يف  حالة  ممار�سة  ي�سطنع  اأن  بب�ساطة  الفكرة 
حالة  تعرتيه  نف�سه،  على  ال�سيطرة  اأو  التحكم  على  قادر  غري  العاهات،  ذوي 
فيقوم بحركات ل اإرادية براأ�سه، فيميله جلهة ما ويب�سق ويحرك �سفاهه بطريقة 
اأ�سبوعني حتى  اأكرث من  يبدو معها غري �سوي، م�سى على ممار�سة هذه احلالة 
وهو  اللجنة  على  ودخل  اجلامعة،  ح�رص  الت�سجيل  موعد  حان  وعندما  اأتقنها، 
ينتف�س كالعادة ويقوم بتلك احلركات امللفتة، فلم ت�ِس معه اللجنة الوقت كلّه 

واخت�رصته رفقًة به وبحاله، حيث قرّروا ال�ستبعاد!
خرج من تلك الغرفة وهو فرح باأّنه تخلّ�س من الت�سجيل.

يف الأيام التالية بداأ يعرتيه القلق فقد لحظ اأّن احلالة م�ستمرة معه، ولي�س هو 
الوحيد الذي لحظ ذلك، لحظها اأبوه واأمه واإخوته وحتى بع�س اأ�سدقائه، �ُسدم 
باحلقيقة فقد تّكنت منه تلك احلالة اأمّيا تّكن، فكان كالغراب الذي اأتقن م�سياً 

غري م�سيه ون�سي م�سيته الأ�سلية.
عانى من تلك احلالة اأ�سهًرا كانت من اأ�سواأ اأيامه فقد حرمته من قدرة مواجهة 
ويتفادى جتمعات  يتغّيب  واأ�سبح  نف�سه،  على  فانكفاأ  بينهم،  واحل�سور  النا�س 
اأهله واأ�سدقائه، بل �سعف التزامه بواجبات اجلامعة اأي�ساً، مما اأّثر على حت�سيله 

ودرا�سته.
التزام، منط حياة؛  وقت،  فيها؟  �سيفقد  ما ع�ساه  الدورة؟  تلك  اأنه دخل  لو  ماذا 

باملقارنة مع ما �سريبحه؟

بالقلم والتفكير الجاد نستطيع من خالل هذه اآلليات إصالح وتطوير النفس 
والشخصية، واتخاذ قرارات مدروسة، لنحيا الحياة باتزان وثقة وازدهار.

حساب التكلفة

حين تضعف عن إدراك ما تريده، أو تكون لست متأكدا، وبين 
منها،  أي  اختيار  في  تتسّرع  وال  فتريّث  خيارات،  عدة  يديك 
بعض الخيارات تبدو مغرية جًدا، وتبدو أسهل مما هي عليه 

في الحقيقة. 

وبمقارنة بسيطة لنحسب ما الذي خسره أحمد؟ وما الذي كان سيربحه؟
 

 ما الذي خسره:
-    لقد خدع اللجنة ومار�س الكذب، ومن ثم �سار هو خمدوعا.

-    كم ا�ستهلكت هذه اخلدعة منه من وقت وزمن؟
-    كم �ساهمت هذه امل�سكلة يف تاأخريه عن اأهدافه وم�سواره العلمي والأكادميي؟

-    اكت�سب عادة نف�سية رمبا تتكرّر له يف �سور اأخرى م�ستقبال.
-    اقت�ساديا كم كانت خ�سارته يف تكاليف العالج؟

-    واأخريا كم ا�ستهان ب�سخ�سيته، واأظهر �سعفه، وبدا �سخ�ساً كاذباً وخمادعاً؟

ما الذي كان سيربحه لو ذهب:
+   �سريبح خربات عملية ومعرفية.

+  �سيحظى بعالقات اجتماعية جديدة مع �رصائح اجتماعية خمتلفة.
+   يكت�سب قدرات بدنية و�سالبة نف�سية للتعامل مع ال�سعوبات والعوائق.

+  �سيكت�سف يف نف�سه نقاط القوة وال�سعف.
+  معرفة بالأماكن والبيئات الربية الع�سكرية.

+   واأخريا وهو الأهم: �سريبح �سدقه مع نف�سه ومع الآخرين.

مثال اأحمد منوذج حل�سابات خاطئة تكلفنا الكثري، تواجهنا يف املجتمع ومواقع الدرا�سة والعمل، وغالبا ما نت�رصّع يف اختيار اخليار الأن�سب، فنتلكاأ عن واجب، اأو 
نتاأخر عن اأداء مهمة خري، اأو نتكا�سل عن اإ�سالح اأو تطوير، فندخل يف دوامة ترهقنا نف�سًيا و�سحًيا، بل وترهق َمن حولنا كذلك، فنخ�رص فيها اأكرث مما نربح.

نستطيع  آلية  هي  التكلفة:  حساب  آلية 
الربح  نسب  على  التعرّف  خاللها  من 
تعنينا  التي  الخيارات  في  والخسارة 

لمعالجة مشكلة أو مواجهة قضية.

نصيحة أخرى: ال تترك المشاورة حين ال تكون متأكًدا من خياراتك، أو إن ترّددت في ترجيح أي منها.

1

2

3

وذلك باتباع التالي:

ضع الخيارات المختلفة أمامك.
)خالل  القريب  المدى  على  خيار  كل  تكلفة  احسب 

أشهر( والبعيد )بعد سنوات(. 
      ما الذي ستربحه؟

      ما الذي ستخسره؟
      أيّهما تكلفته أعلى؟ 

َقّرر بعد ذلك على ضوء التكلفة.

آلية 
نحو التغيير
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الكثير من الناس قد يكرهون أموًرا كثيرة، دون أن يعرفوا السبب وال السبيل للخالص من هذه المشاعر. 

»ماذا أكره؟« سؤال من األهمية بمكان أن يسأله كّل إنسان لنفسه، فمثل هذا السؤال يفتح ثغرة للوعي 
ن انطباًعا معيًنا عن الشخص ونظامه العقائدي  بالذات، ويكشف الكثير عن مزايا الشخصية واألفكار، وُيكوِّ

وخلفيته االجتماعية. 

فليسأل كّل منا نفسه: »ماذا أكره؟« وليكتب قائمًة ِمْن مكروهاته قبل الولوج في قراءة الموضوع.

ماذا نكره؟
بقلم: تقية النجار
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نحن بحاجة كأفراد إلى فهم منهجي منّظم للمحبوبات والمكروهات على ضوء معرفة أسبابها 

األمور،  وزن  على  قادًرا  مستقال  وعيا  لنشكل  والكره  الحب  سبب  معرفة  من  فالبد  وعواملها، 

واستنتاج المطلوب إلى جانب االسترشاد بالفطرة والدين.

,,
,,

طبيعة مشاعر الكراهّية

عندما ن�شع م�شاعر �لكر�هية حتت �لفح�ص نالحظ �أنها م�شاعر عميقة تتجاوز كونها 
�أدلتها �لفكرّية، عقدة تتحكم يف  �أو ميال، بل هي عقدة د�خلية متاأ�ّشلة ولها  نزعة 

�لذ�ت وتوؤثر على �لوعي وت�شتميله باجتاهها.

�لكر�هية هي عن�رص فّعال يف �لنف�ص، ولها تاأثري�ت ممتّدة على �شلوك �لفرد، وميكن 
لها �أن ت�رصف �شاحبها عن قر�ر�ت مهمة �أو تدفعه التخاذ خيار�ٍت م�شريية كقر�ر�ت 

�حلرب �أو �لقطيعة.

كما �أنها تاأخذ طابع �لتوريث، فهي قابلة لتوريثها لالأبناء و�الأجيال �لالحقة ب�شهولة، 
�إما تربوًيا باملحاكاة و�لتطّبع، �أو بالتلقني و�لتعليم، وهي تنت�رص يف �ملجتمع كنار 
حارقة لكل �أ�ش�ص �لتالقي وقيم �ملودة و�الرتباط. كالكر�هية بني �لطو�ئف �ملتعّددة، �أو 
�ل�شعوب �ملختلفة، �أو �الأعر�ق �أو �أ�شحاب �لديانات �الأخرى وذلك يف �ملنابر و�خلطب 

وو�شائل �لتو��شل على �ختالفها.

واقع الكراهية

�ليوم، �أ�شبح من �ل�شعب �إيقاف خطاب �لكر�هية �لذي ُيبث على خمتلف �الأ�شعدة يف 
�شتى �ملجتمعات باجتاه �ملخالف �أو حتى �ملختلف، �شو�ًء يف �الأو�شاط �ل�شيا�شية �أو 

�الجتماعية �أو �لدينية �أو غريها.

