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مقدمة
ني () �إِنَّا �أَن َز ْل َنا ُه ُق ْر�آنًا َع َرب ًِّيا
اب مْالُ ِب ِ
قال تعاىل }الر ِت ْل َك �آ َي ُ
ات ا ْل ِك َت ِ
َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
�ص بمِ َا �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك
ُ�ص َع َل ْي َك �أَ ْح َ�س َن ا ْلق ََ�ص ِ
ون () ن َْح ُن َنق ُّ
نت ِمن َق ْب ِل ِه مَلِ َن ا ْلغَا ِف ِل َني{(� .)1إن درا�سة التاريخ
َه َـذا ا ْلق ُْر� َآن َو�إِن ُك َ

مهمة جدا يف حياة الب�شر ب�صفة عامة ،وهي �أكرث �أهمية يف حياة
امل�سلمني ب�صفة خا�صة ،لأن هذا �أمر �إلهي مبا�شر جاء يف كتاب اهلل
�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
ون{(.)2
�ص ا ْلق ََ�ص َ
تعاىل } َفا ْق ُ�ص ْ
من �أجل ذلك كانت درا�سة ق�ص�ص الأنبياء درا�سة وافية،
واالطالع عليها ب�صورة تف�صيلية خطوة من �أهم اخلطوات التي
ت�ساعد على فهم جوهر الإ�سالم ،ورفع الهمة والعزمية ،واال�ستفادة
من جتارب الأنبياء عليهم ال�سالم من خالل التدبر يف ق�ص�صهم
التي ذكرها اهلل تعاىل لنا يف القر�آن الكرمي لكي نتعلم منها ،ولكي
ننفذ �أمر اهلل تعاىل الذي �أمرنا ب�أن نقتدي بهم وب�أن نهتدي بهداهم
ين َهدَ ى هّ ُ
الل َف ِب ُهدَ ا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه{( .)3ومن �أعظم الق�ص�ص
}�أُ ْو َلـ ِئ َك ا َّل ِذ َ
التي وردت يف القر�آن الكرمي ق�صة نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم وهو
من �أويل العزم من الر�سل ،وقد ذكرت هذه الق�صة يف �أكرث من 73
مو�ضعاً يف القر�آن الكرمي.
وهذه دعوة لالطالع على عرب من هذه الق�صة العظيمة والتي
من خاللها �سوف نعرف –ب�إذن اهلل تعاىل� -أن الأمل يف قيام �أمة
الإ�سالم من جديد كبري جدا ،وكل ما علينا فعله هو الرجوع �إىل
املنهج الرباين القومي والتم�سك به وتطبيقه.
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وقبل ذلك �أود �أن �أبني الهدف من وراء هذا الكتيب حتى تتم
الفائدة ب�إذن اهلل تعاىل ..نحن نعلم ان اهلل تعاىل ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم �أوال ،وهذه �سنة �إلهية وحقيقة �أثبتها التاريخ،
حيث �أن التغيري يجب �أن يبد�أ من الداخل .و�إذا ما قدرنا حجم
امل�صائب وامل�شاكل التي تواجه بع�ض جمتمعاتنا اليوم  -خ�صو�صا
تلك التي كانت حمكومة بنظام دكتاتوري م�ستبد -و�آمنا مببد�أ
التغيري و�أردنا �أن جند حلوال فعالة وجذرية لهذه التحديات وكنا
جادين يف ذلك ،فعلينا �أو ًال �أن نحاول جاهدين ت�شخي�ص العلة
والو�صول �إىل الأ�سباب احلقيقية التي �أدت �إىل مثل هكذا �أعرا�ض
مر�ضية �أ�صابت هذه املجتمعات من �أجل �إيجاد عالج نافع وحلول
تق�ضي على امل�شكلة من جذورها.
فالفالح الناجح -على �سبيل املثال -هو الذي يعالج م�شكلة
احل�شائ�ش ال�ضارة التي قد تنبت يف حديقته �أو مزرعته من جذورها،
فهو ينظر يف عالجه �إىل اجلذر ولي�س �إال اجلزء الظاهر فوق �سطح
الأر�ض� .أما الفالح الفا�شل فهو الذي يقوم بقطع اجلزء الظاهر من
هذه احل�شائ�ش ال�ضارة من ال�سطح ،ثم تنبت مرة �أخرى بعد فرتة
وجيزة ليعاود قطعها مرة ثانية ويفاج�أ م�ستغرباً وم�ستنكراً خروجها
مرة ثالثة ورابعة وهكذا.
ويف عامل الطب ،ال ميكن للطبيب �أن ي�صل �إىل العالج الفعال
�إال بعد ت�شخي�ص �صحيح مبني على حتليل دقيق للم�شكلة التي يعاين
منها الإن�سان املري�ض .والعك�س من ذلك �صحيح ،ففي حال مل يتم
الو�صول �إىل الت�شخي�ص الدقيق فان العالج يكون �ضاراً وقد ي�ؤدي
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�إىل م�ضاعفات خطرية �أخطر من املر�ض نف�سه .ويف بع�ض احلاالت
يكون عدم �إعطاء عالج� ،أف�ضل بكثري من �إعطاء عالج خاطئ.
وعليه فقد ان�صب هذا اجلهد املتوا�ضع على فتح الباب �أمام
طريقة تفكري جديدة يقوم ال�شخ�ص من خاللها بالنظر �إىل جذور
امل�شكلة ال �إىل الأعرا�ض التي تطفو على ال�سطح وذلك من �أجل
�إيجاد حلول فعالة ومثمرة.
ونظرا الختالف النا�س ب�صورة عامة ،فقد يتبادر هنا �إىل الذهن
�س�ؤال مهم :ما هو املقيا�س واملعيار الذي على �أ�سا�سه يتم الف�صل
واحلكم عند االختالف يف وجهات النظر؟ اجلواب وبال �شك:
«القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة» هي الف�صل احلكم بني جميع
من �آمن باهلل تعاىل وحده ال �شريك له .قال تعاىل } َف�إِن َت َناز َْع ُت ْم يِف
الر ُ�سولِ �إِن ُكن ُت ْم ُت�ؤْ ِم ُن َ
ون بِال َّلـ ِه َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر
َ�ش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه �إ ىَِل ال َّلـ ِه َو َّ
َذ ِل َك خَ رْ ٌي َو�أَ ْح َ�س ُن َت ْ�أوِيل{( ،)4وقال عليه ال�صالة وال�سالم (�إين

قد تركت فيكم ما �إن اعت�صمتم به فلن ت�ضلوا �أبدا كتاب اهلل و�سنة
نبيه)(� .)5إذن على كل م�سلم جاد يريد �أن يعرف احلق وي�صل �إليه،
�أن يخل�ص النية هلل تعاىل �أوال و�أن يعر�ض ما ي�ؤمن به من �أفكار
ووجهات نظر على القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة ملعرفة
ال�صواب من اخلط�أ ،واحلق من الباطل.
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بداية الق�صة (فرعون القائد)..
لقد كان فرعون قائدا ل�شعبه ،ورفع �شعارات خداعة -يف ظاهرها
اخلري ويف باطنها العذاب -توهم ال�شعب �أن فيها م�صلحته فقال
} َو َما �أَ ْه ِد ُ
يك ْم �إ اَِّل َ�سب َ
الر َ�شا ِد{( .)6وكان يدير الأمور بديكتاتورية
ِيل َّ
بالغة ،وقد قال كلمته التاريخية التي اقتدى بها كل الطغاة من بعده
} َق َال ِف ْر َع ْو ُن َما �أُر ُ
ِيك ْم �إ اَِّل َما �أَ َرى{( ،)7هذه الكلمة التي �أ�صبح
الطغاة يرددونها دائما حني يواجهون �شعوبهم «ما �أريكم �إال ما �أرى»
فهذا ر�أيي اخلا�ص وهو ر�أي يهديكم �سبيل الر�شاد ،وكل ر�أي غريه
خاطئ ،وينبغي الوقوف �ضده وا�ستئ�صال كل من ي�ؤمن �أو يعتقد
الَ ْع َلى{( ،)8وكذلك كان �ش�أن احلكام والقادة
به .وقال }�أَنَا َر ُّب ُك ُم ْ أ
والر�ؤ�ساء وامل�سئولني الطغاة .فهو الرئي�س الآمر الناهي ،وكل ما يفعله
جميل وكل ما يقوله مقد�س وكل ما ي�صدر عنه �صواب وكل تاريخه
�أجماد وكل رجاله مالئكة .وقد كان فرعون يغري �أتباعه مب�صالح
الَ ْن َها ُر جَ ْت ِري ِمن حَ ْت ِتي �أَ َف اَل ت ُْب ِ�ص ُر َ
دنيوية فيقول } َو َه ِذ ِه ْ أ
ون{(،)9
وكذلك يفعل الطغاة ،لكننا ال ن�ستطع �أن ننكر �أنه كان قائدا لقومه!.
�صحيح �أنه �ساق �شعبه �إىل الهاوية يف الدنيا ،وكذلك يف الآخرة
يقود �أتباعه ومن كان يحبه ويطيعه طاعة عمياء �إىل امل�صري املحتوم
} َيقْدُ ُم َق ْو َم ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف�أَ ْو َر َد ُه ُم ال َّنا َر َو ِب ْئ َ�س ا ْل ِو ْر ُد مْالَ ْو ُرو ُد{(،)10
ولكن ال�شعوب تبعته و�سارت وراءه ،بع�ضهم طوعا والبع�ض كرها
} َف ْا�س َتخَ َّف َق ْو َم ُه َف�أَ َط ُاعو ُه �إِ َّن ُه ْم َكانُوا َق ْو ًما َف ِا�س ِق َني{( ،)11ا�ستخف
بعقولهم ،وا�ستخف بحريتهم ،وا�ستخف مب�ستقبلهم ،وا�ستخف
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ب�آدميتهم ،ف�أطاعوه� .ألي�ست هذه طاعة غريبة؟! �إذن بالإمكان �أن
يكون الإن�سان قائداً ولو كان منحرفاً ،ولكن لي�ست هي ال�صورة
املن�شودة يف القائد امل�سلم امل�ؤمن الذي يقود جيل الن�صر حتى ميكنه
اهلل تعاىل يف �أر�ضه.
وعلى الرغم من �أن فرعون كانت لديه �إجنازات دنيوية كبرية -فلقد
بنى االهرامات التي اعتربت وال تزال من عجائب الدنيا ال�سبع-
وعلى الرغم من �أن بالده كانت م�ستقرة من الناحية الأمنية� ،إال
�أن هذا كله يف ميزان �شرع اهلل تعاىل مل ي�ساو �شيئا ،ملاذا؟ ل�سببني
رئي�سني:
الأول :لأن الظلم والقهر واال�ستبداد والتجرب والدكتاتورية
تعترب من �أ�سو�أ الظواهر التي ميكن �أن متر على الب�شر ،و�سنعرف من
خالل الق�صة كيف ميكن لذلك �أن يكون.
الثاين :فتنة الدين ،خ�صو�صا �إذا رافق الظلم والدكتاتورية فكر
منحرف عن منهج اهلل تعاىل.
نظرة ت�أملية يف علم النف�س (الظاهرة الفرعونية ..النموذج املثايل
للدكتاتورية واال�ستبداد) :يوجد يف علم النف�س ما ي�سمى النموذج

