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 ةــــــدمـــمق
 

 ورسله أنبيائه خامت على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 يوم إىل هداه تبع ومن وصحبه آله وعلى ، اهلل عبد بن حممد سيدنا

 :  وبعــد،  الدين

ومبشروعية الدولة الوطنية ،  فال شك أن قضية الوعي بالوطن

وضرورة دعم صمودها ، والعمل على رقيها وتقدمها ، أحد أهم 

الوالء واالنتماء  دعائمرتزاا  لصياةة الشصصية السوية ، وأحد أهم امل

  للوطن واحلفاظ على مقدراته وكل ذرة من ثراه الندي .

ويف السياق واملناخ الفزري الصحي ال حيتاج الثابت الراسخ إىل 

حماوال  دليل ، لزن اختطاف اجلماعا  املتطرفة للصطاب الديين و

جعل ما هو يف حزم املسلما  حمتاًجا إىل احتزارها له ولتفسرياته 

 .التدليل والتأصيل ، وكأنه مل يزن أصال ثابًتا 

، ة أمر ةري قابل للجدل أو التشزيكمشروعية الدولة الوطنيعلى أن 

بل إن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صميم  ، بل هو أصل راسخ

إلفساد أو التصريب أو ، وكل ما يؤدي إىل الفساد أو ااإلمياني اعتقادنا 

 دينية والوطنية .قيم الكل الزعاعة االنتماء الوطين إمنا يتعارض مع 

 ومبا أن اجلماعا  اإلرهابية واملتطرفة حتاول أن تتصذ من 

لاعاعة  التشزيك يف هوية الدولة الوطنية وسيلة إلسقاطها وحماولة

على مشروعية  االنتماء الوطين بني أبنائها ، كان لااًما علينا أن نؤكد
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 ، داعشمن  اإلرهابيةالدولة الوطنية ، وأن ما تقوم به اجلماعا  

ومجاعة اإلخوان اإلرهابية ،  ، حرام وبوكو ، والنصرة،  والقاعدة

 من اإلسالم أصاب ما أن ذلك،  اإلسالم على اجلناية عنيهو ،  وأضرابهم

 عرب صبهي مل محاقاتهم بسبب اجملرمني هؤالء أيدي على لصورته تشويه

ما نالوا من صورة  الطويل ، ولو أن أعداءنا بذلوا ما يف وسعهم تارخيه

 اإلسالم الناصعة معشار ما نالته منها جرائم تلك اجلماعا  الضالة.

ونظًرا لتأثري الشعر يف النفوس ، وتاكية احلس اإلنساني ، وإهلاب 

 لوطين.املشاعر الوطنية ، أحلقت بالزتاب خمتارا  منتقاة من الشعر ا

 الذي ديننا خدمة يف أسهمت قد أكون أن بذلك ألرجو وإني

 وطننا وخدمة،  النقية البيضاء صفحته من اجانًب اجلماعا  هذه تشوه

 وتقطيع متايقها على يستصدمهم ومن اإلرهابيون يعمل اليت وأمتنا

 العميلة اخلائنة الضالة اجلماعا  هذه طبيعة كشف مع ، أوصاهلا

وتفنيد شبهها فيما يتصل ،  وعمالتها وزيفها زيغها وبيان املأجورة

مبحاوال  إفشال الدولة أو إسقاطها ، مع تأكيدنا على مشروعية الدولة 

 ، والعمل على حفظ أمنها واستقرارها، الوطنية ووجوب دعم صمودها 

 .     تقدمها ورخائها واستعادة أجمادهال احتقيًق

 . الوكيل ونعم حسبنا وهو،  القصد وراء من واهلل

 
 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك
 وزير األوقاف 

 اإلسالمية رئيس اجمللس األعلى للشئون

 عضو جممع البحوث اإلسالميةو
 باألزهر الشريف
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 مشروعية الدولة الوطنية

     يف السياق واملناخ الفزري الصحي ال حيتاج الثابت الراسخ 

إىل دليل، لزن اختطاف اجلماعا  املتطرفة للصطاب الديين 

له ولتفسرياته جعل ما هو يف حزم املسلما  حمتاًجا إىل  واحتزارها

فمشروعية الدولة الوطنية  التدليل والتأصيل ، وكأنه مل يزن أصال ثابًتا ،

أمر ةري قابل للجدل أو التشزيك ، بل هو أصل راسخ ال ةنى عنه يف 

واقعنا املعاصر ، حتى أكد بعض العلماء واملفزرين أن الدفاع عن 

ألن الدين ال بد له من وطن  ؛األوطان مقدم على الدفاع عن األديان 

ا دخل بلًدا من بالد حيمله وحيميه ، وإال ملا قرر الفقهاء أن العدو إذ

لى أهل هذا البلد املسلمني صار اجلهاد ودفع العدو فرض عني ع

، كبريهم وصغريهم ، قويهم وضعيفهم ، مسلحهم وأعاهلم ، رجاهلم ونسائهم

كل وفق استطاعته ومزنته ، حتى لو فنوا مجيعا ، ولو مل يزن الدفاع عن 

كوا األوطان وأن الديار مقصًدا من أهم مقاصد الشرع لزان هلم أن يرت

 ينجوا بأنفسهم وبدينهم . 

وتعين الدولة الوطنية احرتام عقد املواطنة بـني الشـصو والدولـة ،            

وتعين االلتاام الزامل باحلقوق والواجبـا  املتزافةـة بـني أبنـاء الـوطن      

مجيعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللـون أو العـرق أو اجلـنس أو    

تلك اجلماعا  الضالة املارقة املتطرفـة املتـاجرة بالـدين    اللغة ، ةري أن 

ال تؤمن بوطن وال بدولة وطنية ، فأكثر تلـك اجلماعـا  إمـا أنهـا ال تـؤمن      

بالدولة الوطنية أصال من األساس ، أو أن والءها التنظيمي األيديولوجي 
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فوق كل الوالءا  األخرى وطنية وةري وطنية ، فالفضـاء التنظيمـي لـدى    

ن الدولـــة الوطنيـــة والفضـــاء ماعـــا  أرحـــب وأوســـع بزـــثري مـــهـــذه اجل

 .الوطين

وتسّوق سائر اجلماعا  املتطرفة أنها حامية محى الدين ، وأنهـا إمنـا         

تسعى لتطبيق حزم اهلل )عا وجل( وإقامة شرعه ، ونتساءل : أين مـا تقـوم   

به هذه اجلماعا  من قتل ونسف وتفجري وتدمري وسـفك للـدماء وانتهـا     

لألعـراض وســل للحرائــر ونهــب لألمــوال وترويــع ل مــنني مــن شــرع اهلل  

  . وحزمه

إن مــا تقــوم بــه هــذه اجلماعــا  املتطرفــة هــو عــني اجلنايــة علــى             

اإلسالم ، ذلك أن ما أصاب اإلسالم من تشويه لصورته على أيدي هـؤالء  

ن اجملرمني بسبب محاقاتهم مل يصبه عـرب تارخيـه علـى أيـدي أعدائـه مـ      

التتار مبا ارتزبوه من جمازر يف املاضي وما يصـيبه علـى أيـدي داعـش ،     

ــرام ،    ــو حـ ــرة ، وبوكـ ــدة ، والنصـ ــةوالقاعـ ــوان ومجاعـ ــة اإلخـ ،  اإلرهابيـ

 . وأضرابهم يف احلاضر

 :  أهمها ،ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور 

زن اخلروج : أن اإلسالم مل يضع قالبا جامًدا لنظام احلزم ال مياألول       

ت كان احلزم رشيًدا يقره عنه ، إمنا وضع أسسا ومعايري متى حتقق

، ويف مقدمتها مدى حتقيق احلزم للعدل واملساواة وسعيه اإلسالم

لتحقيق مصاحل البالد والعباد ، وال إشزال بعد ذلك يف األمساء أو 

   .املسميا  ، ألن العربة باملعاني واملضامني ال باألمساء وال باملسميا



- 9- 

 

 : أنه حيث تزون املصلحة ، ويزون البناء والتعمري ، فثم شرع  الثاني       

اهلل وصحيح اإلسالم ، وحيث يزون اهلدم والتصريب والدمار فثمة عمل 

  الشيطان ومجاعا  الفتنة والدمار واخلراب .

أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها : الثالث

كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو  مطلب شرعي ووطين ، وأن

تعطيل مسريتها ، أو تدمري بناها التحتية ، أو ترويع اآلمنني بها ، إمنا هو 

  جمرم يف حق دينه ووطنه مًعا .

أننا يف حاجة ملحة إىل إعادة قراءة تراثنا الفزري قراءة : الرابع

 دقيقة واعية تفرق بني الثابت واملتغري ، بني ما ناسب عصره وزمانه

ومزانه من اجتهادا  الفقهاء وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة 

جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم واالختصاص حلل إشزاليا  

احلاضر وخباصة فيما يتصل بأحزام احلرب والسلم واحلزم ، وال سيما يف 

الرسائل العلمية والبحثية اجلامعية املتصصصة حتى تزون اجلامعة حبق 

اجملتمع ، وكذلك من خالل اجملامع واهليةا  واملؤسسا  يف خدمة 

 .  العلمية والفقهية املتصصصة

  

 ِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِ*ِ
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 الوعـــي بالوطـــن
 

ال شك أن قضية الوعي بالوطن أحد أهم املرتزاا  لصياةة        

الشصصية السوية ، وأحد أهم ضمانا  الوالء واالنتماء للوطن واحلفاظ 

اته وكل ذرة من ثراه الندي ، وفرق بني العلم والوعي ، على مقدر

فزالهما مطلوب ، لزن العلم شيء والوعي شيء آخر ، فزم من 

حمسوب على العلماء أو األكادمييني ةري مثقٍف وال واٍع مبفهوم الوطن 

وقضاياه وما حييط به أو حيا  له انساق أو اجنرَّ خلف أفزار مجاعا  

ء األعمى حتى ملن هو دونه علًما وثقافًة مبراحل متطرفة يدين هلا بالوال

 ودرجا .

أن املؤامرة الزربى قد تتمثل يف عدم وعينا أو ةياب  مع تأكيدنا        

أن صياةة الوعي الصحيح وإعادة صياةة الشصصية وهذا الوعي ، 

لة املعنية ببناء اإلنسان املصرية حيتاجان إىل تضافر سائر مؤسسا  الدو

حن يف حاجة إىل جهود املؤسسا  الدينية والثقافية ، فناملصري

واإلعالمية والتعليمية والرتبوية لصياةة رؤية عصرية شاملة ومتزاملة ، 

 وخباصة يف جمال القيم واهلوية واالنتماء الوطين.

الوطن ليس جمرد أرض نعيش عليها ، وليس حفنة تراب كما ذكر        

نى أبعد وأعمق من ذلك بزثري ، مرشد اجلماعة اإلرهابية ، الوطن مع

، ية ، الوطن انتماء ، الوطن أمانةالوطن حياة ، الوطن كيان ، الوطن هو

 وهلل در شوقي حيث يقول: 

 ُمسَتحـــــقُّ َوَديــــٌن َسَلَفـت َيٌد َوِلأَلوطــاِن فـــي َدِم ُكـــلِّ ُحرٍّ
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جل ةين يف دولة وقد قالوا : رجل فقري يف دولة ةنية قوية خري من ر      

فقرية أو ضعيفة ، ألن الدولة القوية حتمي أبناءها وحتمي أمواهلم وتوفر 

 هلم األمن واألمان ، أما الدولة الضعيفة فال أمن فيها ألحد . 

إن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه يف مجيع          

الجتماعية ، واإلنسانية ، اجملاال  : االقتصادية ، والفزرية ، والثقافية وا

، باجلد واالجتهاد ، بالدقة واإلتقان ،  وبشتى السبل: بالعمل واإلنتاج

بالتزافل والرتاحم ، باإلخالص للوطن ، واإلخالص يف العمل ، بالعلم 

والفزر ، بالثقافة واإلبداع ، بنشر القيم اإلجيابية ، من الصدق ، واألمانة ، 

مح ، والتيسري ، واملروءة ، والنظافة ، والنظام ، والوفاء ، والرمحة ، والتسا

واحرتام الزبري ، وإكرام الصغري ، وإنصاف املظلوم ، وإكساب املعدوم ، 

وإةاثة امللهوف ، ونصرة املظلوم ، وصلة الرحم ، وحسن اجلوار ، وإماطة 

األذى عن الطريق ، واحلرص على املنشآ  العامة واملال العام ، 

ايا ، والبعد عن سائر القيم السلبية اليت هي على عزس والرتفع عن الدن

ذلك من الزذب ، واخليانة ، والغدر ، واألذى ، والبطالة ، والزسل ، 

 . والفساد ، واإلفساد، والتصريب

الوعي بالوطن يقتضي اإلحاطة واإلملام مبا حيا  له من مؤامرا         

عمالء واخلونة ، والعمل تستهدف إنها  الدولة ، وخبطورة اإلرهابيني وال

 على ختليو الوطن من شرورهم وآثامهم .

الوعي بالوطن يقتضي الوعي الزامل مبفهوم الوحدة الوطنية ،        

  الفرصة على من يعملون على اللعب يف نسيج هذا الوطن ، ولذا وَِّفوُي
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أعلنا وبال أي تردد أن االعتداء على الزنائس كاالعتداء على املساجد 

مصر ال يتجاأ وال يقبل التفرقة أو التجائة أو التصنيف ، فما  وأن أمن

 . يصيب أي مصري إمنا يصيب املصريني مجيًعا 

كما أكدنا أن من يفجر نفسه يف البشر أو حتى يف احلجر إمنا هو 

جمرم منتحر يعجل بنفسه إىل نار جهنم ، وحتى من يقتل نفسه انتحاًرا 

َوَلا }حيث يقول احلق سبحانه : إمنا يعجل بها إىل سواء اجلحيم ، 

َتْقُتُلوا َأْنُفَسُزْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُزْم َرِحيًما * َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما 

( ، ويقول 31-29)النساء : {َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرًيا

ا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َذِلُزْم َوصَّاُكْم ِبِه َوَل}:سبحانه

: الرمحن عباد شأن يف( ، ويقول سبحانه 151)األنعام : {َلَعلَُّزْم َتْعِقُلوَن

 َوَلا َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َيْاُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك}

-68)الفرقان {َيْلَق َأَثاًما * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْصُلْد ِفيِه ُمَهاًنا

َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض }( ، ويقول سبحانه : 69

 {َأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاَفَزَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَز

 (.32)املائدة :

 

   *ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*
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    الدولــــة ال الفوضــــى
  

هذا العنوان حيمل العديد من املدلوال  اهلامة ، أوهلا : الفرق            

بني الدولة والفوضى ، فالدولة محاية ، الدولة أمان ، الدولة ثقة ، الدولة 

الدولة نظام ، الدولة مؤسسا  ، الدولة أجهاة ، الدولة بنى استقرار ، 

فزرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية وتشريعية ، والفوضى على العزس من 

ذلك كله ، فهي الالنظام ، والالمؤسسا  ، والال أمان ، والال استقرار ، 

 والال أمن ، وهزذا  سلسلة من السلبيا  ال اإلجيابيا  .

ول أعداء األمة أن يسوقوا هلذه الفوضى ، وأن جيملوا وقد حا        

وجهها ببعض املساحيق املسرطنة ، فقالوا : الفوضى اخلالقة ، والفوضى 

البناءة ، الفوضى الفاعلة ، يف مؤامرا  خسيسة ودنيةة لتفزيك دولنا ، 

والوصول بها إىل دويال  صغرية وعصابا  متناحرة ، وباألحرى الالدولة 

أصاب كثرًيا من دول منطقتنا والعامل ، كل ذلك لتسهل  على حنو ما

السيطرة على هذه الدول ، ونهب خرياتها واالستيالء على مقدراتها 

والتحزم يف قراراتها وتوجهاتها ، أو التصلو من كيانها لو وجدوا إىل 

، ونسج مسخ جديد منبت الصلة عن ماضيه وحاضره ، حائر  ذلك سبيال

ال أمل له فيه أصال ، ونسي هؤالء أو تناسوا ِعرب  متوجس من مستقبله أو

ودروس التاريخ من أنه ال أمان ألحد يف هذا العامل ما دام ظلم اإلنسان 

والعمل على استعباده قائما ، سواء أكان ذلك على مستوى األفراد ، أم 

صداه يف  على مستوى األمم والشعوب ، فما حيدث يف شرق العامل جند

مشاله جتد أثره وصداه يف جنوبه ، بل إن اجلها   ةربه وما يزون يف
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يف ظل أدوا  التواصل احلديثة  ى وتتقاطعزتتداخل وتتوااألربع 

والعصرية اليت جعلت من العامل كله قرية واحدة ، على أن اإلرهاب عابر 

للقارا  ، متجاوز للحدود ، فزما نؤكد دائما اإلرهاب ال دين له ، وال 

 ، وكما قالوا : فإن خالئق السفهاء تعدي .وطن له ، وال عقل له 

وال شك أن الفوضى اليت حتدث حولنا كان خمططا هلا أن تدور يف       

بالدنا ، لزن ما تقوم به قواتنا املسلحة الباسلة ، ورجال الشرطة البواسل 

وكل أبناء الوطن الشرفاء قد أفشل وسيفشل بإذن اهلل تعاىل كل 

 خمططا  أعدائنا .

لى أننا جيب أن نتصدى ومبنتهى القوة واحلسم لزل ما تقوم به أو ع      

ما ترمي إليه اجلماعا  اإلرهابية من حماولة زعاعة استقرار اجملتمع من 

خالل عمليا  التفجري والتدمري وترويع اآلمنني واستهدافهم وإطالق 

الشائعا  للتأثري على اجملتمع وخلصلة ثوابته وثقته يف قيادته ، وقد 

دنا من قبل وسنظل نؤكد أنه ال بد من حماكمة هؤالء اجملرمني أك

بتهمة اخليانة الوطنية ، ففي الوقت الذي حتيط فيه بنا املصاطر من 

جوانب متعددة ، حيتاج منا مجيعا أن نعمل وبزل حسم على تطهري 

جبهتنا الداخلية من اخلونة والعمالء واملأجورين وأذناب االستعمار 

 حد قول الشاعر العراقي "حممد مهدي اجلوهري" :وعمالئه ، فعلى 

 منا وألفـــــوا كلب صيد سائبــا ولقد رأى املستعمرون فرائسا

 يبـــرون أنيابا لـــــه وخمالبـــــــا فتعهدوه فراح طوع بنانهـــــم

 ويزافأون على اخلراب رواتبا مستأجرين خيربون بيوتهـــــم
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ميع أننا يف مرحلة فارقة من تارخينا سواء وينبغي أن يدر  اجل         

على مستوى الوطن ، أم مستوى األمة، أم مستوى املنطقة ، وهذا 

يستدعي من مجيع الوطنيني الشرفاء إيثار املصلحة  العامة على أي 

مصلحة شصصية أو حابية أو نفعية ، وأن نعمل مجيعا على كشف اخلونة 

 ا .نهم واجًبا وطنيًّا وشرعيًّإلبالغ عوالعمالء الذين نعد كشفهم وا

كما أن على كل واحد منا أن يبدأ بنفسه من خالل مسةوليته    

اجملتمعية أو املؤسسية أو كليهما يف أداء واجبه جتاه احلفاظ على 

الدولة وكيانها وبنائها املتماسك حتى ال نصري مجيًعا إىل فوضى ال تبقي 

 وال تذر .

 

ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ* 
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  األمن القوميمفهوم 
 

ال شك أن استقرار أي دولة إمنا يرتبط ارتباًطا وثيًقا باحلفاظ على        

أمنها القومي ، بل مبدى حرص كل فرد من أفرادها على مستوى هذا 

األمن ، وعدم املساس به ، والسيما من كان يف موضع اختاذ القرار ، 

مل اخلارجي ، أو وعلى وجه أخو القرارا  اليت تتصل بالتعامل مع العا

 تؤثر يف هذا التعامل . 

ا أمحر ال مي ألي دولة مستقلة ذا  سيادة خطًّوإذا كان األمن القو      

ميزن جتاوزه أو التسامح جتاهه فإن احلفاظ على عدم املساس بهذا 

ا وثقافة وتثقيًفا مستمًرا وعلميًّا اخلط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعًي

ن القومي ، وأستطيع أن أقول : إن عقد دورا  ا مبفهوم األمومنهجيًّ

ا من يتوىل موقًعا أو منصًبا قياديًّا با  أمًرا ضروريًّمزثفة يف ذلك لزل 

شديد اإلحلاح ، إذ ال تزفي املهارا  الفنية أو التقنية أو اإلدارية يف 

تزوين رؤية شاملة تؤدي إىل االجتاه واملسار الصحيح ، ما مل تزن هنا  

 ونظرة أمشل ألثر أي قرار يتصذ على األمن القومي العام .  رؤية أبعد

وقد ال خيطر ببال بعض الناس أن ما يتصذه من قرارا  أو ما يقوم         

به من تصرفا  أو ما يقيمه من عالقا  ميزن أن يزون ذا أثر يف األمن 

القومي ، وقد ال يزون ذلك عن سوء قصد ، وإمنا لعدم اإلملام مبعطيا  

من القومي ، أو ألن هذه املعطيا  ةري حاضرة يف شعوره بالقدر األ

الزايف ، على أن املرحلة والظروف اليت متر بها البالد واملنطقة والعامل 
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عن املسةول أو متصذ القرار أن يزون  حتتاج من املواطن العادي فضال

على درجة من الوعي باألمن القومي لبالده ، سواء يف اختاذ أعلى 

 را  ، أم يف إقامة العالقا  ، أم يف عقد االتفاقيا  والربوتوكوال  . القرا

وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل باألمن       

القومي متفاوًتا بني شصو وآخر العتبارا  كثرية من أهمها : الثقافة ، 

واحلرص على املصلحة الوطنية ، ومحل هم الوطن ، وجعل املصلحة 

 :  يقتضيللوطن فوق كل اعتبار ،  فإن األمر  العليا

املايد من التثقيف والتوعية مبفهوم األمن القومي ، من خالل  -أ 

 ا .ملزثفة لزل من يتوىل عماًل قياديًّالدورا  التدريبية ا

التوعية مبفهوم األمن القومي وضرورة احلفاظ عليه من  -ب 

م ، السياسيني واملفزرين والزتاب واملثقفني ووسائل اإلعال

وخباصة من ميتلزون الرؤية الثاقبة والوعي الناضج مبفهوم هذا 

 األمن ، واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البالد.

ضرورة التنسيق املسبق مع اجلها  املصتصة بذلك قبل عقد أي  -ج 

اتفاقيا  أو بروتوكوال  مع أي جهة خارجية ، حتسًبا ألي 

، حتى لو كان ذلك عن  اخرتاق أو تأثري على مصاحلنا القومية

 ةري قصد . 

مع التأكيد على أن مفهوم األمن القومي ألي بلد يقتضي اإلملام        

باألحوال السياسية الداخلية واخلارجية ، اإلقليمية والدولية ، فعمقنا 

العربي ، وعمقنا األفريقي ، وعاملنا اإلسالمي ، وعالقتنا الدولية ، كل 
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ر عند اختاذ القرارا  اهلامة واحليوية ، ذلك جيب وضعه يف االعتبا

ودراسة مدى تأثريها على هذه العالقا  ، ومردودها اإلجيابي أو 

السلل على كل منها ، مع دراسة األولويا  ، ومعرفة مواطن الثقل 

 وهوامش احلركة يف كل اجتاه . 