�أّمة،  �أو طائفة �أو حتى  �إذ يعتلي خطيٌب �ملنرب وي�رصع يف ذم فئة  و�ل�شورة تتكرّر، 
و�لتقليل من �شاأنها، ثم تنتهي �خلطبة ويتفرّق �مل�شتمعون، �إال �أّن بذور �لكر�هية �لتي 
�ألقاها يف قلوب هوؤالء قد تتحّول فوًر� �إىل �شلوكيات م�شيئة جتاه �الآخر، �أو كلمات 
تكُمن يف  قد  �أو  لالنتقام،  فكرة  تتبلور  �أو  و�حتقار،  ��شتعالء  نظرة  �أو  مهينة بحقه، 

�ل�شماح  ثمن  �ملجتمع  ليدفع  �ل�شعبة،  و�للحظات  �الأزمات  تزدهر يف  لكنها  حينها، 
خلطيب �لكر�هية باأن يلقي خطبته.

توفر  مع  خا�شة  خطابها  ورو�ج  �لكر�هية  النت�شار  �ل�شهلة  �لطبيعة  هذه  وب�شبب 
و�شهولة قنو�ت �لتو��شل ف�شوف ت�شتمر كر�هية �الآخر و�ملختلف بال�رصيان كالعدوى 
يف �ملجتمعات، و�شوف ُيورَّث هذ� �لبغ�ص الأجياٍل متو�لية �إن مل يتم �تخاذ خطو�ت 

�شارمة، فردية وجمتمعية، و�عية وجادة لتغيري هذ� �لو�قع.

األثر  من  ونحد  ووئامها  صفاءها  للقلوب  ُنعيد  أن  نستطيع  فكيف 
البغيض لخطاب الكراهية؟

فيه  �لذي تعتمل  نف�شه  �مل�شتوى  �لبحث عن �حلل على  �لبد�ية هي  قد تكون نقطة 
�لكر�هية وهو �لعمق �لد�خلي لالإن�شان، حيث �أّن ذلك �شي�شاعدنا يف �إخر�ج �ملو�شوع 
�عتباره  عن  و�لتوقف  �لالو�عية،  �لبديهية،  �مل�شاعر  د�ئرة  من  �لدر��شة  قيد  �ملكروه 
فكرّية مهمة  �أ�شئلة  بطرح  وذلك  �ملتمعن،  �لو�عي  للتفكري  ق�شيًة  ليكون  به،  ُم�شلًما 

للتحقيق يف جذر هذه �مل�شاعر و�أ�ش�ص تكوينها يف نف�ص �لفرد. 

فعلى �مل�شتوى �لفردي، قد يكره �شخ�ص مثال: جن�شاً من �لب�رص، قيمًة من �لقيم، مكاناً 
�أو فئًة، عمالً، �أ�شلوباً، لغًة....�لخ، و�مل�شكلة  ما، طعاماً معّيناً، �شلوكاً، �شكالً، �شخ�شاً 
�أّن قائمة �ملكروهات هذه قد يكون �أكرث عنا�رصها موؤ�ّش�ًشا على هوى �ل�شخ�ص وذوقه 
وجتاربه فقط �أو ما ورثه من حميطه، فنحّب ونكره بطريقة ع�شو�ئية غري م�شتندة على 

�أ�ش�ص �لفطرة و�الإن�شانية و�لدين و�لعقل.

وهنا يظهر ت�شارب �لكر�هية �لنف�شانّية الأمور مل ُيو�ِص ديٌن �أو عقٌل بكر�هيتها، مّما 
قد يوؤ�ّش�ص مل�شكالت تتعار�ص فيها مكروهاتنا مع و�جبنا �ملجتمعي �لذي ُيقرّر �خلري 
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و� �َشْيًئا َوُهَو �رَصٌّ َلُكْم  بُّ ْن حُتِ للجميع، )َوَع�َشى �أَْن َتْكَرُهو� �َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَع�َشى �أَ
�أّن �الآيات �لكرمية توؤ�ّش�ص  َو�أَْنُتْم اَل َتْعَلُموَن()�لبقرة: 216(. ولذلك نالحظ  َيْعَلُم   ُ َو�للَّ
م�شاعرنا يف  تكون  فقد  �حلّق  مع  لتن�شجم  ومكروهاتنا  قائمة حمبوباتنا  ملر�جعة 

�ملكان �خلطاأ.

فهناك �إًذ� قو�ئم فردّية لكلٍّ مّنا ملا يحّب ويكره، ور�ثّية �أو مكت�شبة �أو متغرية بح�شب 
من  فتور..  �أو  حما�ص  من  قّوة..  �أو  �شعف  من  �الإن�شان  يعرتي  وما  و�لهوى  �الأمزجة 
عليها  وبناًء  ويكره،  يحّب  ما  على  يوؤّثر  مّما  يتوّقعها،  م�شار  �أو  يرجوها  م�شالح 
يّتخذ قر�ر�ته ومعامالته، ويف �ملقابل فاإّن هناك قائمة فطرّية �أو�شى �لدين و�لعقل 
�أو مكروهات ثابتة ال تتغرّي قابلة  �لب�رص باعتبارها حمبوبات  بها، وتعارف عليها 
لال�شرت�شاد بها - فقد حّببت فعل �خلري، �لتعاون، �لت�شحية، �لعطاء، �ملكارم، �الإقد�م، 

وكرّهت �لكفر، �لف�شوق، �لغيبة، �جلنب، و�جلهل مثالً.

�لقائمة  �أثّبته يف قائمة حمبوباتي، فالأتوقف حلظة مع  �أن  �أمًر� فقبل  �أحببُت  فاإذ�   
�الإن�شانّية و�أ�شاأل نف�شي: هل هو مّما حتّببه �إيلَّ �أم �أّنها تكرهه؟

�أما على م�شتوى �ملجتمع، فلو قمنا بت�شوير �ملجتمع باالأ�رصة.. كيانه �الأ�شغر، وتاأملنا 
فيها كنموذج قابل لالحتو�ء و�لفهم، فما �لذي يجعل �الأ�رصة متناغمة، متاآلفة، �أقرب 

للمحبة و�أبعد عن �لكر�هية؟

�إّن �الأ�شا�ص �لقيمي بني �الأفر�د من �ملفرت�ص �أن يكون متقارًبا، فاجلميع يحب قيمة 
هو�ه  عن  للتنازل  ��شتعد�د  على  يكون  وقد  كقيمة حمبوبة،  عليها  ويتفق  �الحرت�م 
�ل�شخ�شي -�إن كان مييل لعدم �حرت�م فرد ما- من �أجل تثبيتها الأّنها �الأ�شلم كنتيجة 
و�الأف�شل مل�شتقبل �الأ�رصة �لقريب و�لبعيد. وهكذ� بالن�شبة ملا ُيكَره، فاإّن �لذوق �ل�شليم 

للب�رص يكره �لكذب و�لغ�ص وميقتهما، ويحا�شب �لكاذب و�ملتحايل وي�شّيق عليهما.

ن�شبة  قلّت  �أ�شا�شّية  �أمور  من  وُيكَره  ُيَحب  �أن  ينبغي  ما  على  �ملتفقون  ز�د  فكلما 
�خل�شومات و�لتنافر، وهذ� ال ينطبق على �الأذو�ق و�ملهار�ت و�لفنون و�الأمور �لذ�تية 
و�ل�شوؤون �ل�شخ�شية �لتي تظهر فيها فردية �لفرد و�شخ�شيته، وفيها هو�م�ص للتنوع 
دون �إ�رص�ر باالأ�ش�ص �ملجتمعية، كاأن يحب �أحٌد �ملو�شيقى ويكره �لرت�جيديا، �أو يحب 

قر�ءة نوع من �لكتب وال يحب نوًعا �آخر فهذه م�شاحة حرّة لالأفر�د.

�أّن �لت�شامح قيمة مهمة وحمبوبة،  �ملق�شود هنا هو �أن يتفق �أطياف �ملجتمع على 
يجب �أن ين�شاأ عليها �الأطفال، وميار�شها �لكبار، ليظهر �لت�شامح كهوية لهذ� �ملجتمع 
و�حرت�م  فالرت�حم  �ل�شوؤون، وهكذ�  الإد�رة  �أ�شا�ًشا  باعتباره  �لعدل  بها. وكذلك  ُيعرف 
و�لتد�فع  و�لتنوع،  و�لتعّددية،  و�لتعاي�ص  �لوطن،  وحب  �حلقوق،  و�أد�ء  �ملختلف، 
�الإيجابي و�لعطاء، كلها قيم حمبوبة جمتمعًيا ينبغي �لدفع باجتاهها. وعلى �الجتاه 
�أ�شكالها  بكل  و�لعن�رصّية  و�لطبقية  و�العتد�ء  للج�شع  عامة  كر�هية  فهناك  �الآخر، 
�لقائمتني  وكال  و�القت�شادي.  �لثقايف  و�لركود  للك�شل  مقت  وهناك  �ملجتمع،  يف 

�لتم�ّشك بها، وركائز  من �ملحبوبات و�ملكروهات تعترب حو�فز وحمركات ت�شتوجب 
�أ�شا�شية لنه�شة �أي جمتمع وعلو �شاأنه.