املثايل �أو الأ�صلي ( )Prototypeوهو منوذج تتوافر فيه كل الأركان �أو
�أغلبها على الأقل بحيث ي�صبح �أ�صلح النماذج للقيا�س عليه و�ضرب
املثل به ،فهو ميثل ظاهرة معينة يف �أو�ضح و�أمت �صورها ومعانيها .و�إذا
جئنا �إىل مو�ضوع اال�ستبداد والدكتاتورية جند �أن النموذج املثايل له
يتمثل يف ق�صة فرعون التي وردت يف الكتب ال�سماوية ووردت بقوة
9
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يف القر�آن الكرمي وتكررت  74مرة يف � 28سورة من �سور القر�آن.
وهذا احل�ضور القوى املتكرر لق�صة فرعون ي�شري �إىل �أن ما متثله هذه
الق�صة من ا�ستبداد يعترب مر�ضاً ع�ضا ًال حتتاج الب�شرية ملواجهته ،وهذا
ما �أيده التاريخ يف كل مراحله فلم يحدث �أن عانى الب�شر �شيئاً مثل
معاناتهم القهر والدكتاتورية والت�سلط ب�صوره وم�ستوياته املختلفة.
ولقد و�ضح لنا القر�آن الكرمي الأركان الأ�سا�سية والأدوات املهمة
التي تعتمد عليها «الظاهرة الفرعونية» �أو «النموذج الفرعوين»
للو�صول �إىل اال�ستبداد ،وميكن تلخي�صها يف ما يلي:
�أوال� ..أركان اال�ستبداد :هناك �أطراف (�أركان) ثالثة تتحالف مع
بع�ضها بع�ضاً وتت�آمر خللق منظومة اال�ستبداد ،وهي:
 .1احلاكم املت�أله الدكتاتور املتجرب يف بالد اهلل ،املت�سلط على
عباد اهلل ،وميثله فرعون.
 .2ال�سيا�سي الو�صويل ،الذي ي�سخر ذكاءه وخربته يف خدمة
الطاغية ،وتثبيت حكمه ،وتروي�ض �شعبه للخ�ضوع له وميثله هامان.
 .3الر�أ�سمايل امل�ستفيد من حكم الدكتاتور ،فهو ي�ؤيده ببذل
بع�ض ماله ،ليك�سب �أموا ًال �أكرث من عرق ال�شعب ودمه ،وميثله قارون.
ولقد ذكر القر�آن هذا الثالوث املتحالف على ا�ستغالل �شعبه
والت�سلط عليهم ،ووقوفهم يف وجه ر�سالة الإ�صالح التي حملها
مو�سى عليه ال�سالم ،حتى �أخذهم اهلل �أخذ عزيز مقتدر } َو َقا ُر َ
ون
و�سى بِا ْل َب ِّي َن ِ
�ض
بوا يِف ْ أ
الَ ْر ِ
َو ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َان َو َل َقدْ َجاء ُهم ُّم َ
ات َف ْ
ا�س َت ْك رَ ُ
َو َما َكانُوا َ�سا ِب ِق َني{( .)12والعجيب �أن قارون كان من قوم مو�سى،
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ومل يكن من قوم فرعون ،ولكنه بغى على قومه ،وان�ضم �إىل عدوهم
فرعون ،وقبله فرعون معه ،داللة على �أن امل�صالح املادية هي التي
جمعت بينهما ،برغم اختالف عرقيهما ون�سبيهما.
ثانيا� ..أدوات اال�ستبداد :البد لال�ستبداد والدكتاتورية من �أدوات
للرتهيب والرتغيب حتى تخ�ضع له الرقاب وي�سلم له العباد �إرادتهم
وخياراتهم .والدكتاتور يعرف جيداً مواطن �ضعف الب�شر ويحاول
ا�ستغاللها ب�أب�شع الطرق و�أكرثها دهاءا يف نف�س الوقت ،ومن �أهم
هذه الأدوات:
 .1ال�سلطة (فرعون) :فاحلاكم الدكتاتور ي�ستغل جنوده
(كال�شرطة واجلي�ش والأمن واملخابرات) لإرهاب رعيته وي�ستغل
النظام ال�سيا�سي املواىل له لإ�ضفاء ال�شرعية على �أفعاله وجتريد
خ�صومه من تلك ال�شرعية وو�صفهم بالت�آمر واخليانة .و�أثر الظاهرة
الفرعونية ميتد لي�شمل �أي نوع من �أنواع الدكتاتورية واال�ستبداد
حتى و�إن كان على امل�ستوى النف�سي واملعنوي ويف خمتلف الأماكن،
فالأب الدكتاتور الذي ي�ستغل نفوذه املايل وقوته اجل�سدية ومكانته
املعنوية يف قهر �أبنائه و�سلب حرياتهم -كحرية التعبري واتخاذ القرار-
ومعاملتهم كالعبيد وكذلك تفعل الأم امل�ستبدة ،والزوج الدكتاتور
ي�ستغل حق القوامة (كما يفهمه) وي�ستغل تفوقه الع�ضلي ورمبا املايل
يف �إذالل زوجته والت�سلط عليها ،وامل�س�ؤول امل�ستبد ي�ستغل ما ميلك
من �صالحيات للتحكم يف رقاب مر�ؤو�سيه يف العمل ،وهكذا.
 .2املنا�صب (هامان) :ينتقي الدكتاتور من بني النا�س �أولئك
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املتعط�شني للمنا�صب والراغبني يف العلو ب�أي ثمن في�ستخدمهم
وي�ستعملهم ك�أدوات حلمايته وتربير �أفعاله ومتجيده وحتلية �صورته
�أمام العامة.
 .3املال (قارون) :ومن ال ي�صلح معه الرتهيب بال�سلطة ي�صلح
معه الرتغيب باملال ،ولهذا يحر�ص امل�ستبد على �إم�ساك الرثوة يف يده
لتكون و�سيلة �ضغط على من حتت يده وو�سيلة ترغيب و�شراء ذمم.
 .4الإعالم (�سحرة فرعون) :فالدكتاتور يحتاج ملن يدارى
�سوءاته ويزين عوراته وي�سوق م�شروعاته و�أفكاره بني النا�س ويربر
�أخطاءه وهزائمه ويحولها �إىل انت�صارات وميار�س التزييف للوعي
والتخدير للعقول وامل�شاعر طول الوقت .ومن هنا ميكن �أن نعترب
الإعالميني املوالني لأي م�ستبد مبثابة �سحرة فرعون الذين كانت
مهمتهم �أن ي�سحروا �أعني النا�س مبعنى تزييف احلقائق.
 .5القتل والتعذيب :وهذه من عالمات ال�ضعف ولي�س القوة
مطلقا ،فالدكتاتور غالبا ما يجد �أن �أ�سهل طريقة للتخل�ص من خ�صومه
�أو مناف�سيه هي يف قتلهم �أو تعذيبهم �أو �سجنهم بغري حق .فتجد
امل�ستبد الطاغية ي�سارع �إىل قتل كل من ي�شك –جمرد ال�شك -ب�أنه
قد يفكر -جمرد التفكري -مبناف�سته على كر�سي احلكم .وهذا ما
فعله فرعون عندما �أ�صدر قراره ال�شهري بقتل كل مولود ذكر من
بني �إ�سرائيل -حيث �سمعهم يتحدثون عن نبوءة تقول �إن واحدا
من �أبناء �إ�سرائيل �سي�سقط فرعون عن عر�شه -ف�أ�صدر �أمره �أال
يلد �أحد من بني �إ�سرائيل� ،أي �أن يقتل �أي وليد ذكر! .قال
اب ُي َذ ِّب ُح َ
ون
تعاىل } َو�إِ ْذ جَ َّن ْي َن ُاكم ِّم ْن �آلِ ِف ْر َع ْو َن َي ُ�سو ُمون َُك ْم ُ�س َو َء ا ْل َع َذ ِ
ون ِن َ�س ُ
�أَ ْب َن ُ
اءك ْم َو َي ْ�س َت ْح ُي َ
اءك ْم َو يِف َذ ِل ُكم َبال ٌء ِّمن َّر ِّب ُك ْم َع ِظي ٌم{(.)13
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 .6ا�ستعباد النا�س :لقد �أنكر القر�آن الكرمي �أمر ا�ستعباد النا�س
�إنكارا �شديدا ،وجعله �صفة من ال�صفات الفرعونية املنكرة التي �إن
توفرت يف �شخ�ص ما ا�ستحق العقوبة ال�شديدة يف الدنيا والآخرة.
ولكن ،جند -وللأ�سف ال�شديد -البع�ض من يقول مت�سائال ومدافعا
عن الفرعون «نعم انه ديكتاتور ..ولكن� ،أمل يوفر ل�شعبه املدار�س
وامل�ست�شفيات؟! �أمل يقم بدعم الزراعة والفالحني يف البالد؟! �أمل
و�شن احلمالت ملحو الأمية؟! �أمل يقم برتبيتـنا؟!
يقم بدعم التعليم َّ
من نحن لوال هذا الفرعون؟!» وين�سى �أو يتنا�سى �أن توفري هذه
الأمور -وهي حق من حقوق ال�شعب وال ميكن اعتبارها ف�ضال
ومنة -ال َيغفِر �أبدا �أمر ا�ستعباد النا�س وت�سخريهم خلدمة �أهوائه
ال�شخ�صية ومتجيد وتخليد �أ�سمه .هذا بالإ�ضافة �إىل �سلب حرياتهم
الفكرية والعقدية وال�شخ�صية وغريها من �أب�سط حقوق النا�س الذين
ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا.
وهذا ما فعله فرعون عندما قال ملو�سى عليه ال�سالم } َق َال �أَ مَ ْ
ل
ن َُر ّب َك ِفي َنا َو ِليد ًا َو َل ِبث َْت ِفي َنا ِم ْن ُع ُم ِر َك ِ�س ِن َني{( ،)14فكان اجلواب
القر�آين احلا�سم على ل�سان �سيدنا مو�سى عندما قال } َو ِت ْل َك ِن ْع َم ٌة
دت َب ِني �إ ِْ�س َرا ِئ َيل{( .)15وبهذا اجلواب ف�إن مو�سى
مَتُ ّن َها َع َل ّي �أَ ْن َع ّب ّ
عليه ال�سالم و�ضع حدا لهذا النوع من اللب�س الذي قد يقع على
البع�ض ،وك�أنه يقول له� :أمتن علي بهذه الأ�شياء وتذكر هذه احل�سنة
وهي ال ت�ساوي �شيئا لو قارنتها مبا حدث منك من ا�ستعباد بني
�إ�سرائيل و�سلب حرياتهم!.
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مولد جيل الن�صر والتمكني..
و�سى َو ِف ْر َع ْو َن ِبالحْ َ قِّ ِل َق ْو ٍم
قال تعاىل } َن ْت ُلوا َع َل ْي َك ِمن َّن َب�إِ ُم َ
ُي�ؤْ ِم ُن َ
�ض َو َج َع َل �أَ ْه َل َها ِ�ش َي ًعا َي ْ�س َت ْ�ض ِع ُف
ون () �إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َع اَل يِف ْ أ
الَ ْر ِ
ين
َطا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح �أَ ْب َناء ُه ْم َو َي ْ�س َت ْحيِي ِن َ�ساء ُه ْم �إِ َّن ُه َك َان ِم َن مْالُ ْف ِ�س ِد َ
�ض َو جَ ْن َع َل ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة
ا�س ُت ْ�ض ِع ُفوا يِف ْ أ
الَ ْر ِ
() َو ُنرِيدُ �أَن مَّنُ َّن َع َلى ا َّل ِذ َ
ين ْ
�ض َو ُن ِري ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َان
ني () َو مُنَ ِّك َن َل ُه ْم يِف ْ أ
َو جَ ْن َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِر ِث َ
الَ ْر ِ

َو ُج ُنو َد ُه َما ِم ْن ُهم َّما َكانُوا َي ْح َذ ُر َ
ون{(.)16
ومبا�شرة بعد هذه الآيات التي �صورت جذور امل�شكلة والوعد
الرباين بالن�صر والتمكني ،جاء احلل اجلذري يف الآية التي تلت }
و�سى �أَ ْن �أَ ْر ِ�ض ِعي ِه{( .)17وك�أن هذه الآية هي بداية
َو�أَ ْو َح ْي َنا �إ ىَِل �أُ ِّم ُم َ
حتقيق الوعد الرباين ،ولكن كيف؟ فالآيات بعد �أن �أ�شارت �إىل علو
فرعون وجتربه و�إىل حتمية التغيري ،انتقلت �إىل جو خمتلف متاما� :أم
تر�ضع ابنها ،فما العالقة؟! �إن يف ذلك �إ�شارة ب�أن الن�صر يبد�أ ب�أمهات
تربي �أطفالها ،وتر�ضعهم (مع احلليب) التم�سك بهذا الدين ،والثقة
بوعد اهلل تعاىل عز وجل.
�إنها ق�صة مولد جيل جديد ،بد�أت ب�أم واثقة من وعد اهلل تعاىل
لها� ،آباء و�أمهات يربون �أوالدهم على طاعة اهلل وااللتزام مبنهج اهلل
والثقة بن�صره جل وعال.
وهنا نرى ب�شكل وا�ضح �أن احلل كان يف تربية جيل يحمل هم
الإ�سالم وهم الدعوة �إىل اهلل ،جيل ناجح متخذ بجميع �أ�سباب
الن�صر والتمكني ،جيل واثق من ن�صر اهلل تعاىل .كما �أن هذه الآية
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ت�سلط ال�ضوء وب�شكل وا�ضح على دور املر�أة ودور الأ�سرة يف ن�صرة
هذا الدين وكل ما من �ش�أنه �أن يكون �سببا يف النه�ضة والتمكني.
املرحلة الأوىل ..نهاية فرعون

بعد �أن �أر�سل اهلل تعاىل مو�سى وهارون عليهما ال�سالم �إىل فرعون
يطلبان منه احلرية لبني �إ�سرائيل ،ا�ستنكر فرعون ذلك ورف�ض ب�شدة
وا�ستمر يف طغيانه وجتربه .ف�سلط اهلل تعاىل على فرعون وقومه �أنواعاً
من االبتالءات لعلهم يتذكرون.
ِال�س ِن َني{ فعم القحط واجلدب و�أنق�ص اهلل
فابتالهم جل وعال }ب ِّ
تعاىل املطر على ب�ساتينهم .وكذلك ابتالهم بنق�ص �شديد يف الثمار
فجفت زروعهم وهلكت موا�شيهم و�أ�صبحت �أحوالهم االقت�صادية
واملادية واملعي�شية يف �ضنك �شديد ،حتى كانت النخلة ال حتمل �إال
ثمرة واحدة .قال تعاىل } َو َل َقدْ �أَخَ ْذنَا � َآل ِف ْر َع َ
ْ�ص ِّمن
ِال�س ِن َ
ني َو َنق ٍ
ون ب ِّ
الث ََّم َر ِ
ات {..كل هذه االبتالءات -وغريها من التي حلت بفرعون
ون{( )18فيتعظون وترق قلوبهم لذكر
وقومه -ملاذا؟ }َ ..ل َع َّل ُه ْم َي َّذ َّك ُر َ
اهلل تعاىل والعودة �إىل �شريعته التي انزلها على نبيهم وااللتزام بها
وتطبيقها .لكن فرعون والغالبية من قومه ازدادوا متردا وبعدا عن
دين اهلل تعاىل.
وا�ستمر هذا احلال ثالثون عاما ،وكان فرعون وقومه يرون
ب�أعينهم جميع �أنواع الآيات الربانية واالبتالءات .لكن فرعون ظل
على جتربه ،يو�سع بني �إ�سرائيل ظلما وعبودية } َو َل َقدْ �أَ َر ْي َنا ُه �آ َيا ِت َنا
ُك َّل َها َف َك َّذ َب َو�أَ َبى{(.)19
15
2/8/12 9:38:03 AM

��� ����� ��������.indd 15

وبعد كل هذه الثالثني من ال�سنني� ،أدرك نبي اهلل (مو�سى عليه
ال�سالم) �أنه مل يبق هناك �أي �أمل لأن يعطي فرعون احلرية لبني
�إ�سرائيل ويقوم بعملية �إ�صالح �شامل مبني على الإلتزام مبنهج اهلل
تعاىل .فدعا مو�سى عليه ال�سالم ربه ،كما جاء يف قوله جل وعال
و�سى َر َّب َنا �إِن ََّك �آت َْي َت ِف ْر َع ْو َن َو َملأ ُه زِي َن ًة َو َ�أ ْم َوا ًال يِف الحْ َ َيا ِة
} َو َق َال ُم َ
الدُّ ْن َيا َر َّب َنا ِل ُي ِ�ض ُّلواْ َعن َ�سبِي ِل َك َر َّب َنا ْاط ِم ْ�س َع َلى �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َوا�شْ دُ ْد َع َلى
ُق ُلو ِب ِه ْم َف َ
اب الأَ ِل َيم{ وكان اجلواب الرباين
ال ُي�ؤْ ِم ُنواْ َح َّتى َي َر ُواْ ا ْل َع َذ َ
يما َو َال َت َّت ِب َع� ِّآن َ�سب َ
ين
ِيل ا َّل ِذ َ
ا�س َت ِق َ
احلا�سم } َق َال َقدْ �أُجِ ي َبت َّد ْع َوت ُُك َما َف ْ
ون () َو َجا َو ْزنَا ِب َب ِني �إ ِْ�س َرا ِئ َ
َال َي ْع َل ُم َ
يل ا ْل َب ْح َر َف َ�أ ْت َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن َو ُج ُنو ُد ُه
نتَ �أ َّن ُه ال �إِ ِلـ َه ِ�إ َّال ا َّل ِذي �آ َم َن ْت
َب ْغ ًيا َو َعدْ ًوا َح َّتى �إِ َذا �أَ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال �آ َم ُ
ِب ِه َب ُنو �إ ِْ�س َرا ِئ َ
نت ِم َن
يل َو�أَ َناْ ِم َن مْالُ ْ�س ِل ِم َ
ني () �آل َآن َو َقدْ َع َ�ص ْي َت َق ْب ُل َو ُك َ
ين () َفا ْل َي ْو َم ُن َن ِّج َ
يك ِب َبدَ ِن َك ِل َت ُك َ
ريا
مْالُ ْف ِ�س ِد َ
ون مِلَ ْن خَ ْل َف َك �آ َي ًة َو�إ َِّن َك ِث ً
ا�س َع ْن �آ َيا ِت َنا َلغَا ِف ُل َ
ون{(.)20
ِّم َن ال َّن ِ