وال شك أن العالقا  السياسية ، والعسزرية ، واالقتصادية ،        

افية ، والفنية ، واإلعالمية إمنا يرتد أثر بعضها على اآلخر ، إذ مل والثق

يعد ممزنا فصل أي منها عن اآلخر فصال باًتا ، حبيث تتحر  كل 

 عامل خاص ، إمنا ينبغي أن يزون تصرف كل مؤسسة امؤسسة وكأنه

ناظًرا بعني اعتبار قوية على أثر تصرفه على املؤسسا  الوطنية 

ا عالًيا ، ودربة أن هذا األمر يقتضي حسًّا وطنيًّ، وال شك  األخرى

روح الفريق ، وأن ننطلق من وخربة كبرية ، وأن نعمل مجيًعا ب

: " عموم الفهم وخصوصية التزاليف " ، بأن يزون كل مسةول قاعدة

على مستوى مسةوليته الزاملة باملهام املسندة إليه واختصاصه بها 

بعمل الفريق الذي يعمل معه ، وعلى مستوى عال من الفهم والوعي 

  . ومقتضيا  اختاذ القرار يف املؤسسة اليت ينتمي إليها

مع التأكيد على أن الدول ال تستقر مبجرد النوايا احلسنة دون        

، مل من مل يتذأب فيه أكلته الذئابالوعي والتصطيط واليقظة ، يف عا

: " لست  وقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( يقول

   باخلب ولزن اخلب ال خيدعين " ، وكان املغرية بن شعبة يقول : 

" لوال اإلسالم ملزر  مزًرا ال تطيقه جايرة العرب " ، فال بد مع النية 
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ُقْل َهْل  }احلسنة من صحة العمل وإتقانه ، يقول احلق سبحانه : 

   َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا  ُنَنبُِّةُزْم ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًلا * الَِّذيَن َضلَّ

( ، ولذا أكد 114-113)الزهف : {َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا

القرآن الزريم على شرطي األمانة والزفاءة ، إذ ال تزفي إحداهما 

ان ابنة شعيب )عليه ، وذلك حيث يقول سبحانه على لس األخرىعن 

 {َبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَ  اْلَقِويُّ اْلَأِمنُيَيا َأ}:  السالم(

( ، ويقول )عا وجل( على لسان يوسف )عليه السالم( : 26)القصو: 

   (.55 )يوسف :{اْجَعْلِني َعَلى َخَااِئِن اْلَأْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم}

 

ِِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِ*  
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 العربيةالدولة الوطنية واهلوية 
 

قضية اهلوية واالنتماء من أهم القضايا اليت إما أن تؤدي إىل 

األمن واالستقرار ، واالزدهار والنماء ، وإما أن تؤدي إىل التشرذم 

لفنت ، ورمبا العمالة أو والتفزيك ، وإثارة االضطرابا  والقالقل وا

  . اخليانة

  الهلما مدى انتماءوللهوية أركانها ومعاملها اليت يقاس من خ           

املرء لوطنه وهويته ، وال شك أن مجيع الدول والقوميا  واألعراق 

واملذهبيا  سواء تالقت أم تداخلت أم تواز  أم تناقضت ، فإن كال 

منها يسعى ويعمل على تعميق الوالء واالنتماء له لدى منتسبيه أو 

يقوى ويطفو على مستهدفيه ، ةري أن هنا  صراًعا تارخييًّا أو شبه تارخيي 

السطح حيًنا ، وخيفت ويسترت حينا آخر ، لزنه موجود بصورة أو بأخرى 

على أية حال ، وهو ذلك الصراع بني احلريصني على هوية الدولة 

 الوطنية ومن يعملون أو يدينون بوالءا  أخرى . 

والفهم اخلاطئ الذي أصلته ورسصته كثري من اجلماعا  املتطرفة           

أن الوالء للجماعة والتنظيم فوق الوالء للوطن ، وهذا  اصرها هولدى عن

الفهم تتبناه مجيع اجلماعا  اإلرهابية واملتطرفة اليت ترى أن الدولة 

الوطنية حبدودها الراسصة املستقرة تقف صصرة وعقبة كةود يف وجه 

 مشروعاتهم السلطوية للقفا على الدولة الوطنية. 

 ونؤكد على اآلتي : 

 تعميق وترسيخ الوالء واالنتماء الوطين ، واالعتااز بالوطن  أهمية -1
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واالستعداد لفدائه بالنفس والنفيس مع الشعور بفضله ، واحلفاظ على 

، ليست نقيًضا للدين أو مقابال له ترابه وثراه ، والتأكيد على أن الوطنية

بل هي من صلب الدين ، وهذا نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( يقول 

 َأنَّ َوَلْواَل ، ِإَليَّ َوَأَحبَِّك َبْلَدٍة ِمْن َأْطَيَبِك َما) مزة املزرمة :  خماطًبا

 (. الرتمذي رواه( )َةْيَرِ  َسَزْنُت َما ، ِمْنِك َأْخَرُجوِني َقْوِمي

( عنه اهلل رضي) ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن اإلمام أمحد يف مسنده يةروا ويف

 إىل قرية - اْلَحْاَوَرِة َعَلى( وسلم عليه اهلل صلى) النَِّبيُّ َوَقَف: َقاَل

 اأَلْرِض َوَأَحبُّ ، اهلِل َأْرِض َخْيُر َأنَِّك َعِلْمُت: )َفَقاَل ،- املدينة جنب

، وظل  (َخَرْجُت َما ِمْنِك َأْخَرُجوِني َأْهَلِك َأنَّ َوَلْواَل ، َوَجلَّ َعاَّ اهلِل ِإَلى

أن يرده اهلل )عا  ماء آمال)صلى اهلل عليه وسلم( يصوب نظره إىل الس

ا مجيال ، ولو بالتحول جتاهها يف صالته ، حتى نال وجل( إليها ردًّ

َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة }قول اهلل تعاىل : 

ْم َفَولُّوا َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُت

 . (144)البقرة : {ُوُجوَهُزْم َشْطَرُه

لم أن ترسيخ اهلوية الوطنية له معامله الظاهرة من احرتام ع -2

ا ، وترسيخ نشيدها الوطين وكل ما الدولة والعمل على رفعه عالًي

حيفر امسها يف النفوس والقلوب ، وله ما يدعمه مضموًنا وجوهًرا 

ملصلحة العامة للوطن على أي من العمل واإلنتاج ، وإيثار ا

مصاحل أخرى ، وإدرا  أن مصلحة الوطن هي مصلحة جلميع 

أفراده وأبنائه ، وأن رجال فقرًيا يف دولة ةنية قوية خري مائة مرة 
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ومرة من رجل ةين قوي يف دولة فقرية ضعيفة مهددة يف كيانها 

  وأصل وجودها . 

ربية ، أو ع هويا  أخرى عأن اهلوية الوطنية قد تتالقى م -3

، أو أفريقية ، أو أسيوية ، حسب ظروف وموقع كل دولة ، إسالمية

على أال يزون ذلك توجه أفراد أو مجاعا  أو أحااب أو قبائل 

مبعال عن التوجه الوطين ، فيذهب هذا إىل الشرق وذا  إىل 

الغرب وآخر إىل الشمال ورابع إىل اجلنوب ، مما يؤدي إىل 

يت كيانها بل رمبا تشرذمها ، بل أن متاق الدول وتفززها وتشت

تزون الدولة الوطنية على قلب رجل واحد يف توجهاتها مبا 

 يعطيها القوة يف حميطها اإلقليمي ويف عالقاتها الدولية.

أننا مع اعتاازنا بهويتنا وحضارتنا وثقافتنا اإلسالمية وإدراكنا  -4

ا العربي ألهمية العمق االسرتاتيجي األفريقي ، فإننا نرى يف بعدن

ا يتطلب مايًدا من العمل املشرت  يف ظل التحديا  بعًدا هامًّ

اليت تواجه عاملنا العربي يف وجوده وكيانه ومتاسزه ، متطلعني 

إىل دور أكرب وحركة دءوب جلامعة الدول العربية مبا حيقق مجع 

، وأن املصلحة  ي ، إذ نرى أن هذا األمر صار ملحًّاالشمل العرب

رتكة تقتضي أقصى درجا  التنسيق واملشاركة يف العربية املش

كل اجملاال  مبا حيفظ لألمة العربية هويتها ، وحيقق هلا جمتمعة 

أمنها واستقرارها ، ويسهم يف القضاء على اإلرهاب يف املنطقة ، 

وخيلصها ويسهم يف ختليو العامل كله من شر التطرف واإلرهاب ، 
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اةطة يف مجيع احملافل آملني أن ُيشزل عملنا املشرت  قوة ض

الدولية مبا يسمع صوتنا للعامل ، ويربز أننا ضحايا ولسنا جالدين ، 

وأننا يف مقدمة املواجهني لإلرهاب ألننا أكثر من يزتوي بناره ، 

وأننا دعاة سالم ال دعاة حرب ، ةري أنه سالم ال ميزن أن يزون 

    ولن ولن يزون أبًدا استسالًما ، وأن هذه األمة لن تستسلم 

أنها متو  ، وأن روح املقاومة فيها ال تاال وستظل حية قوية ، و

ألعدائها ، وأنها على قدر املسةولية  ال ميزن أن تزون صيًدا سهال

، ةري أن األمر يتطلب حترًكا سريًعا على كل  والتحديا 

 ، ألن اخلطر داهم ، واخلطب شديد  املستويا  قبل فوا  األوان

هدأ وال ينام ، وجيب أن تزون يقظتنا أشد والعدو شرس ال ي

وهمتنا أعلى ، ألن األمر يتعلق بأصل وجودنا ، فإما أن نزون أو 

أال نزون ، مع التأكيد على أننا مًعا سنزون قادرين على جتاوز 

التحديا  ، مًعا على املستوى الوطين ، واملستوى العربي ، 

ستوى الدولي ، واملستوى اإلسالمي ، واملستوى األفريقي ، وامل

مًعا مع الدول الصديقة واحملبة للسالم ، مًعا ويف كل ميدان 

حبسبه وما يناسبه ، وليس أي من هذه العالقا  على حساب عالقة 

أخرى تتساوق معها أو تتوازى ، على أننا إن أحسنا إدارة األمر 

فستزون كل عالقة منها دعًما للعالقا  األخرى ، ومبا حيقق 

، إذن ينبغي على كل طرف أن حيمل اخلري لنفسه  مصاحل اجلميع

ولغريه ولإلنسانية لنحيا مًعا حياة هادئة هانةة ، ال أن تتحول 
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وال تذر ، وال تعود  يالساحة الدولية إىل صراعا  خمتلفة ال تبق

باخلري على أحد ، فالعاقل من يعمل للسالم له ولغريه ، واألمحق 

والفنت ، فإن من الناس مفاتيح من يسعى للهال  والدمار والقالقل 

للصري مغاليق للشر ، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للصري ، 

فطوبى ملن جعله اهلل مفتاًحا للصري مغالًقا للشر ، وإنا لنرجو أن 

 نزون منهم إن شاء اهلل تعاىل.

 

   ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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 ملاذا يابن العلقمي؟
 

؟ بل ملاذا أنت ُمصرُّ  ي أنت ُمصرٌّ على اخليانةملاذا يابن العلقم           

على خيانتنا حنن بالذا  ؟ هل ألننا األقوى ، أو ألننا األشرف؟  أو لعقدة 

نقو يف نفسك أو يف تارخيك ؟ ، أو ألننا الشعب األعرق تارخًيا 

، أو ألننا صمام أمان املنطقة وأنتم تريدونها فوضى ؟ أو ألن  ؟وحضارة

  دمك ؟ أو لذلك كله جمتمًعا ؟ .اخليانة تسري يف

عظاًما من أمثال : خالد بن الوليد ، وسعد بن  طااللقد عرف تارخينا أب       

أبي وقاص ، وأبي عبيدة بن اجلراح ، وسيف الدين قطا ، والظاهر 

بيربس ، وصالح الدين األيوبي ، كما عرف خونة لةاًما ، لعل أشهرهم ابن 

 العلقمي ، ووالي عزا .

ملاذا يابن العلقمي أنتم مصرون أن تقفوا موقف اللةام؟ وأن        

تصطفوا يف صفوفهم ؟ ، وأن تبيعوا الدين والوطن واإلنسانية وكل شيء 

؟ ه الوقاحة واحلقارةمجيل بثمن خبس ، وحتى بال مثن ؟ ملاذا أنتم بهذ

وملاذا كل هذا السقوط والرتدي وتلك الندالة ؟ وملاذا تزيدون لنا حنن 

بالذا  كل هذا الزيد ؟ ومن دون خلق اهلل أمجعني كيًدا مل تزيدوه 

ألحد ةرينا ؟ ملاذا وحنن ال نعرف الغدر ، وال اخليانة ، وال التدخل يف 

 شةون اآلخرين؟

وكما يقولون يف جمال النهب وفساد الذمم : إن هنا  قططا مساًنا         

ن ، فإن هنا  خونة وقطًطا صغاًرا تتقو  على فتا  تلك القطط السما

كباًرا أمثال ابن العلقمي ووالي عزا ما زالوا يؤدون دورهما ضدنا ، 
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وحذو النعل بالنعل ، يف تسليم مفتاح املدينة الصامدة الباسلة ألعدائنا ، 

وإىل جانبهم ينتشر آالف القطط الصغار أو بعبارة أدق اخلونة الصغار 

 بار .الذين ميهدون األرض أمام هؤالء اخلونة الز

، أن معظم النار من مستصغر الشرر على أن الذي أؤكد عليه وأنبه له هو    

وأن خطر اخلونة الصغار ال يقل عن خطر اخلونة الزبار ، ذلك أن اخلونة 

الزبار ال يستطيعون أن حيرزوا أهداًفا إال يف مناخ يسمح حبركة اخلونة 

انة الزربى أو الصغار وانتشارهم على األرض ، مما يشزل حواضن للصي

 . اخلونة الزبار

ولو فتشت وراء كل خيانة عصرية لرأيت تنظيم اإلخوان يف القلب        

منها ، فهم الداء العضال الذي ابتليت به األمة منذ أن استطاعت بعض 

استصبارا  القوى العاملية والدول الزربى إنشاء وزرع هذه اجلماعة 

لعدو الصهيوني سواء بسواء ، اإلرهابية يف قلب منطقتنا ، كاراعة ا

فزالهما رأس حربة ضدنا ، أحدهما يف صدر هذه األمة ، واآلخر يف 

 ظهرها ، على أن الطعن يف الظهر أشد وأنزى .

 وإذا كان شاعرنا العربي يقول:

 امُلهّند احُلساِم َوْقِع من املرِء على مضاضًة أشــدُّ القربــى ذوي وظلـُم

ى أشد وأنزى ، لذا جيب أن نتنبه وبقوة حلجم فصيانة ذوي القرب       

األخطار احمليطة واحملدقة بنا خارجيًّا وداخليًّا ، وأن نعمل على درئها 

قبل فوا  األوان ، وأتر  لزل قارئ أن يدر  من هو ابن العلقمي 

 ا هذا ، ومن الذي يؤدي ـاننـديد يف زمـو والي عزا اجلـاجلديد ، ومن ه
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 قتنا.دور كل منهما يف منط

وإذا كان دور اخلائن الصغري ال يقل خطًرا يف هذه املرحلة عن        

دور اخلونة الزبار أو القطط السمان فيجب علينا أن نضرب بيد من 

حديد على أيدي كل خائن وعميل ، وعلى أيدي كل من يعيثون يف 

األرض فساًدا أو إفساًدا أو ختريبا ، وأن ندر  أن واجب الوقت حيتم 

وبقوة أن نعمل متضامنني على إنقاذ وطننا وأمتنا مما يراد بهما ،  علينا

وأن نزون على يقني من أن محاية الدولة الوطنية ودعم صمودها 

وكشف أعدائها يف الداخل واخلارج ، وخباصة اخلونة والعمالء ، وعلى 

وجه أشد خصوصية من يتاجرون بالدين ويتصذونه ستاًرا ، أمر يأتي يف 

حفاًظا على بناء الدولة ومتاسزها ، موقنني أن  ؛يتنا مجيًعا مقدمة أولو

حفظ الدولة إمنا هو حفظ للدين، وال سيما أن مصرنا الغالية هي مبنالة 

القلب النابض للعروبة واإلسالم ، ودعمها واجب وطين وشرعي ندين هلل 

)عا وجل( به ونلقاه عليه ، وال سيما يف هذه الظروف الصعبة واألخطار 

  حتيط بنا ومبحيطنا اإلقليمي. اليت

 

        ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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 املنتــج الـــوطين
 

ال بديل أمام اجلميع سوى تشجيع املنتج الوطين احمللي على           

كل املستويا  ، فمع صعود أرقام الواردا  يف بعض السلع الزمالية 

لة يف ظل ظروفنا والسلع اليت هلا بديل أو نظري وطين إىل مبالغ طائ

االقتصادية االستثنائية ، فإن األمر يتطلب حترًكا سريًعا على مجيع 

 املستويا .

   ويف إطار االتفاقيا  التجارية الدولية يظل الوازع الوطين هو      

األهم لدى املسةولني عن املناقصا  واملاايدا  وأوامر الشراء يف 

األعمال أو الشركا   مجيع املؤسسا  والقطاعا  احلزومية وقطاع

واملؤسسا  العامة واخلاصة هو األجدى واألهم يف جمال التطبيق ، وال 

ميزن إةفال دور منظما  اجملتمع املدني والضمري الوطين العام لدى 

مجيع أبناء الوطن ، فتشجيع املنتج احمللي الوطين يسهم يف دوران 

العمل ألبنائنا  عجلة العمل باملصانع احمللية ، ويوفر املايد من فرص

، ويوفر الزثري من العملة الصعبة ، كما ينبغي على التجار أيًضا  وشبابنا

 إيثار املصلحة الوطنية العامة على إيثار املايد من الزسب السريع .

 : لكن على اجلانب اآلخر وبالتوازي جيب التأكيد على أمرين

ية ، بدًءا من : املراقبة الصارمة جلودة املنتجا  الوطن األول       

حتديث آال  ووسائل اإلنتاج إىل تدريب وتأهيل العمال والصناع ، إىل 

أن تصبح اجلودة واإلنتاج ثقافة وطنية عامة ، مع االستعانة باخلربا  

 املتمياة يف جمالي العرض والتسويق ، وإبراز املنتج الوطين والعمل
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الذي ال جيد  على إعطائه مزانة بارزة يف العرض والتسويق ، فاملنتج

  خارج بلده اأن جيد صدى وال اهتماًمصدى واهتماًما يف بلده ال ميزن 

ط يف بعض املنتجا  ن بعض الدول واملنظما  واجلها  تشرتإحتى 

تداول املنتج يف بلده األم قبل استرياده منها ، وينبغي أن  كالدواء مثال

وخارجها ، فديننا  يزون لدينا مجيًعا اعتااز مبنتجاتنا الوطنية داخل مصر

ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ }:  دين اإلتقان ، حيث يقول احلق سبحانه

 {ُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًلِإنَّا ال ُنِضي}( ، ويقول سبحانه : 89)النمل: {َشْيٍء

( ، ومل يقل سبحانه إنا ال نضيع أجر من أكثر عمال ، فالعربة 31)الزهف : 

: يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(، و واإلتقان ال بالزم وال الزثرةباجلودة 

 رواه) ( اللََّه َعاَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمال َأْن ُيْتِقَنُه ِإنَّ )

 (.الطرباني

ومن أركان هذا اإلتقان أن يقوم كل من توكل إليه مهمة مراقبة        

األكمل دون أدنى تقصري أو حماباة ، وأن تتم  اجلودة بعمله على الوجه

، اين إعماال ملبدأ الثواب والعقابحماسبة املقصرين كما تتم إثابة املتمي

وجل( من الثواب والعقاب يتطلب  مع التأكيد على أن ما عند اهلل )عا

اإلتقان يف العمل ؛ حرًصا على  فضل اهلل ورمحته واتقاًء لغضبه وعقابه 

 خرة .يف الدنيا واآل

: حماربة كل ألوان اجلشع واالستغالل واالحتزار ،  األمر اآلخر         

َمْن َدَخَل ِفي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر  : ) يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

ْوَم اْلُمْسِلِمنَي ِلُيَغلَِّيُه َعَلْيِهْم َكاَن َحقًّا َعَلى اللَِّه َأْن ُيْقِعَدُه ِبُعْظٍم ِمَن النَّاِر َي
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،   (وقد َبِرَئت منه ذمة اهلل ورسوله))رواه أمحد( ويف رواية :  (اْلِقَياَمِة

،  (مسلم صحيح) (َلا حْيَتِزُر ِإلَّا َخاِطٌئ):  ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(

َمِن اْحَتَزَر ُحْزَرًة ُيِريُد َأْن ُيْغِلَي ِبَها َعَلى ) : ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(

، ويقول )صلى  (رواه اإلمام أمحد يف مسنده( )، َفُهَو َخاِطٌئ اْلُمْسِلِمنَي

َفَقْد َبِرَئ ِمَن اهلل ، َواهلل  َطَعاًما َأْرَبِعنَي َلْيَلًة َمِن اْحَتَزَر):  اهلل عليه وسلم(

ْم ِذمَُّة َبِرٌئ ِمْنُه ، َوَأيَُّما َأْهِل َعْرَصٍة َظلَّ ِفيِهُم اْمُرٌؤ َجاِئًعا ، َفَقْد َبرَِِئْت ِمْنُه

 ( .رواه اإلمام أمحد يف مسنده)  (اهلل

وعلى العزس من ذلك كله فإن ديننا احلنيف يدعو إىل الرتاحم          

 اْلُمْسِلُم)والتزافل وختفيف الزرب ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : 

 يف اللَُّه َكاَن َأِخيِه َحاَجِة يف َكاَن َمْن ُيْسِلُمُه َواَل َيْظِلُمُه اَل اْلُمْسِلِم َأُخو

 َيْوِم ُكَرِب ِمْن ُكْرَبًة ِبَها َعْنُه اللَُّه َفرََّج ُكْرَبًة ُمْسِلٍم َعْن َفرََّج َوَمْن،  َحاَجِتِه

 .(عليه متفق) ( اْلِقَياَمِة َيْوَم اللَُّه َسَتَرُه ُمْسِلًما َسَتَر َوَمْن،  اْلِقَياَمِة

 

 

   ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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 ولة املؤسسات د
 

الدولة العظيمة هي اليت تقوم على مؤسسا  قوية ، وتعمل على        

تقوية مؤسساتها الوطنية ، وترسيخ دعائمها ، وهي اليت تعمل جاهدة 

على التصلو من الزيانا  اإلرهابية اليت حتاول أن حتل حمل 

كما تعمل على  مؤسسا  الدولة أو تعمل على ماامحتها من جهة ،

لو من النظام الشمولي والرأي الفردي من جهة أخرى ، فزما التص

 قالوا : 

 رةم اخلالف ورأي الفرد يشقيها رأي اجلماعة ال تشقى البالد به

لقد زالت دولة الفرد ، وأصبحت ال بقاء هلا يف عامل يلفظ 

الديزتاتورية بزل عناصرها وألوانها وحتى مساحيقها ، وهلل در شوقي 

 : ا اللورد كرومرخماطًبحيث يقول 

 اــودالت دولـــــة املتجربين رد يا فرعـــون ولَّىـان الفـزم

 اــعلى حزم الرعية نــــازلين وأصبحت الرعاة بزل قطر

النظام املؤسسي يقوم على إعالء دور املؤسسا  ، وعلى أن        

ب هي اليت ختتار نوابها الشعوب مصدر السلطا  ، أليست الشعو

وهذه اجملالس النيابية أو الربملانية إمنا هي أدوا  الدولة  ؟وممثليها

الدميقراطية التشريعية والرقابية ، فإذا امتلزت الدولة مع ذلك إرادة 

سياسية الحرتام املؤسسية وتقدير دور املؤسسا  وإعطائها فرصتها لَتعمل 

وُتعمل أدواتها ، وتتزامل يف أدوارها يف ظل قائد حزيم ، يفصل بني 

 ح ـاه الصحيـا يف االجتــه بوصلتهـا ، ويوجـاربهـول دون تضـا  وحيـسلطال
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 لتتزامل وال تتنافر ؛ لزان ذلك من أهم عوامل البناء والتقدم والرقي .