�إىل فهم منهجي منّظم للمحبوبات و�ملكروهات على �شوء  �إًذ� نحن بحاجة كاأفر�د 
معرفة �أ�شبابها وعو�ملها، فالبد من معرفة �شبب �حلّب و�لكره لن�شّكل وعًيا م�شتقاًل 

قادًر� على وزن �الأمور، و��شتنتاج �ملطلوب �إىل جانب �ال�شرت�شاد بالفطرة و�لدين.

ويف �ملجتمع عندما يتاأطر �جلميع حتت �الإطار �لو�حد �لذي تدعو �إليه �لقيم ف�شوف 
فاالإ�شارة  �شيء،  �لقيم يف  من  لي�شت  نف�شانّية  كر�هّيات  �ل�رص حول  معارك  يوقفون 
�إىل  ت�شل  ثّم  ومكروهات خمتلفة،  حول حمبوبات  تنازع  ب�شبب  تبد�أ  �لنز�عات  �إىل 

�لتباغ�ص و�لتناحر وقطع �الأرحام!

ما الذي علينا أن نفعله على اختالف مواقعنا وأدوارنا؟

�أواًل: وقف �أو جتّنب خطابات �لكر�هّية ما �أمكن وعدم متريرها �أو ن�رصها �أو �لرتويج 
�أد�ة  �لل�شانيون  ي�شري  كما  بل هي  و�أ�شو�ت،  كلمات  لي�شت جمرّد  فاللغة  لها، 
لبناء �لعامل عملًيا ور�شمه فعلًيا و�لتاأثري فيه، فكّل كلمة تقال لها تاأثريها على 

�لو�قع، حا�رصً� وم�شتقبال.

ثانًيا: �التفاق على �ملكروهات يف �ملجتمع، و�لت�شييق عليها كاأ�ش�ص �أ�شبه بالوثيقة 
بني �لنا�ص وميكن �أن تّتحد جهود �لدولة و�ملربني و�ملثقفني و�الإعالميني.. يف 
�لقائمة  هذه  �شيانة  على  للعمل  �لتو��شل  وقنو�ت  �لدينية  و�ملنابر  �لبيوت 

�الإن�شانّية للمكروهات ونبذها يف �لنفو�ص. 

ثالًثا: مر�جعة كر�هّياتنا كاأفر�د وت�شفيتها، وهنا ميكننا �لعودة لقو�ئمنا �خلا�شة مبا 
نكره ملر�جعتها بوعي، فهل نعرف �أ�شبابها؟ هل نتوقع نتائجها؟ لنبد�أ بعدها 
بعملية �شطب ما ال يتو�فق مع �لفطرة �أو �لدين �أو �لقيم �ملتفق عليها �إن�شانيا، 

وبالتايل حتجيم كر�هياتنا �لنف�شية �خلا�شة يف �إطار �لذوق.

�أين تظهر فيها  �أقو�لنا وم�شاعرنا و�نفعاالتنا لننظر  فاإّن هذه دعوة ال�شتقر�ء  �أخريً� 
و�الإن�شانية  �لفطرة  ودعت  �لدين  به  �أمر  مّما  هو  نكره  ما  هل  نتبنّي  ثّم  �لكر�هّية، 
بكر�هّيته؟ �أم �أّنها جمرّد كر�هّيات نف�شانّية مز�جّية؟ �إّنها دعوة للتفكري �لو�عي خارج 
�أجل  من  �الأهو�ء  فوق  �شيادته  �لعقل  وال�شتعادة  و�ل�شبقّيات،  و�لن�شاأة  �لتلقني  �إطار 

حتقيق �أهد�ف �إن�شانّية ر�قية.

هذ� دور �لنبّي )�ص( فينا، كميز�ن ملا ينبغي �أْن ُيحّب �أو ُيكَره، و�إن غاب �لنبّي )�ص( 
ِ َلْو ُيِطيُعُكْم  فاأثقال ميز�نه ال تغيب ُت�شّدد حياتنا للر�شد: )َو�ْعَلُمو� �أَنَّ ِفيُكْم َر�ُشوَل �للَّ
َه �إَِلْيُكُم  َنُه يِف ُقلُوِبُكْم َوَكرَّ َب �إَِلْيُكُم �اْلإِمَياَن َوَزيَّ َ َحبَّ ْم َوَلِكنَّ �للَّ يِف َكِثرٍي ِمَن �اْلأَْمِر َلَعِنتُّ

وَلِئَك ُهُم �لرَّ��ِشُدوَن( )�حلجر�ت: 7(.  �ْلُكْفَر َو�ْلُف�ُشوَق َو�ْلِع�ْشَياَن �أُ

النتشار  السهلة  الطبيعة  هذه  بسبب 

توفر  مع  خاصة  خطابها  ورواج  الكراهية 

تستمر  فسوف  التواصل  قنوات  وسهولة 

كراهية اآلخر والمختلف بالسريان كالعدوى 

البغض  هذا  ُيورَّث  وسوف  المجتمعات،  في 

خطوات  اتخاذ  يتم  لم  إن  متوالية  ألجياٍل 

وجادة  واعية  ومجتمعية،  فردية  صارمة، 

لتغيير هذا الواقع.
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تخزينها  يتم  التي  الدينية  المفاهيم  من  الكثير  المسلم  لإلنسان  الالواعي  العقل  في  يستقر 
تقوم  والتي  صحتها،  مدى  في  تدقيق  أو  تمحيص  دون  المتوارث،  التلّقي  بفعل  تلقائي  بشكل 
على  عالوة  واإلنسانية،  والوطن  الدين  في  ولشركائه  والحياة  للكون  ونظرته  وعيه  بتشكيل 
بدقة  وتعريفها  المفاهيم  هذه  تحديد  أهمية  تأتي  هنا  من  ورازقه.  بخالقه  معرفته  تشكيل 
)القرآن  وهي  المسلمين  عند  عليها  خالف  ال  التي  المرجعية  وفق  بها  المراد  المعنى  لتطابق 
الكريم(، لينتج عنها بعد ذلك العمُل الصالح المطلوب، ألنها تساهم بشكل أساسي في وضوح 
الرؤية وتصويبها للوصول إلى تحقيق الهدف من وجودنا. فمفاهيم كثيرة مثل الكفر والنفاق 
واإليمان والفسوق والعصيان واالرتداد والشرك وغيرها، يشوبها الكثير من العوار وااللتباس في 
النهائية  النية! وتكون المحصلة  التطبيق حتى مع افتراض حسن  إلى خلل في  الفهم، ما يؤدي 
أَنَُّهْم  َيْحَسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  َسْعُيُهْم  َضلَّ  )الَِّذيَن  الكريم:  القرآن  عنهم  قال  كمن 

ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا( )الكهف:104(.

)َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه(
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لي�ض الغر�ض من معرفة املفاهيم النظر اإليها من باب انطباقها على الآخر من عدمه، 
واإمنا ملعرفة اأين نحن من تلك املفاهيم؟ وما مقدار انطباقها علينا، �سلبا اأو اإيجابا، 
اأول، ومبتداأه يف  بالنف�ض  يبداأ  فالتغيري  اإ�سالح حالنا املعطوب،  العمل على  بغية 
و"تفّكر  والتعّقل..الخ،  والتفّكر  التدّبر  على  حتث  الآيات  جاءت  ولهذا  حتديداً،  الفكر 

�ساعة خري من عبادة �سبعني �سنة" كما يف املاأثور.

الفسوق والعصيان

يف �رسده لق�سة الإن�سان الأوىل على هذه الأر�ض، اأ�ّس�ض القراآن الكرمي لبع�ض املفاهيم 
التي ل ينبغي اأن تفارق وعي الإن�سان املوؤمن ل�سيانته من الوقوع يف فخ ال�سيطان، 
مثل الف�سوق واملع�سية، ف�سّمى رف�ض اإبلي�ض ال�ستجابة لأمر اهلل �سبحانه بال�سجود 
بعدم  اآدم  التزام  عدم  �سّمى  بينما   .)50 )الكهف:  ِه(  َربِّ ْمِر  اأَ َعْن  )َفَف�َسَق  ف�سوقا:  لآدم 
ُه َفَغَوى( )طـه:121(، لأنه رغم  القرتاب من ال�سجرة املحرّمة ع�سيانا: )َوَع�َسى اآَدُم َربَّ
)ُثمَّ  ع�سيانه لزال قادرا على التدارك والرجوع والت�سحيح، وهذا ما ح�سل بالفعل 
ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى( )طه:122(. بينما الف�سوق هو اخلروج عن طريق احلق  اْجَتَباُه َربُّ
وال�سواب، وا�ستبداله بطريق اآخر بديل، قد يو�سل -اإذا ما مت ال�ستمرار فيه- اإىل نقطة 
ل  ُهْم  اأَنَّ َف�َسُقوا  ِذيَن  الَّ َعَلى  َك  َربِّ َكِلَمُت  ْت  َحقَّ )َكَذِلَك  اخلطورة  مكمن  وهنا  الالعودة، 
ُيوؤِْمُنوَن( )يون�ض:33(، ف�ِسمة اإبلي�ض هي الف�سق عن الأمر، اأي اتخاذ طريقة وجود خارج 
نظام ال�سالمة، باتباع اأنظمة اإيذاء واعتداء وف�ساد، غايتها حتطيم الإن�سان واإهالكه، 
ولهذا كان ال�سيطان لالإن�سان عدوا مبينا. و"اأمر رّبه" هو مبثابة "الكتيب الإر�سادي" 
الذي ُيحّدد لكّل كائن عاقل كيف يحيا ليظّل رحمانيًّا، عرب تعاليم مركوزة يف فطرته، 
وباإمكان عقله اأن ي�ستنبطها باملنطق والتجربة والعلم، وجاءت الر�سل )ع( مذّكرة بها.