لقد هلك فرعون -وهذه هي النهاية احلتمية لكل طاغية دكتاتور-
مات ومل ُتقبل توبته على الرغم من �أنه نطق بكلمة التوحيد و�شهد
نت �أَ َّن ُه ال �إِ ِلـ َه �إِ َّال ا َّل ِذي
�أن ال �إله �إال اهلل و�أنه من امل�سلمني } َق َال �آ َم ُ
�آ َم َن ْت ِب ِه َب ُنو �إ ِْ�س َرا ِئ َيل َو�أَ َناْ ِم َن مْالُ ْ�س ِل ِم َني{ .ملاذا؟ لأنه ما نطق بها
�إال عندما ر�أى الهالك وعلم ذلك وعاينه ،ويقول العلماء �إن الإميان
�إمنا ينفع �إذا مل ُيعاين العبد ومل ُيغرغر ،لأنه �إذا عاين �صار من باب
الإميان بعامل ال�شهادة ،ولي�س من الإميان بعامل الغيب.
مات �أمام عيون �شعبه ،بل وحفظ اهلل تعاىل �صورة اللحظات
الأخرية ملوته يف قر�آن يتلى �إىل يوم القيامة ،و�أجنى اهلل تعاىل بدنه
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لرياه كل النا�س ،ملاذا؟ لأن فرعون كان يريد اخللود يف الدنيا -وهذا
ما حدث له حيث ال يزال ذكره باقيا وال تزال جثته حمفوظة �إىل
يومنا هذا و�إىل �أن تقوم ال�ساعة -وليكون عربة لكل الطغاة من بعده.
وبعد �أن هلك فرعون -وكانت معجزة �شق البحر مل تزل طرية
يف �أذهانهم -ظل البع�ض من قومه ي�شكون يف موته ،وال ي�صدقون �أنه
مات .وظن البع�ض �أنه قد يرجع مرة �أخرى! حتى قال بع�ضهم �إن
فرعون ال ميوت .ف�أمر اهلل البحر فرفعه على مرتفع ،وعليه درعه التي
يعرفونها من مالب�سه .ليتحققوا بذلك من هالكه ،ويعلموا قدرة اهلل
عليه } َفا ْل َي ْو َم ُن َن ِّج َ
يك ِب َبدَ ِن َك ِل َت ُك َ
ريا ِّم َن
ون مِلَ ْن خَ ْل َف َك �آ َي ًة َو�إ َِّن َك ِث ً
ا�س َع ْن �آ َيا ِت َنا َلغَا ِف ُل َ
ون{.
ال َّن ِ
ورغم موته ،ظل �أثره باقيا يف نفو�س �شعبه ،فمن ال�صعب على
�سنوات الدكتاتورية والقهر الطويلة والذل املكثف �أن متر على نفو�س
النا�س مر الكرام .لقد ع ّود فرعون �شعبه الذل لغري اهلل ،هزم �أرواحهم
و�أف�سد فطرتهم فعذبوا مو�سى عذابا �شديدا بالعناد واجلهل.
واملت�أمل يف هذه الق�صة يرى �أن القر�آن الكرمي مل يكتف بف�ضح
حمل امل�س�ؤولية كذلك
الفرعونية والإنكار ال�شديد عليها و�إنمّ ا ّ
للجماهري ال ّرا�ضخة امل�ست�سلمة لال�ستبداد ،قال تعاىل عن فرعون
} َف ْا�س َتخَ َّف َق ْو َم ُه َف�أَ َط ُاعو ُه �إِ َّن ُه ْم َكانُوا َق ْو ًما َف ِا�س ِق َني{( .)21فالظاهرة
الفرعون ّية تت�شكل من الطاغ ّية الدكتاتور من جهة وال�شعب امل ّت�صف
بال�سلبية من جهة ثانية.
وقد يبدو للنظر الق�صري �أن جمموعة املحيطني بالدكتاتور �ضحايا
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له �إذ يعانون ا�ستبداده ويتحملونه على م�ض�ض وهذا �صحيح من
جانب واحد� ،أما اجلانب الآخر فهو �أنهم �شاركوا يف �صنع هذا
امل�ستبد ،بع�ضهم �شارك بالأقوال والأفعال التي �ضخمت ذاته
(كالطاعة العمياء واملدح والثناء والت�صفيق والتربير لكل �صفات
امل�ستبد و�أفعاله وامل�شاركة يف تنفيذ م�شروعاته) وبع�ضهم الآخر
�شارك بال�صمت وال�سلبية مما �سمح ل�صوت الدكتاتور �أن يعلو عمن
�سواه و�سمح لذاته �أن تتمدد يف الفراغ الذي ان�سحب منه الآخرون
كرهاً �أو طوعاً.
املرحلة الثانية ..مرحلة االبتالء واالمتحان والتمحي�ص

انتهت املرحلة الأوىل من مهمة مو�سى (عليه ال�سالم) ،وهي
تخلي�ص بني �إ�سرائيل –ب�إذن اهلل -من حياة الذل والعبودية على
يد فرعون وجنده وال�سري بهم �إىل الديار املقد�سة .لكن القوم مل
يكونوا على ا�ستعداد للمهمة الكربى ،مهمة اخلالفة يف الأر�ض.
فكان ال بد من ر�سالة مف�صلة ومنهج رباين لرتبية هذه الأمة
و�إعدادها ملا هم مقبلون عليه .من �أجل هذه الر�سالة كانت مواعدة
و�سى َث َ
ني َل ْي َل ًة َو�أَ مْتَ ْم َنا َها
ال ِث َ
اهلل لعبده مو�سى ليلقاه } َو َو َاعدْ نَا ُم َ
َات َر ِّب ِه �أَ ْر َب ِع َني َل ْي َل ًة{( .)22فتلقى مو�سى عليه ال�سالم
ِب َع�شْ ٍر َف َت َّم ِميق ُ
ب�شرى اال�صطفاء ،مع التوجيه له بالر�سالة �إىل قومه بعد اخلال�ص،
اح ِمن ُك ِّل
ثم يبني اهلل تعاىل م�ضمون الر�سالة } َو َك َت ْب َنا َل ُه يِف الأَ ْل َو ِ

َ�ش ْي ٍء َّم ْو ِع َظ ًة َو َت ْف ِ�صي ً
ال ِّل ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َفخُ ْذ َها ِب ُق َّو ٍة َو�أْ ُم ْر َق ْو َم َك َي�أْخُ ُذواْ
ِب�أَ ْح َ�س ِن َها َ�س�أُر ُ
ِيك ْم َدا َر ا ْل َف ِا�س ِق َني{ ( .)23ففيها كل �شيء يخت�ص
18
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مبو�ضوع الر�سالة وغايتها من بيان اهلل و�شريعته والتوجيهات املطلوبة
ال�صالح حال هذه الأمة وطبيعتها التي �أف�سدها الذل وطول الأمد،
وهنا ي�أتي االمتحان ،ملاذا؟ لأن مهمة اال�صالح التي تعتمد على
�شرع اهلل تعاىل� ،أمانة ثقيلة وكبرية وحتتاج �إىل تطبيق حقيقي ولي�س
�شعارات وكالم فقط.
�أما بالن�سبة لنا نحن كم�سلمني فلدينا هذا الدين العظيم وال�شريعة
ال�صاحلة لكل زمان ومكان ،قال تعاىل }ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم
يت َل ُك ُم الإ ِْ�س َال َم ِدي ًنا{ (.)24
ِدي َن ُك ْم َو�أَ مْتَ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
والإ�سالم -كما هو معروف -مبني على فكرة ب�سيطة جدا ملن
ت�أملها بعمق ،الفكرة هي �أن اهلل تعاىل خلق الكون ،وخلق ادم
و�أح�سن خلقه } َل َقدْ خَ َل ْق َنا ْ إ
ال َِن�س َان يِفَ �أ ْح َ�س ِن َت ْق ِو ٍمي{( ،)25ليكون
خليفة يف الأر�ض } َو�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َم َ
�ض
ال ِئ َك ِة �إ يِِّن َج ِاع ٌل يِف الأَ ْر ِ
خَ ِلي َف ًة{( ،)26فكان البد من د�ستور وقانون و�شريعة لهذا املخلوق
لإدارة هذه الأر�ض ،فكان الإ�سالم دين اهلل يف �أر�ضه .فان �أطعت
اهلل وكنت �صاحلا م�صلحا متبعا ملا �أنزل تعاىل من احلق� ،صلح حال
العباد والبالد وحققت النجاح يف الدنيا ودخلت اجلنة يف الآخرة.
�إذ اننا -كم�سلمني -ال نعترب �أن الناجح يف الدنيا اخلا�سر يف الآخرة
قد حقق معنى النجاح احلقيقي� .إمنا نرى املوفق يف الدنيا الرابح يف
الآخرة هو ال�شخ�ص الناجح لأنه مل يكتف مبكا�سب الدنيا ،بل �أراد
فالح الدارين.
�سار مو�سى بقومه يف اجتاه الأر�ض املقد�سة وكانت حمتلة من
قبل قوم و�صفهم اهلل تعاىل باجلبارين� ،أي �أ�صحاب قوة كبرية يف
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ذلك الزمان� .أمر مو�سى قومه بدخولها لتحريرها والقيام مبهمة
اال�صالح فيها وتعبيدها هلل تعاىل ،كما جاء يف قوله تعاىل على ل�سان
�ض املُ َقدَّ َ�س َة ا َّل ِتي َك َت َب هّ ُ
مو�سى عليه ال�سالم } َيا َق ْو ِم ا ْدخُ ُلوا الأَ ْر َ
الل
َل ُك ْم َو َال ت َْرتَدُّ وا َع َلى �أَ ْد َبار ُِك ْم َف َتن َق ِل ُبوا خَ ِا�س ِر َين{( .)27وها قد جاء
امتحانهم ،بعد كل ما وقع لهم من املعجزات والآيات واخلوارق،
جاء دورهم ليقوموا مبهمة اال�صالح .ولكن ،رف�ض قوم مو�سى دخول
الأرا�ضي املقد�سة .وحدثهم مو�سى عن نعمة اهلل عليهم } َو�إِ ْذ َق َال
الل َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ َج َع َل ِف ُ
و�سى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َم َة هّ ِ
يك ْم �أَن ِب َياء
ُم َ
َو َج َع َل ُكم ُّم ُل ً
وكا َو�آت َُاكم َّما مَ ْل ُي�ؤ ِْت �أَ َحدً ا ِّمن ا ْل َع مَالِ َني{( .)28وكان

و�سى �إ َِّن ِفي َها َق ْو ًما
رد قومه عليه كما جاء يف قوله تعاىل } َقا ُلوا َيا ُم َ
ِين َو�إِنَّا َلن نَّدْ خُ َل َها َح َّت َى َيخْ ُر ُجواْ ِم ْن َها َف�إِن َيخْ ُر ُجواْ ِم ْن َها َف�إِنَّا
َج َّبار َ
ُ َ ()29
َد ِاخلون{  .ولعلنا هنا ن�شري مرة �أخرى �إىل نف�سية قوم مو�سى