وإذا أدركت هذه املؤسسا  طبيعة الوقت ، وحتديا  الظرف ،        

رف واملصاطر احمليطة بالوطن أو احملدقة به ، فتجانست وتزاملت ، وع

كل منها واجبه فلم يتقاعس عنه ، ودوره فلم يتجاوزه ، وأدر  اجلميع أن 

الوطن للجميع ، وباجلميع ، ويتسع للجميع ، وأن فرًقا شاسًعا بني 

املنافسة احملمودة يف خدمة الوطن ، والتنافس املذموم يف الصراع 

دينا على املصاحل ، الختصرنا كثرًيا من اخلطوا  يف اجتاه البناء ، وتفا

  . كثرًيا من عوامل اإلسقاط واإلفشال واهلدم

والذي ال شك فيه وال مرية أننا يف مصرنا الغالية نرسخ لنظام مؤسسي        

حيرتم املؤسسا  الوطنية ، ويقدر دورها ، ويعمل على تقويتها ، ويعطيها 

الفرصة كاملة إلعادة بناء نفسها على شروط وطنية ، وأرضية وطنية ، 

، ساس الدين ، أو اللون ، أو العرقوطنية صلبة ال متييا فيها على أوقواعد 

أو اجلنس ، وبصورة ودرجة على األقل مل نعهدها يف جيلنا ، فنحن أمام 

رؤية خمتلفة عما مضى ، رؤية ثاقبة ، لو أحسنا استغالهلا ، لتغري  أحوالنا 

قوية إىل األفضل يف اجتاه بناء دولة عصرية دميقراطية صلبة حديثة 

وراسصة ومتجذرة يف بنائها احلضاري والدميقراطي جتذر هذا الشعب 

يف حضارته ، ولقضينا على كثري من أخطاء االستبداد الوظيفي الذي ال 

تقل خطورته بني صغار القيادا  عن أخطاره بني كبارهم ، ففي الوقت 

الذي يسعى فيه رأس هرم السلطة يف مصر لرتسيخ دور املؤسسا  ، فإننا 

يًعا جيب أن نعمل على تعظيم هذا التوجه ، وعلى إبرازه وترسيصه مج
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وحماسبة من حييد عنه ، حتى ال نزتوي باستبدادية بعض صغار 

املوظفني يف ظل دولة تعمل قيادتها السياسية على ترسيخ أسس العدالة 

اإلدارية والنظام املؤسسي ، وتعد ذلك يف مقدمة أولوياتها وأحد أهم 

ا وأيدلوجيتها يف بناء الدولة الوطنية الدميقراطية العصرية دعائم فلسفته

احلديثة ، وأهم من ذلك هو أال نسمح لسلطا  موازية لسلطة الدولة أن 

تقوم أو حتى تتشزل من جديد ، وخباصة تلك الزيانا  املوازية اليت 

تسعى اجلماعا  اإلرهابية واملتطرفة إىل فرضها على اجملتمع ، فهذا 

 .  لداهم الذي جيب التنبه له والقضاء عليههو اخلطر ا

 

   ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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 االحنياز اإلجيابي
 

مفهوم االحنياز قد يذهب فيه العقل أول ما يذهب إىل املعنى           

السلل لالحنياز الذي قد يفهم على أنه لون من التبعية أو اجملاملة أو 

االحنياز قد يفسر عند البعض املداراة أو حتى املواءمة ، وعدم 

باالستقالل ال التبعية ، بل إن البعض قد يفهم عدم االحنياز على أنه نفض 

اليد نفًضا كامال من أي حديث إجيابي عمن يزون بيده مقاليد األمور 

على أي مستوى إداري أو تنفيذي أو سلطوي ، بل قد يفهم البعض أن 

لسلبية وأن النقد لديه قد ينحسر عدم االحنياز يعين فقط إبراز اجلوانب ا

 أو ينحصر يف باب إبراز املثالب .

على أن النقد احلقيقي املنصف املتان لدى املتصصصني املدققني      

ن اإلنصاف يف النقد يعين أن أيعين التمييا بني اجليد والرديء ، و

سانده ، وملن أساء أو قصر على يديه وُن دُّنقول ملن أحسن أحسنت ونُش

   أو قصر  ، ونأخذ على يديه .أسأ

وقد تتجاوز مهمة الناقد ذلك إىل بيان طريق الرشاد والسبيل األمثل         

ملعاجلة وحل املشزال  وقد تتناول األمر بالتحليل والتفسري والرصد 

قصد مساعدة متصذ القرار على اختاذ القرار املناسب ، وتقديم رؤى 

لدى متصذ القرار أوسع وأصوب متعددة جتعل زاوية النظر والرؤية 

 .وأدق

: االحنياز السلل وهو ذلك  وميزن أن نقسم االحنياز قسمني          

االحنياز األعمى الذي يعين التبعية املقيتة ، وهو ذلك االحنياز الذي 
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،  حتزمه املنفعة الشصصية اليت تضرب باملصلحة العامة عرض احلائط

مة اإلرهابية واملتشددة ، اليت تزون وهو ذلك االحنياز للجماعا  اهلدا

طاعة األمري أو املرشد فيها طاعة عمياء ، أو تلك اليت تصل بالبشر  

العاديني لدى بعض األيدولوجيا  إىل درجة عصمة األنبياء أو ما فوقها ، 

حبيث إن أحدهم قد جيادلك يف نو قرآني أو نبوي صحيح ثابت وال 

كالم شيصه أو أمريه أو مرشده ، يسمح لك أن تناقشه أو حتاوره حول 

االحنياز السلل هو الذي حتزمه جمرد العاطفة دون إعمال للعقل أو 

فهم للموقف أو تقدير للمصلحة ، وهو الذي يزون احلب والبغض فيه 

  ا .ا وال موضوعيًّا ال مهنيًّشصصيًّ

، الحنياز املنهجي املهين املوضوعيذلك ا أما االحنياز اإلجيابي فهو    

هو ذلك االحنياز الوطين الذي يصب يف مصلحة الوطن ويعمل هلا 

ويدور معها حيث دار  ، هو االحنياز للوطن وبزل قوة وحسم وبال أدنى 

تردد أو توجس أو ختوف يف مواجهة املرتبصني وال سيما يف أوقا  

الشدائد واحملن وشدة التحديا  ، وهو ذلك االحنياز الذي جيب أن 

ى صدورنا نشعر معه بالعاة صر به وجنعله وساًما علمنيل إليه وأن نف

، ث كان وكيف دار ، وملصلحة الوطن، االحنياز املطلق للحق حيوالفصر

 وكل من يعمل لصاحل هذا الوطن .

الحنياز اإلجيابي هو االحنياز إىل قوى ومؤسسا  الوسطية واالعتدال ا   

 فة ودعاةوالوطنية يف مواجهة الفزر املتطرف واجلماعا  املتطر

 د ـاليـم من مقــم وعدم متزينهــد أفزارهــم وتفنيــالتطرف ، وكشف طبيعته
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 أو الدعوية .، أو الثقافية  ، أو الفزرية، أو اإلدارية ، األمور السياسية 

وقد أكد  يف لقاءاتي املتعددة بنصبة من خرية شباب مصر فهًما        

يف مؤمترهم األول أننا مجيًعا ووعًيا ووطنية هم شباب الربنامج الرئاسي 

ننحاز إىل الوطن ومصلحة الوطن ، وجاء من احنيازنا هلذا الوطن هو 

احنيازنا للتمزني للشباب الواعي وتأهيلهم وتدريبهم تدريًبا عالًيا جيعل 

 منهم شركاء يف النهوض بالوطن وقادة يف احلاضر واملستقبل.

 

   ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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 دود وبنا  الدولالعواصم واحل
 

العالقة بني عواصم الدول وحدودها هي عالقة تزامل ال عالقة         

صراع وال ينبغي أن تزون ، إذ ال ةنى ألي دولة من أن يزون هلا عاصمة 

هي القلب واملركا ، وأطراف وحدود مبثابة األجنحة اليت ال تعلو 

 من دول العامل الدول وال ترتفع بدونها ، لزن املركا يستحوذ يف كثري

على بؤرة االهتمام ، فالشواهد والواقع املعاش يؤكدان استحواذ 

املركا عرب التاريخ على أعلى درجا  االهتمام ، ةري أن مستوى هذا 

االهتمام خيتلف بني الدول املتحضرة والدول املتصلفة ، فالدول 

رتكه املتحضرة ال ميزن أن تهمل جاًءا من أطرافها أرًضا أو سزاًنا فت

هماًل أو فرصة للضياع أو االهمال أو االعتداء ، أو حتى جمرد التفزري يف 

، وقد دخل أحد الشعراء على سيدنا عمر بن عبد  االنفال  أو االنفصال

  :العايا )رضي اهلل عنه( فأنشده قوله 

 عمال أرضك بالبالد ذئــــــــــاب إن كنت حتفظ ما يليك فإمنـــــا

 حتى جتّلد بالسيوف رقــــــــــاب تدعــــــــو له لن يستجيبوا للذي

على أن تنمية األطراف واملناطق احلدودية ال تقع على عاتق           

احلزوما  وحدها أو القيادة السياسية وحدها ، إذ إن العناية واالهتمام 

بهذه األطراف والعمل على تنميتها مسةولية تضامنية بني مجيع مؤسسا  

سواء املؤسسا  الرمسية ، أم منظما  اجملتمع املدني ، أم الدولة ، 

رجال األعمال ، فاالستثمار ، والتعليم ، والصحة ، واإلسزان ، والثقافة ، 

واألوقاف ، واآلثار ، وسائر الوزارا  واهليةا  ، واجلمعيا  العاملة يف 
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جمال اخلدما  االجتماعية ، ورجال األعمال الوطنيون ، كل هؤالء 

أن يولوا اهتماما خاًصا جبميع أطراف الدولة وخباصة احلدودية جيب 

منها ، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن قومي من جهة ، وقضية 

تنموية من جهة أخرى ، إذ ينبغي أن نعمل على  حتويل كل أطراف 

الدولة ومناطقها احلدودية إىل مناطق جاذبة ال طاردة ، ففي حالة عدم 

بأطرافها يضطر أبناء هذه األطراف إىل التوجه حنو  اهتمام دولة ما

، طا ةري عادي على املركا  وضواحيهاملركا والتمركا  به ، مما يشزل ضغ

، ويسهم يف صنع نظام طبقي  وخيلق كثرًيا من األحياء العشوائية حوله

تنتج عنه مع مرور الامن أمراض ومشزال  اجتماعية حتتاج إىل حلول 

 ها. ةري تقليدية لعالج

أما يف ظل اهتمام الدول باالستثمار يف أطرافها ومناطقها              

احلدودية ، وتوفري اخلدما  الالزمة ألبنائها من : اإلسزان ، والصحة ، 

والتعليم ، والثقافة ، وسائر اخلدما  اليت تطلبها مقوما  احلياة املستقرة 

اج فإن ذلك كله بأرضهم وموطن نشأتهم ، مع توفر فرص العمل واإلنت

يؤدي إىل ارتباط أبناء هذه املناطق بأرضهم ، وحفاظهم على كل ذرة 

 رمل أو تراب من ثراها الندي ، مع والء وانتماء وطين خالو .

ويف حالة توفر عوامل جذب وحوافا للعمل بهذه املناطق              

سيناء  واالستثمار اجلاد فيها كما حيدث اآلن من اهتمام الدولة مبناطق

ومطروح واإلمساعيلية اجلديدة وحاليب وشالتني والوادي اجلديد ، 

ومناطق الظهري الصحراوي بصفة عامة ، فإن هذه املناطق ستتحول إىل 



- 39- 

 

، يف التوزيع اجلغرايف، والسزاني مناطق جاذبة، مما حيدث توازًنا كبرًيا

ا ويوفر حياة كرمية ألبناء هذه املناطق ، وخيفف الضغط على املرك

وعلى ما ُيقدم به من خدما  ال ةنى عنها للمقيمني به ، أو ما تتطلبه 

طبيعة العواصم ومركا الثقل السياسي واالقتصادي بالعامل كله ، من الرقي 

بها إىل درجة جتعل منها عامل جذب سياحّي وإبهار حضاري وداللة 

 على عظمة الشعوب ورقيها . 

 

   ِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِ*  
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  ن واالستقرارنعمة األم
 

ُيعد األمن نعمة من أهم النعم ، ويأتي يف مقدمتها ، يقول نبينا         

يف  ىسرِبِه ، ُمَعاًف َمْن أْصَبَح ِمْنُزْم آِمنًا يف ):  (صلى اهلل عليه وسلم)

 )رواه الرتمذي( . ( ، ِعْنَدُه ُقوُ  َيْوِمِه ، َفَزأنََّما ِحيَاْ  َلُه الدُّْنَيا َجَسِدِه

،  بها على عباده (عا وجل)فاألمن من أجل النعم اليت امنت اهلل        

ِإيَلاِفِهْم * ِلِإيَلاِف ُقَرْيٍش }على قريش :  حيث يقول سبحانه وتعاىل ممتنًّا

ن الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ* َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت  *ِرْحَلَة الشَِّتاء َوالصَّْيِف 

على  ( ، ويقول سبحانه وتعاىل ممتنًّا4-1)قريش:{م مِّْن َخْوٍفُجوٍع َوآَمَنُه

 َثَمَراُ  ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقا َأَوَلْم ُنَمزِّن لَُّهْم َحَرمًا آِمنًا ُيْجَبى ِإَلْيِه}مزة وأهلها : 

َأَوَلْم } : عاىلتويقول  ( ،57)القصو: {ِمن لَُّدنَّا َوَلِزنَّ َأْكَثَرُهْم َلا َيْعَلُموَن

ْلَنا َحَرما آِمنًا َوُيَتَصطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َيَرْوا َأنَّا َجَع

َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم } : ويقول سبحانه ، (67 : )العنزبو {للَِّه َيْزُفُروَنَوِبِنْعَمِة ا

اُس َفآَواُكْم َوَأيََّدُكْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْلَأْرِض َتَصاُفوَن َأْن َيَتَصطََّفُزُم النَّ

 ( .26) األنفال : {ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُزْم ِمَن الطَّيَِّباِ  َلَعلَُّزْم َتْشُزُروَن 

على أن القرآن الزريم يربط بني األمن واإلميان ، واحلفاظ على        

هذه النعمة وعدم جحودها أو إنزارها أو نزرانها ، أو اخلروج على 

الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا }ظ عليها ، فيقول احلق سبحانه :مقتضيا  احلفا

، ويقول  (82)األنعام:{ِإمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلـِةَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن

َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَزِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعن َيِمنٍي َوِشَماٍل ُكُلوا  }سبحانه : 

رِّْزِق َربُِّزْم َواْشُزُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َةُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم  ِمن
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َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُهم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتى ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء مِّن 

َما َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي ِإلَّا اْلَزُفوَر * َوَجَعْلَنا ِسْدٍر َقِليٍل * َذِلَك َجَاْيَناُهم ِب

َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر ِسرُيوا 

َوَضَرَب الّلُه }(، ويقول سبحانه :18-15 )سبأ :{ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّامًا آِمِننَي

َثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِةنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَةدًا مِّن ُكلِّ َمَزاٍن َفَزَفَرْ  ِبَأْنُعِم َم

 (.112)النحل :{الّلِه َفَأَذاَقَها الّلُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَصْوِف ِبَما َكاُنوْا َيْصَنُعوَن

ظ حبال تلك الدول اليت  ولنا يف احلاضر من حولنا عربة ومتع         

سقطت يف براثن الفوضى والتفزك ، والتشرذم والتماق ، ما بني الجئ 

، رد ، ومعتقل ، وحماصر ، أو  شهيدمتعرض ملصاطر ال حتصى وال تعد ، ومش

أو قتيل ، أو مصاب ، أو مقعد ، أو مشوه ، أو عاجا ، حيث رأينا اإلرهابيني 

فزك هذه ويتجاوزون كل حدود اجملرمني يستغلون حالة الفوضى والت

اإلنسانية يف الفتك والتنزيل بالبشر من احلرق والسحل ، والسل 

واالةتصاب ، واالستعباد ، ومحل الناس على حفر قبورهم بأيديهم ، مما 

يدعونا وبقوة إىل احلفاظ على ما أنعم اهلل )عا وجل( به علينا من أمن 

 وأمان واستقرار .

أحدهما :  ،على هذه النعمة حيتاج منا إىل أمرين على أن احلفاظ         

َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّزْم }سبحانه : احلق شزر اهلل )عا وجل( عليها ، حيث يقول 

( ، والشزر ليس يف املال فحسب ، 7)إبراهيم: {َلِةْن َشَزْرُتْم َلَأِزيَدنَُّزْم

  وإمنا يف سائر النعم .

  يــا  التــديـم التحـ، وإدرا  حج فــدة الصــو وحـر : هـر اآلخـاألم
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 اء ـال وسفك الدمـل واالةتيـاة القتـا ، واألخذ بقوة على أيدي دعـتواجهن

 التطاول على رجال اجليش والشرطة ، الداعني إىل والفوضى والتصريب

وعلى مرافق الدولة ومؤسساتها ، مع تأكيدنا أن كل من يسلك هذه 

بتهمة اخليانة الوطنية العظمى ، ألن  املسالك اخلبيثة ينبغي أن حياكم

هؤالء اخلونة والعمالء هم األخطر على أمن الوطن واستقراره ، وهم 

لسان حال أعدائه ، ويدهم الطولي يف اإلفساد والتصريب ، فهم يأكلون 

طعامنا ، ويلبسون ثيابنا ، ويطعنوننا يف ظهورنا ، وهم عيون أعدائنا ، إذ ال 

أو جمتمع إال يف ظل حواضن أّي دولة  زن لإلرهاب أن خيرتقمي

 تستقبله وتأويه ، وتوفر له املناخ املالئم إلثارة الفوضى .

كما جيب مراقبة التمويل األجنل ، وعالما  الثراء الفاحش اليت      

تظهر فجأة على بعض املأجورين الذين يبيعون دينهم ووطنهم وأهليهم 

أنهم ميزن أن خيدعوا ، ظانني  وآدميتهم وإنسانيتهم بثمن خبس

 .(142اء :)النس{ُعوَن الّلَه َوُهَو َخاِدُعُهْمُيَصاِد}اجملتمع ويفلتوا جبرائمهم

وإذا استطاع بعضهم أن خيدع بعض الناس بعض الوقت ، فمن        

وقت ، وال ينس أحد أنه املستحيل أن خيدع أحد كل الناس كل ال

:  حيث يقول احلق سبحانهبني يدي من ال يغفل وال ينام ،  اسيقف يوًم

اَل َتْحَسَبنَّ َو}( ، ويقول سبحانه :24)الصافا  :{َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّْسُةوُلوَن}

َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَصُو ِفيِه اأَلْبَصاُر *  الّلَه َةاِفال

 م ـإبراهي ) {ُفُهْم َوَأْفِةَدُتُهْم َهَواءَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم اَل َيْر

 َم ـْلـا َكَسَبْت َلا ُظـَاى ُكلُّ َنْفٍس ِبَمـاْلَيْوَم ُتْج }ه : ـول سبحانـ( ، ويق42-43:

  ( .17)ةافر :{اْلَيْوَم ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِب 
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 محاية اجملتمع من التطرف
 

التطرف يشزل خطًرا على اهلوية الدينية ، وعلى اهلوية ال شك أن        

الوطنية ، فمن ناحية اهلوية الدينية ؛ فإن اجلماعا  الضالة املتطرفة قد 

حاولت اختطاف اخلطاب الديين وتوظيفه أيدلوجيًّا خلدمة مطامعها 

ومطامع من ميوهلا ويستصدمها هلدم دول املنطقة وتفتيت كيانها ومتايق 

لك أن أي أحد يسمع أن ديًنا أو مجاعًة تستبيح الذبح بنيانها ، ذ

واحلرق والتنزيل بالبشر ؛ ال يسعه إال أن يزفر بهذه اجلماعة ومبا تدعيه 

من دين افرتاء على اهلل ورسله وسائر كتبه املنالة ، وأما من جهة الوطن 

، بل إنها ُصِنَعت  فهذه اجلماعا  املارقة ال تؤمن بوطن وال بدولة وطنية 

 تطاول قيادا  اجلماعةهلدم األوطان ، وليس بعيًدا عن أذهاننا 

اإلرهابية يف حق مصر وةريها من األوطان اليت ال يرونها سوى حفنة من 

الرتاب ، فاألرض يف منظورهم ال تعد عرضا وال متثل شاةال وال همًّا ، يف 

حني أن اإلسالم أوجب الدفاع عن األوطان وافتداءها بزل ما ميلك 

 ها من نفس ومال.بنو

، هل حنن يف حاجة إىل تفزيك الفزر  وكان السؤال األول        

املتطرف ، أم إىل تفزيك اجلماعا  املتطرفة ؟ واجلواب الذي ال 

خالف عليه هو أننا يف حاجة إىل تفزيك الفزر املتطرف واجلماعا  

، ذلك أنك قد  املتطرفة مًعا ، ةري أن تفزيك الفزر يأتي يف املقدمة

رى أعتى ـتفزك مجاعة إرهابية أو متطرفة فتصرج عليك مجاعة أخ

، ةري أننا عندما ننجح يف تفزيك الفزر املتطرف وكشف زيفه  وأشد
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وفساده وإفساده وأباطيله ، فإننا نزون أتينا على املشزلة من  وزيغه

 جذورها.