تّدعي  التي  النا�ض  تعي�ض  هل  نت�ساءل:  الف�سوق  ملعنى  الفهم  هذا  من  وانطالقا 
الإميان اليوَم يف منظومة ال�سالمة، اأم اأنها ف�سقت عنها وباتت خارجها؟ هل ال�سدق 
الغ�ض  اأم  يلتزمون  الأمانة  هل  الزيف؟  اأم  ين�سدون  احلقيقة  هل  الكذب؟  اأم  اأ�سا�ُسهم 
واخلداع واخليانة؟ هل يعي�سون العتدال اأم الإ�رساف والتطرّف؟ هل يتعاملون بال�سلم 
اأم  حياتهم  اأمور  يحكم  ال�ستواء  هل  الطغيان؟  اأم  ديدُنهم  التوازن  هل  العدوان؟  اأم 
الت�سخيم؟ هل اجلّد طبُعهم اأم اللهو والعبث وال�سفه؟ فمْن ذا الذي ل يعي�ض خارج اأمر 

ربه؟ الكّل يلعُن اإبلي�ض، ولكنه يفعُل فعَله، كقارئ القراآن والقراآُن يلعنه!
 

الفسوق خروج عن االعتدال

الإن�سان امل�سَتَفز اأو امل�سَتثار �سّد فكرة ما، يذهب بطبيعة احلال نحو اأق�سى درجات 
الرف�ض لها، ليجد نف�سه بعد ذلك وقد �سقط يف هّوة ل ي�ستطيع اخلروج منها، ول 
فُي�سبح  والت�سحيح،  للرجوع  اخلروج  لإرادة  الب�سرية  من  درجة  اأدنى  عنه  ينعك�ض 
الف�سق هو عامله، وبالتايل هو جزء من طريقته ومكانته يف احلياة، لن يتخلى عنه. 
والف�سق لي�ض له �سمات حمددة، اإذ جتده خلف الأقنعة، مثل الو�سوا�ض، ال�سك، الريبة، 
الغيبة، النميمة، احل�سد، البخل، الإ�رساف، الكذب، ال�رسقة، اخل�سام، العداوة، البغ�ساء 
... الخ، وهذه كلها خروج عن م�سمى العتدال، وال�ستمرار فيها مبثابة ال�ستمرار يف 
واحدة،  منها  الغاية  ولكن  وكثرية،  متعّددة  اأ�سبحت  والتي  للف�سوق،  اأقنعة  �سناعة 

وهي جتنيب الإن�سان عن ر�سده و�سوابه، والإن�سان كلما ازداد و�سوا�ُسه )يف الو�سوء 
مثال( ظناً منه حترّي الكمال، كلّما اّت�سح القناع.

اأم  "اأمر اهلل"  بالزيادة على  اأكان  ال�سواب واحلق فهو ف�سوق،  فكل خروج عن جادة 
بالنق�سان فيه وعدم المتثال، ومثاله املبالغة يف العمل بالحتياطات التي يجعل 
منها ال�سيطان مطية اإىل الو�ساو�ض وال�سكوك، �سواء الفقهية منها اأو الرتبوّية اأو الأمنية 
والع�سكرية ل فرق، ومنها حترمي ما اأحّل اهلل تعاىل افرتاًء عليه، بينما لي�ض حمرّما من 
املاأكول اإلّ القذر ال�ساّر )الرج�ض(، اأو ما كان "ف�سقاً" يف غايته، اأي ُذبح خارج منظومة 
ا َلْ ُيْذَكِر  اهلل التي علّمت الإن�سان كيف يذبح باحرتاٍم للطبيعة وي�سكر )َول َتاأُْكلُوا ِمَّ
ُه َلِف�ْسٌق()الأنعام:121( وذكر ا�سم اهلل عليه لي�ض جمرد التلفظ با�سم  ِ َعَلْيِه َواإِنَّ ا�ْسُم اهللَّ
اجلاللة حني الذبح، واإمنا اأن يكون وفق تعاليم اهلل �سبحانه من حلّية احليوان وطريقة 
رَّماً  يَلَّ حُمَ ذبحه و�سالمة الغاية من الذبح، واإل �سار ف�سقا.. )ُقْل ل اأَِجُد يِف َما اأُوِحَي اإِ
اأَْو  ُه ِرْج�ٌض  َفاإِنَّ َم ِخْنِزيٍر  اأَْو حَلْ َم�ْسُفوحاً  اأَْو َدماً  اأَْن َيُكوَن َمْيَتًة  اإِلَّ  َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه 
ِ ِبه()الأنعام: 145(، لأّن املنطق وال�سمري، وما اأّكدته الر�سل -وكلها  ِف�ْسقاً اأُِهلَّ ِلَغرْيِ اهللَّ
ر ُيذبح برفٍق لُيوؤكل وُينتفع به لقوله تعاىل:  تعبري عن "اأمر اهلل"- اأّن احليوان امُل�سخَّ
ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم  ْطِعُموا اْلَقاِنَع َوامْلُْعرَتَّ َكَذِلَك �َسخَّ )َفاإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكلُوا ِمْنَها َواأَ
َت�ْسُكرُوَن()احلج: الآية36(، ل بتعذيبه ول بذبحه لتلطيخ اأ�سنام ل تعقل بدمائه، فهذا 

خروج عن ُكتّيب ال�ستعمال الر�سيد.

ويف املقابل فكل ا�سطفاف خلف املبادئ والقيم هو التزام بقانون ال�سالمة، وبذرته 
مغرو�سة فينا وحتتاج منا للتغذية والرعاية لتنمو، واإل �سيدفع كٌل منا ثمن ف�سوقه، 
ِذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب  وِء َواأََخْذَنا الَّ ِذيَن َيْنَهْوَن َعِن ال�سُّ ْيَنا الَّ رُوا ِبِه اأَْنَ ا َن�ُسوا َما ُذكِّ )َفَلمَّ
اأن  َبِئي�ٍض مِبَا َكاُنوا َيْف�ُسُقوَن()الأعراف:165(، فمخالفة نظام ال�سالمة له عواقب لبد 
ْرَناَها  ُتدفع )َواإَِذا اأََرْدَنا اأَْن ُنْهِلَك َقْرَيًة اأََمْرَنا ُمرْتَِفيَها َفَف�َسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

َتْدِمرياً()الإ�رساء:16(.

والف�سوق  بها،  تعاىل  اهللُ  اأََمَر  �سالمة،  واأنظمة  تعاليم  له  -مثال-  الرحمايّن  الزواج 
لأرواح ال�ساكنني  اأبدياً  اأودية من جهّنم، وُيحيلها �سقاًء  عنها يجعل بيوت الزوجية 
فيها، وكذلك الأوطان لها اأنظمة �سالمة تقوم على احرتام الإن�سان وحفظ حقوقه من 
حرية وكرامة وعدالة يف اإطار من التعّددية وامل�ساركة والت�سامح والتعاون والحرتام، 
الهاوية.  بلوغ  حتى  اخلراب  من  تنتهي  ل  تداعيات  له  عنها  والف�سوق  فتجاوزها 
"الدين  اأّن  فالأمر  ن�سيبها،  لها  النا�ض  بني  التعامل  واأ�سلوب  الجتماعية  العالقات 
املعاملة"؛ اأي التعامل ب�رسف وبحب واحرتام، وتعاون، وقيم خري، ومبدئية، ووفاء، 
وجتاوز و�سفح، وح�سن ظن، واإن�ساف، وتبنّي، ل التعامل بريبة، وعداء، واعتداء، وغ�ض 
وخداع، ونفاق، وكذب، وعلو، و�سخرية وازدراء، وتقاطع، ونفعية، وم�سارة.. لكن حتت 
اأقنعة زيف. فهذا كلّه ف�سوق وخالف ما اأمر اهلل به، وهو �سبيل اإبلي�ض الفا�سق الأّول، 

اأّول َمن اأنتج نظاماً �سفلّياً ظالمّياً للوجود خارج نظام الروح الأعلى امل�رسق.