الذين تربوا ون�ش�أوا و�سط هوان وذل ودكتاتورية وت�سلط� ،أهدرت
فيهما �إن�سانيتهم والتوت فطرتهم.
وان�ضم ملو�سى وهارون اثنان من القوم .تقول بع�ض الكتب
�أنهم خرجوا يف عدد كبري ،مل يجد مو�سى من بينهم غري رجلني
على ا�ستعداد ملهمة اال�صالح ،وراح هذان الرجالن يحاوالن �إقناع
القوم بدخول الأر�ض من �أجل اال�صالح اعتمادا على منهج اهلل
ون �أَ ْن َعم هّ ُ
تعاىل } َق َال َر ُج َ
الل َع َل ْيه َِما ا ْدخُ ُلواْ
ال ِن ِم َن ا َّل ِذ َ
ين َيخَ ا ُف َ َ
اب َف�إِ َذا َدخَ ْل ُت ُمو ُه َف ِ�إن َُّك ْم َغا ِل ُب َ
ون َو َع َلى هّ ِ
الل َف َت َو َّك ُلواْ �إِن
َع َل ْي ِه ُم ا ْل َب َ
ُكن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِن َني{( .)30ولكن بني �إ�سرائيل جميعا كانوا يتدثرون
و�سى �إِنَّا َلن نَّدْ خُ َل َها �أَ َبدً ا َّما َدا ُمواْ ِفي َها{(.)31
بال�سلبية } َقا ُلواْ َيا ُم َ
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ف�سدت فطرتهم ،وانهزموا من الداخل ،واعتادوا ال�سلبية ،فلم يعد
يف ا�ستطاعتهم �أن يكونوا �إيجابيني ،وما عاد بالإمكان �أن ت�سريهم �إال
القوة .و�إن بقي يف ا�ستطاعتهم �أن يتواقحوا على نبي اهلل ،وقال قوم
نت َو َر ُّب َك َفقَا ِتال �إِنَّا َها ُه َنا
مو�سى له كلمتهم ال�شهرية } َفا ْذ َه ْب �أَ َ
َق ِاعدُ َ
ون{( )32هكذا ب�صراحة وبال التواء.
�أدرك مو�سى �أن هذا اجليل من قومه ما عادوا ي�صلحون حلمل
املنهج الرباين وتطبيقه .مات فرعون ولكن �آثاره يف النفو�س باقية
يحتاج �شفا�ؤها مدة طويلة.
وهذا هو حال ال�شعوب التي عا�شت يف ظل القهر والدكتاتوريات
لفرتات من الزمن ،فلم يعد ممكنا بعد زرع الذل يف نفو�سهم
واعتيادهم على ال�سلبية جتاه �أمر التغيري واال�صالح ،مل يعد ممكنا
�أن ي�ساقوا �إىل اخلري ب�سهولة .لقد اعتادوا �أن ت�سريهم القوة القاهرة
للفرعون ،وال بد ل�سيدهم اجلديد -وهو الإميان الدافع للإيجابية
واال�صالح -من �أن يقا�سي الأهوال لت�سيريهم.
واملت�أمل يف هذه الق�صة يرى �أن من قواعد احلكم عند «الظاهرة
الفرعونية» هي �إلغاء عقول النا�س واختيارهم احل ّر والتحكم حتى
يف �أفكارهم ،وهذا من �أ�سو�أ ما ميكن �أن مير على �شعب �أو جمتمع
وله �أثار �سلبية وفواجع هائلة .ف�إذا قال اال�شرتاكية هي وحدها ّ
احلل
يجب �أن يعتقد اجلميع �أن �أي حال �آخر م�ؤامرة وخيانة ورجعية ،و�إذا
ر�أى �أن النظام الليربايل هو طوق النجاة فال يجوز لأحد �أن يرى غري
يحق لأحد �أن يختار
ذلك ولو كانت معه �ألف حجة علمية ،بل ال ّ
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عقيدة �أو فكر �إال الذي ي�ؤمن به الطاغية ،وعلى ال�شعب �أن يكون
على عقيدة هذا الدكتاتور �أو فكره و�إن مل َين َت ِم!.
�أمل ينكر فرعون على �سحرته عندما �آمنوا مبو�سى عليه ال�سالم
بقوله }�آ َمن ُت ْم َل ُه َق ْب َل �أَ ْن �آ َذ َن َل ُك ْم{( ،)33حتى الإميان الذي حمله
القلب يخ�ضع لإذن فرعوين م�سبق! وكم ع�شنا هذا يف عاملنا
احلق
العربي ومازلنا نعي�شه ،رغم �أن اهلل تعاىل مل يفر�ض دينه ّ
على �أحد بل قال } َو ُق ِل الحْ َ قُّ ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َمن َ�شاء َف ْل ُي�ؤْ ِمن َو َمن َ�شاء
نت
َف ْل َي ْك ُف ْر{ ( ،)34وقال لر�سوله الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم }�أَ َف َ�أ َ
ا�س َح َّتى َي ُكونُواْ ُم�ؤْ ِم ِن َني{(.)35
ت ُْك ِر ُه ال َّن َ
ويف ج ّو الدكتاتورية والإرهاب الفكري متوت املواهب وينعدم
الإبداع ،ومتر�ض النفو�س وينت�شر الف�ساد وينعك�س ذلك على
الأخالق وال�سلوك والقيم .وي�صبح النفاق وهيمنة حمبي اجلاه
والنفوذ هي ال�سمة الغالبة للمجتمع ،وي�ؤمتن اخلائن ويخ ّون الأمني،
وي�سود التع�صب القبلي والع�شائري .و�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ذلك
احلروب التي ال حتكمها ر�ؤية وال هدف وما ت�ستنزفه من طاقات
ب�شرية واقت�صادية هائلة ،ف�إن النتيجة احلتمية تكون يف انت�شار اجلوع
واخلوف والر�شوة والف�ساد ،وانت�شار احل�سد واحلقد �سوء الظن
والغيبة والنميمة بني النا�س .فتتمزق �شبكة العالقات االجتماعية،
وين�شغل النا�س ب�أ�شيائهم املادية وحاجاتهم اليومية ،وت�سيطر هذه
الأمور على التفكري حتى ال ترتك مت�سعا للق�ضايا الكربى ،وال
تدع جماال للإح�سا�س بالتحديات الداخلية واخلارجية .ويعودون
كاجلاهلية همة �أهدهم ال تتعدى بطنه .وهنا يلفظ املجتمع �أنفا�سه
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ومير�ض مر�ضا �شديدا ،وتنبعث منه روائح املر�ض املميت .فتتقدم
�إحدى اجلماعات الب�شرية الأخرى لت�ستغل الفر�صة وتنق�ض على
فري�ستها بكل ي�سر و�سهولة ،كما تنق�ض �صغار الوحو�ش على جثة
الثور الكبري لتنه�ش حلمه وتقطع �أو�صاله بعد �أن كانت يف حياته
عندما كان �صحيحا -ترتعب من منظره.�إنها لي�ست م�س�ألة متعلقة بفرتة تاريخية معينة وال بح ّيز من
الأر�ض وال بقوم دون �آخرين� ،إمنا هي جمموعة من اخل�صائ�ص
تتجمع بالرتاكم يف جمتمع �أو �شعب �أو �شعوب تنهار نف�س ّيا فتفقد
الثقة بذاتها وت�صبح ال�سلبية -جتاه �أمر اال�صالح� -سمتها وال تقوى
على تفعيل طاقاتها الب�شرية واملادية فتخلد �إىل �إ�سالم �أمرها �إىل كل
مت�س ّلط يفعل بها ما ي�شاء ،بل قد ي�صل بها احلال �إىل �أنها ال تر�ضى
بغري القوة لتحكمهم وت�سري �أمورهم.
وهذا ما نراه اليوم ،فرتى ل�سان حال البع�ض يقول «نحن ال ينفع
معنا -لكي ي�ستقيم �أمرنا� -إال حاكم دكتاتور ..نحن ال تنفع معنا �إال
القوة» ،والبع�ض جتده يقول �صراحة «نحن ال ينفع معنا �إال فرعون
ليحكمنا»! .وهذه وللأ�سف ال�شديد من �أهم معوقات التغيري التي
قد تواجه الأفراد واملجتمعات� ،إذ �أن احلكم الدكتاتوري الطويل
الأمد ي�ؤدي �إىل الإدمان على ال�سلبية .ف�إذا ما �أذهب اهلل تعاىل
بقدرته الفرعون احلاكم ،ف�إن املجتمع –ابتداء بالفرد -يكون �أمام
عدة خيارات� ،أهمها:
• الإيجابية جتاه �أمر اال�صالح ..ابتداء بالنف�س والقاعدة الربانية
تقول }� َّإن هَّ َ
الل ال ُيغ ِرّ َُي َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِرّ َُيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سه ِْم{( .)36وهذا
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يحتاج �إىل جهد كبري قد ال تطيقه النفو�س التي �أدمنت ال�سلبية� ،إذ
�أن �أمر التغيري واكت�ساب عادات جديدة وترك امل�ألوف �صعب جدا
على النفو�س .فالنف�س بطبعها تنفر من التقييد وااللتزام ،خا�صة �إذا
مل يكن وراء ذلك منفعة قريبة� ،أو فائدة مادية حم�سو�سة .لذلك
على الإن�سان الذي �أراد طريق اال�صالح �أن يقوم برتوي�ض نف�سه،
و�إخ�ضاعها ،و�ضبطها ،وتدريبها بالتدريج ،حتى ت�ألف االلتزام ومتيل
�إىل كل ما من �ش�أنه �أن يكون �سببا يف تزكية نف�سه ويف نه�ضة �أمته
�شيئا ف�شيئا.
• الركون �إىل ال�سلبية ..وذلك عن طريق اال�سقاطات .ويف هذه
املرحلة -مرحلة اال�سقاطات -ف�إن ال�شخ�ص �-أو املجتمع -ال يرى
�أنه ال�سبب يف م�شاكله وو�ضعه احلايل ،فهو ي�سقط كل معاناته على
الظروف والأ�سباب اخلارجية ،وعلى احلاكم الدكتاتور الذي ذهب
وتركه فري�سة لكل من هب ودب� ،أو على احلاكم القوي املخ َل�ص
الذي مل ي�أت بعد!؟ ويف هذه املرحلة ف�إن الإن�سان ال �أمل له من
تغيري و�ضعه� ،أو التغلب على م�شكلتـه! ملاذا؟ ذلك لأن ال�شخ�ص
يف هذه احلالة ال يرى �أنه بالإمكان �أن يكون هو جزء من احلل،
وبالتايل فهو غري مطالب بتغيري نف�سه وامل�شاركة يف �إيجاد احللول.
فتزداد هموم هذا ال�شخ�ص وي�ست�سلم للي�أ�س والإحباط وكرثة
ال�شكوى -وك�أنه يدور يف دائرة مغلقة -وجتد ل�سان حاله يقول :ال
فائدة ..هذا الزمن تعي�س ..ومن امل�ستحيل �أن يحدث �أي تغيري..
�أي نه�ضة هذه التي تتحدث عنها ..لنكن واقعيني !..ل�سان حالهم
يقول قوله تعاىل }�..إِنَّا َها ُه َنا َق ِاعدُ َ
ون{(.)37
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املرحلة الثالثة ..احلكم بالتيه واال�ستبدال

عاد مو�سى �إىل ربه يحدثه �أنه ال ميلك �إال نف�سه و�أخاه

} َق َال َر ِّب �إ يِِّن ال �أَ ْم ِل ُك �إِ َّال َن ْف ِ�سي َو�أَ ِخي َفا ْف ُر ْق َب ْي َن َنا َو َبينْ َ ا ْل َق ْو ِم
ا ْل َف ِا�س ِق َني{ ( .)38وبهذه النف�سية �أ�صدر اهلل تعاىل حكمه على هذا

اجليل الذي ا�ست�سلم للي�أ�س وال�سلبية والقعود جتاه �أمر اال�صالح
املبني على االلتزام ب�شرع اهلل تعاىل .كان احلكم هو التيه �أربعني
�ض َف َ
ني َ�س َن ًة َي ِتي ُه َ
ال
عاما } َق َال َف�إِ َّن َها محُ َ َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم �أَ ْر َب ِع َ
ون يِف الأَ ْر ِ
َت�أْ َ�س َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َف ِا�س ِق َني{(.)39
حكم اهلل عليهم بالتيه ،وكان احلكم يحدد �أربعني عاما كاملة،
وهنا ن�س�أل :ملاذا حدد اهلل الرقم اربعني؟ حتى ميوت هذا اجليل �أو
ي�صل �إىل ال�شيخوخة ،ويولد بدال منه جيل �آخر ،جيل �إيجابي مل
يهزمه �أحد من الداخل ،وي�ستطيع �ساعتها �أن يلتزم ب�شرع اهلل تعاىل
و�أن ي�صلح و�أن ينت�صر .نحن نخ�شى �أن يكون فينا مثل هذا اجليل
املذكور يف القر�آن!.
نظرة ت�أملية يف القانون الإلهي للتغيري� ..إن املت�أمل يف كتاب اهلل
جل وعال ي�ستطيع �أن يرى �أن هناك قانونني رئي�سني للتغري وردا يف
القر�آن الكرمي:
قال تعاىل } َذ ِل َك ِب�أَ َّن هَّ َ
الل مَ ْ
ل َي ُك ُمغ رَِّي ًا ِن ْع َم ًة �أَ ْن َع َم َها َع َلى َق ْو ٍم
َح َّتى ُيغ رِّ َُيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سه ِْم{( ،)40هنا الكالم عن نوع من النا�س

�أو�ضاعهم جيدة ويف نعمة ،ثم �أزيلت هذه النعمة .وكما نعلم ف�إن
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اهلل تعاىل ال يزيل النعم عن الب�شر �إال �إذا هم فعلوا �شيئا �أدى �إىل
زوال هذه النعم.
هَّ َ
َيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سه ِْم َو�إِ َذا
َي َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ رِّ ُ
وقال تعاىل }�إ َِّن الل ال ُيغ رِّ ُ
�أَ َرا َد هّ ُ
الل ِب َق ْو ٍم ُ�سو ًءا َف َال َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه ِمن َوالٍ {( .)41هنا
العك�س متاما� ،أنا�س �أو�ضاعهم غري جيدة ..ف�شل وف�ساد وم�شاكل
وت�أخر ..لن تتح�سن �أو�ضاعهم -هذه قاعدة -لن تتح�سن �إال ب�أن
يعملوا �شيئا ويغريوا ،ولكن ب�شرط �أن يبد�أ التغيري من القاعدة.
علماً �أن ال�سنة االجتماعية يف التغيري هي �سنة جمتمع ال �سنة
�أفراد ،فهي لي�ست حتول يحدث لفرد �أو اثنني �أو ع�شرة �أو ع�شرين.
�إنه ال بد من ت�شكل ن�سبة اجتماعية معينة ت�صل �إىل الدرجة
احلرجة -وهي الدرجة التي تعقبها مبا�شرة حدوث التحول� -أي
البد �أن يغري املجتمع نف�سه �أوال حتى يحدث اهلل تعاىل التغيري من
�أحواله الداخلية واخلارجية .حيث �إن اهلل تعاىل �إذا ر�أى �أن عباده قد
غريوا ما ي�ستطيعون تغيريه يف �أنف�سهم وجمتمعاتهم ،ف�إنه يغري لهم ما
يعجزون عن تغيريه ،ويهيئ لهم �أ�سباب ذلك.
وهذا ما يحدثه احلراك ال�شعبي الهادف املطالب بالتغيري -على
�سبيل املثال -وال حتدثه االنقالبات �سواء كانت من الداخل
كانقالب ع�سكري �أو من اخلارج كاحتالل دولة لدولة �أخرى.
ذلك لأن االنقالب ُيحدِ ث تغيريا يف نظام معني ،وقد يكون النظام
اجلديد �أف�ضل من القدمي ،وقد يكون �أ�سو�أ وهذا هو الغالب ،ملاذا؟
لأن االنقالب –يف الغالب -هو طلب لل�سلطة ،وهو تغيري يحدث
لأ�شخا�ص احلكام مع بقاء القوة معيارا للحكم .ومهما يكن الأمر
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ف�إن التغيري -يف هذه احلاالت -ال مي�س املجتمع على �أي م�ستوى
من امل�ستويات .ومبا �أن النا�س هم الأ�سا�س يف عمليات التغيري
الكربى ،ف�إن ما يلحق بالأمم ـ يف الأعم والأغلب -من �أ�ضرار ب�سبب
االنقالبات �أكرث بكثري مما تناله من منافع.
�أما احلراك اجلماهريي املطالب باحلرية واال�صالح فهو بالأ�سا�س
طلب للتغيري ولي�س لل�سلطة ،وغالبا ما يكون له �أثر كبري يف التغيري
من الداخل على م�ستوى الفرد وعلى م�ستوى املجتمع .وفيه جند �أن
التغيري يح�صل على م�ستويات عديدة ويف وقت قيا�سي ،حيث �أن
التخل�ص من الي�أ�س وال�سلبية و�إحياء الإيجابية -الدافعة للتغيري-
يف النفو�س واملجتمعات يحتاج يف العادة �إىل زمن طويل.
مثال� ..إن املجتمع املحكوم بالظاهرة الفرعونية -التي تنطبق عليها
اخل�صائ�ص املذكورة يف القر�آن الكرمي -لفرتة طويلة من الزمن� ،إذا ما
غلبت عليه ال�صفات التالية:
• البعد عن دين اهلل تعاىل وال�سلبية جتاه �أمر التغيري والعودة �إىل
املنهج الرباين القومي وتطبيقه.
• النفاق والطاعة العمياء للفرعون واعتقاد ما يعتقد به من �أفكار
و�إن كانت خمالفة ملنهج اهلل تعاىل ،بحيث ت�صبح عقيدة الفرعون
احلاكم هي ال�سمة الغالبة وامل�سيطرة على فكر املجتمع.
• عدم البدء بالتغيري من الداخل ،وانتظار �أن ي�أتي التغيري من
اخلارج.
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• توقف الدعوة والرتبية وعدم االلتزام ب�سنة التدرج التي
ركزت على ا�صالح النفو�س والفكر �أوال.
• الإ�صرار على البعد عن منهج اهلل وعدم التفكري يف الرجوع
�إليه ،حتى بعد رحيل الفرعون ور�ؤية االبتالء ومعرفة حقيقة �أنه ال
ملج�أ من اهلل تعاىل �إال �إليه.
ف�إن اهلل تعاىل قد يبتلي هذا املجتمع ب�أنواع من االبتالءات،
منها:
• (ظلم خارجي وفرقة داخلية) ..ب�أن ي�سلط اهلل عليهم من اخلارج
من هو �أ�شد ظلما من الفرعون } ُق ْل ُه َو ا ْلقَا ِد ُر َع َلى �أَن َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم
َع َذا ًبا ِّمن َف ْو ِق ُك ْم .{..ويبتليهم من الداخل بالفرقة واالختالف
الهدام }�..أَ ْو َي ْلب َِ�س ُك ْم ِ�ش َيع ًا َو ُي ِذيقَ َب ْع َ�ض ُكم َب�أْ َ�س َب ْع ٍ�ض {..في�صبح
االختالف املقيت هو ال�سمة الطاغية على املجتمع وي�صبح اجلدل
ال�سلبي املفرق للقلوب هو ال�سمة الغالبة على جمال�س احلديث
والذي غالبا ما يدور حول امل�شاكل ال احللول .و�إذا ذكر احلل ،فكل
احللول مطروحة �إال حل واحد :الدعوة �إىل اهلل تعاىل و�إىل الرجوع
�إىل املنهج الرباين القومي من �أجل نه�ضة �شاملة مبنية على �أ�س�س
�صحيحة .قال تعاىل } ُق ْل ُه َو ا ْلقَا ِد ُر َع َلى �أَن َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذا ًبا ِّمن