ا  ويف سبيل ذلك ال بد أن نزشف وأن نعري هذه اجلماع        

املتطرفة ، وأن نبّين عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها ، وأن نربز شهادا  

من استطاعوا اإلفال  من جحيم هذه اجلماعا  اإلرهابية الضالة ، وأن 

ما يعدون به الشباب كذًبا وزوًرا من احلياة الرةدة هو حمض كذب ال 

  لتفجريوجود له على أرض الواقع ، فمن يلتحق بهم مصريهم التفصيخ وا

وإن فّزر جمرد تفزري يف اهلروب من جحيم هذه اجلماعا  كان جااؤه 

 . الذبح أو احلرق أو املو  سحال

كما جيب تفنيد أباطيلهم يف استحالل الدماء واألموال واألعراض ،        

واحلزم على الناس بالزفر حتى يسوةوا ألنفسهم قتلهم ، واستباحة 

   منه احلق سبحانه وتعاىل ، حيث يقول : نسائهم وأمواهلم ، وهو ما حذر

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَتَبيَُّنوا َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى }

ُم َكِثرَيٌة ِإَلْيُزُم السََّلاَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفِعنَد اللَِّه َمَغاِن

َكَذِلَك ُكنُتم مِّن َقْبُل َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيُزْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن 

( ، ذلك أن هذه اجلماعا  الضالة جتعل من تزفري 94)النساء : { َخِبرًيا

اجملتمع وسيلة الستحالل الدماء واألموال واألعراض اليت يسعون 

إلشباع رةباتهم الدنيةة ، ويف هذا نؤكد أن تزفري املعّين أي  الستباحتها

 احلزم على شصو بالزفر أو الرّدة ال يثبت إال حبزم قضائي نهائي وبا  

  . ملا يرتتب على احلزم بالزفر من أمور خطرية
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وكذلك دعوتهم الضالة إىل اجلهاد ، مع أن ما يقومون به هو بغي        

 . جلهاد ، وليس من اجلهاد يف شيءوعدوان ال عالقة له با

ومن مثة جيب أن نبني أن اجلهاد يف سبيل اهلل )عا وجل( أوسع        

من أن يزون قتاال ، فهنا  جهاد النفس حبملها على الطاعة وكفها عن 

املعصية ، والتاامها مزارم األخالق من الصدق واألمانة والوفاء بالعهد 

  . وسائر األخالق الزرمية

أما اجلهاد الذي هو مبعنى القتال فإمنا ُشّرع للدفاع عن الوطن ،        

عن الدول أن تستباح ، وليس آلحاد الناس أو حلاب أو جلماعة أو لفصيل 

أو لقبيلة أن يعلن هذا اجلهاد ، إمنا هو حق لولي األمر وفق من أناط به 

 دستور كل دولة وأعطاه احلق يف إعالن حالة احلرب والسلم ، سواء

أعطاه الدستور لرئيس الدولة ، أم جمللس أمنها القومي ، أم للرئيس بعد 

أخذ رأي برملانها ، املهم أن قضية إعالن حالة احلرب ليست ملزا 

لألفراد أو اجلماعا  ، وإال أصبح األمر فوضى ال دولة ، وعدنا إىل حياة 

  : اجلاهلية ، حيث يقول الشاعر

 َوال َســـــراَة ِإذا ُجّهــاُلُهــــــم ســادوا اَة َلُهمال َيصُلُح الناُس َفوضى ال َسر

واخلالصة ما أحوجنا إىل الفزر املستنري ، والفهم الصحيح للدين ،         

وتصحيح املفاهيم اخلاطةة ، واسرتداد اخلطاب الديين ممن حاولوا 

اختطافه ، وكف وةل يد املتطرفني عن الدعوة والفتوى ، وإىل أن 

جلهل بالعلم ، والظلما  بالنور ، والباطل باحلق ، والفساد نواجه ا

والتصريب مبايد من البناء والتعمري ، وأن نعمل على ترسيخ الوالء 
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لألوطان من جهة ، وترسيخ أسس املواطنة وفقه العيش املشرت  على 

ا ملا فيه أمن أسس إنسانية خالصة من جهة أخرى ، وأن نسعى معا ومجيًع

ية مجعاء ، وأن ندر  أن العامل كله يف سفينة واحدة ، ولن وسالم اإلنسان

ينجو منه أحد دون اآلخر ، وأن أي خرق يف السفينة ميزن أن يهلك 

َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد ) أهلها مجيعا ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : 

، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم  َلى َسِفيَنٍة؛ َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َع اللَِّه َواْلَواِقِع ِفيَها

َأْعَلاَها، َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَزاَن الَِّذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمن اْلَماِء َمرُّوا 

 َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا،

، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِهْم َنَجْوا  َفِإْن َيْتُرُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُزوا َجِميًعا

 . )رواه البصاري( (َوَنَجْوا َجِميًعا

 

   *ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ* 
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 املشرتكات اإلنسانية يف الشرائع السماوية
 

رية ا من العنف الذي شهدناه على الساحة املصكبرًي إن جانًبا

ونشاهده على الساحة الدولية إمنا يرجع إىل فقدان أو ضعف احلس 

، مما جيعلنا يف حاجة ملحة  منظومة القيم واختالل،  اإلنساني

، والتنوع الثقايف  التأكيد على االهتمام مبنظومة القيم اإلنسانية إىل

    . اواحلضاري ، واالنطالق من خالل املشرت  اإلنساني بني البشر مجيًع

احلق سبحانه اإلنسان على إطالق إنسانيته دون تفرقة  فقد كرم

( ، 71)اإلسراء: {َدَمَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آ}، فقال )عا وجل( :  بني بين البشر

    .  فاإلنسان بنيان الرب من هدمه هدم بنيانه عا وجل

كما أمجعت الشرائع السماوية على مجلة كبرية من القيم واملبادئ       

َأنَُّه َمن َقَتَل  }قال تعاىل: ، : حفظ النفس البشرية  اإلنسانية ، من أهمها

ا َوَمْن َأْحَياَها ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَزَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًع َنْفًسا

  . (32)املائدة : { اَفَزَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًع

، فلما  للنفس اإلنسانية حرمتها (صلى اهلل عليه وسلم)نبينا  وهلذا قدَّر      

، فقيل له : إنها جنازة يهودي ، فقال  مر  عليه جنازة يهودي وقف هلا

   . (البصاري رواه)!( ؟) أليست نفًسا : ( صلى اهلل عليه وسلم)

: العدل،  ومن القيم اليت أمجعت عليها الشرائع السماوية كلها

 ، ، والصدق يف األقوال واألفعال، وأداء األمانة بالعهد فاء، والو والتسامح

وبر الوالدين ، وحرمة مال اليتيم ، ومراعاة حق اجلوار ، والزلمة الطيبة، 

صلى اهلل )، وهلذا قال نبينا  وذلك ألن مصدر التشريع السماوي واحد
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رواه ) (َواِحٌد َوِديُنُهْم تَّىَش ُأمََّهاُتُهْم ِلَعلَّاٍ ، ِإْخَوٌة اْلَأْنِبَياُء) : (عليه وسلم

 .( يف مسنده أمحد

فقد ختتلف الشرائع يف العبادا  وطريقة أدائها وفق طبيعة الامان         

مل  للتعايش  ا، لزن األخالق والقيم اإلنسانية اليت تزون أساًس واملزان

:  (صلى اهلل عليه وسلم)، يقول نبينا  من الشرائع ختتلف يف أي شريعة

 ما فاْصَنْع َتْسَتِح َلْم ِإذا: اأُلوىل النُُّبوَِّة َكالِم ِمْن النَّاُس َأْدَرَ  ِممَّا ِإنَّ)

  .)رواه البصاري( (ِشْةَت

من الشرائع أباحت قتل النفس اليت حرم اهلل إال  وأروني أي شريعة      

، اليتيم ، أو أكل مال باحلق، أو أباحت عقوق الوالدين ، أو أكل السحت

   . ل حق العامل أو األجريأو أك

، أو ُخلف  ، أو اخليانة وأروني أي شريعة أباحت الزذب ، أو الغدر     

  . العهد، أو مقابلة احلسنة بالسيةة

بل على العزس فإن مجيع الشرائع السماوية قد اتفقت وأمجعت      

، من خرج عليها فإنه مل خيرج على  على هذه القيم اإلنسانية السامية

األديان فحسب، وإمنا خيرج على مقتضى اإلنسانية وينسلخ من  مقتضى

    .  آدميته ومن الفطرة السليمة اليت فطر اهلل الناس عليها

ُقْل َتَعاَلْوا }: قال ابن عباس )رضي اهلل عنهما( عن قوله تعاىل وهلذا

اْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوَلا َتْقُتُلوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّزْم َعَلْيُزْم َألَّا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًةا َوِب

َنْحُن َنْرُزُقُزْم َوِإيَّاُهْم َوَلا َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َأْوَلاَدُكْم ِمْن ِإْمَلاٍق 

ْم ِبِه َلَعلَُّزْم َوَما َبَطَن َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َذِلُزْم َوصَّاُك
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َوَلا َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه  * َتْعِقُلوَن

َوَأْوُفوا اْلَزْيَل َواْلِميَااَن ِباْلِقْسِط َلا ُنَزلُِّف َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا 

َوَأنَّ  * ُقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُزْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّزْم َتَذكَُّروَن َوَلْو َكاَن َذا

َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُزْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُزْم 

هذه آيا  حمزما  مل :  (153-151: ماألنعا){َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّزْم َتتَُّقوَن

،  اينسصهن شيء من مجيع الزتب ، وهى حمرما  على بين آدم مجيًع

، ومن  من عمل بهن دخل اجلنة -أي أصله وأساسه  -وهن أم الزتاب 

 . تركهن دخل النار

ا بال تفرقة ، فقال وديننا علمنا أن نقول الزلمة الطيبة للناس مجيًع

بل حنن مطالبون أن نقول  ( ،83: البقرة) {ُحْسًنا لنَّاِسِل َوُقوُلوا}سبحانه : 

 ِهَي الَِّتي َيُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقْل}أحسن ، يقول سبحانه وتعاىل :   اليت هي

: الرب شيء هني وجه طلق وقول لني،  ويقولون ( ،53: اإلسراء){َأْحَسُن

السَّيَِّةُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا  } :ويقول احلق سبحانه

َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا *  َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم

 ( .35-34:  سورة فصلت){الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا ُذو َحظٍّ َعِظيٍم

لسالم "من ضربك على خد  األمين وفى تعاليم سيدنا عيسى عليه ا

يف دعوة عظيمة للتسامح يف كل الشرائع السماوية  فأدر له خد  األيسر"

 . سالم وصفاء، ال نااع وشقاق أو عنف وإرهاب يف  لزي تعيش البشرية

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 صناعــة القـــادة 
 

قوما  ، يأتي عند إعداد قيادا  املستقبل ال بد من توافر صفا  وم      

يف مقدمتها القوة ، واألمانة ، والوطنية ، والثقافة ، والقدرة على التحمل 

وعلى اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة 

وفعل ما جيب أن يفعل يف الوقت الذي جيب أن يفعل فيه دون تواٍن 

 :بو مسلم الرواحيالشاعر العماني أأو تأخر أو طيش أو تهور ، حيث يقول 

 ىـــونــــه حيـث آن  بالــــوال تفت هــــام وقتـــل الشيء أمـــال تعجـ

وقد لفت القرآن الزريم أنظارنا إىل أهم مقومني من مقوما  إعداد       

القادة واختيارهم ، وهما القوة واألمانة ، أو احلفظ والعلم ، حيث يقول 

يف شأن سيدنا  (عليه السالم)شعيب  ةاحلق سبحانه وتعاىل على لسان ابن

َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن } : موسى )عليه السالم(

( ، ويقول سبحانه على لسان سيدنا 26)القصو: {اْسَتْأَجْرَ  اْلَقِويُّ اْلَأِمنُي

اِئِن اْلَأْرِض اْجَعْلِني َعَلى َخَا}يوسف )عليه السالم( يف خماطبة عايا مصر:

( ، فاألمانة وحدها ال تزفي والزفاءة بال 55)يوسف:{ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم

 أمانة ال جتدي . 

ومن خالل هاتني الصفتني ال بد من توافر صفا  ومقوما  تفصيلية        

وفق طبيعة املهمة اليت توكل إىل قائد أو مسةول ودرجة املسةولية 

ها ، ومن أهمها : التفاني واإلخالص يف وحساسية املهام املنوطة ب

العمل ، والقدرة على حتمل الضغوط ، والتعامل مع األزما  وحسن 

معاجلتها ، والرؤية السياسية ، واإلملام مبتطلبا  األمن القومي ، والقدرة 
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والتنسيق مع سائر اجلها   ، على العمل بروح اجلماعة والفريق

مستوى الوعي والثقافة العامة ، فثمة  واملؤسسا  املتناظرة ، والتميا يف

ما يعرف يف علم اإلدارة بعموم الفهم وخصوصية التزاليف ، ذلك بأن 

يزون املوظف أو املسةول أو القائد على مستوى عال من الفهم العام 

لزل جوانب عمله واإلملام بأطرافه ومشزالته وحتدياته وتداخالته 

الء اآلخرين ، وعلى أعلى قدر وتشابزاته مع اجلها  األخرى ، أو الام

ممزن من اإلدرا  الذي قد يصل إىل درجة التفرد وعلى أقل تقدير 

كما جيب أن يزون القائد يف مستوى التميا يف املهمة املوكلة إليه ، 

أي مستوى قيادي على إملام ووعي كبري بقضايا األمن القومي ، 

ر بها العمل ، أو مير وحتديا  الواقع ، وما تتطلبه ظروف املرحلة اليت مي

 بها الوطن.

أن يستحضر دائًما حديث سيدنا رسول اهلل على كل مسةول و

، َواإِلَماُم َراٍع ٍع َوَمْسُةوٌل َعْن َرِعيَِّتِهُكلُُّزْم َرا))صلى اهلل عليه وسلم( : 

ِتِه ، َواْلَمْرَأُة َوَمْسُةوٌل َعْن َرِعيَِّتِه ، َوالرَُّجُل َراٍع يف َأْهِلِه َوَمْسُةوٌل َعْن َرِعيَّ

، َواْلَصاِدُم يف َماِل َسيِِّدِه َراٍع  يف َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة َوَمْسُةوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها

َما ))رواه البصاري( ، وقوله )صلى اهلل عليه وسلم( :  (َوَمْسُةوٌل َعْن َرِعيَِّتِه

َك ِإلَّا َأَتى اللََّه َمْغُلوًلا، َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َرُجٍل َيِلي َأْمَر َعَشَرٍة َفَما َفْوَق َذِل

َيُدُه ِإَلى ُعُنِقِه َفزَُّه ِبرُُّه َأْو َأْوَبَقُه ِإْثُمُه َأوَُّلَها َمَلاَمٌة، َوَأْوَسُطَها َنَداَمٌة َوآِخُرَها 

( ، وقوله )صلى اهلل عليه رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ( ِخْاٌي َيْوَم اْلِقَياَمِة

َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اإِلَماُم اْلَعاِدُل ، ) :  وسلم(
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َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّه ، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد ، َوَرُجاَلِن َتَحابَّا 

ا َعَلْيِه ، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُ  َمْنِصٍب ِفي اهلِل اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرََّق

َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اللََّه ، َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه 

 )رواه البصاري(. ( َما ُتْنِفُق َيِميُنُه ، َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 بني الكفا ة والوال 
 

إذا اجتمعت الزفاءة مع الوالء للوطن ، والوالء للعمل ، والوالء         

للمهنة ، والوالء للمزان الذي يعمل به اإلنسان ، فذا  أمل منشود ، أما 

إذا كان الوالء لشصو ما ، أو مجاعة ما ، أو حاب ما ، هو مناط االختيار 

على حساب األمانة أو الزفاية أو الزفاءة فهذا أمر جد خطري ،  والتقديم

، أم يف مقاييس الوطنية ، وهما مرتبطان ال  سواء يف مقاييس الشرع

 ِمَن َعاِمالَمِن اْسَتْعَمَل ):  ينفزان ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

 َوُسنَِّة اللَِّه ِبِزَتاِب َوَأْعَلم ، ِمْنُه ِبَذِلَك َأْوَلى ِفيِهْم َأنَّ َيْعَلُم َوُهَو اْلُمْسِلِمنَي

 الزربى السنن) (اْلُمْسِلِمنَي َوَجِميَع ، َوَرُسوَلُه ، اللََّه َخاَن َفَقْد ، َنِبيِِّه

، على أن الوالية أيا كان شأنها كبرًيا أو صغرًيا تتطلب األمانة  (للبيهقي

:   عليه السالم(والزفاءة معا ، يقول احلق سبحانه على لسان يوسف )

( ، 55 : )يوسف{ِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌماأَلْرَقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَاآِئِن }

ويقول سبحانه على لسان ابنة شعيب )عليه السالم( يف شأن موسى )عليه 

)القصو {َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَ  اْلَقِويُّ األِمنُي}: السالم(

 وال العلم وحده يغين .، ( ، فال األمانة وحدها جتدي 26: 

وملا سأل أبو ذر الغفاري النل )صلى اهلل عليه وسلم( أن يوليه قال           

،  َأَماَنٌة َوِإنََّها،  َضِعيٌف ِإنََّك َذرٍّ َأَبا َيا) له النل )صلى اهلل عليه وسلم( : 

 َعَلْيِه الَِّذي َوَأدَّى ِبَحقَِّها َأَخَذَها َمْن ِإالَّ َوَنَداَمٌة ِخْايٌٌ اْلِقَياَمِة َيْوَم َوِإنََّها

 من  النل )صلى اهلل عليه وسلم( كال، وقد ولَّى  (مسلم صحيح( )ِفيَها

خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وةريهما مع حداثة إسالمهم قيادة 
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يتمتعون به  اجليش وفيه كبار الصحابة والسابقون يف اإلسالم ، ملا كان

 من كفاءة وكفاية وخربة بفنون احلرب وضروب القتال والناال .

أما تقديم الوالءا  اخلاصة فيعيدنا إىل العام األسود ، عام األهل            

والعشري ، وتقديم الوالء ملزتب اإلرشاد على سائر الزفاءا  ، كما يردنا 

، حيث  نعاني من آثاره إىل عقود ساد فيها الفساد اإلداري الذي ما زلنا

كان التقديم للوصوليني ولبعض املنافقني واملتالفني ، ومن حيسنون 

طرق الرشوة واحملسوبية والواسطة ، فنقدم ةري األكفاء على األكفاء ، 

فزان الظلم واإلحباط ، وأصبح َهمُّ ةري األكفاء أن يسرتوا عوراتهم بإبعاد 

ا على اسرتداد ما دفعوه من األكفاء عن طريقهم من جهة ، وأن يعملو

 .أجل الوصول إىل ما وصلوا إليه أضعافا مضاعفة من جهة أخرى 

وال شك أن هؤالء الذين يتسلقون على أكتاف األكفاء بطرق             

، ال يعملون إال على إرضاء من فوقهم ،  وأساليب ةري شرعية وال قانونية

لى حساب مصلحة حتى لوكان ذلك على حساب دينهم وضمريهم أو ع

  العمل أو املصلحة الوطنية .

وال شك أن هؤالء النفعيني الوصوليني ال ميزن أن ينهضوا ال             

بوطن وال مبؤسسة وال بأمانة ، ألنهم مل يزونوا هلا أهال ، ولن حيرصوا 

على تصعيد األكفاء ، بل إن نفوسهم يف الغالب ستزون مليةة باحلقد 

املتمياين ، وسيزونون حريصني كل احلرص على  على هؤالء األكفاء

تصعيد األضعف الذي يدين هلم بالوالء الزامل ، وال ميزن له أن 

أو ينتقد عمال من ، أو أن يعرتض على شيء من تصرفاتهم ، يراجعهم 

 أعماهلم .  
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ولعل من أكرب األخطاء اليت ارتزبتها مجاعا  اإلسالم السياسي هو        

اعها باملظاهر الشزلية ، وحصر الدين يف الشزليا  ، اخنداعها أو خد

واعتبار االلتاام ببعض الشعائر التعبدية هو أهم مقوما  القيادة بل أهم 

شروطها وموجباتها ، فأكثر الناس والء للجماعة هو أكثرهم تأهال لتولي 

املناصب ، فقد جتد من كان باألمس ال يزاد حيسن شيًةا يف دنيا الناس 

، ال عالقة له به وال خربة له فيه ًرا خطرًيا من مقاليد أمورهم ، ممايتوىل أم

ولعل ما حدث يف وزارة األوقاف املصرية فور تولي عناصر اجلماعة 

اإلرهابية ملقاليد السلطة خري شاهد على ذلك ، فقد أتوا بأناس من 

ى جها  ال عالقة هلا بعمل األوقاف وال بإدارتها وال بفنياتها ليعتلوا أعل

املناصب التنفيذية فيها جملرد الوالء للجماعة ، ومل يزن األمر قصًرا 

على األوقاف وحدها ، بل عمت األخونة كثرًيا من أجهاة الدولة ، يف 

سعار مقيت ، وشهوة جاحمة للسلطة ، وإقصاء رمبا مل يشهد عصرنا 

، ة املصلصة من خارج أبناء اجلماعةاحلديث مثله لزل الزفاءا  الوطني

ا عجل بسقوطهم سقوًطا ذريًعا رمبا مل يشهد تارخينا احلديث مثله ، مم

وكشف حقيقتهم للعامل كله ، مما جيعلنا نؤكد أنها نهاية هذه اجلماعة 

اليت تأكد للجميع أنها تاجر  بالدين وزايد  به ماايدة رخيصة ، 

وظلت ختدع الناس زمنا طويال ، حتى كشف اهلل )عا وجل( أمرهم ، 

 وى ــوال سـم من مــد هلـم ، ومل يعــاصي والداني خبث طويتهــوعرف الق

 .  بقايا النفعيني واملزابرين منهم

 على أننا ينبغي أن نفيد من كل ذلك بالبعد عن الوالءا  الاائفة 
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والزاذبة وةري الشرعية وةري الوطنية ، وأن نسند األمر إىل األجدر على 

ري القوي األمني ، احلفيظ ل ةالقيام به ، ألن هذه املرحلة ال حتتم

  ، الوطين املصلو .العليم

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 احلــق والــواجــب
 

ال شك أن مبدأ احلق والواجب ، أو احلق مقابل الواجب ، أحد           

أهم املبادئ العادلة اليت تسهم يف إصالح اجملتمع ، فهنا  احلقوق 

واألبناء ، وبني األزواج ، وبني اجلريان ،  والواجبا  املتبادلة بني اآلباء

وبني األصدقاء ، وبني الشركاء ، وبني املواطن والدولة ، وبني العمال 

 وأرباب العمل، وبني املعلم واملتعلم .

وقد أشار  بعض النصوص القرآنية والنبوية إىل هذه التبادلية ،          

يث يقول احلق سبحانه ا ، حوإىل ضرورة الوفاء باحلقوق والواجبا  مًع

البقرة : ){َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف}يف العالقا  بني الاوجني : 

َثَلاَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم  )( ، ويقول سبحانه يف احلديث القدسي : 228

َأَكَل َثَمَنُه ، َوَرُجٌل اْلِقَياَمِة ، َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َةَدَر ، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َف

 .)رواه البصاري( ( اْسَتْأَجَر َأِجرًيا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط َأْجَرُه 

ُكْنُت ِرْدَف النَِّبيِّ )صلى  ):  وَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل )رضي اهلل عنه( َقاَل

َفَقاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن ، ْحِل اهلل عليه وسلم( َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه ِإالَّ ُمَؤخَِّرة الرَّ

           ُثمَّ َقاَل: ، ُقْلُت : َلبَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك . ُثمَّ َساَر َساَعًة ، َجَبٍل 

َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ، ُقْلُت : َلبَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك. ُثمَّ َساَر َساَعَة ، ُثمَّ 

: َهْل  َقاَل ، َعاَذ ْبَن َجَبٍل( ، ُقْلُت َلبَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَكَقاَل: )َيا ُم

َتْدِرى َما َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد ؟ َقاَل : ُقْلُت : اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: َفِإنَّ 

ُثمَّ َساَر َساَعًة ، ُثمَّ  ، َحقَّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًةا(

: َلبَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك ، َقاَل: َهْل  ُقْلُتَقاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ، 
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َتْدِرى َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه ِإَذا َفَعُلوا َذِلَك؟. َقاَل: ُقْلُت اللَُّه َوَرُسوُلُه 

 . ( )متفق عليه(َأْن اَل ُيَعذَِّبُهْم)َأْعَلُم. َقاَل: 

نه قال يف خطبة له خطبها ( أوعن سيدنا علي )رضي اهلل عنه       

،  َفَقْد َجَعَل َاللَُّه ُسْبَحاَنُه ِلي َعَلْيُزْم َحقًّا ِبِواَلَيِة َأْمِرُكْم، بصفني: " َأمَّا َبْعُد 

، َوَاْلَحقُّ َأْوَسُع َاْلَأْشَياِء ِفي  َوَلُزْم َعَليَّ ِمَن َاْلَحقِّ ِمْثُل َالَِّذي ِلي َعَلْيُزْم

، اَل َيْجِري ِلَأَحٍد ِإالَّ َجَرى َعَلْيِه ، َواَل  ُقَها ِفي َالتََّناُصِفَالتََّواُصِف َوَأْضَي

، َوَلْو َكاَن ِلَأَحٍد َأْن َيْجِرَي َلُه َواَل َيْجِرَي َعَلْيِه  َيْجِري َعَلْيِه ِإالَّ َجَرى َلُه

 َلَزاَن َذِلَك َخاِلصًا ِللَِّه ُسْبَحاَنُه " .