انظر لناقل خرب اليوم، اأكان النقل �سفويا، اأو عرب و�سائط امليديا املتاحة، لن جتده 
يبتعد عن نقل "هدهد" النبي �سليمان)ع( حني جاء متعاليا فاأدخل الذات يف املو�سوع، 
ْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن �َسَباأٍ ِبَنَباأٍ َيِقنٍي( )النمل:22(! لرتى خلط احلّق  قائال: )اأََحْطُت مِبَا َلْ حُتِ
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,,

كل اصطفاف خلف المبادئ والقيم هو التزام 

بقانون السالمة، وبذرته مغروسة فينا وتحتاج 

كٌل  سيدفع  وإال  لتنمو،  والرعاية  للتغذية  منا 

ِبِه  ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  ا  )َفَلمَّ فسوقه،  ثمن  منا 

الَِّذيَن  َوأََخْذَنا  وِء  السُّ َعِن  َيْنَهْوَن  الَِّذيَن  أَْنَجْيَنا 

َيْفُسُقوَن(  َكاُنوا  ِبَما  َبِئيٍس  ِبَعَذاٍب  َظَلُموا 

)األعراف:165(

,, )املعلومة ال�سحيحة( مباآرب الأنا، والأغرا�ض، وال�ستفزاز، والت�سخيم والتهويل، كحال 
اأكرث جهات �سناعة الأخبار اليوَم، والتي �سارت جتارة رائجة �سد العقل و�سّد الإن�سان 

و�سد الروح الجتماعية.

اأو  الدقة،  اأو يتحرَّ  اأو كذبا، ولكن ناقله ل يتبنّي  النباأ بال�رسورة خطاأ  قد ل يكون 
اأ�ساء الفهم، اأو ت�رّسع يف اإذاعته اأو ت�رسّف به على غري وجه احلّق، فهذه احلالة هي 
خروج عن الُعرف ال�سوّي يف تداول الأخبار، فهذا ف�سوق، لأنه ي�سوق النباأ لغري وجهته 
ال�سحيحة، اأو ي�سوق النا�ض بجهل لفعل اأو رّد فعل يندمون عليه لحًقا، حيث ل تنفع 
الندامة، لذا نرى يف التنزيل الكرمي توجيًها ملثل هذه احلالت يلزم املوؤمنني بالتحرّي 
يُبوا  اأَْن ُت�سِ ُنوا  اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَّ اآَمُنوا  ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ ليتبّينوا طلباً للر�سد )َيا 

َقْوماً ِبَجَهاَلٍة َفُت�ْسِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي( )احلجرات:6(.

 هناك قواعد �سالمة )اأمر اهلل( لنقل النباأ، وجتاوزها ف�سق، والناقل املتجاوز لها فا�سق، 
نقله،  توقيت  مراعاة  اإذاعته،  ولي�ض  امل�سئولة  نقله جلهته  النباأ،  من  التحّقق  وهي: 
نقله دون ت�سخيم اأو زيادة، عدم ت�سمينه ماآرب اأخرى اأو توظيفه، واإمنا نقله لل�سالح 
واخلري العام وللواجب لي�ض اإل. والقليل جدًّا من يلتزم بهذه القواعد! فالأنباء، ونقلها 
ينبغي اأن تكون للخري وللتحذير من ال�رسّ، اأي تتبع قانون �سالمة الإن�سان واملجتمع، 
ا �سيطانية، الهدف منها هو  اأغرا�سً ولكنك جتد الكثري من الأنباء املتداولة ت�ستبطن 
بّث الفرقة والعداء وال�رسور، لالنتفاع اخلا�ض، بل وتتق�ّسد �سناعة التهييج الطائفي، 
اإبلي�ض  كف�سق  ف�سق  وكلّها  الخ،  الهمجية..  الغرائز  وا�ستفزاز  الجتماعية،  واخللخلة 

وجلباته على الإن�سانية لتدمري الإن�سان والأوطان!

الفسوق كفٌر بالتعاليم وجالٌب للعنت

اأنظمة  من  اأمر  للوقوع يف خمالفة  با�ستدراجه  الإن�سان  مع  ال�سيطان خطواته  يبداأ 
�سالمته التي يقر بها العقل والدين، وهذا هو الع�سيان، وما تلبث املخالفة اأن تتحّول 
العنت  الوقت طابع  الأمور تكت�سب مع  التعاطي مع  اإىل ديدن وطريقة يف  تدريجيا 
والت�سّدد، وهذا هو الف�سوق، فالبع�ض يريد باأ�سلوب الت�سّدد هذا اأن يفر�ض حاّل على 
الآخرين للم�ساكل التي يعاين منها هو! هكذا كان البع�ض اأيام الر�سول )�ض(، وهكذا 
البع�ض اليوم، ولو ا�ستجاب النبي )�ض( ملثل هذه القرتاحات واملطالبات ذات املاآرب 
ال�سّيقة لوقع اجلميع يف العنت، ولكّنه كان يي�رّس، وين�سخ ما ُيلقي ال�سيطان، ومي�سح 
الآثار التخريبية مبحكمات الإميان واحلّب والإخاء ووجوب العتدال، فالأمر ل يقف 
عند هذا احلد، لأن الت�سّدد يقود يف النهاية اإىل الكفر بجميع القيم الإن�سانية، وهذا 
ما حّذر منه الر�سول)�ض( يف خبطة الوداع: )ل ترجعوا بعدي كفارا ي�رسب بع�سكم 
اأّمته من تع�ّسب،  رقاب بع�ض(، ف�سرية الر�سول و�سنته ل تقرّ مبا يح�سل اليوم بني 
وتدابر، وتقاطع، و�سفك للدماء املحرّمة، مهما اّدعى مدٍع اأنه يفعل ذلك ن�رسًة للحق! 
فالر�سول)�ض( اأوىل باحلق، وهو الذي، عندما كان بع�ض اأ�سحابه يغايل يف ردة فعله 
جتاه مرتكب املع�سية فيطالب بقتله! كان )�ض( يقول: )اإذن تتحّدث العرب: اأّن حممدا 
يقتل اأ�سحابه!( كمنظّمات املافيا! وحينما جيء اإليه برجل من امل�سلمني �رسب اخلمر 
لإقامة احلّد عليه، وقد �سبق اأن فعل ذلك مرارا، ا�ستنكر البع�ض قائال: ما اأخزاه! ما 
اأكرث ما ُيوؤتى به! قال)�ض(: )ل ُتعينوا ال�سيطان عليه، واهلل ما علمُت اإل اأنه يحب اهلل 
ور�سوله(. هكذا كان )�ض( منار العقل واحلكمة ومثال الرحمة والعتدال، كما قال عنه 
ْم َوَلِكنَّ  ِ َلْو ُيِطيُعُكْم يِف َكِثرٍي ِمَن اْلأَْمِر َلَعِنتُّ ربه –عز وجل-: )َواْعَلُموا اأَنَّ ِفيُكْم َر�ُسوَل اهللَّ
َه اإَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُف�ُسوَق َواْلِع�ْسَياَن اأُوَلِئَك  َنُه يِف ُقلُوِبُكْم َوَكرَّ َب اإَِلْيُكُم اْلأِمَياَن َوَزيَّ َ َحبَّ اهللَّ

ُهُم الرَّا�ِسُدوَن( )احلجرات:7(.

هذه �سرية نبّينا الكرمي )�ض(، وهذه �سّنته الو�ّساءة ليلها كنهارها فْلنتم�سْك بها دون 
مغالة، فهي �سبيل ناتنا من هذه الفنت الظلماء، وْلن�ستفِت قلوبنا تر�سْدنا اإىل ما 
با�ست�سغار  ال�سيطان  ا�ستزلل  من  واحلذَر  املفتون،  اأفتانا  واإْن  فيه خرينا و�سالحنا 
املع�سية، ثم العتياد عليها، ثم اعتبارها من دين اهلل �سبحانه، نطالب الآخر مبا ل 
ينزل اهلل به من �سلطان! فالناظر اإىل ما يتداوله امل�سلمون اليوَم واأثره فيهم يدرك 
م�ساحة الف�سق، ومدى ا�ستغال اأوامره، والتعّنت الذي امتالأت به الطوائف والفئات، بدل 

"اأمر اهلل" حيث ال�سالمة يف رحاب العقل والرحمة.
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أن  العبث  ومن  لمسؤولياتها،  حقيقي  وبحمٍل  بمعانيها  الحياة  ليحيا  بل  ويزفر  ليشهق  اإلنسان  يخلق  لم 
يحاول أحدنا أن يقنع نفسه بغير ذلك أو يسمح لآلخرين بأن يفعلوا به ذلك فُيستغفل وُيسترّق، بل الواجب 

أن ننطلق بكل ما حبتنا به الحياُة. 