َف ْو ِق ُك ْم �أَ ْو ِمن حَ ْت ِت �أَ ْر ُج ِل ُك ْم �أَ ْو َي ْلب َِ�س ُك ْم ِ�ش َيع ًا َو ُي ِذيقَ َب ْع َ�ض ُكم َبْ�أ َ�س
�ض ُ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُه َ
انظ ْر َك ْي َف ن َُ�ص ِّر ُف الآ َي ِ
ون{(.)42
َب ْع ٍ
• (فقدان القدرة على ترتيب الأولويات والتمييز بني احلق

والباطل)� ..إن توقف الدعوة والرتبية لفرتات طويلة ،وعدم الإعداد
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امل�سبق للأزمات وملا بعد التمكني ،وعدم درا�سة الواقع درا�سة
عميقة ،يجعل البع�ض -وخا�صة يف �أوقات الأزمات -يرى احلق
باطال فيجتنبه ،ويرى الباطل حقا فيتبعه ،فتختلط الأولويات ،وتكرث
الأخطاء ،ويخون الأمني ،وي�ؤمتن اخلائن ،وتزيد حالة التمرد والتي قد
ت�صل �إىل م�ستوى القيادات وحتى الإ�سالمية منها ،ويتم النظر �إىل
امل�صالح واملفا�سد من منظار �ضيق �آين لي�س فيه بعد نظر �أو حتقق من
م�آالت امل�صالح �أو عواقب املنافع فتتفاقم اخل�سارة وتتواىل الفواجع
خ�صو�صا بني ال�صف الذي يحمل راية النه�ضة.
• (االنغما�س يف مرحلة اال�سقاطات) ..وهي مرحلة يف علم
التغيري تعني االعتقاد بنظرية امل�ؤامرة و�إلقاء اللوم على الآخرين
وعدم االعرتاف بالأخطاء ،فتجد كل فئة ترمي اللوم على �أختها
وت�سقط كل معاناتها وتعرثها على الظروف اخلارجية والآخرين.
• (توقف الدعوة وندرة الدعاة) ..ب�أن تقل فيهم الدعوة �أو
تتوقف بالكلية ،ويقل فيهم الدعاة وامل�صلحون �إىل حد الندرة ،وجتد
الغالبية ي�سارعون �إىل احللول ال�سريعة و�إىل التغيري الذي يبد�أ من
القمة .و�إذا ما ترافق ذلك مع توقف الرتبية واالنغما�س يف املادية
والتوكل على الأ�سباب ،وما يرتتب على ذلك من ق�سوة ت�صيب
القلوب ولني ي�صيب املواقف ،ف�إن اهلل تعاىل يكلهم �إىل �أ�سبابهم
وين�سيهم �سنته عز وجل يف الن�صر والتمكني التي جاءت يف قوله
تعاىل } َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َين �آ َم ُنوا �إن {..و «�إن» كما هو معروف �أداة
َن�صروا هَّ َ
ن�ص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت
الل َي ُ
�شرط جازمة } َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا �إن ت ُ ُ
�أَ ْقدَ ا َم ُك ْم{(.)43
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• (فتنة الدين) ..و�أ�شد �أنواع البالء و�أخطرها هي فتنة الدين.
فتجد ه�ؤالء القوم قد �أ�شرب يف قلوبهم حب الفرعون احلاكم .فرتى
البع�ض قد ال يت�أثر عندما تذكر له الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ولكنه يت�أثر ت�أثرا بالغا عندما يتم ذكر الفرعون الذي �أ�صبح –وهو
يحمل كل ال�صفات الفرعونية املذكورة يف القر�آن الكرمي -رمزا
وقدوة بل و�أمرا مقد�سا ال ميكن امل�سا�س به .وكذلك الأمر بالن�سبة
لعقيدته �أو فكره دون النظر فيما �إذا كان هذا الفكر مطابقا وموافقا
ل�شرع اهلل تعاىل وما �أنزله من احلق.
�أمل يحدث هذا كله مع قوم مو�سى عليه ال�سالم ،كما جاء
يف قوله تعاىل } َو�إِ ْذ �أَخَ ْذنَا ِميثَا َق ُك ْم َو َر َف ْع َنا َف ْو َق ُك ُم ُّ
الطو َر خُ ُذوا

ا�س َم ُعوا َقا ُلوا َ�س ِم ْع َنا َو َع َ�ص ْي َنا َو�أُ�شْ ِر ُبوا يِف ُق ُلو ِبه ُِم
َما �آت َْي َن ُاك ْم ِب ُق َّو ٍة َو ْ
ا ْل ِع ْج َل ب ُِك ْف ِر ِه ْم ُق ْل ِب ْئ َ�س َما َي ْ�أ ُم ُر ُك ْم ِب ِه ِ�إميَان ُُك ْم ِ�إ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِن َني{(.)44

ولننظر ماذا حدث لهم ولنت�أمل ولنعترب !..بعد �أن �أذهب اهلل
تعاىل بقدرته فرعون و�أغرقه �أمام �أعينهم� ،أخذ اهلل تعاىل على قوم
مو�سى عليه ال�سالم عهداً م�ؤكداً ب�أن يلتزموا ب�شرعه جل وعال
الذي �أنزله على نبيهم ..فنق�ضوا العهد ومل يلتزموا مبا �أُمروا به..
فابتالهم جل وعال -ب�أن رفع فوقهم الطور -وذلك ليعلموا �أنه ال
بجد،
ملج�أ منه �إال �إليه ،وقال لهم جلت قدرته (خذوا ما �آتيناكم ٍّ
وا�سمعوا و�أطيعوا) ( ،)45وذلك من �أجل مهمة اال�صالح واخلالفة يف
الأر�ض التي من �أجلها خُ لِقوا ..وبعد �أن �سمعوا كل هذا وا�ستوعبوه
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وعرفوه حق املعرفة ،وبعد �أن ر�أوا االبتالء ب�أعينهم ،ماذا فعلوا؟!
ظلوا مبتعدين عن دين اهلل و�أ�صروا على عدم الإلتزام ب�شرعه الذي
�أنزله على ر�سولهم .فماذا كانت النتيجة؟ �أ�شرب يف قلوبهم حب
(العجل) ب�إ�صرارهم هذا.
ومعنى (�أ�شربوا)� :أنه ُجعل هذا احلب ك�أنه ماء �سقي به القلب.
وذلك يعني �أن «العجل» قد �صار يف قلوبهم ،و�سرى فيهم م�سرى
الدم ،حتى لو مل يعد هناك جت�سيم مادي للعجل ب�شكل مبا�شر
على واقعهم .ك�أن ذلك يعني �أنه �سكن ر�ؤيتهم للحياة ،ومل يعد
مهماً كثرياً هنا� ،إن كانوا ي�ؤدون طق�ساً معيناً للعجل �أو ال ،بال�ضبط
«�أُ�شرب» هي الكلمة التي تعرب عن حالتهم.
والن�ص القر�آين مل يورد ق�صة العجل ودخوله يف قلوب بني
�إ�سرائيل �-أي يف جوهر ر�ؤيتهم للحياة -من �أجل ال�سرد التاريخي
فح�سب .وحكاية العجل قد تتكرر يف حياة النا�س بخطوطها العامة
دون تفا�صيلها .فحب الفرعون �أو االعتقاد بر�ؤيته �أو فكره البعيد
عن منهج اهلل تعاىل واملتمثل يف رمز «العجل» هو الذي قد ي�سيطر
على بع�ض املجتمعات يف مثل هذه احلاالت ،فينعك�س ذلك على
كل �شيء ،وال ي�ستطيعون -عندئذ� -أن ينظروا للحياة �إال من خالل
فكر �أو عقلية �أو طريقة تفكري ذلك «الفرعون» ،فت�صبح ر�ؤيتهم ر�ؤية
جامدة ال جتديد فيها والحياة.
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و�سى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم مِ َ
ل ُت�ؤْ ُذو َن ِني َو َقدْ
قال تعاىل } َو�إِ ْذ َق َال ُم َ
ول هَّ
َاغ هَّ ُ
ون �أَ ِيّن َر ُ�س ُ
َاغوا �أَز َ
الل �إِ َل ْي ُك ْم َف َل َّما ز ُ
َت ْع َل ُم َ
الل ُق ُلو َب ُه ْم{(.)46

ولنت�ساءل؟ كيف �آذى قوم مو�سى نبيهم عليه ال�سالم؟! وذلك
برتكهم و�إعرا�ضهم ال�شديد عن �شريعة اهلل تعاىل التي �أنزلها على
نبيهم مو�سى عليه ال�سالم .فماذا حدث لهم ملا «عدلوا عن احلق
مع علمهم به ،و�أ�ص ُّروا على ذلك»؟! «�صرف اهلل قلوبهم عن قَبول
الهداية؛ عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنف�سهم»(.)47
ونت�ساءل� :ألي�س هجر القر�آن الكرمي والإ�صرار على عدم العودة
�إليه كحل �أ�سا�سي مل�شاكلنا فيه �إيذاء للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟
الر ُ�س ُ
ول َيا
كما جاء يف قوله تعاىل على ل�سان ر�سوله الكرمي } َو َق َال َّ
رب �إن
َر ِّب �إ َِّن َق ْو ِمي اتَّخَ ُذوا َه َذا ا ْلق ُْر� َآن َم ْه ُجو ًرا{(� ،)48أي« :يا ِّ
قومي تركوا هذا القر�آن وهجروه ،متمادين يف �إعرا�ضهم عنه وترك
تدبره والعمل به وتبليغه»( .)49وجتد ل�سان حال البع�ض يقول« :نحن
م�ؤمنني باهلل تعاىل ونعلم �أنه هو اخلالق الرزاق» } ُق ْل ِب ْئ َ�س َما َي�أْ ُم ُر ُك ْم
ِب ِه �إِميَان ُُك ْم �إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُم ْ�ؤ ِم ِن َني{(« ،)50قل لهم �-أيها الر�سولَ :-ق ُب َح
م�صدقني مبا �أنزل اهلل
ما ي�أمركم به �إميانكم من» «ال�ضالل� ،إن كنتم ِّ
عليكم»( .)51حيث �أن الإميان احلقيقي ال يحمل �صاحبه �إال على
االلتزام مبنهج اهلل تعاىل و�شريعته.
وهنا يحكم اهلل تعاىل على مثل هكذا جيل بالتيه -و�إن كان
فيه بع�ض اال�ستثناءات كالرجلني اللذين �أنعم اهلل عليهما وحمال
راية الدعوة واال�صالح والتغيري مع مو�سى وهارون عليهما ال�سالم-
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وي�ستبدله بجيل جديد ملتزم بكتاب اهلل تعاىل و�شريعته عز وجل ،قال
تعاىل } َو�إ ِْن َت َت َو َّل ْوا َي ْ�س َت ْب ِد ْل َق ْو ًما َغ رْ َي ُك ْم ُث َّم ال َي ُكونُوا �أَ ْمثَا َل ُك ْم{(.)52
ت�سا�ؤل وتنبيه� ..أمل ي�أخذ اهلل تعاىل على كل م�سلم ر�ضي بالإ�سالم
دينا ،عهدا م�ؤكدا بااللتزام والتم�سك ب�شرع اهلل تعاىل؟! }
ا�س َت ْم ِ�س ْك بِا َّل ِذي �أُ ِ
وح َي إِ� َل ْي َك �إِن ََّك َع َلى ِ�ص َر ٍاط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم{ (.)53
َف ْ
�أمل ي�أمرنا اهلل تعاىل ب�أن ن�أخذ القر�آن ونتم�سك به؟� ..أمل نعلم �أنه
�أمانة يف عنق كل م�سلم ،و�سوف ن�س�أل عنه �أمام اهلل عز وجل } َو�إِ َّن ُه
َل ِذ ْك ٌر َّل َك َو ِل َق ْو ِم َك َو َ�س ْو َف ت ُْ�سَ�أ ُل َ
ون{( .)54فهل نحن م�ستعدون
لهذا ال�س�ؤال؟!� ..ألي�س البعد عن منهج اهلل تعاىل وعدم التفكري
يف الرجوع �إليه -رغم كل هذه امل�آ�سي واالبتالءات -ينطبق عليه
قوله جل وعال } َ�س ِم ْع َنا َو َع َ�ص ْي َنا{؟! فما النتيجة بعد هذه املخالفة
ال�صريحة؟! احلذر كل احلذر من الوقوع يف هذه الفتنة ال�شديدة
التي حلت بقوم مو�سى عليهم ال�سالم.
وقد مكث بنو �إ�سرائيل يف التيه �أربعني �سنة ،حتى فني جيل
ب�أكمله .فني اجليل اخلائر املهزوم من الداخل ،وولد يف �ضياع
ال�شتات والبعد عن الأوطان وق�سوة التيه جيل جديد .جيل مل
يرتب و�سط مناخ يت�صف بال�سلبية يف جمال اال�صالح والدعوة �إىل
اهلل ،ومل ي�شل روحه انعدام احلرية والدكتاتورية .جيل مل ينهزم من
الداخل ،جيل مل يعد ي�ستطيع الأبناء فيه �أن يفهموا ملاذا يطوف
الآباء هكذا بغري هدف يف تيه ال يبدو له �أول وال ت�ستبني له نهاية،
�إال خ�شية من لقاء العدو .جيل �صار م�ستعدا لدفع ثمن �آدميته
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نت َو َر ُّب َك
} َفا ْذ َه ْب �أَ َ