ا يارع خنلة ال ينتظر أن جيين شيًةا من بعض الناس رجال مسنًّ ىورأ    

تنتظر أن تدر  جين شيء من مثارها يف حياته ، فقيل له : وهل 

؟ فقال الرجل : زرع من قبلنا فحصدنا ، وحنن نارع ليحصد من مثارها

 بعدنا ، " افعل  ما شةت كما تدين تدان" .

، وأن العقد والقاعدة : أن من أخذ األجر حاسبه اهلل على العمل           

شريعة املتعاقدين ، وقد أمرنا رب العاة بالوفاء بالعقود ، فقال سبحانه : 

( ، وحذرنا سبحانه من 1)املائدة : {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد}

َيا َأيَُّها الَِّذيَن }خيانة األمانا  يف العمل أو يف ةريه ، فقال سبحانه : 

)األنفال :  { َتُصوُنوْا الّلَه َوالرَُّسوَل َوَتُصوُنوْا َأَماَناِتُزْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَنآَمُنوْا اَل

ِإنَّ )( ، وحثنا نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( على إتقان العمل ، فقال : 27

 (.الطرباني رواه) (اللََّه ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمال َأْن ُيْتِقَنُه

 ي ـوجل( ف ة اهلل )عاــان ، ومراقبـان ، واإلحسـائم على اإلتقـا قـودينن         
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السر والعلن قبل مراقبة اخللق ، ألن اخللق إن ةفلوا عن املراقبة أو 

: ه سنة وال نوم ، حيث يقول سبحانهاملتابعة ، فهنا  من ال يغفل وال تأخذ

( ، 255)البقرة : {اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم الّلُه اَل ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم}

َما َيُزوُن ِمن نَّْجَوى َثالَثٍة ِإال ُهَو َراِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة ِإال }: ويقول )عا وجل(

ُهَو َساِدُسُهْم َوال َأْدَنى ِمن َذِلَك َوال َأْكَثَر ِإال ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ 

( ، 7)اجملادلة: {م ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُزلِّ َشْيٍء َعِليٌمُيَنبُِّةُه

َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ }ويقول سبحانه : 

َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِ  اأَلْرِض َواَل  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل

( ، ويقول على لسان 59)األنعام: {َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبنٍي

َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن }: لقمان )عليه السالم( خماطًبا ولده 

اِ  َأْو ِفي األْرِض َيْأِ  ِبَها اللَُّه ِإنَّ َخْرَدٍل َفَتُزن ِفي َصْصَرٍة َأْو ِفي السََّماَو

 ( .16)لقمان : {اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي

فما أحوجنا إىل ترسيخ مبدأ احلق مقابل الواجب يف كل               

جماال  حياتنا وعالقاتنا ، وخباصة يف جمال العمل ، إذ ال ميزن للحياة 

فيزون أحد الشقني معتدال  وال العالقا  أن تستقيم من جانب واحد ،

واآلخر مائال ، إمنا تستقيم األمور باستواء اجلانبني معا ، والوفاء باحلقوق 

               والواجبا  معا ، نؤدي الذي علينا حتى يبار  اهلل )عا وجل( 

 يف الذي لنا . 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 على قيثارة الوطنية
 

  الزربى أحد أهم العوامل اليت ترسخ الشك أن املشروعا             

، وتعاز الوالء له ، ةري أن  ة الوطناالنتماء للوطن ، وتشعر املرء بقيم

الوطين الصادق هو الذي يشعر بهذا الوالء واالنتماء على كل حال ويف 

كل حال، يف الشدة والرخاء ، يف السراء والضراء ، يف العسر واليسر ، 

با وطنه كان على استعداد تام لبذل النفس يف املزره واملنشط ، إن ك

والنفيس حتى يسلم الوطن من كبوته ، ويستعيد جمده وعافيته ، فالوطنية 

لديه عطاء هلذا الوطن ، ورّد جلميله ، وعشق لرتابه وأرضه ومسائه ، ألنه 

: يل له ما بلغ بك حب فالنة؟ فقالينظر إليه بعني احملب ، كهذا الذي ق

رى الشمس فوق مناهلا أمجل منها فوق منال بلغ ذلك بي أني أ

ملسة جريانها ، فلسماء الوطن وجنومه وكواكبه وأرضه وترابه ومعامله 

تدر  وال توصف ، فما أن يقلع اإلنسان الوطين من وطنه حتى يشعر أن 

جاًءا منه ليس فيه ، قد تركه مع الوطن قبل أن يغادره أو يرحل منه ، وما 

حتى يشعر أن ذلك اجلاء الذي كان منفصال  أن تطأ قدمه أرض وطنه

 عنه قد رد إليه .

على مائدة الوطنية تربينا ، من مائها العذب نهلنا ، فقد سافر            

كثرًيا ، وأكرمت يف سفري أكثر ، ةري أني يف كل مرة كانت تطأ قدمي 

أرض وطين عند العودة إليه واالرمتاء يف أحضانه أشعر بأمان خاص 

خاص ، والتصاق الروح بالوطن التصاًقا فريًدا ، فاإلنسان بال  وارتباط

 وطن جسد بال روح ، وشيء بال معنى.
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وياداد هذا االرتباط أكثر وأكثر مبسقط الرأس ، وموطن الصبا ، فهو         

موضع حنني دائم ، الرتباطه بذكريا  الطفولة وريعان الشباب ، وحنو 

يما أنه يرتبط ببساطة وطيبة وكرم أهل الوالدين واألهل الزرام ، وال س

الريف على ما هم فيه من شظف العيش وصعوبة األحوال ، ةري أن كرم 

 ضيق ذا  اليد  ، على حد  قول الشاعر : النفوس يفوق بزثري

 فلقــاؤه يزفيــــــــك والتسليـــــــــم وإذا طلبـــت إىل كريــم حاجـــة

 وقول اآلخر :             

 وألـــــــــــقى مالــه قبـــل الوســــاد   ـهلل قبـــــــل تسليمــــي عليــــهتـــ

 وقول زهري بن أبي سلمى :

 كأنك تعطيه الذي أنت سائلـــــه تــــــــراه إذا ما جــــــــةته متهــــلال

لقد نظر نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( إىل مسقط رأسه إىل مزة        

 َعِلْمُت)خرج منها مهاجًرا إىل املدينة املنورة ، فقال :  املزرمة حني

 َأْهَلِك َأنَّ َوَلْواَل ، َوَجلَّ َعاَّ اهلِل ِإَلى اأَلْرِض َوَأَحبُّ ، اهلِل َأْرِض َخْيُر َأنَِّك

 .(رواه اإلمام أمحد يف مسنده) (َخَرْجُت َما ِمْنِك َأْخَرُجوِني

م( يقلب وجهه يف السماء رجاء أن وظّل )صلى اهلل عليه وسل           

يف صالته إليها ملا هلا من أثر ومزانة وارتباط يف  (عا وجل)يوجهه اهلل 

َقْد َنَرى َتَقلَُّب  }نفسه )صلى اهلل عليه وسلم( ، حتى نال قول اهلل تعاىل : 

ْطَر اْلَمْسِجِد َوْجِهَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َش

( ، ةري أن 143البقرة : ){اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُزْم َشْطَرُه

بعض من ال يفهمون ال الدين وال معاني الوطنية وال حتى اإلنسانية 
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يصرفون هذه املعاني على ةري وجهها ، يتنزرون ملاضيهم وحاضرهم ، 

لك بثمن خبس ، يف أنانية مقيتة ، ال ألهلهم ووطنهم ، يبيعون كل ذ

تلمس فيها وفاء ألهل وال لوطن وال لصديق ، وال حتى أليام الصبا 

 والشباب .

إننا لفي حاجة ملحة إىل ةرس مبادئ وقيم الوطنية من جديد ،          

يف حاجة إىل دراسة تاريخ الوطن ، وأدباء الوطنية ، وما قدمه العظماء 

 سبيله ، فحني نقرأ أدب اجليل املاضي لدى من بطوال  وتضحيا  يف

الشعراء العظام الذين عافوا على قيثارة الوطنية جند أننا يف حاجة ملحة 

إىل دراسة هذا الشعر دراسة واعية متأنية ، ونعجب أننا مل نعد قادرين 

على إنتاج مثل هذا األدب واإلبداع الراقي ، الذي تتجذر فيه املشاعر 

األدباء شعًرا ونثًرا ، قصة ورواية ، رجًاا وأنشودة ،  الوطنية يف أعماق

وسنذيل كتابنا هذا مبصتارا  من الشعر الوطين الذي يلهب احلماس 

 ويعمق االنتماء للوطن.

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 العدالة اإلدارية
 

العدل هو العدل ، والظلم هو الظلم ، فالعدل نور لصاحبه يف الدنيا       

والظلم ظلما  يوم القيامة ، ولذا جعل نبينا )صلى اهلل عليه واآلخرة ، 

وسلم( اإلمام العادل يف مقدمة السبعة الذين يظلهم اهلل )عا وجل( يف 

َسْبَعٌة )ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله ، فقال )صلى اهلل عليه وسلم( : 

َماُم اْلَعاِدُل ، َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي اإِل، ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه 

ِعَباَدِة َربِِّه ، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد ، َوَرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي اهلِل 

 : اْمَرَأٌة َذاُ  َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل َدَعْتُهاْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرََّقا َعَلْيِه ، َوَرُجٌل 

َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما َفَأْخَفاَها  ِبَصَدَقٍة َتَصدََّق َوَرُجلَخاُف اللََّه ، ِإنِّي َأ

، ونهى  (عليه متفق)( ُتْنِفُق َيِميُنُه ، َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه

)صلى اهلل عليه وسلم( عن الظلم جبميع أنواعه حتى يف حتصيل الاكاة، 

صلى اهلل عليه وسلم( لسيدنا معاذ بن جبل )رضي اهلل عنه( حني فقال )

َفِإيَّاَ  َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم ، َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنَُّه َلْيَس  )بعثه إىل اليمن : 

  .( )رواه البصاري( َبْيَنَها َوَبْيَن اللَِّه ِحَجاٌب

لصلق، ونصبه للحّق ، فال ختالفه يف إّن العدل مياان اهلل اّلذي وضعه ل     

 مياانه ، وال تعارضه يف سلطانه.

على أن هذا العدل الذي ننشده ليس مسةولية رئيس الدولة وحده ،       

وال السلطة األعلى يف أي مؤسسة وحدها ، فإن املسةولية يف حتقيق 

العدالة تقع على كل من واله اهلل أمر جمموعة من الناس يف أي جمال 

، فمدير املدرسة ،  (كلُّزم راٍع، وكلُُّزم مسةوٌل عْن َرِعيَِّتِه )اجملاال   من
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إىل مدير اإلدارة ، إىل مدير املديرية ، إىل وكيل الوزارة ، إىل  رئيس 

سيه ءوالقطاع ، كل يف جماله وميدانه مسةول عن حتقيق العدالة بني مر

وكذلك احلال يف وبني املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة ، 

، ألمر بالوحدة الصحية ، فاملستشفىالقسم ، والزلية ، واجلامعة ، وكذلك ا

الطل ، وكذلك احلال يف  فاإلدارة الطبية ، فاملديرية ، فالقطاع

، وسائر الوحدا  احمللية ،  ، واألوقاف ، واإلسزان ، والزهرباءالاراعة

 واخلدمية ، واإلدارية .

ل اإلداري بني املوظفني ، وحتقيق العدل يف إن حتقيق العد        

تقديم اخلدما  ، ويف التعيينا  ، ويف الرتقيا  ، ويف السفر ، ويف 

اإليفاد والبعثا  ، ووضع ضوابط واضحة وحامسة وصارمة وشفافة ودقيقة 

أمر يف ةاية األهمية ، ويسهم يف حتقق الرضا اجملتمعي ، وقوة اإلميان 

واالنتماء هلا ، يف حني أن اإلقصاء اإلداري بال  بالدولة ، ويعمق الوالء

سبب حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إىل السصط واالحتقان ، أما الظلم 

 اَل َتْحَسَبنَّ الّلَه َةاِفالَو}فهو حمض ظلما  ، حيث يقول احلق سبحانه : 

: إبراهيم) {اْلَأْبَصاُر ُرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَصُو ِفيِهَعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخِّ

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني } : حانهب، ويقول س(42

* َلَقْد  َخِليال اَلْيَتِني َلْم َأتَِّصْذ ُفالًن* َيا َوْيَلَتى  َصْذُ  َمَع الرَُّسوِل َسِبيالاتَّ

)الفرقان { شَّْيَطاُن ِلْلِإنَساِن َخُذوالِني َوَكاَن الَأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاء

 :26-28.) 

 ة ـاف املصريـونستطيع أن نضرب أمنوذًجا مبا حققناه يف مسابقة األوق      
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يف مجيع مسابقا  اإليفاد واالبتعاث ومسابقا  األئمة والعمال من 

، مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط حمددة وواضحة 

حبيث نستطيع أن نؤكد ومن خالل التجربة أن إماما واحًدا مل ُيْقبل 

بأي درجة من درجا  اجملاملة ، أو احملسوبية ، أو دون استحقاق ، 

ومن كانت لديه حالة واحدة فليشر لنا إليها ، ويقول: هذا اإلمام مت قبوله 

ا هو دون استحقاق ، على أننا ال نذكر ذلك مباهاة، فهذا واجبنا ، وهذ

األصل ، وهو ما ينبغي أن نفعله ، وهو ما لو حدنا عنه لزنا مقصرين يف 

واجبنا ، ويف األمانة اليت حتملناها ، ويف القسم الذي أقسمناه ، ةري أني 

أذكر ذلك األمنوذج ألمرين: األول هو أننا قادرون على أن حنقق 

ينا ، وأن ة لدالعدالة اإلدارية واالجتماعية واجملتمعية متى توفر  اإلراد

 . هذا األمر ليس مستحيال

األمر اآلخر: هو مدى حالة الرضا العام الذي حيدث عند حتقيق       

العدالة ، حيث مسع بعض زمالئنا من أساتذة اجلامعة املراقبني على 

االمتحانا  من يقول : حتى لو مل ننجح فنحن مطمةنون أنه لن ينجح 

وأختم بهذه الرسالة اليت وصلتين من إال من يستحق ومن هو أفضل منا ، 

أحد املتقدمني للمسابقة ، حيث أرسلها على بريدي اخلاص يقول فيها : 

لقد صار عند اجلميع قناعة أنه ال جناح إال ملن يستحق وجبدارة ،  "

، ا يبحثون عن واسطة أو رشوةوباختصار كان املتقدمون للمسابقا  قدمي

 . زتاب واملذكرة "أما اليوم فيبحثون عن املصحف وال

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 السلطة يف منظور اجلماعات املتطرفة
 

ن السلطة قد صار  يف منظور اجلماعا  املتطرفة وأيدولوجياتها إ        

ةاية ال وسيلة ، ويتمحور فزر هذه اجلماعا  حول معنى واحد رمبا ال 

م ، ويف سبيل ثاني له إما أن حتزم وإما أن خترب لتسقط أنظمة احلز

ذلك كل شيء لديها مباح ، فزل ما ميزن أن يسهم يف حتقيق هذه 

الغاية هلم هو يف أيدلوجياتهم سبيل من سبل التمزني اليت جيب 

األخذ بها ، حتى لو كان ما سيؤدي إليه ذلك إمنا هو سفك الدماء أو 

ها ، أو ترويع اآلمنني أو إسقاط الدول ، أو تفزيزها ، أو تفتيتها ، أو تدمري

تعريض وجودها من أساسه للصطر واملصاطر ، لذا ال يتوقع من عناصر 

هذه اجلماعا  أي خري ألوطانهم ، بل إنهم وبال وشر أينما حلوا أو 

، وهم على  حتى ارحتلوا ، ألن الشر يرحل معهم ويرحتل بارحتاهلم

هم اجلملة ال يؤمنون إال بأنفسهم ، ال يؤمنون بوطن وال بدولة وطنية ، ف

مع الشيطان  على استعداد للتحالف مع العدو ، مع الصهيونية العاملية ،

نفسه، مع كل من يوهمهم مبساعدتهم على الوصول إىل السلطة وحتقيق 

، وهم ال يعتربون ذلك ال عمالة وال خيانة ، إمنا  ما يتمنونه من ورائها

بهم إىل  يعتربونه حتالفا  وقتية أو اسرتاتيجية طبيعية طاملا أنها تصل

مرادهم يف حتقيق السلطة اليت ال يعون أي شيء عن مقوماتها أو 

متطلباتها سوى أنها ستحقق هلم ما يطمحون إليه من أمر دنياهم مغطى 

،  مبا يوهمون به العامة والدهماء من أنهم إمنا يعملون ألمر دينهم

  اال ــه العمذـــن هــون عـــا تزــد مــوأبع ، ن كل ذلكــراء مـان بـــواألدي
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 وهذا التفزري الشاذ املنحرف . واخليانا 

ويف سبيل الوصول إىل مآربهم يتذرعون بذرائع منها أن بعض          

احلزام ال حيزمون بشرع اهلل ، على أنك عندما تناقش عناصر هذه 

اجلماعا  عن مفهوم شرع اهلل جتدهم خاوّي الوفاض، وقد بينا ذلك 

ضالال   " و"  مفاهيم جيب أن تصحح " :واضًحا جلًيا يف كتابي

" ، وأكدنا أن االلتاام مبا أنال اهلل )عا وجل( من  اإلرهابيني وتفنيدها

شرع ال مينع احتزام البشر إىل قوانني يضعونها يف إطار مبادئ التشريع 

العامة وقواعده الزلية ، وفًقا لتغري الامان واملزان ، وال يزون االحتزام 

الوضعية خمالًفا لشرع اهلل ما دام أنه حيقق املصاحل  لتلك التشريعا 

العامة للدول والشعوب واألفراد واجملتمعا  وال حيل حراًما أو حيرم 

 حالال أو يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها .

  وأكدنا أن اإلسالم مل يضع قالًبا جامًدا صامًتا حمدًدا لنظام احلزم        

وإمنا وضع أسًسا ومعايري متى حتققت كان احلزم ال ميزن اخلروج عنه ، 

رشيًدا يقره اإلسالم ، ومتى اختلت أصاب احلزم من اخللل واالضطراب 

       مبقدار اختالهلا ، ولعل العنوان األهم األبرز لنظام أي حزم رشيد 

هو مدى حتقيقه ملصاحل البالد والعباد ، وعلى أقل تقدير مدى عمله 

   فأي حزم يسعى إىل حتقيق مصاحل البالد والعباد لذلك وسعيه إليه ، 

يف ضوء معاني العدل واملساواة واحلرية املنضبطة بعيًدا عن الفوضى 

 واحملسوبية وتقديم الوالء على الزفاءة فهو حزم رشيد معترب .

 ن أن ـة فيمزــالفة والبيعــدث عن اخلــاديث اليت تتحـأما مجلة األح       
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يف ضوء معطيا  عصرنا احلاضر على ضرورة إقامة حتمل يف مجلتها 

نظام حزم عادل رشيد له رئيس ومؤسسا  ، يعمل على حتقيق العدل 

بني الناس ، وحتقيق مصاحل البالد والعباد ، ويستند إىل الشورى واإلفادة 

من الزفاءا  وأهل اخلربة واالختصاص ، حبيث ال يرت  الناس فوضى ال 

د ذلك يف األمساء واملسميا  طاملا أنها حتقق سراة هلم ، وال إشزال بع

األهداف والغايا  اليت يسعى اإلسالم لتحقيقها بني الناس مجيًعا مبا 

 حيقق صاحل دينهم ودنياهم . 

على أن أهم ما حنذر منه هو ما تنطوي عليه هذه اجلماعا  من          

سواء حقد على اجملتمع وتربو به وعمل على اإليقاع به بشتى الطرق 

بالتصريب املباشر أم بالتعويق والتعطيل والتشويه وقلب احلقائق ، وهلم 

من أساليب املزر ماال ميزن أن يفزر فيه سوى مجاعا  اهلدم ومناوعي 

الوطنية ، لدرجة أن بعضهم أيا كانت مهنته وكان أمام منتج وطين وآخر 

، من  ةري وطين فإنه يفضل ةري الوطين لتهوي صروح الصناعة الوطنية

، خابوا  باب أن هذا يؤدي إىل إضعاف الدولة وسقوطها وعدم متزينها

 ( .31)األنفال : {َوَيْمُزُروَن َوَيْمُزُر الّلُه َوالّلُه َخْيُر اْلَماِكِريَن}وخسروا 

كما أننا حنذر من محال  التشويه وقلب احلقائق من خالل         

ة اليت تتسلل عربها هذه املواقع اإللزرتونية وبعض الوسائل اإلعالمي

العناصر حمرتفة الزذب والتدليس ، وعلينا أن نتثبت ونتبني حقائق 

األخبار حتى ال نقع يف شرا  ما تريده هذه اجلماعا  من فوضى ، 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق }حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل : 
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 {ا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَييُبوا َقْوًمِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِص

َوالّلُه َةاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلـِزنَّ َأْكَثَر }:سبحانهيقول و،  (6احلجرا  : )

  . (21 :  يوسف) {النَّاِس اَل َيْعَلُموَن

 

   ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 سينا  يف القرآن الكريم
             

الزريم عن سيناء حديًثا يدعو للتأمل ، حديًثا يؤكد حتدث القرآن 

على أهميتها ومزانتها الدينية والتارخيية ، حديًثا جيعلنا نفزر مرا  

ومرا  يف ضرورة االهتمام بها ، وتنميتها ، واستثمار مواردها الطبيعية ، 

 ومعاملها السياحية : الدينية ، والطبيعية ، والعالجية .

سم احلق )سبحانه وتعاىل( يف كتابه العايا بطور سيناء يف لقد أق            

َوالطُّوِر  َوِكَتاٍب مَّْسُطوٍر  ِفي َرقٍّ مَّنُشوٍر َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِر  }قوله تعاىل : 

( ، مقدما القسم بالطور 5 - 1)الطور :  {َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر

ر األخرى املقسم بها مع ما هلا من مزانة أو على ما سواه من األمو

 ، بل إنه خصه بتسمية السورة كلها بامسه " سورة الطور" .ةقدسي

ويقسم به احلق سبحانه صراحة حمدًدا وخمصًصا يف كتابه العايا          

َوُطوِر * َوالتِّنِي َوالاَّْيُتوِن  }يف سورة " التني" ، حيث يقول عا وجل  : 

                   {َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم* َهَذا اْلَبَلِد األِمنِي َو* ِسيِننَي 

( ، مقدًما القسم بطور سنني على القسم بالبلد األمني مع ما 4-1)التني : 

 هلذا البلد األمني من قداسة ومزانة .