لهذا، علينا أْن نتساءل هل نحيا الحياة التي ينبغي؟ وهل أنّه لم يكن ولن يكون أفضل مّما كان؟ بل هل بدأت 
الحياة لدينا؟

بقلم: جواد العصفور

الحياة تفّتح وازدهار
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الحياة تفّتح وازدهار

الإلهي، هي لي�ست  دائم عن م�س�ؤوليٍة، وتنفيٌذ جاّد ل�ستخالفنا  قّ�ة، وبحٌث  احلياة 
اأن يعي�سها  الإن�سان ولي�ست اختياًرا، بهدف  اإّنها مفرو�سة على  اأو م�ساومًة،  ارتخاًء 
مبا حتمل الكلمة من معنى، فاحلياة بطبيعتها لي�ست مي�ّسة �سهلة، بل تتطلّب عمالً 
وحتّمالً وفرحاً وحزناً، ول� كانت �سهلة مي�ّسة ملا كان ال�سرب فيها اأحد اأب�اب اجلنة، 
والآيات القراآنية الدالة على ذلك كثرية وكذلك الآيات التي حتّث على القب�ل الإيجابي 

للتكليف الإلهي والنغما�س يف اأ�سباب البناء امل�سب�قة بالتعلّم وبناء اخلربات. 

اإذن فاحلياة عملّية تفّتح وازدهار، اأْي اأخٌذ بحّق وعطاٌء بحّق، اإذ الهدف اأْن ُت�ستثمر 
وتراكمها  املادية،  املعارف  واكت�ساب  بالَتعلّم  الأخذ  ب�ا�سطة  التفّتح  يف  احلياة 
املعارف  هذه  نقل  والعطاء عرب  البذل  اأي  الزدهار  بعدها  ليبداأ  العملية،  باخلربات 
واخلربات اإىل الآخرين بالتعليم والتدريب، لتعّم املعرفة واخلربات اجلماعية �سيادًة 
للفائدة وحتقيقا للم�سلحة العامة، وما ينطبق على العل�م واملعارف املادية ينطبق 

على اجل�انب الروحية واملعن�ية فهما وجهان لعملة واحدة. 

الأخذ )التفتح( والعطاء )الزدهار( عملية مت�ازنة من ال�اجب ممار�ستها بتناغم مع 
الق�انني الطبيعية حفظا لها ك�سط اأ�سا�ٍس وو�سيلٍة ناجعة لتحقيق النتائج املرج�ة 
مّتزن مل  الإن�سان خمل�ٌق  اأّن  الق�انني  هذه  من  ا�ستخدامها،  اإ�ساءة  �سلبيات  وجتّنب 
ُيخلق عبثا، واأّن لكّل اإن�سان اإطاًرا مفرًغا معدًّا له �سلفا، واأّنه ُخلق ليمالأ هذا الإطار 
يف حدود النظام الثابت والذي ُيعربَّ عنه باله�ية، والتي من ال�اجب عليه اأن يجدها 
ويحّدد معاملها عمال باحلكمة احلا�سة يف مق�لة "مل اأكْن الذي حّدد ظروف وج�دي، 

لكْن �ساأك�ن الذي ُيحّدد َمن اأك�ن، وكيف اأك�ن، وكيف اأحيا، وكيف اأم�ت"

التي نعي�سها نداءات تتجّدد مع يزوغ كّل �سم�س ومع كّل حدث وكّل خْطب  احلياة 

ِمن  اكت�سب  ومبا  وقلب،  عقل  من  ُحِبَي  مبا  را�سٌد  اجلميع  اأّن  وبحكم  كافة،  للنا�س 
ا�ستثناء معنيٌّ  دون  ال�ج�د، فاجلميع من  له مكاٌن يف هذا  ثقافة وجتارب، وُحجز 
بالنداءات، التي هي اإ�سارات اجلّد التي تل�ح من ح�لنا، وكّل َمن ينكر ذلك عليه اأن 
ُيعيد مراجعة نف�سه وُيعيد ا�ستك�ساف فطرته، وليبحث عنها يف كتاب اهلل م�ست�سعرا 
دللته ومتفّكرا يف نداءاته، �سيجد اأّن اآيات القراآن الكرمي وت�جيهاته زاخرة باحلّث 
على العمل، والدع�ة للتفّكر والتاأّمل، واحلّث على ال�سرب وم�ساعدة الآخر، وعلى برّ 
التي تعر�س  ر�سائل احلياة  فهم  ي�ساعدنا على  والنا�س، وكثري غريها مما  ال�الدين 
لنا كّل وقت، و�سالمة الت�سّف اأمام اأ�س�ات النف�س الب�سية من جهة، ودع�ات الك�سل 

والعي�س على هام�س احلياة من جهة اأخرى. 

ورّد  اأن يك�ن فعلنا  اإىل  النتباه  نتفاعل معها، مع  التي  نداء م�ساُره ومراحلُه  لكّل 
فعلنا مّت�سًقا مع كّل مرحلة، م�ستح�سًا اأدوات ال�ستجابة املالئمة. من املفيد بدايًة اأن 
ُنحّدد م�قفنا من النداء، فاإْن كان نداًء لالإ�سالح فال�س�ؤال هل نحن معه اأم �سّده؟ هل 
نحن معنّي�ن به؟ وهل نحن معنّي�ن بالتغيري باجتاه اخلري؟ ومن ثم جنّدد م�قعنا 
من النداء بالنتقال من الأماين والكالم اإىل بذل اجلهد ومكابدة �سعاب الأم�ر، ل��سع 
ما نعتقد به ون�ؤمن به م��سع التطبيق والعمل، لن�ستكمل تلبية النداء بقيا�سه على 
�س�ء زاد التق�ى، فهذا وقت العطاء بعمل التغيري والتط�ير وت�سحيح امل�سار، وتاأمني 
التق�ى با�ستك�ساف دوافعنا يف النداء، �سدَقها واأمانَتها اأم ذاَت ذاتيٍة خا�ّسة ُم�س�ِّ�سة 

ل امتداد لها يف ال�سالح العام.

إن لكل إنسان إطارا مفرغا معد له سلفا، وأنّه ُخلق ليمأل هذا اإلطار في حدود النظام الثابت والذي يعبر 

عنه بالهوية، وعليه أن يجدها ويحّدد معالمها عمال بالحكمة الحاضرة في مقولة إذا لم أكن الشخص 

الذي حّدد ظروف والدته فسأكون الذي يحّدد من يكون وكيف أكون؟ وكيف يحيا؟ وكيف يموت؟
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للمسؤولية حقيقي  وبحمل  بمعانيها  الحياة  ليحيا  بل  ويشهق  ليزفر  اإلنسان  يخلق  لم 

عناصر  ثالثة  توّفر  ِمن  بّد  ال  بيننا،  ما  إصالح  نداء  النداء،  فلتلبية 
أساسية:

أّولها المبادرة: وعدم انتظار احل�س�ل على الإذن اأو اإف�ساح الطريق، وعدم انتظار 
اآخر بافرتا�ِس امتالكه اأف�سل مّما اأملك اأنا من اأفكار واأدوات لأداء املهمة، فكّل فرٍد مبا 
اأمانٌة  اأدائها، والفكرة  الأمانِة يرتّتب عليه تكليف م�س�ؤولية  َحْمِل  اأعطي ِمن م�اهب 
اأن يج�ل فيها العقل وُيعَمل  اأجل  اأن تك�ن حبي�سة، بل حت�س لنتطلق من  ل يجب 
بها اإن �سلحت، واإّن عدم الب�ح بها اإ�ساف وت�سييع. كذلك فاإّن القدرة على اأداء عمٍل 
مْهما كان �سغريًا اأمانٌة، وتهيئة املناخ لالآخر القادر اأن ُي�ساهم اأمانة اأي�ساً، واملبادرة 
بت��سيح وجهة نظرنا لالأخر اأمانة، انطالقا من حمبة الآخر ورغبة يف التعاون معه، 
بيئة  وخلق  اجلليد  لك�س  و�سيلة  فاملبادرات  معه،  احلياة  اأدوار  مب�ساركة  والتزاما 
تعاون بدل من اأن ي�س�د الغم��س و�س�ء الفهم عند اأطراف املجتمع، ومن دون مبادرة 
الدخ�ل يف احلدث ل ميكن اإحداث تغيري، فلي�س هناك َمن ي�ستطيع اأن َيحّل ُمع�سلة 

يرف�س اأ�سا�ًسا اأن ُيعاينها اأو يرى اأين ه� منها. 

عن  البتعاد  من  ل�جهتنا  حمايًة  ونعمل،  ُنفّكر  فيما  بها  لنتقي  التقوى:  ثانيها 
اإىل النفاق وامل�سالح الفردية ال�سيقة، والتق�ى املعنية هنا ثقافة  النقاء وال�سدق، 
ُتنّمينا وحتمينا وت�س�ن عملنا من النحراف لغري وجهته،  نتزّود بها وعلٌم وخربٌة 
التق�ى املن�س�دة جتعل املختلفني يث�ب�ن اإىل ر�سدهم، وهي العتبة الوىل نح� اخليار 
ال�سائب، اأي نح� نظام ناب�ٍس باحلياة، فهي حترز اأن يظّل ال�سالح العام ه� عن�سَ 
الرتكيز وحم�َر الهتمام، كي ُيجّنبنا اخلروج اإىل البدائل املهلكة، هذا اخلروج يتبّدى 
باأحد عنا�س ثالثة ُعرفت قراآنّياً بـ: الرفث والف�س�ق واجلدال، والتي زحفت اإىل م�اقع 
كثرية يف احلياة واأف�سدتها، فالتق�ى عن�س حي�ي ملتطلبات الب�س الروحية، وجرعة 

حمّفزة لقب�ل الإ�سالح، ودعامة لتحفيز امل�ساعر نح� غايتها املن�س�دة. 