وكرامته من دمائه ،جيل ال يقول ملو�سى
َفقَا ِتال �إِنَّا َها ُه َنا َق ِاعدُ َ
ون{ .جيل �آخر ،جيل لي�ست الدنيا هي
كل حياته والدنيا هي التي ت�سريه ،جيل ال ي�سعى وراء ال�شهوات
واملحرمات وم�صاحله ال�شخ�صية ،جيل لي�ست ق�ضيته يف احلياة
تكوين نف�سه واالعتناء ب�أ�سرته فقط .بل جيل من ال�شباب ق�ضيته
الأوىل هي ن�صرة اهلل تعاىل ون�صرة دينه الإ�سالم ،جيل �إيجابي تربى
على القر�آن الكرمي ،جيل م�ساجد و�صالة فجر ،جيل يتخلق بخلق
القر�آن الكرمي ،جيل ي�صلح �أن يفتح بالده ليقود عملية اال�صالح
ويقود الأمة الإ�سالمية من جديد� .أخريا ولد هذا اجليل و�سط تيه
الأربعني عاما.
ولقد قدر ملو�سى ،زيادة يف معاناته ورفعا لدرجته عند اهلل تعاىل.
قدر له �أال تكتحل عيناه بر�ؤية هذا اجليل .فقد مات مو�سى عليه
ال�سالم قبل �أن يدخل اجليل اجلديد الأر�ض التي كتب اهلل
عليهم دخولها ،ومات �سيدنا هارون �أي�ضا .وقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم حني كان قومه ي�ؤذونه يف اهلل :قد �أوذي مو�سى ب�أكرث
من ذلك ف�صرب.
ويف هذا داللة �أن على امل�سلم اجلاد �أن يبذل ما يف و�سعه لبناء
نف�سه وتربيتها �أوال والأخذ بجميع الأ�سباب لال�صالح وامل�شاركة يف
�صناعة نه�ضة الأمة الإ�سالمية وبناء وقيادة جيل الن�صر والتمكني.
ولي�س عليه �إدراك النتائج ،ذلك لأن النجاح والنتائج بيد اهلل تعاىل
عز وجل.
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املرحلة الرابعة :حلظة التمكني

و�سى ِل َف َتا ُه{( .)55كان يو�شع
وهنا ظهر يو�شع بن نون } َو ِ�إ ْذ َق َال ُم َ
فتى تربى على يد �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم ف�أ�صبح اليوم �صاحلا
لأن يقود اجليل اجلديد لتحرير الديار .وخرج يو�شع مع جيله من بني
�إ�سرائيل وحا�صروا الأر�ض املقد�سة عدة �أ�شهر .قال النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) (ان �آخر يوم يف املعركة كان يوم جمعة) لأنه كان
حمرم على بني �إ�سرائيل العمل يوم ال�سبت �أو القتال فيه .اليوم
�سينتهي مع غروب ال�شم�س ،وكان يو�شع ينظر �إىل ال�شم�س وهي
تبد�أ بالغروب ،لو انها غربت �ستتوقف املعركة و�سيح�صنون �أنف�سهم
وي�ضيع كل الن�صر الذي حتقق .يقول النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
(فقال لل�شم�س� :إنك م�أمورة و�أنا م�أمور ،اللهم احب�سها علينا)..
ويقول النبي (..فحب�ست حتى فتح اهلل عليه) ،وقال الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم) (�إن ال�شم�س مل حتب�س على ب�شر �إال ليو�شع ليايل
�سار �إىل بيت املقد�س)( .)56وحتقق الن�صر ومبجرد دخولهم الأر�ض
املقد�سة غربت ال�شم�س ف�سبحانه الذي بيده ملكوت كل �شئ،
و�سبحان الذي يقول لل�شئ كن فيكون .ظلوا يعملون �أربعني �سنة
من �أجل �أن يحرروا الأر�ض املقد�سة وال ت�أتي املعجزة �إال يف �آخر
حلظة؟! وذلك الن�صر الذي ال ي�أتي �إال جليل تربى على القر�آن
الكرمي ،جيل م�ؤمن خمل�ص لن�صرة اهلل تعاىل ون�صرة دينه ونبيه،
فتتحرر بالدنا ونقود عملية الإ�صالح والنه�ضة من جديد ب�إذن اهلل.
�إياكم �أن تي�أ�سوا واهلل �سيعز دينه ،وال ت�ستغربوا ور�سولكم القائل
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حتى احلجر ينطق فيقول (يا م�سلم! يا عبد اهلل! هذا يهودي خلفي
فتعال فاقتله)(� ،)57أمل يقل هذا ر�سول اهلل يف حديث �صحيح؟! ما
الفرق بني معجزة حب�س ال�شم�س ومعجزة نطق احلجر تلك املعجزة
التي بانتظارنا؟! فقط علينا �أن ن�أخذ بالأ�سباب ،و�أن نكون �صادقني
مع �أنف�سنا ومع اهلل تعاىل بالعمل على ن�صرة اهلل عز وجل ون�صرة دينه
الإ�سالم واملبادرة بعملية اال�صالح واالتخاذ بجميع �أ�سباب وقوانني
النه�ضة والتمكني.
كان هذا جانب من ق�صة �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم ،وكل ما
علينا فعله �-إن كنا جادين يف البحث عن حلول مل�شاكلنا -هو درا�سة
القر�آن الكرمي و�سري الأنبياء عليهم ال�سالم بعناية وتدبر ،قال تعاىل
تى
اب َما َك َان َح ِديثًا ُي ْف رَ َ
ب ٌة ِّ ألُ ْوليِ الأَ ْل َب ِ
} َل َقدْ َك َان يِف َق َ�ص ِ�ص ِه ْم ِع رْ َ
ـكن ت َْ�ص ِديقَ ا َّل ِذي َبينْ َ َيدَ ْي ِه َو َت ْف ِ�ص َ
َو َل ِ
يل ُك َّل َ�ش ْي ٍء َو ُهدً ى َو َر ْح َم ًة
ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِم ُن َ
ون{(.)58

عربة مهمة..

من خالل هذه الق�صة نرى ب�شكل وا�ضح �أن احلل يف تربية
جيل من ال�شباب ،جيل رجال جيل نافع م�ؤمن باهلل واثق من ن�صر
اهلل تعاىل .ولن يكون هذا �إال عن طريق التعاون معا� ،آباء و�أمهات
و�أ�صدقاء وزمالء و�أخوة ومعلمني وتربويني وطالباً و�أدباء وكتاباً
و�شعراء و�إعالميني وريا�ضيني وعلماء و�أطباء ومهند�سني وحمامني
وموظفني وجتاراً وعما ًال وفالحني ومهنيني وغريهم من جميع �أطياف
املجتمع ،لننتج جي ًال معداً �إعداداً مميزاً للخدمة وامل�ساهمة والبناء،
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و�أقل ت�شبثاً ب�أخطائه و�أقل �أنانية؛ جي ًال �أكرث انفتاحاً و�أكرث ثقة و�أكرث
عطاء وحباً وتالحماً ،جي ًال له ر�ؤية نحو �صناعة النجاح.
وهذا ال يعني على الإطالق الركون �إىل ال�سلبية وانتظار اجليل
املجدد! وعلينا احلذر ال�شديد من الوقوع يف فخ اال�سقاطات فرنمي
كل معاناتنا على اجليل اجلديد الذي مل ي�أت بعد ،ملاذا؟ ذلك لأن
�أ�سا�س �أي ا�صالح �أو تغيري حقيقي يجب �أن يبد�أ من الداخل� ،أي
يجب على كل منا �أن يتقي اهلل و�أن يبد�أ بنف�سه �أوال.
من �صفات اجليل املن�شود ..وللجيل املن�شود موا�صفات خا�صة،
نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
• ا�ستقالل النف�س والقلب :يعني االرتباط القلبي باهلل تعاىل
�سبحانه وبالإ�سالم دينا ومبحمد (�صلى اهلل عليه و�سلم) نبيا ور�سوال
ارتباطا وثيقا .ومن ثم ف�إن القلب يكون متعلقا باحلق والأفكار ولي�س
بالأ�شخا�ص �أو الأ�شياء املادية ،فكثري من النا�س يهتم بالأ�شخا�ص
وال يهتم بالأفكار ،وعندما تطرح عليه فكرة جتده ي�س�أل :من قائلها؟
ف�إذا قيل له ال�شخ�ص الفالين رف�ضها و�إن كانت حقا ،و�إن قيل له
فالن الذي ينتمي �إىل التيار الفالين قبلها ولو كانت باطال ،وبالتايل
ف�إن جيل النه�ضة املن�شود يجب تربيته على �أهمية التعرف على
الأفكار ومناق�شتها مناق�شة علمية مو�ضوعية بعيدا عن احلما�سة
والعاطفة .ذلك لأننا جند اليوم الكثري من النا�س جندهم �أتباع
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مقلدون لأ�شخا�ص �أو اجتاهات �أو تيارات تقليدا �أ�سا�سه احلما�سة
والعاطفة ال العقل والفكر.
• ا�ستقالل الفكر والعقل :جيل يتقن مهارات الفكر الناقد
الذي ميلك معايري يقي�س بها ال�صواب من اخلط�أ ،وميتلك منهجية
للبحث تو�صله �إىل احلق -ولي�س املق�صود به الفكر الذي ال يرى
�إال العيوب وال يركز �إال على الأخطاء �أو العقل الذي يتبع ويقلد
دون تفكري �أو تدبر -جيل يتقن مهارات التفكري الإبداعي لإيجاد
احللول لقا�ضيا الواقع ،جيل ميلك الفكر الذي ال يتجمد عند عمل
مفكر ما مهما جل قدره وعظمت مكانته .جيل ال ين�ساق –ان�سياقا
تاما -ور�آء الآباء �أو من �سبقهم دون دليل �أو برهان ،جيل ال ينطبق
عليه قوله تعاىل } َو�إِ َذا ق َ
ِيل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا َما �أَن َز َل اللهّ ُ قَا ُلو ْا َبلْ نَ َّت ِب ُع َما
�أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه �آ َباءنَا{( .)59جيل يركز على الأفكار ال على اال�شخا�ص،
جيل يتبع ار�شاد القر�آن الكرمي يف كيفية قبول الفكرة ،جيل ل�سان
()60
حاله يقول قوله تعاىل }قُلْ َهلْ عِ َند ُكم ِّم ْن عِ ْل ٍم َف ُت ْخر ُِجو ُه َل َنا{
}قُلْ َها ُتو ْا ُب ْر َهانَ ُك ْم �إِن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِق َني{ (.)61
وقد يتبادر �إىل الذهن �س�ؤال :ملاذا الرتكيز على هذه ال�صفات ّ؟!
ذلك لأن �إهمال الرتبية على اال�ستقاللية -القلبية والعقلية
والفكرية -ي�ؤدي �إىل انتاج جيل مربى تربية الأطفال ،جيل غري
واثق من نف�سه ،ي�شك يف قدراته ،ودائما ينتظر فعل من هو �أكرب منه.
جيل من ال�سهل �أن ت�سريه العاطفة واحلما�سة جتاه الأ�شياء املادية
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والأ�شخا�ص .جيل من ال�سهل عليه �أن يقع �ضحية التع�صب لتيار
معني �أو جهة معينة �أو �شخ�صا معينا �أو زعيما معينا تع�صبا يحول
دون ر�ؤية �أي خري يف �أي اجتاه �آخر.
�إننا نريد �أن نخرج جيال من القادة ولي�س جيال من الأطفال،
جيال يبادر ولي�س جيال ينتظر ،جيال يوحد الأمة ولي�س جيال يتقوقع
على نف�سه �أو منظمته ،جيال ال يعبد الو�سائل �أو يقد�سها و�إمنا يت�أكد
من �أن كل و�سيلة يقوم بها حتقق انتاج ملمو�س من قبل النا�س ،فان
مل يتحقق هذا االنتاج ط َّور الو�سيلة �أو غريها ،جي ًال يعرتف ب�أخطائه
ب�شجاعة وحكمة وال يقدم املربرات واحلجج والأعذار لف�شله وي�سقط
تعرثه على امل�ؤامرات اخلارجية والآخرين ،جي ًال ال يعتقد �أن جناح
وف�شل املنظمات النه�ضوية كالبور�صة بارتفاع وانخفا�ض دائمني وال
ميكن التنب�أ به ،و�إمنا جيل يفهم �أن للتغيري �أ�سباباً وللتمكني �سنناً
وللنه�ضة قوانني من در�سها بعناية و�أخذ بها -بعد اال�ستعانة باهلل
تعاىل -جنح ب�إذن اهلل وكانت له املكانة املتقدمة ،ومن �أهملها ف�شل
وتعرث وت�أخر ،جي ًال قلبه معلق باهلل تعاىل يحب فيه ويبغ�ض فيه،
ولي�س القلب الذي يعبد التيار الفالين �أو الزعيم الفالين ويعر�ض
عمن �سواه .جيل يحب كل من يقدم �إجنازا لن�صرة دين اهلل ويدعو
له ،حتى و�إن كان يخالفه �أو يتبنى فكرة غري التي يراها.
�إذن ،ميكن القول �إن الأولوية يف مثل هذه احلاالت يجب �أن
تكون مل�شروع فكري تربوي مبني على العقيدة ال�صحيحة والأخالق
القر�آنية والفقه احلركي الدعوي املتجدد ،تتبناه جمموعة جديدة
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جمددة من ال�شباب امل�ستقل فكريا املخل�ص لدينه ووطنه و�أمته.
و�أود �أن �أذكر نف�سي و�أهلي و�إخواين ب�أن تزكية النفو�س واالرتقاء
الفكري والأخالقي هو �أ�سا�س �أي نه�ضة ،فاهلل تعاىل ال يغري ما بنا
من ذل ودمار وف�ساد وت�أخر عن بقية الأمم ،حتى نغري ما ب�أنف�سنا
لرنتقي بها �إىل ما يحبه اهلل تعاىل وير�ضاه.
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من �أين يبد�أ اال�صالح..