، اخلريا  والربكا   ض ما بسيناء منكما أشار القرآن الزريم إىل بع         

َوَشَجَرًة َتْصُرُج ِمن ُطوِر َسْيَناء َتنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ }حيث يقول سبحانه :

(، ويف هذه الشجرة كان نبينا )صلى اهلل عليه 21)املؤمنون:{لِّْلآِكِلنَي

 رواه) ( اَرَكٍةـكلوا الاَّْيَت ، َوادَِّهُنوا ِبِه ، َفِإنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمَب):  ولـيق(  وسلم

 ( .الرتمذي يف سننه
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وبها البقعة املباركة اليت عرب عنها القرآن الزريم يف قوله تعاىل             

ِمن َها ُنوِدي َفَلمَّا َأَتا}يف ثنايا احلديث عن سيدنا موسى )عليه السالم( : 

َنا َجَرِة َأن َيا ُموَسى ِإنِّي َأاألْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ اْلَواِد َشاِطِئ

( ، وبها الوادي املقدس طوى الذي 31:  )القصو{اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي

عرب عنه احلق سبحانه يف كتابه العايا يف خطابه ملوسى )عليه السالم( : 

ِباْلَواِد  َكَفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدي َيا ُموَسى* ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنَّ}

  ( .12،  11)طه :  {اْلُمَقدَِّس ُطًوى

إن هذه املزانة اليت خو بها اهلل )عا وجل( سيناء لتستحق منا        

 مجيعا أن جنعلها يف قلوبنا ، وأن حنميها ونفديها بزل ما منلك .

وال شك أن قواتنا املسلحة الباسلة حتمل ذلك بشجاعة فائقة على          

وقد قدَّمت وما زالت تقدم تضحيا  ةالية من دماء أبنائها يف عاتقها ، 

سبيل الوطن بصفة عامة ، ويف سبيل احلفاظ على سيناء وتطهريها من 

العناصر اإلرهابية واإلجرامية بصفة خاصة ، وهو ما يستحق التحية 

والتقدير من جهة ، واالصطفاف بقوة خلفها وتقديم كل الدعم الالزم هلا 

 ا .أكان هذا الدعم مادًيا أم معنويًّ ، سواء من جهة أخرى

يف قلب  فهين سيناء مدينة السالم وستظل بإذن اهلل تعاىل ، إ

ن احملاوال  البائسة ألعداء إوعقل كل مصري ووطين خملو ، و

اإلنسانية لن تثنينا عن تعمري سيناء وتنميتها واحلفاظ على كل حبة رمل 

املصري ُمنجب ووالد ، ولن تايده من ثراها العطر ، مؤكدين أن الشعب 

 احملن إال قوة وصالبة وعامية وإصراًرا ومتسًزا بأرضه وعرضه ، مع حرص 
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 منقطع النظري على مواجهة اإلرهاب واجتثاثه من جذوره .

وهنا يطيب لي أن أشيد بالسادة األئمة الذين تتواىل طلباتهم           

ا يف مواجهة قوى التطرف ، لالنتقال إىل أرض سيناء الغالية للعمل به

كما أشيد بدور من يقومون بالقوافل الدعوية ، سواء تلك القوافل 

الداخلية لعلماء وأئمة األوقاف مبحافظيت مشال وجنوب سيناء ، أم 

 القوافل العامة اليت ُتسّيرها الوزارة إىل سيناء بصورة شبه دورية . 

 

    ِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِ*
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 ضرمعا جملتمع نظيف متح
 

النظافة سلو  متحضر ، بل هي عنوان احلضارة ، وال ميزن لشعب         

ميتلك حضارتني عظيمتني من أعظم احلضارا  اليت عرفها التاريخ 

اإلنساني أن يهمل هذا السلو  احلضاري ، فنحن أبناء حضارة تضرب 

يف جذور التاريخ وأعماقه ألكثر من سبعة آالف عام ، وحضارة أخرى 

نا اإلسالمية الراقية ، وقد امتاجتا مًعا لتصنعا نسًقا فريًدا مميًاا هي حضارت

 للشصصية املصرية . 

وهذه احلضارة الراقية تدعو إىل األناقة واجلمال ، والبعد عن كل           

ما يؤذي وينفر وال يقره الذوق وال الطبع السليم ، فقد امتدح احلق 

لى الطهارة والنظافة ، فقال سبحانه وتعاىل أهل مسجد قباء حلرصهم ع

)التوبة : {ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن }سبحانه : 

( ، وأمرنا سبحانه أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد ، فقال عا وجل : 118

( ، وأمرنا أن 31ف : )األعرا{َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُزْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد}

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا }نطهر وننظف أجسادنا وثيابنا ، فقال سبحانه : 

ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلاِة َفاْةِسُلوا ُوُجوَهُزْم َوَأْيِدَيُزْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا 

( ، 6)املائدة : {ْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروا ِبُرُءوِسُزْم َوَأْرُجَلُزْم ِإَلى اْلَزْعَبْيِن َوِإْن ُك

َياَأيَُّها }وقال )سبحانه وتعاىل( خماطًبا نبينه )صلى اهلل عليه وسلم( : 

( ، وقد 4-1)املدثر : {اْلُمدَّثُِّر * ُقْم َفَأْنِذْر * َوَربََّك َفَزبِّْر * َوِثَياَبَك َفَطهِّْر 

ن الطهور نصف اإلميان أي بّين رسولنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( أ

 )رواه (الطُُّهوُر َشْطُر اْلِإمَياِن)نصف الدين ، فقال )عليه الصالة والسالم( : 
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، بل إن اإلسالم قد جعل الطهارة والنظافة الزاملة للجسد اإلمام مسلم( 

ول أهم عبادة يف حياة املسلم والركن والثوب واملزان شرًطا لقب

الشهادتني ، وهي الصالة ، فقال )صلى  العملي األول يف اإلسالم بعد

ِإنَّ اللََّه َعاَّ َوَجلَّ َلا َيْقَبُل َصَلاًة ِبَغْيِر ُطُهوٍر ، َوَلا َصَدَقًة  )اهلل عليه وسلم( : 

، بل أبعد من ذلك فإن النل )صلى اهلل عليه )سنن النسائي(  (ِمْن ُةُلوٍل 

البول وحسن  وسلم( قد أكد يف حديثه الصحيح أن عدم الطهارة من

االسترباء منه كان سبًبا لعذاب رجل يف قربه ، وذلك حينما مر )صلى 

إنَُّهَما ُيَعذََّباِن ، َوَما ُيَعذََّباِن ِفي َكِبرٍي ، أمَّا  )اهلل عليه وسلم( ِبَقْبَرْيِن ، َفَقاَل : 

( اْلَبْوِل ِمَنترِبئ َأَحُدُهَما َفَزاَن َيْمِشي ِبالنَِّميَمِة ، وأمَّا اآلَخر َفَزاَن ال َيْس

  . (َعَلْيِه ُمتََّفٌق)

ونهى ديننا احلنيف عن كل ما يلوث املاء أو املزان أو يعزر على           

الناس صفو حياتهم أو يسبب هلم األذى واالمشةااز ، فنهى عن التبول 

يف املاء ، أو يف الظل ، أو يف طريق الناس ، أو يف األماكن العامة ، 

اتَُّقوا الالِعَنْيِن ، َقاُلوا : َوَما الالِعَناِن َيا  )هلل عليه وسلم( : فقال )صلى ا

)سنن أبي  (َرُسوَل اللَِّه ؟ َقاَل : الَِّذي َيَتَصلَّى ِفي َطِريِق الناس َوِفي ِظلِِّهْم

  .(داود

كما نهى اإلسالم أن يبول اإلنسان يف مستحمه أي املزان الذي          

ه ، سواء أكان نهًرا أم حبًرا أم محام سباحة ، أو أن يقوم باالستحمام في

يتبول يف اجتاه الريح ، ووضع لذلك آداًبا عظيمة فصلتها كتب الفقه يف 

 أبواب الطهارة . 
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ومن يعدد االةتساال  الواجبة كالغسل عند الرباءة من احليض ، أو          

املين ، أو االستحاضة ، أو النفاس ، أو بعد اجلماع ، أو عند ناول 

االةتساال  املسنونة كغسل اجلمعة عند من قال بأنه سنة وهو قول 

اجلمهور ، وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إىل القول بوجوبه ، وةسل 

العيدين ، وةسل من ةسل امليت ، والغسل لدخول مزة ، وةري ذلك من 

بل االةتساال  املسنونة املتعددة يدر  مدى عناية اإلسالم بالنظافة ، 

أبعد من هذا فقد حث اإلسالم على اجلمال والتحلي به ، فعندما قال 

َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل  )نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : 

 : ِإنَّ الرَُّجَل ُيِحبُّ َأْن َيُزوَن َثْوُبُه َحَسًنا َوَنْعُلُه َرُجٌل، فقال ( َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر 

ِإنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل اْلِزْبُر ) َحَسَنًة ، َقاَل )صلى اهلل عليه وسلم( : 

 . مسلم( اإلمام اهرو( )َبَطُر اْلَحقِّ َوَةْمُط النَّاِس

وسن اإلسالم السوا  لطهارة الفم ، ودعا إىل ةسل باطن أصابع 

ع اليدين اليدين والقدمني عند كل وضوء فيما يعرف بتصليل أصاب

والرجلني ، وجعل إسباغ الوضوء أي إكماله وإمتامه على املزاره ويف 

: نا  ، فقال )صلى اهلل عليه وسلم(شدة الربد ماحًيا للسيةا  مضاعًفا للحس

َأَلا َأُدلُُّزْم َعَلى َما َيْمُحو اللَُّه ِبِه اْلَصَطاَيا ، َوَيْرَفُع ِبِه الدََّرَجاِ  ؟ َقاُلوا :  )

ا َرُسوَل اللَِّه ، َقاَل : ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَزاِرِه ، َوَكْثَرُة اْلُصَطا ِإَلى َبَلى َي

، (مسلم اإلمام رواه)(اْلَمَساِجِد ، َواْنِتَظاُر الصََّلاِة َبْعَد الصََّلاِة ، َفَذِلُزُم الرَِّباُط

م وقد جعل اإلسالم العمل على نظافة الطرقا  ورفع األذى عنها وعد

، فقال )صلى اهلل عليه وسلم( :  طرحه فيها شعبة من شعب اإلميان
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، ُل : َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّهاإِلمَياُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة ، َفَأْفَضُلَها َقْو)

، وهذا احلديث يعطي ( متفق عليه( )َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَِّريِق

إماطة األذى عن الطريق مزانة عظيمة بإدخال ذلك يف شعب اإلميان 

والنو عليه صراحة ، ويؤكد ذلك أن رجال سأل النل )صلى اهلل عليه 

وسلم( عن عمل يدخله اجلنة ، فقال له النل )صلى اهلل عليه وسلم( : 

 ، ويف( املفرد األدب يف البصاري)رواه  (َأِمْط اْلَأَذى َعِن الطَِّريِق)

 .( مسلماإلمام  رواه) (ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقٌة )حديث آخر : 

ويف كل ذلك ما يؤكد أن حضارتنا تدعو إىل كل مظاهر النظافة       

والطهارة واجلمال ، وتنهى عن كل ألوان النجاسة والقبح واألذى ، مما 

حياتنا حتى  ال نؤذي  يتطلب منا أن نلتفت وبقوة إىل أهمية النظافة يف

أنفسنا أو نؤذي ةرينا ، فإن مل نقم باإلسهام يف نظافة نيلنا وبيةتنا 

وجمتمعنا وحميطنا ، فعلى أقل تقدير ال نزون سبًبا يف أذى الناس وأذى 

أنفسنا ، سواء بإلقاء القمامة أو املصلفا  يف الطرق أو األماكن العامة ، 

و الصناعي على نيلنا العذب ، أو أم بصرف خملفاتنا من الصرف الصحي أ

، أو أن نشوه مجاله بإلقاء  أن نلوثه بإلقاء القمامة أو املصلفا  فيه

  املصلفا  على ضفافه وشواطةه .

فعلى كل واحد منا أن يعمل على نظافة جسده ، وثوبه ، ومزانه          

 ومدرسته ، ومزان عمله ، وأن يسهم يف نظافة جمتمعه ، بأن يعا األذى

ا عن الطريق ، ويسهم قدر استطاعته وأقصى طاقته يف أن نزون جمتمًع

 راقيا نظيفا متحضًرا .
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على أن األمم املتحضرة ميزن أن حتول القمامة ثروة بتنظيم          

مجعها وإعادة تدويرها ، فهل حنن جادون يف ذلك ؟ وهل حنن قادرون 

، وعلى  إىل التطبيقعليه؟ بزل تأكيد نعم ، على أن نتحول من التنظري 

معا جملتمع نظيف أن يبدأ كل واحد منا بنفسه ، وليزن شعارنا : " 

 ". متحضر

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 املال واإلعالم
 

املال واإلعالم من أهم ركائا القوة يف بناء اجملتمعا  والدول ،        

د فاملال عصب احلياة وقوامها ، وأحد أهم ركائا القوة فيها ، فإعدا

اجليوش حيتاج إىل مال واقتصاد قوي ، وتوفري األمن للمجتمعا  

حيتاج إىل اقتصاد قوي ، والتعليم اجليد حيتاج إىل اقتصاد قوي ، 

وتوفري اخلدما  الصحية املتمياة حيتاج إىل اقتصاد ، وكذلك توفري 

 املسزن املالئم ، والبنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وخالفه.

ة فإن القوة االقتصادية يف عامل اليوم ال تقل أهمية عن القوة ومن مث      

العسزرية ، فزما أن االقتصاد يف حاجة إىل قوة حتميه ، فإن القوة 

العسزرية تتطلب اقتصاًدا قويًّا لبنائها واستمراريتها وتطويرها وحتديثها ، 

لذا حث اإلسالم على العمل واإلنتاج وبذل اجلهد ، حيث يقول احلق 

،  (15)امللك : {َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر}بحانه:س

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة  }ويقول سبحانه : 

 {ٌر َلُزْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَنَفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُزْم َخْي

َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما  )( ، ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : 9)اجلمعة : 

 -َعَلْيِه السَّاَلُم  -َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه ، َوِإنَّ َنِبيَّ اهلِل َداُوَد 

: ( ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(البصاري رواه)( ِهَكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِد

ِإْن َقاَمْت السَّاَعُة َوِبَيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة َفِإْن اْسَتَطاَع َأْن َلا َتُقوَم َحتَّى )

، وملا رأى  (املفرد األدب يف البصاري اإلمام رواه( )َيْغِرَسَها َفليغرسها

صدقة قال له )عليه الصالة )صلى اهلل عليه وسلم( أحد الناس يسأل ال
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، ِحْلٌس َنْلَبُس َبْعَضُه َوَنْبُسُط  : َبَلى ؟ َقاَل َأَما ِفي َبْيِتَك َشْيٌء )والسالم( : 

َبْعَضُه ، َوَقْعٌب َنْشَرُب ِفيِه ِمَن اْلَماِء ، َقاَل : اْئِتِني ِبِهَما ، َقاَل : َفَأَتاُه ِبِهَما ، 

: َمْن َيْشَتِري  ، َوَقاَل اهلل عليه وسلم( ِبَيِدِه َفَأَخَذُهَما َرُسوُل اهلِل )صلى

: َأَنا آُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم ، َقاَل : َمْن َيِايُد َعَلى ِدْرَهٍم  َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل

َمرََّتْيِن ، َأْو َثاَلًثا ، َقاَل َرُجٌل : َأَنا آُخُذُهَما ِبِدْرَهَمْيِن َفَأْعَطاُهَما ِإيَّاُه ، 

اْشَتِر ِبَأَحِدِهَما َطَعاًما  : ، َوَقاَل لدِّْرَهَمْيِن َوَأْعَطاُهَما اأَلْنَصاِريََّوَأَخَذ ا

َفاْنِبْذُه ِإَلى َأْهِلَك ، َواْشَتِر ِباآلَخِر َقُدوًما َفْأِتِني ِبِه ، َفَأَتاُه ِبِه ، َفَشدَّ ِفيِه 

َلُه : اْذَهْب َرُسوُل اهلِل )صلى اهلل عليه وسلم( ُعوًدا ِبَيِدِه ، ُثمَّ َقاَل 

َفاْحَتِطْب َوِبْع ، َواَل َأَرَينََّك َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما ، َفَذَهَب الرَُّجُل َيْحَتِطُب 

َوَيِبيُع ، َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعْشَرَة َدَراِهَم ، َفاْشَتَرى ِبَبْعِضَها َثْوًبا ، َوِبَبْعِضَها 

عليه وسلم( : َهَذا َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َطَعاًما ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل )صلى اهلل 

َتِجيَء اْلَمْسَأَلُة ُنْزَتًة ِفي َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمِة ، ِإنَّ اْلَمْسَأَلَة اَل َتْصُلُح ِإالَّ 

رواه ) (ِلَثاَلَثٍة : ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع ، َأْو ِلِذي ُةْرٍم ُمْفِظٍع ، َأْو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع

 . سننه( أبو داود يف

أما اإلعالم فإىل جانب كونه صناعة فإن له دوًرا ال ميزن إةفاله سواء       

يف بناء الدول ودعم وحتفيا اقتصادها ، أم يف تعميق االنتماء الوطين 

لدى أبنائها ، أم يف اختاذه وسيلة هلدم الدول أو إفشاهلا أو إضعافها 

عالم العميل يهدم ، فإذا وزلالة كياناتها ، فاإلعالم الوطين يبين ، واإل

 امتلزت الدولة اقتصاًدا قويًّا وإعالما وطنيًّا واعيًّا ، وحد  صفها ، ومحت 

  .  أمنها واستقرارها ، وكانت شوكة قوية يف حلوق أعدائها
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 ومن مثة تسعى كثري من الدول إما إىل إنشاء كيانا  إعالمية قوية ، أو     

استقطاب إعالميني وكتاب يدينون هلا  شراء مساحا  إعالمية واسعة ، أو

بالوالء ويتحركون يف الساحا  اليت تريدها ، حتى خارج حدودها 

 للدفاع عن مصاحلها ، ورمبا للنزاية يف أعدائها وخصومها .  

يفة ، وال نستطيع أن منارس ومع أننا ال منارس ةري السياسة النظ      

الراقية ، فال نغدر ، وال  ا، وال ميزن أن نبتا للصروج على قيمنةريها

، وال نطعن يف الظهور ، وال منارس أساليب خنجل منها ، وال خنون

نتدخل يف شةون أحد ، فإننا إمنا نعول على إعالم وطين يعي عظم 

املسةولية ، وحجم املصاطر والتحديا  ، ونعول على كتاب ومثقفني 

، مؤكدين  وطنيني حبق ، يؤثرون مصلحة الوطن على الدنيا وما فيها

م بفضل ثومتأكدين أن مصر خبري وستظل خبري بفضل اهلل )عا وجل( ، 

أبنائها املصلصني يف كل اجملاال  ، وال سيما يف جمالي املال 

واإلعالم ، ففي جانب املال جيب أن يظهر معدن هذا الشعب العظيم 

يف الرتاحم والتزافل وال سيما يف أوقا  الزروب والنوازل والشدائد ، 

 جمال اإلعالم جيب أن نعمل مًعا على تعميق روح الوالء واالنتماء ويف

ووحدة الصف الوطين يف مواجهة التطرف واإلرهاب من جهة ، 

واملصاطر والتحديا  من جهة أخرى ، وثقتنا يف هذا الشعب العظيم : 

يف قياداته ، ومفزريه ، ومثقفيه ، وإعالمييه ، ورجال أعماله كبري وأملنا 

 ، وستظل مصر عظيمة بأبنائها كل أبنائها ولن تضام أبًدا بإذن فيهم أكرب

  . اهلل تعاىل

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ



- 81- 

 

 حنــو جمتمع آمــن مستــقر
 

ال شك أن األمن واألمان من أهم دعائم اجملتمعا  ووسائل 

استقرارها ، وإن شةت فقل إنه أهمها ، فال استقرار بال أمن ، وال اقتصاد 

 . نهضة وال رقي ، وال تقدم وال ازدهار بال أمنبال أمن ، وال 

ملستقر ولده إمساعيل وزوجه  (عليه السالم)وقد دعا سيدنا إبراهيم           

هاجر)عليهم مجيًعا السالم( أول ما دعا باألمن واألمان ، فقال عليه السالم 

َواْرُزْق  َربِّ اْجَعْل هَذا َبَلًدا آِمًنا}كما أخرب النو القرآني على لسانه : 

، فدعا للمزان أن يزون بلًدا وأن يزون ( 126 :البقرة){َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِ 

وأن يرزق أهله من الثمرا  حتى حيقق هلم األمن الغذائي ، آمًنا 

والنفسى إىل جانب األمن العام ، فلما صار املزان بلًدا كرر إبراهيم عليه 

 {َربِّ اْجَعْل هَذا َاَلبلَد آِمًنا}السالم الدعوة له باألمن واألمان فقال:

: وتعاىل مذكًرا بنعمه على أهل مزة، ويقول احلق سبحانه (35 :إبراهيم)

، وقال سبحانه وتعاىل : ( 58)القصو:  {َأَوَلْم ُنَمزِّْن َلُهْم َحَرًما آِمًنا}

ُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت إِليالِف ُقَرْيٍش * ِإيالِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيِف * َفْلَيْع}

 . (4-1)سورة قريش:{* الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف

َوالتِّنِي }وألهمية هذا األمن أقسم به احلق سبحانه وتعاىل فقال:           

، ويقول نبينا  (3-1)التني : {َوالاَّْيُتوِن * َوُطوِر ِسيِننَي * َوَهَذا اْلَبَلِد اْلَأِمنِي

معافى يف بدنه ، من أصبح منزم آمًنا يف سربه ) )صلى اهلل عليه وسلم( :

. (ه الرتمذي)روا ، فزأمنا حيا  له الدنيا حبذافريها(عنده قو  يومه 

ه بذلك ءواعترب اإلسالم حرص اإلنسان على توفري األمن ل خرين ووفا
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وشراح احلديث  شرًطا من شروط اإلميان على اختالف أقوال الفقهاء

 بني كونه شرط صحة أو شرط كمال ، فقال )صلى اهلل عليه وسلم( :

، وقال )صلى  (ه ابن ماجه)روا (املؤمن من أمنه الناس على أمواهلم)

واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، قالوا من ) اهلل عليه وسلم( :

من ال يأمن جاره بوائقه( ) يا رسول اهلل ؟ ، فقال )صلى اهلل عليه وسلم( :

املسلم من سلم )، وقال )صلى اهلل عليه وسلم( :  (البصاري رواه)

، ويقول احلق سبحانه وتعاىل : ( متفق عليه) (املسلمون من لسانه ويده

 { الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلـِةَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن}

  .(82:  األنعام)

وقد أشار احلق سبحانه إىل حتقيق األمن واألمان ملصر وأهلها ، فقال 

ْصر ِإْن َشاَء اللَّه ُاْدُخُلوا ِم }سبحانه على لسان يوسف عليه السالم : 

 . ( ، على أن النعم إمنا تدوم بالشزر واحملافظة عليها99)يوسف : {آِمِننَي

 :  األمن واالستقرارومن وسائل احملافظة على نعمة 

حتقيق العدل بني مجيع أبناء الوطن ، فإن اهلل عا وجل ينصر  -1

األمة العادلة ولو كانت كافرة ، وال ينصر األمة الظاملة ولو كانت 

واملقصود بالعدل هو حتقيق العدل يف مجيع جوانبه من  مسلمة ،

، إىل العدل يف القسمة،  ، إىل العدل يف القول العدل يف احلزم

ىل العدل يف توزيع ثروا  الوطن ، إىل العدل يف احلصول إ

على فرص العمل ، إىل العدل يف تزافؤ الفرص يف الصحة 

والتعليم والرعاية االجتماعية ، فلما جاء رسول كسرى إىل سيدنا 
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عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( ووجده نائًما مطمةًنا حتت ظل 