الآخر  مع  دونية  باأ�ساليب  النف�س  جماُح  وال�سيا�سي(  )الجتماعي  بالرفث  وامُلراد 
احلّق  جمانباً  م�سخ�سناً،  ليظهَر  تعامٍل،  اأ�سل�َب  الأخالقي  وال�سق�ط  البذاءة  تّتخذ 

وامل��س�عّية، وُمفرّطاً بال�سالح العام. 

اأّما الف�س�ق فه� اخلروج عن امل��س�ع مل�ساحاٍت اأو م�سافاٍت غري ذات �سلة بال�سالح، 
منّغ�سٍة ومميتٍة للعمل امل�سرتك املرج�. 

الغلبة  ُبغية  داء املتحاورين واملت�ساورين، فه� املهاترات  اأّن اجلدال وه�  يف حني 
وتك�سري اخل�سم وت�سقيط اآرائه، بدل التالقي معه على اأمر �س�اًء كعتبٍة اأو من�ّسٍة ُيعَرج 

منها لل�سالح. 

فالتق�ى ح�سانة �سّد هذه الآفات ال�سل�كّية التي �ساعت لتهّد ح�س�ن الثقة والتعاون 
املثمر فيما بيننا. 

ثالثها ترك المماترة: وبلغة القراآن )َفاَل َتُك�َننَّ ِمَن امْلُْمرَتِيَن( ]البقرة: 147[ )مرَت 
احلبَل يعني �سّده، ومتاتر الق�م جتاذب�ه(، وه� تعبريٌ عن الت�سّدد وحجب حّق الآخر، 
فاملماترة كفرٌ بحّق الخر يف كّل ما يتعلق باحلياة، فالنداءات كما احلل�ل للمع�سالت 
عديدٌة وال�ستجابة لها والدخ�ل فيها متعّدد الطرق وال��سائل، وه� حّق لكّل اأحٍد ولكّل 
فكرٍة وراأي، فقد يك�ن ما لدى الآخر اأف�سل مّما لدينا ويق�د اإىل ال�س�اب، فكل طريق 

يق�د اإىل ال�س�اب فه� احلق الأوىل بالّتباع ول� اأتى ِمن غري جهتنا.

فامل�س�ؤولية الإن�سانية والأخالقية هي مركز النظر ملا ينبغي اأن ندع� اإليه وما ن�ؤّديه 
لكي ننه�س جميعا ب�اجباتنا وباأعباء حا�سنا وبناء م�ستقبلنا باّتباع �سبيل الر�ساد، 
واإن مل نفعل ف�سنك�ن من الذين ُفر�س عليهم حكُم التاريخ بالتخلّف، وَح�سوا اأنف�سهم 
الف�س�ق،  )الرفث،  الآفات  وجماعاتهم واأوطانهم، واأهدروا طاقاتهم، بني جدران مثلث 
واجلدال(، اإّنها اأ�سبه بحالة قهر وهزمية نهزم بها اأنف�سنا واأجيالنا، وحكٌم اأطلقناه على 

اأنف�سنا بامل�ت واإن كانت احلياة مبعناها الفارغ قائمة.
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#لنحيي_الفكرة
تمر علينا الكثير من األفكار في حياتنا، كثير منها ال معنى له وال أثر، بينما األفكار التي لها معنى وقيمة ولو كانت 

قليلة إال أنها تترك أثرا في أنفسنا وسلوكنا وأفعالنا وان لم نع ذلك.. 

فماذا لو ساهمنا في احياء الفكرة مرة أخرى.. لنحيي قلبًا أو فكراً أو.. إنسانًا.. 

اختر أحد هذه األفكار لتحييها! وأعد إرسالها من خالل جهازك كرسالة نصية.

يقول نيل�سون مانديال، الرئي�س الأ�سبق 
27 عاما  اأن مكث  اأفريقيا، بعد  جلنوب 
يف ال�سجن، "عندما خرجُت من ال�سجن 
ما�سًيا على قدمي، كانت مهمتي تتمّثل 

يف حترير الظامل واملظلوم مًعا". 
لالأمام  الأمور  دفع  اإّن  وبالفعل، 
ي�ستلزم  اإيجابي  تغيري  وحتقيق 
ال�سالبة النف�سية كتلك التي حتلّى بها 
الروؤية  اإدراك  من  يتمكن  لكي  مانديال 
فلم  املوقف،  يتطلّبها  التي  الإ�سالحية 
ممن  اأو  �سجانيه  من  لالنتقام  يكرتث 
النتقام  لأّن  �سجنه،  وت�سببوا يف  اآذوه 
والإ�رضار مبعار�سيه لن يدفع بالده اإل 

اإىل مزيد من الدمار والكراهية.

احلوار لي�س جمرد اإثبات وجود، اأو ممار�سة لت�سجيل 
موقف، واإّنا هو اأخذ وعطاء مت�سل )تدافع(، وتعميق 
اإىل  ي�سلوا  حتى  املتحاورة  الأطراف  بني  التوا�سل 
جديدة،  ر�سد  حالة  وتكوين  م�سرتكة،  وروؤية  موقف 

وهذه هي اأدوات التدافع. 
موجود  هو  ما  لأّن  �سديدة  للحوار  حاجتنا  اإّن 
ت�سفية  اأ�سكال  من  �سكال  يكون  اأن  اإىل  اأقرب  حالًيا 
اأن  اإىل  منه  الأيديولوجية،  اأو  ال�سخ�سية  احل�سابات 
اأ�سئلة  حول  العقالين  احلوار  اأ�سكال  من  �سكاًل  يكون 
قلّما  كله  لهذا  الفعلية  والنتيجة  حمددة.  فل�سفية 

واملنطلقات. املواقف  تغيريًا حقيقًيا يف  تكون 

�َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل  اإِىَل  "اْدُع 
اأَْعَلُم  ُهَو  َك  َربَّ اإِنَّ  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِتي  ِبالَّ َوَجاِدْلُهم 
ِبامْلُْهَتِديَن"  اأَْعَلُم  َوُهَو  �َسِبيِلِه  َعن  لَّ  �سَ مِبَن 
تكون   اأن  يجب  اهلل  اإىل  الدعوة  )النحل/125(، 
هذه  وماهية  اأي�ًسا،  اأَْح�َسُن"  ِهَي  ِتي  "ِبالَّ
الطيبة  الكلمات  ا�ستخدام  فقط  تعني  ل  الدعوة 
تخرّي  اإىل  ذلك  يتعدى  اأن  بل  احل�سن،  والأ�سلوب 
والإ�سادة  وتقديره  الآخر،  لدى  ما  واأح�سن  اأف�سل 
الأجواء  اأف�سل  لتهيئة  احلديث،  م�ستهل  يف  به 
الطرف  ُن�سح  اأو  كالم  وتلّقي  الفّعال،  لال�ستماع 

وال�ستح�سان. بالقبول  الآخر 
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الفكرة.. بذرة.. لننثرها معًا..

لبيت  احلبوب  ببع�س  اأّمها  بعثتها  فتاًة  اأّن  ُيحكى 
بع�س  اإهمالها-  -ِمن  اأ�سقطت  و�سلت  وملا  خالتها، 
من  جتمعها  اأن  الفتاة  خافت  الإناء!  من  احلبوب 
كان  فما  اأمرها،  فُيكت�سف  لالإناء  وُتعيدها  الأر�س 
اأن د�ّستها حتت الرتاب، ثم �سلّمت اخلالة ما  منها اإلّ 

تبّقى وكتمت خطاأها وعادت م�رضعة.
نف�س  ف�سلكت  ثانية  مرّة  ها  اأمُّ بعثتها  اأيام  بعد   
اأنبتها  قد  اأخفتها  التي  البذور  اأّن  فوجدت  الطريق.. 
واأظهرها اهلُل من حتت الرتاب. فاأذهلها ما راأت، وعلمت 
ثّم  "ُيزّكينا"،  لـ  ُيكلّمنا"،  فـ"اهلل  تنبيه،  ر�سالة  اأّنها 

ال�سحيح. اخليار  فعل  مّنا  منتظراً  اإلينا"  "ينظر 
اهلل،  لها  يبعثها  "ر�سالة"  مبثابة  النْبت  فبزوغ   
لل�سدق  ُعودي  اآخر،  خطاأٌ  اخلطاأ  د�سَّ  اأّن  مفادها 
ِمرقاتنْي  اأي  �سلعتنْي،  عليك  نعر�س  فاليوم  وتوبي، 
جماناً، ال�سدق والتوبة.. فقط جتاوزي نف�سك واذهبي 

بكّل ثقة واعرتيف باخلطاأ خلالِتك. 
ُعَقِده،  من  املرء  يتحرّر  اأن  ميكن  املواقع  تلك  مبثل 
بت�سّنِمه  ا  معنويًّ ويرتقي  النف�سية،  ال�سالمة  ويحوز 
عتبات القَيم، فهذه هي معاناتنا يف احلياة؛ يالزمها 
ر اأْن ن�سمع واأْن ُنب�رض لُننجز اإن�سانّيتنا  خيارنا اأن نقرِّ

ت�ساعدّياً.