�إن امل�شاركة الإيجابية يف �أمر اال�صالح والنه�ضة وبناء جيل
الن�صر والتمكني ،يحتاج من الإن�سان الإيجابي �أن يقدم وبجدية
هَّ َ
َي َما ِب َق ْو ٍم
على التغيري و�أن يبد�أ بنف�سه �أوال .قال تعاىل }� َّإن الل ال ُيغ ِرّ ُ
َح َّتى ُيغ ِرّ َُيوا َما ِب�أَن ُف ِ�سه ِْم{( .)62وعلى الرغم من و�ضوح هذه الآية
الكرمية وب�ساطتها� ،إال �أننا ال نرى من يطبق هذه القاعدة الربانية
�إال ما رحم ربي ،فتجد الغالبية من النا�س ينتظرون �أن ي�أتي التغيري
والإ�صالح من غريهم (من جيل جديد ،من حاكم قوي �أو رجل
مخُ َ ِّل ْ�ص ،من دولة �أجنبية عظمى� ،أو من حكومة جديدة قوية،
الخ .)..وبالتايل فهم غري مطالبني ببذل �أي جهد لتغيري �أنف�سهم
ومن ثم واقع احلال الذي نعي�شه اليوم !..وعلى الرغم من �أن معظم
الأمثلة ال�سابقة هي �أمور مهمة -فال حرج من تغيري وتطوير ي�أتي من
حاكم �صالح قوي �أو حكومة م�صلحة �أو جيل جديد جمدد� -إال
�أن الفي�صل �أال تكون هذه هي الأ�س�س التي يعتمد عليها من �أراد
التغيري واال�صالح ،لأن العاقبة �ستكون عك�س ما يبغي ويرت�ضي،
ملاذا؟ لأن ال�شخ�ص يف هذه احلالة ال يرى �أنه ال�سبب يف م�شاكله
وو�ضعه احلايل ،وبالتايل ف�أنه ال يرى داعي لتغيري نف�سه وتزكيتها،
وال يرى داعي لأن ي�ساهم يف �إيجاد احللول مل�شاكله .فهو ي�سقط
كل معاناته على الظروف �أو على اجليل اجلديد الذي مل ي�أت بعد
�أو احلاكم امل�صلح املنتظر وغريه من الأمثلة .ومن ال�صعب على
الإن�سان يف هذه املرحلة �أن يتغري ،ذلك لأن ال�سنة الكونية تقول �إن
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التغيري احلقيقي وطريق �أي ا�صالح يجب �أن يبد�أ من الداخل.
ويذكر علماء النف�س �ست مراحل �أ�سا�سية مير بها الإن�سان املقبل
على �أمر التغيري الإيجابي البناء.
مراحل التغيري ال�ست..

�أوال :مرحلة الإ�سقاطات ..يف هذه املرحلة -وكما ذكرنا �سابقا-
ف�إن ال�شخ�ص ال يرى �أنه قد يكون هو احد �أ�سباب م�شاكله وو�ضعه
احلايل ،وغالبا ما جتده ي�سقط كل معاناته على الظروف اخلارجية،
حتى ت�صل املرحلة عند بع�ض النا�س ليلوم الدهر �أو الكون �أو حتى
والعياذ باهلل -يرفع اللوم �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل .يف هذه املرحلةف�إن الإن�سان ال �أمل له يف تغيري و�ضعه! �إال يف حالة واحدة� ،إذا
ا�ستطاع -بعد اال�ستعانة باهلل تعاىل -االنتقال �إىل املرحلة التالية.
ثانيا :مرحلة اال�ستيعاب ..هذه املرحلة هي مرحلة االعرتاف.
�إن علماء االجتماع يقولون �إن �أوىل مراحل حل �أية م�شكلة هي
االعرتاف بوجود امل�شكلة! ملاذا؟ لأنه من ال يعرتف بوجود امل�شكلة
لن يحلها �أبداً .من هنا نعرف حر�ص الإ�سالم على قبول التوبة
من الإن�سان يف حالة اخلط�أ� .إن التائب من الذنب -املعرتف باخلط�أ
وامل�ستويف ل�شروط التوبة -كمن ال ذنب له .ل�سان حاله يقول :هذا
خط�أ و�أنا نادم عليه و�أنوي الرجوع عنه وعدم العودة �إليه .لكن امل�صر
غري املعرتف ك�أن ل�سان حاله يقول :لي�س هناك خط�أ �أ�ص ًال حتى
�أ�صححه.
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وتعترب هذه املرحلة من �أهم مراحل التغيري الإيجابي .ملاذا؟
لأن �أ�سا�س التغيري -كما ذكرنا �سابقا -يجب �أن يبد�أ من الداخل،
وعدم االعرتاف باخلط�أ يجعل الأنظار كلها -يف حالة حدوث
التعرث �أو الف�شل -تتجه �إىل اخلارج ،وترى امل�شكلة على �أنها م�ؤامرة
�أو على �أنها حدثت ب�سبب �شخ�ص ما ،وغري ذلك من الأعذار
واحلجج .وبالتايل ف�إن الأ�سباب التي �أدت �إىل امل�شكلة هي �أ�سباب
خارجية .وهنا يدخل �صاحب امل�شكلة يف املرحلة الأوىل -مرحلة
اال�سقاطات -وذلك عن طريق �إ�سقاط �أ�سباب التعرث والت�أخر
والف�شل على الظروف والآخرين ،مما ي�ؤدي �إىل عدم مواجهة الواقع
وبالتايل مقاومة �شديدة للتغيري .علما �أن هذا قد يحدث ب�صورة ال
�شعورية وغري متعمدة يف بع�ض الأحيان ،خ�صو�صا �إذا كان العرف
ال�سائد يف املجتمع ُيعيب �أمر االعرتاف باخلط�أ وال يعتربه �صفة من
�صفات الرجولة وال�شجاعة ،هذا �إ�ضافة �إىل �أن النف�س بطبيعتها تكره
االعرتاف باخلط�أ ومواجهته.
مثال تو�ضيحي ..مدر�س -يف مدر�سة �أو جامعة معينة -قام
بتح�ضري املادة �أو املنهج التدري�سي بحر�ص كبري وبطريقة معينة .وقام
بتدري�س هذه املادة للطالب ب�أ�سلوب معني .ثم جاء تقييم الطالب
ال�سنوي لأداء املدر�سني يف نهاية العام الدرا�سي ،وكان كالآتي%6 :
من الطالب -الذين قاموا بعملية الت�صويت -كان تقييمهم لهذا
املدر�س مقبول و � %94سيء .املدر�س يقول -مدافعا عن نف�سه ومعلقا
على هذه النتائج�« -إن هذه م�ؤامرة من الهيئة التدري�سية �ضدي ..
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املدير امل�سئول دكتاتور وال ي�ستمع �إلينا ودائما ما يفر�ض ر�أيه وهو
�سبب هذه النتائج املزرية  ..لقد قامت اللجنة امل�س�ؤولة عن التقييم
وجمعه وفرزه بالتزوير � ..إن الـ  %94من الطالب الذين �صوتوا
�ضدي ال يتقون اهلل وناكرون للجميل»!! �إن هذه الأ�سباب -وقد
تكون فيها ن�سبة ب�سيطة من ال�صحة -هي بالت�أكيد لي�ست الأ�سباب
ن�سي
احلقيقية التي �أدت �إىل هذه النتائج املزرية� .إن هذا املدر�س ّ
متاما �أو تنا�سى �أن امل�شكلة احلقيقية قد تكون يف طريقة �أدائه ويف
عدم قدرته على تو�صيل املعلومة للطالب والتوا�صل معهم ب�شكل
جيد ،و�أن كل ما عليه �أن يفعله –بدل �إلقاء اللوم على الطالب
والآخرين -هو �أن يقوم مبواجهة امل�شكلة ،فيقوم باالعرتاف ب�أخطائه
ب�شجاعة وحكمة ،ويقوم بتقييم ومراجعة �أدائه وتغيري طريقة تفكريه
و�أ�سلوب تدري�سه .ف�إن مل يفعل ،كان من حق الطالب املطالبة
بتغيري هذا الأ�ستاذ وا�ستبداله ب�آخر .والأغرب من ذلك� ،أنك حني
ت�س�أل هذا املدر�س -الذي مت ا�ستبداله مبدر�س جديد -عن خطته
ال�ستعادة ثقة الطالب والعودة ،جتد ل�سان حاله يقول« :يف احلقيقة
ال توجد خطة معينة �إال �أنهم �سوف يرون �سوء املدر�س اجلديد
فيعيدوين»؟!! وهو بذلك يدخل يف مرحلة اال�سقاطات والإنكار
وعدم مواجهة الواقع ،ويف هذه املرحلة ف�إن هذا املدر�س ال �أمل له
من تغيري و�ضعه.
�إن االعرتاف قوة ،و�شجاعة ،وف�ضيلة� .إن االعرتاف «ب�أين �سبب
ما ح�صل يل يف املا�ضي» ،قد ينظر له للوهلة الأوىل على �أنه �شديد
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وفيه ت�أنيب ،لكن لو نظرنا من منظار ثان لعلمنا �أنه قوة« ،ف�إن كنت
�أنا امل�سئول عن املا�ضي ،ف�أنا امل�سئول عن احلا�ضر وامل�ستقبل»!!
�إذن ،ميكن لنا القول �إن االعرتاف هو �أوىل مراحل التغيري
احلقيقي ،واملرحلة التي ت�سبقها هي عدم االعرتاف والإ�سقاط على
الآخرين.
ثالثا :مرحلة اال�ستعداد ..وهي مرحلة حتديد الأهداف والبحث
عن �أف�ضل الطرق املو�صلة �إىل الهدف املن�شود والتخطيط لذلك.
ويف هذه املرحلة يقرر الإن�سان �أن يغري نف�سه فيعرتف بوجود
امل�شكلة ،ويقتنع ب�أن التغيري -بعد اال�ستعانة باهلل تعاىل -ممكن ،ويقرر
اال�ستفادة من �أخطاء املا�ضي بعد االعرتاف بها وتقيمها .فيقوم
بتحديد �أهداف وا�ضحة مل�سريته ،ويبد�أ يف البحث عن كل ما من
�ش�أنه �أن يو�صله �إىل هذه الأهداف.
ويف هذه املرحلة -على �سبيل املثال -يبد�أ الإن�سان -الذي قرر
�أن يكون جزءاً من احلل -يف البحث عن كل ما يفقهه يف �أمور
دينه ،فيطلع على ال�سرية النبوية ال�شريفة بالتف�صيل ،وعلى تف�سري
القر�آن الكرمي ،وعلى العقيدة ال�صحيحة ،وعلى ق�ص�ص الأنبياء
و�سري التابعني وال�صاحلني واملفكرين واملبدعني ،وعلى الت�أريخ
الإ�سالمي (كتاريخ الأندل�س ودولة املرابطني واحلروب ال�صليبية
والتتار وغريهم) ،وعلى قوانني التغيري والنه�ضة و�سنن التمكني
و�أ�سباب قيام احل�ضارات و�سقوطها� .أي يقوم بالبحث عن كل ما
من �ش�أنه �أن ي�ساعده على االرتقاء بنف�سه و�سلوكه و�أخالقه �إىل ما
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ي�سعده و ُير�ضي عنه ربه ،ويجعله على ا�ستعداد للم�شاركة ب�إيجابية
يف �أمر اال�صالح والدعوة �إىل اخلري وبناء جيل الن�صر والتمكني� ،إن
مل يكن هو �أحد قادة هذا اجليل.
رابعا :مرحلة التطبيق ..وهي املرحلة التي يقوم فيها الإن�سان
بتطبيق ما تعلمه وعرفه .وهي مرحلة تطابق القول مع العمل
وال�سلوك مع القيم .لقد ركز الإ�سالم على �أهمية العمل والتطبيق،
فالإميان وحده ال يكفي بدون عمل .وكفى بالآية القر�آنية } َيا �أَ ُّي َها
ين �آَ َم ُنوا مِ َ
ون َما اَل َت ْف َع ُل َ
ل َتقُو ُل َ
ب َم ْق ًتا ِعندَ هَّ ِ
الل �أَن َتقُو ُلوا َما
ا َّل ِذ َ
ون () َك رُ َ
اَل َت ْف َع ُل َ
ون{ ( ،)63دلي ًال و�شاهداً على �أهمية التطبيق ملا نعرفه ونقوله.