فأمنت فنمت يا عمر ، شجرة قال كلماته الشهرية : حزمت فعدلت 

: أن اللصوص  بد العاياعوملا كتب أحد الوالة إىل سيدنا عمر بن 

أن  (رضي اهلل عنه)قد كثروا يف مدينته فزتب إليه سيدنا عمر 

 .حصنها بالعدل

حبسم على الصغري والزبري دون أي تردد أو جماملة تطبيق القانون  -2

حدود اهلل فلما جاء أسامة بن زيد يشفع يف حد من أو حمسوبية ، 

 ِمْن َحدٍّ ِفي قال له النل )صلى اهلل عليه وسلم( مستنزًرا : )َأَتْشَفُع

ِإنََّما َأْهَلَك َمْن َكاَن ))صلى اهلل عليه وسلم( :  ، ثم قالاللَِّه؟(  ُحُدوِد

 ِفيِهُم َسَرَق َوِإَذاَقْبَلُزْم َأنَُّه َكاَن ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَِّريُف َتَرُكوُه ، 

 ُمحّمٍد ِبْنَت َفاطَمَة َأنََّلْو  اهلِل ؛ ، واْيُم احَلدَّ َعَلْيِه أقاُموا ضَِّعيُفال

  .َيَدَها( )متفق عليه(  َلَقَطعُت َسَرَقْت

ما حيافظ على النفس واملال  ومن هنا شرع اإلسالم من األحزام -3

، ظ النفس ، وحد السرقة حلفظ املالوالعرض ، فشرع القصاص حلف

مفسدين يف القذف حلفظ العرض ، وحد احلرابة لل وحد الانا وحد

ِإنََّما َجَااُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه }األرض ، فقال سبحانه :

َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم 

نَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْاٌي ِفي الدُّنَيا َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُي

 (.33)املائدة :  {ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم َوَلُهْم

 م ـع ال تراحـ، فمجتم عـع أبناء اجملتمـالتزافل والرتاحم بني مجي -4
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فيه ال ميزن أن يزون آمًنا ، فنحن يف سفينة واحدة ، يقول نبينا 

َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهلِل َواْلَواِقِع ِفيَها ) : )صلى اهلل عليه وسلم(

َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعاَلَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها 

 َفَزاَن الَِّذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم

َفَقاُلوا َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا َفِإْن َيْتُرُكوُهْم َوَما 

 ( َأَراُدوا َهَلُزوا َجِميًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا

 (.البصاري رواه)

عشوائيا  وحتسني الظروف ومن هنا تأتي أهمية العناية بتطوير ال -5

وتوفري احلاجا  األساسية جلميع أبناء ،  املعيشية لساكنيها

، ذلك أننا عندما نوفر احلد األدنى من احلياة الزرمية  اجملتمع

لألكثر فقًرا واحتياًجا ، فإننا نوفر األمن واألمان لألسر األكثر ثراًء 

ن اخلطاب ولساكين املناطق الراقية ، فعندما سأل سيدنا عمر ب

: أقطع يده ، ؟ قال الواليأحد والته ماذا تصنع إذا جاء  سارق

فقال سيدنا عمر )رضي اهلل عنه( : فإن جاءني جائع قطعت يد  

أنت ، فقبل أن تقطع يد السارق عليك أن توفر له قو  يومه ولو 

يف حده األدنى ، وهو ما نؤمل حتقيقه من خالل إنشاء منظومة 

يت نسعى مجيًعا جادين لتحقيقها يف القريب األمان االجتماعي ال

 .العاجل

عا )ة يف اهلل ـوم على الثقـة اليت تقـة الصحيحـانيـة اإلميـالرتبي  -6

، وبيان أن ما كان لإلنسان فسوف يأتيه ، وأنه لن متو  نفس (وجل
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:  (حتى تستويف أجلها ورزقها ، لقول النل )صلى اهلل عليه وسلم

 َتْسَتْزِمَل َحتَّى َنْفٌس َتُموَ  َلْن َأنَُّه روِعي ِفي َنَفَث اْلُقُدِس َرْوَح ِإنَّ)

 َأَحَدُكُم َيْحِمَلنَّ َوَلا،  الطََّلِب ِفي َفَأْجِمُلوا،  ِرْزَقَها َوَتْسَتْوِعَب َأَجَلَها

 ِإلَّا ِعْنَدُه َما ُيَناُل َلا اللََّه َفِإنَّ،  ِبَمْعِصَيٍة َيْطُلَبُه َأْن الرِّْزِق اْسِتْبَطاُء

، مع التأسي حبياة النل )رواه البيهقي يف شعب اإلميان(  (ِبَطاَعِتِه

)صلى اهلل عليه وسلم( وحياة أزواجه وأصحابه وتابعيه الذين مل 

ه تزن الدنيا أكرب همهم ، ومل تأخذ من حياتهم فوق ما َتقوُم ب

َما َمأَل )صلى اهلل عليه وسلم( : أسس هذه احلياة ، يقول نبينا )

، ِبَحْسِب اْبِن آَدَم ُأُكاَلٌ  ُيِقْمَن ُصْلَبُه ، ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطٍن آَدِمىٌّ 

ه ( )رواَوُثُلٌث ِلَنَفِسِه، َوُثُلٌث ِلَشَراِبِه ، َفِإْن َكاَن اَل َمَحاَلَة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه 

أو لبست فأبليت ، فليس لك إال ما أكلت فأفنيت  ،( الرتمذي وةريه

عن كل  ، ومن هنا دعا اإلسالم إىل البعد أو تصدقت فأبقيت

مظاهر الرتف واإلسراف والتبذير ، ودعا إىل الرتاحم والتزامل 

اجملتمع ، وقد قال اإلمام  وحتقيق األمن اجملتمعي لزل أبناء

رضي اهلل عنه( : " ما جاع فقري إال بشح ةين ، فإن وجد  علي )

يتقي اهلل يف ماله ، وال فقرًيا جائًعا فاعلم أن هنا  ةنًيا ظامًلا ال 

 ". يعرف له فيه حقه

التعاون اجملتمعي يف كشف املفسدين واملصربني والضرب   -7

اْنُصْر  ) على أيديهم بيد من حديد ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( :

 َيا َرُسوَل اهلِل َأْنُصُرُه ِإَذا َكاَن :َفَقاَل َرُجٌل، َأَخاَ  َظاِلًما ، َأْو َمْظُلوًما 
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َتْحُجُاُه ، َأْو َتْمَنُعُه ِمَن : َقاَل ؟ َمْظُلوًما َأَفَرَأْيَت ِإَذا َكاَن َظاِلًما َكْيَف َأْنُصُرُه

 ه البصاري(.روا)ظُّْلِم َفِإنَّ َذِلَك َنْصُرُه( ال

وهنا نؤكد أن اإلسالم قد نهى عن كل ألوان اإلفساد يف األرض ،      

لعامة واخلاصة أو تعطيل الطرق أو فاإلفساد واالعتداء على املمتلزا  ا

الدعوة إىل تعطيل مسرية احلياة وكل ما يضر مصاحل الوطن مما ال يقره 

ا واحًدا يم ، وجيب على اجملتمع أن يقف صفًّدين وال خلق وال عقل سل

، مع تأكيدنا أن الدولة املصرية تتعرض  يف مواجهة هذا الفساد

وشرطتها مبصططا  ودعاوى حملاوال  إسقاط فاشلة عرب إنها  جيشها 

ا واحًدا يف خبيثة مشةومة ، فعلى اجلميع أن يتنبه لذلك ، وأن يقف صفًّ

وألوان الفساد واإلفساد يف األرض ، كٌل يؤدي دوره من باب  كل وجوه

، َمْن َرَأى ِمْنُزْم ُمْنَزًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه  )( : صلى اهلل عليه وسلمقول نبينا )

( َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلمَياِن، َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه  َفِإْن َلْم

  .اإلمام مسلم(  رواه)

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 السياسة النظيفة
 

على هامش مشاركتنا يف املؤمتر الشهري للشباب ةالًبا ما جند فرصة        

لشباب وةريهم يف اجلوانب للحديث مع الامالء واملشاركني من ا

الثقافية والوطنية والقضايا العامة ، وعلى منت الطائرة ذهاًبا إىل أسوان 

أحد حلضور مؤمتر الشباب الذي أقيم بها دار حديث طويل بيين وبني 

، ثم اسرتسل بنا احلديث حول بعض  حول بعض القضايا العامة الامالء

: سأعود مرة أخرى إىل  حدمعاني اآليا  القرآنية ، فقال باحلرف الوا

قراءة القرآن الزريم هذه القراءة املتأنية الدقيقة املتأملة يف املعاني ، 

ذلك أن القرآن الزريم معطاء ال ينفد عطاؤه إىل يوم القيامة ، فهو الذي 

ال تنتهي عجائبه وال خيلق عن كثرة الرد ، أي كثرة القراءة والتزرار ، بل 

 عذوبة وألقى إليك باملايد من أسراره . ازداد كلما أعد  قراءته 

/ طارق عامر رئيس البنك املركاي  ثم كان احلديث مع معالي السيد      

 َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِ  َخَلْقَنا َوَما}: لقد وقفت عند قوله تعاىل:فقال

عمال وأيقنت أن مجيع األ فتأملت وأدركت (85 :)احلجر{ِباْلَحقِّ ِإلَّا

الزربى ال ميزن أن تقام وال أن تتم إال باحلق ، فاسرتعى كالمه ذلك 

انتباهي بشدة وجعلين أجيل النظر مرا  ومرا  يف النو وفيما أعلم 

، وما يطرح يف املنتديا  الزربى عن ممارسة  من كواليس السياسة

 وبأمانة حق ي، اليت ال تعرف املؤامرة على أحد ، تراع السياسة النظيفة

اجلار ، وحق الصديق ، وحق الدول الشقيقة والصديقة ، وتتحلى 

باحلزمة وضبط النفس والرتفع عن الصغائر والدنايا ، وال تنجر إىل معار  
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كالمية ، وال تنال إىل ما ال يليق بتارخيها وحضارتها ، ونظر  وحبق 

وصدق يف ممارستنا السياسية فأيقنت أننا يف أزهى عصور ممارسة 

النظيفة ، وأن السياسة ميزن أن تزون طهارة ، وأننا ميزن أن السياسة 

نبدد النظرة اليت كانت يف بعض الفرتا  سلبية جتاه السياسة وبعض 

السياسيني ، وأؤكد أن الغايا  الشريفة ال ميزن أن تتحقق إال بالوسائل 

الشريفة ، وأن مبدأ االنتهازية وأن الغاية تربر الوسيلة ميزن بسهولة نقضه 

 أو على أقل تقدير جتاوزه.

وإذا كانوا يقولون : الناس على دين ملوكهم ، فهذا صحيح إىل حد       

ما ، إذ يسري الناس يف الغالب حول سياسة ملوكهم ويدورون يف فلزها ، 

فإذا كان القائد متقيًّا هلل )عا وجل( يف مجيع تصرفاته ، مراقبا له ، ووّقاًفا 

  أدنى شك سينعزس على كل َمْن حوله .عند مرضاته ، فإن ذلك وبال

وإنين ألرى أننا قادرون أن نزون األمنوذج األمثل يف ممارسة       

السياسة النظيفة ، علًما بأن ممارسة هذه السياسة ال بد هلا من ضريبة 

تدفع ، فقد حفت اجلنة باملزاره ، وحفت النار بالشهوا  ، واحلق 

النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َلا َأَحِسَب }سبحانه وتعاىل يقول : 

ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ 

ا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلو}( ، ويقول سبحانه : 3-2)العنزبو  : {اْلَزاِذِبنَي

اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُزْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُزْم َمسَّْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء 

َوُزْلِاُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه َأَلا ِإنَّ َنْصَر 

ِِِِ(. 214)البقرة :  {اللَِّه َقِريٌب
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 عصر القانون
 

نستطيع أن نقول وباطمةنان : إن الدولة املصرية تسري وبقوة إىل          

ترسيخ وسيادة دولة القانون ، وإن زمن البلطجة أو الصعاليك اجلدد قد 

وىل ، أو إنه آخذ يف االندثار على أقل تقدير ويف طريقه للتالشي وبال 

 رجعة إن شاء اهلل تعاىل.

ا أن نقضي على مجيع ظواهر البلطجة فال بد ومن باب وإذا أردن        

املعادل املوضوعي أن نعمل مجيًعا على ترسيخ سيادة الدولة الوطنية 

وسيادة القانون ، وأن نقف مجيًعا صفًّا واحًدا خلف قواتنا املسلحة 

، وخلف السادة احملافظني واللجان  ، وخلف شرطتنا الوطنية الباسلة

ة التعديا  ، وأن ندر  أن تنفيذ إزالة هذه التعديا  املصتصة بتنفيذ إزال

واجب شرعي ووطين، وأن حرمة املال العام أشد من حرمة املال 

اخلاص ، ذلك أن املال اخلاص تتعلق به ذمة شصو أو جمموعة 

أشصاص ، أما املال العام فتتعلق به ذمة اجملتمع بأسره ، ذلك أن هذا 

بعد جيل ، فهو حقنا ، وحق  ، جيالاملال إمنا هو مال مجيع املواطنني

أبنائنا وأحفادنا وسائر األجيال القادمة ، فزل شيء إمنا يشرتيه اإلنسان 

مرة واحدة ، إال  الوطن  فإن كل جيل إمنا يدفع يف مثن احلفاظ عليه 

والعمل على ريادته وتقدمه ضريبته ، ومبقدار ما يقدم كل جيل من 

هذا الوطن ، واحلفاظ على كل ذرة ضريبة وتضحيا  يزون إعالء شأن 

 من ترابه وثراه الندي.

 راًرا من ـه مـما أكدنا علي: امني ، أوهلما ـومن مثة نؤكد على أمرين ه        
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أهمية وضرورة سيادة الدولة ، وإعالء دولة القانون والدستور ، فهو لواء 

و واحد تنضوي حتته ويف ظله سائر األلوية ، أما أن حتمل أي جهة أ

مجاعة لواء فهذا خطر داهم ال يستقر معه بناء الدول ، وعليه جيب 

الضرب بقوة وبيد من حديد على أيدي مجيع اخلارجني على القانون 

  . ودولة القانون

األمر اآلخر : هو التحذير من سوء عاقبة االعتداء على املال العام         

عتداء عليه ، حيث وبيان أنه سحت ونار حترق كل من تسول له نفسه اال

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُزْم َبْيَنُزْم ِباْلَباِطِل }يقول احلق سبحانه:

ِإلَّا َأْن َتُزوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُزْم َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُزْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُزْم 

ُكلُّ َلْحٍم )صلى اهلل عليه وسلم( : قول نبينا )( ، وي29:  النساء){َرِحيًما 

، وقوله )صلى اهلل عليه )رواه الطرباني(  (َنَبَت ِمْن ُسْحٍت َفالنَّاُر َأْوَلى ِبِه

 ( َوِإنَّ ِرَجاًلا َيَتَصوَُّضوَن ِفي َماِل اهلِل ِبَغْيِر َحقٍّ َلُهُم النَّاُر َيْوَم اْلِقَياَمِة) وسلم(:

. ( البصاري رواه)
 

فشتان بني  نريد لسيادة القانون أن تعم يف القضاء على الفوضى ،      

الدولة والفوضى ، بل كل منهما نقيضان تامان ، فالدولة تعين النظام ، 

 والفوضى تعين الالدولة ، ومبقدار حدوث الفوضى ينقض كيان الدولة.

ن األمر وإذا كانت الدولة تعمل شأنها وبقوة يف إزالة التعديا  فإ       

األهم هو ما بعد إزالة هذه التعديا  من قيام كل جهة بواجبها يف 

احلفاظ على أمال  الدولة املسرتدة ، والعمل على حسن استثمارها ، مع 

سن التشريعا  الالزمة لتجريم االعتداء على املال العام وتغليظ عقوبة 
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هذا االعتداء حتى يزون مثة رادع قوي لزل من تسول له نفسه 

العتداء على املال العام ، وكذلك من يسهل االعتداء عليه بأي صورة ا

 من الصور أو يتواطأ مع املعتدين عليه بأي شزل من األشزال.

وإىل جانب القانون ودولة القانون فهنا  جانب هام ال ميزن لعاقل       

 أن يغفل عنه ، وهو القانون اإلهلي يف سوء عاقبة املعتدين .

كان من أهم ما نستفيده من حزم الصيام حسن املراقبة هلل وإذا         

)عا وجل( ، وحتقيق التقوى اليت أرادها كحزمة من حزم هذا الشهر 

الزريم وةاية من ةاياته فعلينا أن حنقق ذلك يف كل جوانب حياتنا ال 

يف جمرد االمتناع عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إىل املغرب ، 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُزُم الصَِّياُم َكَما  }سبحانه : حتقيًقا لقول احلق 

(، وحذًرا مما 183)البقرة : {ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُزْم َلَعلَُّزْم َتتَُّقوَن

َواَل َتْحَسَبنَّ الّلَه َةاِفاًل َعمَّا َيْعَمُل }حذرنا منه احلق سبحانه يف قوله : 

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي *   ُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَصُو ِفيِه اأَلْبَصاُرالظَّاِل

 (.43 ، 42إبراهيم : ) {ُرُءوِسِهْم اَل َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِةَدُتُهْم َهَواء

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 حروب اجليل اخلامس
 

هدة ، أن كل انتصار عسزري كان وراءه التاريخ شاهد ، واأليام شا         

، وآخرون مؤمنون بفزره ، واثقون فيه ، داعمون له ، سواء  قائد شجاع

من زمالئه الذين يزونون خري سند له ، أم من أصحاب الفزر والرأي 

 الذين يعدون خري داعم فزري ومعنوي له. 

ظم احلرب ويف عصرنا احلاضر تغري  معطيا  كثرية ، وخباصة يف ن         

، عد ، أي أنها مل تعد عسزرية حمضةوأساليبها ، فلم تعد احلرب أحادية الب

أو أمنية حمضة ، وال حتى خمابراتية حمضة باملفهوم التقليدي للنظم 

، ودخلنا  املصابراتية القدمية ، فقد تطور  أساليب حروب اجليل الرابع

جليل اخلامس دون أن يشعر كثريون يف ما ميزن أن يطلق عليه حروب ا

اليت جرى وجيري تطبيقها فيما أطلق عليه زوًرا وبهتاًنا الربيع العربي 

املشةوم ، حتى صار  كلمة الربيع اليت توحي بالبهجة وتشيع البسمة 

 على حد قول البحرتي : 

 َيَتَزـلَّما َأن كاَد َحّتى احُلسِن ِمَن ** ضاِحًزا َيصتاُل الَطلُق الَربيُع َأتاَ 

توحي بعزس ذلك من الشؤم واخلراب والتدمري ، وبالطبع مل يزن          

ا أو مصادفة ، إمنا كان مقصوًدا اختيار مصطلح الربيع العربي عفويًّ

إلحداث لون من التعمية أو التعتيم ، وحتقيق ضرب من املصادعة ، على 

شاكلة مصطلحا  الفوضى اخلالقة ، والفوضى البناءة ، بدال من الفوضى 

 ، مع أن الفوضى هي الفوضى ال ختلف ةري اخلراب والدماء . املدمرة



- 93- 

 

وطبًعا مل يزن الربيع ربيًعا ، ألنه مل خيلف ةري اخلراب والدمار       

والدماء ، وجتاوز  احليل واألساليب القذرة املبتزرة إلسقاط منطقتنا 

وإفشال دوهلا كل ما ميزن أن يطلق عليه حروب اجليل الرابع ، إىل ما 

أن نعتربه حالة خاصة صنعت إلنها  منطقتنا فيما ميزن أن نطلق  ميزن

عليه حروب اجليل اخلامس ، وهي احلروب األكثر قذارة يف تاريخ 

اإلنسانية ، الستصدامها كل الوسائل ةري املشروعة من توظيف اإلرهاب 

وتبين اإلرهابيني ودعمهم حتت مسمى حربهم ، وتعظيم أمر اخليانا  ، 

ا  ، ومنهجة استصدام سالح الشائعا  الذي صار فًنا يزاد وشراء الوالء

يدرس بل ُيدرس ويتم التدريب عليه من قبل بعض اجلها  املشبوهة ، 

وُتوظف له الزتائب اإللزرتونية ، مع استصدام أقصى وسائل احلصار 

والضغط السياسي واالقتصادي والنفسي ، واحملاوال  املستميتة يف 

على حزامها ، وتشويه الرموز واملزتسبا  الوطنية ،  إثارة الشعوب وتأليبها

والتشزيك يف كل اإلجنازا  والتهوين من أمرها ، وحتالف اجلماعا  

والقوى اإلرهابية ، وحماوال  اخرتاق املؤسسا  ، وإثارة أي نعرا  

تؤدي إىل الفرقة بآلية ممنهجة وةري مسبوقة ، والتوظيف ةري املسبوق 

ض وسائل التواصل احلديثة بل الزثري منها ، للمعلومة ، وجتنيد بع

واللعب على وتر احلاجة واملصاحل اآلنية اليت ال حيتمل بعضها الصرب 

عليه ، وحماولة كسر إرادة الشعوب ، والعمل على كسر هيبة احلزام ، 

والتشزيك يف العلماء واملفزرين واملثقفني الوطنيني ، ودعم مناوئيهم ، 

املبطنة تارة والصرحية أخرى للمتمسزني وتوجيه رسائل التهديد 
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مببادئهم املصلصني ألوطانهم ، بإبراز مصائر من مل يسر يف الركب 

وينضم للمصطط اآلثم ، ويرفع راية التسليم ويركع وُيرّكع من خلفه ، مما 

ا جعل قضية الصمود يف وجه كل هذه املوجا  العاتية أمًرا استثنائيًّ

 طنية فوالذية ، وثقة يف اهلل ةري حمدودة .حيتاج إىل عقيدة إميانية وو

ومل يعد من الوطنية وال احلزمة وال الشعور باملسةولية وال حتى         

املصلحة الوطنية أوالعامة وال حتى املصلحة الشصصية أن ُيرت  القادة 

العسزريون واألمنيون وحدهم يف ميدان هذه احلرب اليت مل تعد 

شرعيًّا ا  قاتل وحدها ، بل صار واجًبا حتميًّملتقليدية تعتمد على شجاعة ا

وشرطتنا ، وقواتنا املسلحة الباسلة ، ا أن ندعم قياداتنا السياسية ووطنيًّ

مع تأكيدنا على مشروعية الدولة ، بزل ما منلك من وسائل الدعم 

الوطنية يف مقابل ما تسوقه اجلماعا  العميلة اخلائنة اليت تتاجر بدين 

الدول وال استقالهلا ، وتراها  من عدم االعتداد حبدود اهلل )عا وجل(

حدوًدا وهمية ال قيمة هلا ، بل ترى أوطانها حفنة من الرتاب ال قيمة هلا ، 

وهو ما ال خيدم إال مصلحة أعدائنا املرتبصني بنا الذين يعملون على 

 زعاعة االنتماءا  الوطنية والقومية .