ال�سفح  اإىل  بادروا  الروانديني  ال�سحايا  اأهايل  بع�س 
واأحبائهم،  اأبنائهم  قاتلي  عن  اجلرائم  مرتكبي  عن 
الروانديني  ال�سحايا  اأمهات  اإحدى  �سمحت  حيث 
�سجنه  فرتة  ق�سائه  بعد  الثالثة  اأطفالها  لقاتل 
يعي�س  حيث  له  تاأهيل  كاإعادة  حقلها  يف  بالعمل 
يف ذات القرية التي تعي�س فيها اأّم �سحاياه. مواقف 
ال�سفح والتجاوز  اأن لبّد من  اإن�سانية لمعة مفادها 
ل�ستمرار احلياة ولبناء رواندا من جديد، فحني يكون 
الذي ين�سجم مع م�سلحة  الأخالقي  العفو هو اخليار 
لدفع  اأخالقًيا  واجًبا  العفو  ذلك  ي�سبح  املجتمع، 
يف�رّض  ما  وهذا  والتعاي�س،  ال�سالم  نحو  املجتمع 
القت�ساديات  اأهم  اإىل واحدة من  راونًدا لحًقا  حتول 
7.5 باملئة  العامل مبتو�سط معدل نو  الناه�سة يف 
من عام 2015 اإىل عام 2017.  بل اعُتربت روندا يف 
عام 2017 واحدة من اأكرث 10 وجهات �سياحية اأماًنا 

.travelandleisure يف العامل وفق ترتيب موقع

الكون؟  بهذا  عالقتي  وما  ُمهّمتي؟  وما  اأنا  َمن 
�سوؤال يتكرر يف النف�س واإن بقي عالقا دون جواب 
فاإّنه يدل على ق�سور اأو تق�سري يف نظرة الإن�سان 
اإىل  ي�سري  للعبث،  ت�سوقه  فيه  وملوقعه  للوجود 
اأّنه يجهل اأو يتجاهل الإجابة ال�سحيحة على �رضّ 
وجوده؛ يقود اإىل اأن يت�رضّف الإن�سان يف الوجود 
عن  اأو  خوف  عن  اإما  املالك،  اأو  اجلاهل،  ت�رضف 
ذلك  يعتقد  حني  حال  فاأ�سواأ  مبالة.  ل  اأو  غرور 
املخلوق الب�رضي اأّنه �سيد نف�سه، و�سّيد غريه، واأّن 
حقيقة  ويتنا�سى  الت�رضف،  يف  احلرّية  مطلق  له 

الطبيعة. ماأ�سور للطبيعة وما وراء  اأّنه عبٌد 

ويحمل  والأبواب،  الف�سول  "متعدد"  والألوان،  ال�سور  "متنوع"  كتاًبا  �سخ�ساً  اأعطيَت  لو 
الكتاب لري�سم خارطة  هذا  يقراأ  اأن  منه  والأفكار، وطلبت  الق�سايا  "خمتلف"  دّفتيه  بني 
كما  اأوراقه  يقلّب  وتركته  ماّدته،  م�سمون  من  واآماله  اأهدافه  وي�سّطر  حلياته،  الطريق 
ي�ساء، ثم عدَت لرتى نتيجة عمله، واإذا به قد قّطع ال�سور اإل بع�سها، واألغى كّل الف�سول 
ما  واألغى  بعينها  اأيدولوجًية  واعتنق  الأخرى،  ونبذ  ق�سًية  واختار  منها،  واحًدا  اإل 
احلمقاء،  فعلته  وت�ستنكر  بالمتعا�س  ت�سعر  األن  اآنذاك؟  �سعورك  �سيكون  فماذا  �سواها؟ 
بالًغا  �سخ�ًسا  الكتاب  اأعطيته  من  كان  لو  فماذا  بالكتاب؟  انتفاعه  عدم  على  وتاأ�سف 

اأ�سّد؟  اأكرب وا�ستنكارك  ا�ستياوؤك  األن يكون  را�سًدا، بل ومثقفاً عامًلا؟ 
اإليه  اأّن هذا هو حال الإن�سان الذي كرّمه اهلل واأ�سند  ولكنك لو تاأّملت فيما فعل، �ستجد 
مع جميع  والن�سجام  التعاي�س  على  وحّثه  الأر�س،  ال�ستخالف يف  وهي  عظيمة  مهمة 
تخالف  التي  الأفكار  اأو�سال  يقّطع  به  فاإذا  الإن�سانية،  والقيم  املبادئ  وفق  مكّوناتها 
وتقاليده  عاداته  ي�سّذ عن  كل من  وُيق�سي  مذهبه،  مذهٍب يختلف عن  كل  ويلغي  فكره، 
األ ي�سدق على هذا  التفكري!  الراأي، ومياثله  اإىل من ي�ساكله يف  التي يعتزّ بها، ويتحّيز 

"ظلوًما جهوًل"؟!  الإن�سان كونه 

البع�س يف  يدَّعي  كما  اأ�سحابها  ول�سنا  الأر�س  على  احلياة  نعي�س  نا  اأنَّ نفهم  اأن  يجب 
د خلية اأ�سغر مما نتخّيل، ولكن ماذا لو  نا يف هذا الوجود العظيم جمرَّ غمرة تكرّبهم، اإنَّ
على  عملت  ثمَّ  ومن  كلِّ ج�سمنا،  على  الأمر  �ساحبة  ها  اأنَّ اعتقدت  من ج�سمنا  اأنَّ خلية 
الإخالل بالنِّظام العام لأج�سامنا، كاأن تغزونا متهجمة بق�سد الق�ساء على خاليا اأخرى 

اجل�سد؟!  قانون  اأو حتري�سها �سدَّ  قوتها  و�سلبها 
كلُّ  فيه  تظلُّ  حي  كج�سم  الكونية  البنية  هم  تهمُّ ل  هم  اإنَّ ا�س،  النَّ مع  يحدث  ما  هذا  اإنَّ 
ل  هوؤلء  رهيفة،  �سالت  اتِّ طريق  عن  اإل  طاقتها  على  ل حت�سل  متَّ�سلة  ة  احليَّ الأ�سكال 

اأي�ًسا. لأنف�سهم  ي�سبِّبونه  هم  فاإنَّ بغريهم  ر  ال�رضَّ اإحلاقهم  عند  هم  اأنَّ يفهمون 

#لنحيي_الفكرة

#لنحيي_الفكرة

#لنحيي_الفكرة

#لنحيي_الفكرة

#لنحيي_الفكرة



وخبْت جنوُم الفكِر بالتقليد. َنْت بجموِدنا    هذي احلياُة َتاأَ�َسّ

وتقوقعْت يف ظلمِة الت�سديد.   الأمُة الو�سطى َتطرَف ِفكرُها  

يف جلِة التنظرِي والَتعقيــِد. مالْت قلوُب النا�ِس ملا اأُُغِرَقْت  

يف العقِل حتى يرمتـي يف البيـِد.  فعلى اأزيِز ال�سك َتلقُح فتنٌة  

ويبـاِب �سـدٍر هـاَم بالتقييــد.  ِدٍث متفلٍّت     ما بيـن فلتِة ُمْ

املتفل�سفنَي مبنطٍق ِعـْرِبيِد.  ما بني اأكفاِن اجلموِد وختلِة   

�سغٌث من احليـراِت والتبليــِد.  تاَه ال�سوؤاُل بعتمٍة اأ�سباُحها    

اأبواق غِيّ اجلهِل بالتهديِد وا�ستحكمت ِحَلُق البالء وجلجلْت  

اأ�سماعنا بالوحي: اأيـن عهـودي؟!!  فتنف�س الغيُب البديُع مداعًبا       

ويهُب بالب�ســرى لـكِل مريــِد  ي�ستاأن�س الإن�سان فينا مر�سًدا   

َت�ستْخِلــ�ُس الإن�ســاُن للتخليــِد لُي�ِسَّ بالفهم العميق اأ�سالًة   

هو منطٌق حـــرٌ لعقِل ر�سيـــِد ما الدين اإل �سل�سبيـُل �سموِّنا   

وُنَثّــِوُر القــراآن بالتجـديــد.       يف هْدِيه نحيا بع�سمِة ُمر�ســٍد  

وتــوكــٍل بالعقــِل والت�سديِد ف�َسالتنا قلٌب َتــَدَرَّع بالتقى   

وحمّيــٌة لل�سلــِم والت�سييــِد التنا يف احلِب �سْفُو اأخّوٍة   و�سِ

َصالة وِصالت

شعر: عبدالهادي طريف
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