�إن التطبيق والتنفيذ هو �صلب الإجناز .ويف هذه املرحلة يتم
ك�شف اجلادين يف �أمر التغيري من غريهم .فتجد اليوم -على �سبيل
املثال -الكثري من الأفراد �أو املنظمات يعانون تعرثاً وا�ضحاً يف
م�سريتهم قد ي�صل �إىل حد الف�شل يف بع�ض الأحيان ،ومع ذلك
جتدهم يقاومون التغيري .وقد ي�س�أل �سائل :كيف يح�صل ذلك وبع�ض
ه�ؤالء -الأفراد �أو املنظمات �أو التيارات -يحملون �شعارات التغيري
والتجديد والنه�ضة؟! نعم ،هذا �صحيح من الناحية النظرية ،ف�أمر
التغيري واال�صالح �إذا كان على م�ستوى الكالم وال�شعارات فالكل
منفتح ،وال جتد من يقول لك« :التغيري �أمر �سيء فاجتنبوه!» .ولكن
عندما ت�أتي �إىل مرحلة التطبيق ف�إنهم يقاومون بل ويرف�ضون التغيري
يف كثري من الأحيان .ومن ال يطبق بعد �أن يعرف احلق فطريق ُه
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اال�سقاطات على الآخرين واتخاذ الأعذار والتحجج بالظروف
وغري ذلك.
ف�إذا كنت تود �أن تقدم على �أمر التغيري و�أن ت�شارك يف عملية
اال�صالح و�صناعة النه�ضة و�أنت تتعامل بدكتاتورية مع زوجتك
و�أوالدك يف املنزل �أو مر�ؤو�سيك يف العمل؛ �أو �إذا كنت تريد �أن
تربي �أوالدك تربية ايجابية وتكون من �صناع جيل الن�صر والتمكني
و�أنت ال ت�ستمع �إليهم وال ت�شاركهم الر�أي وال تعلمهم فنون التفكري
واتخاذ القرار بحرية وال ت�شجعهم على العمل يف جمال اال�صالح؛
�أو �إذا كنت تود �أن تطور نف�سك يف جمال معني -كجانب تطوير
الذات واالرتقاء بالنف�س وال�سلوك -و�أنت ال تقر�أ �أي كتاب وال
حت�ضر �أي حما�ضرة وال ت�سمع �أي �شريط وال ت�شاهد �أي برنامج يف
هذا املجال؛ �أو �إذا كنت من الذين يقر�أون وي�سمعون ولكن ال
يطبقون؛ �إذا كنت تود �شيئاً من ذلك ثم �أنت جال�س على ال�سرير
تتمنى �أن يحدث التغيري من حولك ،ف�سوف يطول بك التمني:
وما نيل املطالـب بالتمنـي
ولكن ت�ؤخـذ الدنيـا غالبـا
وما ا�ستع�صى على قوم منال
�إذا الإقـدام كان لها ركابـا
وهذا ال يعني �أبدا العمل �أو التطبيق بدون درا�سة ووعي
وتخطيط .وهنا البد من التطرق لظاهرة خطرية� ،أال وهي �أن البع�ض
يتطلع �إىل العمل والتطبيق بدون تخطيط وبغ�ض النظر عما ينتج
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عن هذا العمل .هذه النظرة اخلاطئة -يف ف�صل النتائج عن العمل-
خطرية ويجب االنتباه لها .فالنا�س -على �سبيل املثالُ -تطا َلب يف
�أعمالها ووظائفها اليومية بالنتائج .و�إذا مل تتحقق هذه النتائج فهم
مهددون بالطرد والف�صل �أو اخل�صم �أو غريها من العقوبات� .أما يف
�أمر التغيري واال�صالح فتجد ل�سان حال البع�ض يقول�« :إننا نكل
الأمر �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ولي�س علينا �إدراك النتائج»!! وي�ضع هذا
الكالم يف غري مو�ضعه .نعم� ..إدراك النتائج على وجه اليقني لي�س
بيد الإن�سان ،فهذا ظرف يخ�ضع لأمر اهلل �سبحانه وتعاىل وم�شيئته،
لكن علينا �أن نحا�سب �أنف�سنا على النتائج وعلى �أخطائنا .ولننظر
بتدبر �إىل املنهج القر�آين الذي يعلمنا ذلك .فهو ين�سب الن�صر هلل
�سبحانه وتعاىل ،يقول تعاىل } َو َما ال َّن ْ�ص ُر �إِ َّال ِم ْن ِع ِ
ند هّ ِ
الل{(� .)64أما
عندما حتدث الهزمية فيقول جل وعال�} :أَ َو مَلَّا �أَ َ�صا َب ْت ُكم ُّم ِ�صي َب ٌة َقدْ
�أَ َ�ص ْب ُتم ِّم ْث َل ْي َها ُق ْل ُت ْم �أَنَّى َه َـذا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِع ِند �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم{(.)65
فيجب االعرتاف بالأخطاء عند التعرث والف�شل ويجب �أن
حتدث عملية مراجعة للخطوات والإجراءات والقرارات .ملاذا؟
حتى ال تكرر هذه الأخطاء وحتى تتم الفائدة للمخطئ وملن حوله
وللجيل الذي يليه�.أما �أن يتم جتاوز هذه املنهجية ،والهروب �إىل
مرحلة اال�سقاطات ملحاولة ت�سكني النا�س ومنعهم من الت�سا�ؤل
حول النتائج ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل تكرار للأخطاء با�ستمرار.
خام�سا :مرحلة ال�صيانة واملحافظة ..وهي مرحلة العزمية والإ�صرار
على امل�ضي يف طريق التغيري وال�صرب على ذلك حتى حتقق النتائج.
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�إن كل حلم وهدف �سوف تعرت�ضه م�صاعب ،وكثريا ما تدفع بع�ض
امل�صاعب التي تواجه الإن�سان �إىل الك�سل والفتور� ،أو التخلي نهائيا
عن فكرة التغيري .وال دواء لذلك �إال ال�صرب والأناة والأمل القوي
ال�صاب ُِر َ
اب{
ون �أَ ْج َر ُهم ِبغ رْ ِ
بعون اهلل .قال تعاىل }�إ مَِّنَا ُي َو َّفى َّ
َي ِح َ�س ٍ
( .)66و�أي �صرب �أعظم من ال�صرب على الطاعة ،و�أي طاعة �أجمل
و�أحلى من تزكية النف�س وامل�شاركة بجدية ب�أمر التغيري واال�صالح؟!
فعلى الإن�سان اجلاد �أن يذلل هذه امل�صاعب و�أن ي�ستمر باملحاولة
بدون ي�أ�س حتى تتحقق النتائج امللمو�سة ،وهذا يحتاج �إىل �إ�صرار
وعزمية قوية و�صرب جميل .قال تعاىل } َف ْا�ص رِ ْب َ�ص رْ ًبا َج ِميل{ (،)67
�أي ال�صرب الإيجابي الدافع للعمل املقرون بالتفا�ؤل اخلايل من الي�أ�س
وكرثة ال�شكوى.
�ساد�سا :مرحلة الق�ضاء على امل�شكلة ..والت�أكد من عدم العودة
�إىل املرحلة ال�سابقة .ويف هذه املرحلة يتم الت�أكد من حدوث التغيري
والو�صول �إىل الهدف املرجو ب�إذن اهلل ،في�شعر الإن�سان �أنه قد تغري
فعال ،وارتقى بنف�سه وب�سلوكه �إىل غري ما كان عليه ،و�أ�صبح جزءا
من م�شروع ا�صالحي �شامل .وهنا -ويف هذه املرحلة -يجب التنبيه
على �ضرورة وجود خطة مدرو�سة ملا بعد ح�صول التغيري والو�صول
�إىل الهدف ل�ضمان ا�ستمرارية النجاح ،ففي بع�ض الأحيان تكون
املحافظة على النتائج �أ�صعب بكثري من الو�صول �إليها .فكم من
�شخ�ص �-أو منظمة �أو تيار -مكن اهلل تعاىل له يف الأر�ض فلم ي�ستطع
ال�صمود �أمام حتديات احلياة ومغرياتها فانتك�س وف�شل و�سقط.
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معوقات التغيري ..هناك عدة �أ�سباب رئي�سية تقف عائقا �أمام التغيري
احلقيقي الفعال النافع ويجب االنتباه �إليها ،من �أهمها:
• قانون تغيري العقليات ..القانون يقول :لن ن�ستطيع �أن نواجه
�أو نعدل -امل�شاكل املزمنة التي نعاين منها بنف�س العقليات التي�أوجدت تلك امل�شاكل� .إن هذه امل�شاكل جاءت نتيجة عقليات
وطريقة تفكري معينة .هذه العقليات هي التي �أدت �إىل هذه النتائج
الفا�شلة .فلما يتم الطلب من نف�س ال�شخ�ص –�صاحب العقلية
املعينة وطريقة التفكري التي �أدت �إىل الف�شل -القيام بعملية التغيري!
فالنتيجة املتوقعة تكون مقاومة �شديدة للتغيري ت�ؤدي �إىل ف�شل �آخر.
�إذن ،ال ميكن �أن يتم التغيري با�ستخدام العقلية نف�سها �أو با�ستخدام
نف�س طريقة التفكري التي �أوجدت امل�شكلة.
احلل� ..أما �أن نغري النا�س �-أ�صحاب العقول وطرق التفكري
التي �أوجدت امل�شاكل -ون�أتي ب�أنا�س �آخرين ليقوموا بالتغيري� ،أو
نف�س الأ�شخا�ص ولكن بعقليات وطرق تفكري خمتلفة� .أي يقوموا
بتغيري عقلياتهم من خالل تغيري طريقة التفكري.
• قانون ال�سذاجة ..قانون �آخر يبني لنا �سبب مهم من �أ�سباب
عدم التغيري ومقاومته .والقانون هو� :أن تعمل نف�س الأمور بنف�س
الطريقة ثم تتوقع نتائج خمتلفة.
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ولن�أخذ على �سبيل املثال �شخ�صاً ما قام بعمل معني وف�شل،
ثم دخل هذا ال�شخ�ص يف نف�س العمل مرة �أخرى فعمل بنف�س
الطريقة التي �أدت �إىل الف�شل .يجب عليه –يف هذه احلالة� -أن ال
يتوقع النجاح.
ولن�أخذ �شخ�صاً �آخر لعب لعبة ال�شطرجن مثال ،فقام بتحريك
القطع بطريقة معينة فف�شل �أمام خ�صمه ثم بد�أ مباراة جديدة فقام
بتحريك القطع بنف�س الطريقة .ما املتوقع؟! بالت�أكيد �سوف يف�شل.
احلل ..هل نريد �أن ننجح يف �أمر التغيري يف مثل هذه احلاالت؟!
�إما �أن نعمل �شيء �آخر خمتلف .و�إما �أن نعمل نف�س ال�شيء ولكن
بطريقة خمتلفة .ملاذا؟ لأن ال�سذاجة هي �أن نعمل نف�س الأمور
واحلل هو �أن نغيرّ هذه الأمور -بنف�س الطريقة -واحلل هو �أن نغيرّهذه الطريقة -ثم نتوقع نتائج خمتلفة.
• نظرية امل�ؤامرة ..تعترب من �أهم الأ�سباب التي تعيق التغيري.
ملاذا؟ لأن �أ�سا�س التغيري يجب �أن يبد�أ من الداخل ،واالعتقاد
بنظرية امل�ؤامرة يجعل الأنظار كلها -يف حالة حدوث اخل�سارة-
تتجه �إىل اخلارج ،وترى امل�شكلة على �أنها م�ؤامرة .وهنا يدخل
�صاحب امل�شكلة يف املرحلة الأوىل -مرحلة الإ�سقاطات -وذلك
عن طريق �إ�سقاط �أ�سباب التعرث والت�أخر على امل�ؤامرات اخلارجية،
مما ي�ؤدي �إىل مقاومة �شديدة التغيري.
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• �أ�سباب �أخرى:
 النا�س تقاوم التغيري لأنها مطمئنة ومرتاحة يف احلال الواقعيوما تعودت عليه و�ألفته.
 احلر�ص على الراحة �أو اخلوف من زيادة العمل والأعباءواجلهد الإ�ضايف الذي قد ي�صاحب التغيري.
 توقع النتيجة ال�سلبية ،واخلوف من �أن النتائج �سوف تكون�أ�سوء مما هي عليه الآن .واملثل العربي ال�شهري خري دليل على
هذا ،يقول :ال�سيئ الذي تعرفه خري من اجليد الذي ال تعرفه.
 �صعوبة تغيري العادات والت�شكل بعادات جديدة (نظرية من�شب على �شيء �شاب عليه).
 الي�أ�س وفقدان الأمل يف �إمكانية اال�صالح والتغيري ..وغريهامن الأ�سباب النف�سية التي قد ت�ؤدي ب�صاحبها �إىل ال�سلبية جتاه
�أمر التغيري واال�صالح وتركه ب�صورة دائمة ومتعمدة.
نحن نعرف �أنه من جد وجد ،ومن زرع ح�صد ،ومن �سار على
الدرب و�صل ،و�إنه واحد فقط الذي يحقق النجاح :العارف امل�صر،
فيجب علينا �أن نتقي اهلل تعاىل و�أن يبد�أ كل منا بنف�سه �أوال .والتغيري
الإيجابي ونه�ضة الأمة من جديد هو حلم كل واحد منا ،وحتى
ن�صل �إىل هذا الهدف ونحققه يجب علينا �أن نعرف الطريق -بعد
درا�سة الواقع وت�شخي�ص امل�شكلة -و�أن ن�ضع خطة وا�ضحة املعامل
للم�ضي فيه و�أن ن�صر على ذلك حتى ن�صل ب�إذن اهلل تعاىل.
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اخلامتة..
قال ال�صادق امل�صدوق (عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم) (ليبلغن
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ،وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر
�إال �أدخله اهلل هذا الدين ،بعز عزيز� ،أو بذل ذليل ،عزا يعز اهلل به
الإ�سالم ،وذال يذل اهلل به الكفر)(.)68
وقال (�صلى اهلل عليه و�سلم) (تكون النبوة فيكم ما �شاء اهلل
لها �أن تكون ثم يرفعها اهلل �إذا �شاء �أن يرفعها ،ثم تكون خالفة على
منهاج النبوة فتكون فيكم ما �شاء اهلل لها �أن تكون ثم يرفعها �إذا
�شاء �أن يرفعها ،ثم يكون ملكا عا�ضا فيظل فيكم ما �شاء اهلل له
�أن يكون ثم يرفعه �إذا �شاء �أن يرفعه ،ثم يكون ملكا جربيا فيكون
فيكم ما �شاء اهلل له �أن يكون ثم يرفعه �إذا �شاء �أن يرفعه ،ثم تكون
خالفة على منهاج النبوة) ثم �سكت( .)69وملكا عا�ضا :هو كناية
عن �شدة اال�ستم�ساك ب�أمر ما ،وهو �أمر �أ�شبه بامللك الوراثي كما
كان عليه احلال يف القرون ال�سابقة .وملكا جربيا :اي من الإجبار
(القهر والإكراه) وهو الذي يقوم على التجرب والطغيان ،وهو �أمر
�أ�شبه بالأنظمة الدكتاتورية التي حتكم بالنار واحلديد كما هو احلال
يف ع�صرنا هذا.
واحلديث ال�شريف يحدثنا عن �أربع مراحل متر بها الأمة
الإ�سالمية :مرحلة اخلالفة الرا�شدة ،ومرحلة امللك الوراثي
الع�ضو�ض ،ومرحلة احلكم اجلربي الفرعوين املت�سلط ،ثم مرحلة
نه�ضة وعزة وح�ضارة ومتكني من جديد .ولقد علمنا -علم اليقني-
53
2/8/12 9:38:08 AM

��� ����� ��������.indd 53

حدوث املرحلتني الأوىل والثانية ،ونحن نعي�ش اليوم ونرى ب�أعيننا
املرحلة الثالثة من خالل الأحداث اجلارية ،وما نزال ننتظر -انتظار
املوقن بن�صر اهلل تعاىل -حدوث املرحلة الرابعة ،مرحلة النه�ضة والتمكني
} َو هّ ُ
الل َغا ِل ٌب َع َلى �أَ ْم ِر ِه َو َل ِك َّن �أَ ْك رَ َ
ون{ (.)70
ث ال َّن ِ
ا�س َال َي ْع َل ُم َ
قال تعاىل } اَل َي ْ�س َت ِوي ِم ُ
نكم َّم ْن �أَن َفقَ ِمن َق ْب ِل ا ْل َف ْت ِح َو َقات ََل
ين �أَن َفقُوا ِمن َب ْعدُ َو َقا َت ُلوا َو ُك اًّل َو َعدَ هَّ ُ
الل
�أُ ْو َل ِئ َك �أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِّم َن ا َّل ِذ َ
الحْ ُ �س َنى َو هَّ ُ
الل بمِ َا َت ْع َم ُل َ
ون خَ ب ٌِري{( ،)71فهنيئا ملن كتبه اهلل تعاىل من
ْ

الدعاة االيجابيني ال�سابقني امل�ساهمني بنه�ضة الأمة و�صناعة وقيادة
جيل الن�صر والتمكني .واهلل من وراء الق�صد ،و�آخر دعوانا �أن احلمد
هلل رب العاملني.
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