على العزس متاًما ، فزل ما يدعم  يف حني أننا نؤكد أن األمر        

صمود الدولة الوطنية ويدعم بناءها ويعاز مزانتها هو من صلب الدين ، 

وكل ما يهدد كيانها وينال من وجودها أو يسعى يف أطرافها فساًدا أو 

إفساًدا إمنا يتنافى مع كل مبادئ الدين والقيم والوطنية ، ويعد خيانة 

 هما املرتبصني بنا . للدين والوطن ، وعمالة ألعدائ
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على أن املسةولية األكرب إمنا تقع على عاتق علماء الدين واملثقفني         

واإلعالميني والزتاب ، ملا لزل هؤالء من أثر بالغ يف صناعة الوعي ، 

ومواجهة التحديا  ، وتفنيد الشائعا  ، وإبراز احلقائق ، وكشف حجم 

 من كتابنا ومثقفينا وإعالميينا املؤامرا  ، وهو ما يعيه ويتبناه كثري

الوطنيني جيًدا ، ويعملون على التوعية به ما وسعهم السبيل ، ةري أننا يف 

حاجة إىل حتويل هذه الظواهر اإلجيابية إىل حالة وعي عام واستنارة 

عامة وتوعية شاملة أو قل تعبةة فزرية عامة ، تتوازن وحجم ما حيا  

 . فية على لبيب وال ةري لبيبألوطاننا من مؤامرا  مل تعد خ

 

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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  اراتـخمت

 نيـوطـعر الــمن الش
 
 
 
 
 



- 98- 

 

 



- 99- 

 

 الـوطـني الشــعر من خمتـارات
 

مصر تتحدث عن  " : يف قصيدته الرائعة براهيمإحافظ يقول  * 

 :"نفسها

 ديــِد َوحـــمَلجَد اـَكيَف َأبين َقواِع اـــــروَن َجميعـــــُق َينُظــــَف اخَللــَوَق

 ّديـــَد الَتَحـــــالَم ِعنـــــي الَزــَكَفون ِرــِف الَدهـــي ساِلــراِم فــَوُبناُة اأَله

 ديــــــــُد ِعقــــــــــراِئــــــُه َفـــــــَوُدّراُت رِقـــــِرِق الَشــالِء يف َمفـاُج الَعــَأنا ت

 ديـــرى الَشرَق َيرَفُع الَرأَس َبعــال َت يـــــاتــــُه َممــــــدََّر اإِلَلــــــا ِإن َقــــَأن

 ديـــــُة الَلُه ُجنـــاَيـٍم ِعنـــــن َقديـــِم اــــــــي راٍم َوراَح َسليًمــــــا َرمانــــــم

 ّديـــــى الَتَعــــت َوِتلَك ُعقبـــُثمَّ زاَل اَر ـــــيَّ َوجــــــٌة َعَلـــــَكم َبَغت َدوَل

 ُت ِقّديـدا َوَقطَّعــــى الِعــــَم ُرقبــَرة وديـــــرُ  ُقيــــــرٌَّة َكَســـــي ُحــــِإنَّن

 ديــــي َوَمجــــاتـَل أوَليــــُه ِمثــَمن َل ٌقــاِ  َعريـــي األوَليـــدي فــِإنَّ َمج

 ديـوَم ُرشـِغ الَيــراٍس َلم َأبُلــي ِمــف يــاتــــــُت َحيـــــَويـد َطــي َوَقــَأُتران

 دََّر ِورديــــــــــوًا َوَأن ُيَزـــــــــــفـــــَص اَءــــمـِردوَن الــــــم َيـَأِمَن الَعدِل َأنَُّه

 ديــــــــَد ُأســـــــــــم َوَأن ُتَقيَّــــــــِمنُه وَن اأُلسَدــم ُيطِلقـــَأِمَن احَلقِّ َأنَُّه

 دِّــــــال َأيَّ َشــــــى الُعـــــّدوا ِإلـــــــَفَش ائيــــــَد َأبنــــي َفَأرَشـــَر الَلُه لــــَنَظ

 ديــــَض ِهنـــن ُكلِّ َأبَيــــى ِمـــَأمض اِنـــــوى الَديـوٌَّة ِمن ُقـِإنَّما احَلقُّ ُق

 ديــــوَم َوعـاوا الَيـجالي َفَأجِنِمن ِر يٍّــــلِّ َأِبــــال ِبُزــــدُ  الُعـــد َوَعـــَق

 ديــــَس ُيجـــــَدُه َليـــــُم َوحــــــَفالِعل الِقــِم َواأَلخـى الِعللَوِارَفعوا َدوَليت َع
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 رديــــــــــَرأِي ُتــــــَرُة الـــــِه َوَعثــــفي ُر اآلراُءــــــــــًا َتعُثـــاُز َموِقفـَنحُن َنجت

 دِّــــــــِة امُلسَتِعــــــــــِه ِبَعاَمــــــــــجاِنَبي واـــــاِم َوِارمــــــَة احَلــــَوقَف َفِقفوا فيِه

 

 :"ويعاني عاشق يكابد ذا كم " :ويقول يف قصيدة له بعنوان  *

 الُعّشاِقَرِة ـــــــَر َكثيــــــــبِّ ِمصــــيف ُح القيــــــاِشٌق َوُيــــــــُد عــــــَكم ذا ُيزاِب

 ِن اأَلطواِقـــت َعـــُر َقد َخَرَجــــيا ِمص اَبًةـــي َهواِ  َصبـــــــــُل فــــِإّني َلَأمِح

 اِ  َشعٌب راقيــريَم ِحمـــــمي َكــــَيح ًةـى َأراِ  َطليَقـــــــِك َمتــــي َعَليـــــَلهف

 اِقـــِك َواإِلنفـــــَن َيَديـــــذِل َبيـــــِبالَب ٌمــــالِل ُمَتيَّـــــــوِد اخِلــــٌف ِبَمحمـــَكِل

 ٍة َوَتالقيـــــِب ِبَأوَبـــــريــــَرَب الَغــــــَط الُل َكرمَيًةــــــِرُبين اخِلـــــي َلُتطــــــِإّن

 اِقـــــشتاََّة امُلـــــــــاِئِل ِهــــــَبنَي الَشم رى امُلروَءِة َوالَندىـــــاُّني ِذكـــــَوَتُه

 ٍس َوِسباِقـــنَي َتناُفـــــــــرُب َبــــــــَوالَش اِء ِمااِجهاــــــي َصفــــــــاِبِليَُّة فــــــما الب

 ِن الساقيــِرُق ِمن َجبيــــــدُر ُيشــــَوالَب ُس َتبدو يف الُزةوِس َوَتصَتفيــَوالَشم

 ُة اأَلذواِقـــالَمـــــــتُه َســــــــد ماَزَجـــَق ٍرـٍم طاِهــــــٍق َكريـــــــــذَّ ِمن ُخُلـــــــِبَأَل

 ُم اأَلرزاِقـفاَ  ُمَقسِّـــــــــِد ِاصَطـــــــــَفَق وَدًةـَقًة َمحمــــــَت َخليـــــــِإذا ُرِزقــــــَف

 الِقــــــاِرُم اأَلخـــــــــزٌم َوذاَ  َمـــــــِعل ُه ماٌل َوذاـــــذا َحظُّــــــــاُس َهـــــــَفالن

 الِقــــــاَيَة اإِلمـــــــــاَن ِنهـــــــِم كــِبالِعل رُه ُمَحصَّنًاـم َتدَِّخــــــــاُل ِإن َلـــــــَوامل

 فاِقــــــَة اإِلخـــــــاَن َمِطيَّــــــِه كـــــُتعلي اِئٌلـــــفُه َشمــــــم َتزَتِنـــــُم ِإن َلـــَوالِعل

 الِقـــــــــُه ِبَصـــــــــوَّج َربُّـــــم ُيَتـــا َلـــم َدُهـــــُع َوحــــــَم َينَفـــــنَّ الِعلـــال َتحَسَب

 

* * * 



- 111- 

 

 غري األوطان يسعد من " :ويقول أمحد حمرم يف قصيدة له بعنوان *

 :"بنيها

 يـــــهاِوَذ يــــرَة اآلمــــاَل هاــــنيُلوُي ايَهِنَب ةيـــَر األوطــــاَن سعــــُدُي من

 حيمـــيها ال ثم العــــوادي نهـــب ــهأوطـــاَن ـرىَي مبن الزريُم ليس

 يشقيـــها بقعـــوده الـــــذي وهــــو شقائها انقضــــاء بنجدتـــه ترجــو

 هاذِيْؤُي الـــذي وهـــو نفســـها عن ىَذاأَل ــعْفَد بــهً  اهـــدةَج دـُوَتَو

 غيـهاْبَي الــــذي اــــَهطُةْصُي ــــالمَعَف ميةَوَق امزـــَرلْل مــــاِراملَز ــــلُبُس

 يهـاِدْيَأ ــْتَبَح ــامَب الزــراَم ــُرْصَف ـــماوإنًّ ــــريناَخَفاملَت ـــــَرَثْكَأ مـــا

 ويــــهاْحَيٍ  ـــةأكروم ىـــَوِس ـــةًاْيَش بِه يبغي ال املاِل الزريُم يــِوْحَي

 ـــابنيَهَو ــــىَتالَف أوطــان ـــالَن اَم رُهخُيَو كاِن حيث ُدَمْحُي ودواجُل

 ـــــاَهدِيْفَي ســــــِهْفَنِب اُهــــَرَت ــــىَتَح ـهِنأوطــَا امــــرٌؤ رضــــَىَأ مـــاقلََّلَو

 اَهيعنِي لـــذيِا ــــيِفْزَيً  ــــىَتَف إاَل هَاقََّح يدِّــَؤُي ـــاَمَو صـــَرِم آل ــــاَي

 ـــــايَهِف آٍن كــــّل مــــرُحوِي ــــوُهْلَي ــــٌروِسُم نةــــَوُعبامَل ـــممنُز ضٌنَيَأ

 ـــاـــَهضِيْرُي الَو يــهــــاواِسُي اَل ـــْنَم هاناَئْبَأ ــــِنِم ــــانَك ال مزـمُأ يِه

 ايـَهجِاَي اـــَهيِعِنَص ــــِنْسُحِب ـــْمنُزِم  ًىَتَف ْلَهَف يـَلِااجَل َرْياخَل زٌمْتَبَهَو

 

 :"حمبٍب لواٍ  من نفسي فداؤك " :ويقول يف قصيدة له بعنوان * 

 وأشـيـــــب شــــباٍب ذي من وذادتها هامحــــــاُت إال األوطـــــــاَن منــــَع وما

 عصبـــصب يـــوٍم كــــل فــي اهــدُتوُع حادٍث كل يف املرجّو ذخرها همو

 وةيــــب هـــوٍدُش مـــــن فيهــم وبور  وفتـيــــــٍة ــــــوٍلكُه مـــن عليهم سالُم
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 :"مأرب يهزك فما الرجا  ركد"ويقول يف قصيدة له بعنوان:   *

 ـــبَجْعوَأ دلَُّأ العـــــالي هـــراِزُطِب ـذيالــ الشرُف هاوحبَّ احلياة مصُر

 بــــــِجْننــــا ُممـن َأَو ة آبائِيسرُاَو يتِمــداي أُلومـــا ملزـــت َي نفسِي

 الطــيب التـــراث والد  بعـــد لك وإنـــــها للبــــــــالد إنـــــــك أبنـــي

* * * 

التغين بعظمة  "ويقول إمساعيل صربي يف قصيدة له بعنوان: *

 :"مصر

 َلق ِلَزسالِنــــذُب مل ُيصــاؤُه العــَفم م َتعَملوا عمالـَل إن لـــال َتقَربوا الني

 إِلنساِن فصـــًرا بعَدكـــم َترُتكـــوا ال َقبَلزُم اأَلجياُل َبنـــِت كمـــا َوِابنوا

 إمزاِن وجِه عن لُزـــم ُيميَط حّتى ِاسِتحالِتِه فـــي ُمسَتحيــاًل َترُتكوا ال

 َوإذعــــاِن إعجــــاٍب بــــني أماَمـــه حــــاِئَرًة ــاُلاأَلجيــ َتِقـُف ما َيبنوَن

 َعينــاِن الَزـــوِن فـــي َنظاِئـِرِه على ُفِتَحـــت َوال فزٌر َيِلد َلم ما ُكلِّ من

 ُسَليــــماِن من ِبَأمــــٍر َتطيـــــُر ِجّنـــًا عمٍل إلـــى طــــاروا إذا َوُيشِبهــوَن

 الفاني خلََّد ما إىل اشِتيـاقًا َتسعــى قاِطبًة اأَلرِض ُوفــوُد اِإَليهـــ جاَء 

 ُبنــــياِن كــــلِّ مـــن ُبنياُنـــها َوةضَّ َضصاَمُتها موجــوٍد كــــلَّ َفَصغَّـــر 

 َوإعالِن ِسرٍّ يف الَقـــوِم علــى ُيثنى اُمعَتِرًف الَقـوِم َفضـــِل ُمنــــِزُر وعـــاَد

 إمعاِن أهــُل َسبـــٍق أهــــُل ِبَأنَُّهـــم شاِهَدًة اأَلمصاِر يف اهَليـاِكُل ِتلَك

 ؤاِنـُكف اإِلقداِم فـي ِفرَعـــوَن َوقوَم َوَمقِدَرٍة حـوٍل فــــي ِفـــرَعوَن َوأنَّ

 اِنـِبُبره اأُلخرى قاَمِت َهيـَزٍل يف حــجٌر شاِهـــدًا َعَليــــهم أقـــاَم إذا

* * * 
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 أم الناس يرى شرا " :ويقول أمحد الكاشف يف قصيدة له بعنوان  *

 :" يالقونا خريا

 اينـا وال ِدنيـه ُدـــِدـي َةف مل يلـَق هموضَع مراِن الُعيف اليوَم مل يَر من

 انـا واملوازيِِفيَه َلاييــاملَز ويفُن اَنَنـــى مواِطرَعأن َنــى بـأوَل وحنــُن

* * * 

 مكانكُمو مصر بين " : وقي يف قصيدة له بعنوانويقول أمحد ش *

 :"تَهيَّا
 

َــِّك هيــــُدوا للُملــــا َمهـــــَفَهيَّ يَّاــــته وــمزانزُم َرــــي مصــــبن  اــ

 !؟ يَّاـِم َملـــاَج َأّوِلزـــُك تـــَأمل َت يَّاــله ُحـل ـاِرـالنه َسـذوا مشـــخ

 هـديــــةِ  َنفتــــا العريضــــوبالدُّني يهـــنا َنقـــــــٌن بَأنفِســـــا وطـــــلن

 اـعِط شيَّـم نـــأْن لــــاها كـــبذلن يهــــِت األرواُح فَلــــا سيــإذا م

 اأَلمانا َذــــَدثاِنه َأخــــن َحـــوم ذي صِحَب الاماناـَرُم الــلنا اهل

 ايَّـــَم الرُِّقــــموا اأُلَمــــَعلَّ ُلـَأوائ اــانـمن يلاـا العــوحنُن بنو السَّن

 راــــِخ ُذْخــــــــاريــــا آل للتـفلم اا وفصًراًّـدهْم عــــاوَل عهــــتط

 ّياــَرها الَعِلــــقَّ َمْظهـــَجَعلنا احل ِد أخرىأةً  يف اجملــــنشأنا نش

 الِلـَب على اهليـــنا الصلـــوألف ةَ  ذي اجَلالِلـــَر ِملَّــجعلنا ِمْص

 ِرّياــــــَهِريُّ السَّْمَهـــــدُّ السَّْمـــيش واِلـــن عـــصفٍّ مــــنا كـــوأقبل

 الُمــبه السَّــــوانـــلى جــيرفُّ ع راُمـــــاًّا ال يــــصَر عـــــروُم ملـــن

ــِه جيــــُم فيـــوينَع  اـا شقيَّـَل بنـــَد النَّايــــن جتـــفل راُمـــــراٌن ِكــ

 ناـــــى بنيـــاِم إلـــُد بالتَّمــــونعَه يناـحمسن ايِةــى البنــــوُم علـــنق



- 114- 

 

 فديُّ حيَّاـــِك املـــويبقى وجه ناـإلْيِك َنموُ  ـ ِمْصُر ـ كما َحيي
 

 :ويقول يف إحدى وطنياته  *

 واـــقـــُم ِلَيبــــدوَن َقوِمِه واــــَوزال اـيــــا ِلَتحـــــاَ  ِفتَيُتهــــالٌد مــــِب

 واــــِر َفاْشَقـــَفِإن ُرمُتْم َنعيَم الَده اٍةـوٍ  َأو َحيـــَن َمــــْم َبيــــَُوَقفت

 قُّــــــٌن ُمسَتِحــــت َوَديــــٌد َسَلَفـَي لِّ ُحرٍّـــي َدِم ُكـــاِن فــــَوِلأَلوط

 قواـــــوا َوَيســِإذا اأَلحراُر َلم ُيسق يااـَرُب ِبامَلنـــى َوَيشـــَوَمن َيسق

 قُّـــوَق َوال ُيِحــــــَوال ُيدني احُلق اـاِلَك َكالَضحايــين امَلمــَوال َيب

 ُقـًدى َلُهُم َوِعتــرى ِفــَويف اأَلس اٌةــــاٍل َحيـــلى ِلَأجيـــَففي الَقت

 َدقُّـــــٍة ُيـــــرََّجــٍد ُمَضـــــلِّ َيـــُزِب اٌبــــــراِء بــــــِة احَلمــــرِّيَّـَوِللُح

 
  

 :"ُينسي َوالَليِل الَنهاِر ِاخِتالُف " :ويقول يف قصيدة له بعنوان  *

 يـــاَم ُأنســــبا َوَأّيـــُاذُكرا ِلَي الِص يـِل ُينســـاِر َوالَليـــالُف الَنهــِاخِت

 سِّــــوُّراٍ  َوَمــن َتَصــــُصوَِّر  ِم ن َشباٍبـــــالَوًة ِمــي ُمـــا لـــَوِصف

 ســــــذَّةُ  َخْلــــوةً ، ولـةً  ُحلـــِسن ّر ـوِب ومـعــا اللــعصفْت كالصَّب

 ان املؤّسي؟ــامـَأو َأسا ُجرَحه ال ال القلُب عنهاـوسال مصَر : هل س

 يِــّالي تقسـالليي ـرقَّ ، والعهُد ف يهــــــــالي علــــّر  الليــــا مـــكلم

 د َجْرسـَوْ  بعـِل، َأو َعـَأوَل اللي ْتـــــــواِخُر رنَّـــاٌر إذا البــــُمسَتط

 ْســــن بَنقــــــْرَن شاَعهــــا ُثـــكلم نـراهٌب يف الضلوع للسفِن َفط

 س؟ـــــٍع وحبــــوَلًعا مبنـــه مـــما ل يٌلـــوِ  خبـا أبـــمِّ ، مــيا ابنةَ  الي

 ِسـِر ِمن ُكلِّ ِجنــــالٌل ِللَطيـــــَح ُحالِبِلِه الَدوــــــى َبــراٌم َعلــــــَأح
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 يف َخبيٍث ِمَن امَلذاِهِب ِرجِس ِل ِإّلاــــــاأَلهـقُّ ِبـــلُّ داٍر َأَحـــــُك

 يـري َوَأرسـِبِهما يف الُدموِع سي راٌعــــــل ِشـــٌل َوَقلـي ِمرَجــَنفس

 ِســـٍل َوَمزـــنَي َرمـــغِر َبــَد الَثـــَي ِ اَر َوَمجراــجَعلي َوجَهِك الَفنَوِا

 يـِد َنفســـي اخُللـناَزَعتين ِإَليِه ف ُهـــو ُشِغلُت ِباخُللِد َعنـــين َلـــَوَط

 ِســـِن َشمـــن َعيـــَظَمٌأ ِللَسواِد ِم يٍلـــــي َسلَسبــؤاِد فــــا ِبالُفـــَوَهف

 م َيصُل ِحّسيـًة َوَلـــُه ساَعــَشصُص ونيـب َعن ُجفــَد الَلُه َلم َيِغــَشِه

  :وفيها يقول 

 ِســـاِبِر َنحـــــــى اجَلبـــــوٍم َعلـــــــِبَي َنوـــااُن ِفرَعــــراَم ميــــَأنَّ اأَلهـــَوَك

 ِب َمزِســاٍب َوَألُف صاِحــــُف جــَأل اهــــــــَق فيــــــــــُرُه َتَأنَّـــــــاطيـــــَأو َقن

 ا َوُيغسيـحنَي َيغشى الُدجى ِحماه ُب ِجنٍّـحى َمالِعــي الُضـــٌة فــــَروَع

 ِســـــرُي ُفطــــٍة َةــــــنُع ِجنَّــــُه ُصــــَأنَّ ُس ِإّلاـــــــاِل َأفَطـــــــــُن الِرمـــــَوَرهي

 يــــِر ِإنســــي َأساريـِق فــــَسُبُع اخَلل ِهــــــاِس فيـــــُة النـــــى َحقيَقـــــَتَتَجّل

ــًي َكواِعبـــــــَوالَليال ًاــــراُه َصِبّيـــــي َثــــُر فـــَب الَدهــــَلِع  ِســَر ُعنــــَةي اـــــ

* * * 

 : " وَسالماً  حتيَّة ، الوزيِر قرَب " :ويقول يف قصيدة له بعنوان    *

 ا؟ــــرامــــروم َمـــــدة َتــلأَلرض واح ًةــــــَط إالَّ ُأّمـــــــا والِقْبـــــْدَتَنــــَأَعِه
 اــــالَمـــا اإلســـنرون ألجلــــــــويوقِّ مـــِح ألجلهـــَم املسيــي تعاليـــنعل
 اـَد اأَلقوامــــَك َوحَّــــاَء ربُّــــو شـــل هـــــلَّ جالُلــــاِن جــــُن للدَّّيــــالدِّي

 وانبذوا اأَلوهاما َةـوُخذوا احلقيق رىـباَن الرُّشُد فاْقُصوا ما ج يا قوُم
 اـــــامـــج اأَليـــــن نعالـــــيـــابلـــُمتق اـــوعنــك ربـــوتل ُمـــذي ربوعزـه
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 اـــًامـــا وِعظـــًامجـــَن َجمــُمتجاوري اـــك قبورنـــُم وتلـــوركــذي قبـــه
 اــواُر كراًمــي اجلــا يقضــوا كمـعيش ِة امَلْوَتى وواجِب حقِّهمــرمــفبُح

* * * 

 ومسلموها مصر أقباط "ويقول أمحد نسيم يف قصيدة له بعنوان:   *

 :"ضمهم
 

 الِمــاإلسـ رعـــُةوِش حــاملسيـ ديُن ـمـــضمَُّه اــــوهومسلُم مصــَر أقباُط

 قيـــام خيـــَر ــَرـــصمَب ونـــُموالقاِئ ىـــقوالتُّ ارةــالطهـ على ونـالناشة

 رامــوعــ ـدةــــشـِِب الامــــاُن جـــاء اـمــلَُّك ةــالسزين ىــإلـ واخلالـدون

 ـــامـووئـ ــةــحمبـ ــرـةيـ تبــــغ لــم ــةـأم ــاـأنَّـ انــوبــــ ـاءـاخلفـ حبـــِر

 بسالم يـوتنتهـ ــالمــالس يـتوحـــ ـةـــبغبطـ ــشـنعيــ أن ـوــــلنـرج إنَّا

* * * 

 :اخلوري ويقول حمبوب  *

 اُمـــواألرح عليَّ واُري اجِلــــيقض مـــُهبُِّحت: ُأـقل رَبالُع حبُّقالوا ُت

 ُمراـِك يَّـــلوا عَلـــِصي وإن َبـــِلْهَأ مــهُتْبَجَأ َكــلوا عليِصقالوا: لقد َب

 امــــوخص اازٌةـــــح ُهــــمع وتاوُل ٌلـزائ ٌلــلت: جيـق يانَةوا الدِّـــقال

 اٌمـمِإ نَيـــأمجع ارِبــــو لألعـــــه اــهة كلِّـــالربّي ُلــــــبط ٌدــــوحمم

* * * 

 :رشيد سليم اخلوريويقول   *

 يــَوَطِن يـــِف وَ ـــــأَلُم اِئٌدـــَع َأَنا يــــَكَفِن يـــــَهيِِّة ِةــــالُعُروَب َتـــِبْن

* * * 
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