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تقديم

بقلم األستاذ سامل الفالحات
اطلعني أخي األديب األريب الدكتور عبد احلميد القضاة عىل
خمطوطته القيمة ،حتت عنوان "حمطات ِ
وعرب" ،وطلب ا ّيل أن أضع هلا
مقدمة ،ولقد سبقني ألترشف بذلك بطلب مني ،ولكنّه الكريم كعادته.

أفكر  -ومن خالل مركز دراسات األ ّمة  -يف كيفية استخراج
ُ
كنت ُ

خترج منه إال بشق األنفس ،وهذا
بعض جتاربه يف احلياة ،وأعلم أهنا ال ُ
ُ
حال الكثريين من األخيار العاملني يف ميدان الدعوة اإلسالمية ،فق ّلام

كتب أحد منهم مذكراته تواضع ًا وزهد ًا ،وربام خوفا من القيل والقال...

فقلت يف نفيس وكيف بأيب حممد األكثر تواضع ًا واألكثر خشي ًة من الرياء.
ُ
فكرت يف استخراجها عىل لسان غريه،
ومن أجل أن ُأجنبه احلرج،
ُ

إجابة عن أسئلة ،أو نتيجة حوار أو كتابة من صديق قريب ،لكنّي مل أجد
ّ
لذلك مدخ ً
وألن
ال مناسب ًا ،وهذا كل ُه قبل أن اطلع عىل املادة التي كتبها،
ب ويرىض ،شاء ّ
اهلل ُي ّ
جل وعال أن تأتينا إىل
سخر عباده املؤمنيني ملا يحُ ُ

املركز جاهزة ،دونام عناء منّا ُيذكر ،فجزاه اهلل عنّا خري ًا.
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ِ
ٍ
ِ
ٍ
عجل،
املذكرات ،أخذهتا عىل
مقدمة هلذه
بكتابة
و ّملا رشفني
ٍ
ٍ
مرورية،
إشارة
توقفت عند
وركبت سياريت ووضعتها بجانبي ،حتى إذا
ُ
ُ
اسرتقت النظر إىل صفحتها األوىل،
أو بسبب ازدحام يف العاصمة،
ُ

خرجت بعد
وصلت البيت ،حتى إذا
فالثانية ثم الثالثة ...وهكذا حتى
ُ
ُ

ساعة للمشاركة يف مناسبة اجتامعية أخذتهُ ا معيُ ،
حيث قاد سياريت أحد
أوالدي هذه املرة ،فاستثمرت وقت املسري بالقراءة الرسيعة وهكذا حتى

املساء ،وربام مل اترك دقائق فراغ إالّ
اطلعت عىل بعضها ،ويف صباح
ُ

(اجلمعة) اليوم التايل اهنيتها قبل صالة اجلمعة.
ُ ِ
ٍ
ُ
العنوان
يظلمها
مذكرات عادية ،إنّام
وجدت أين مل اقرأ
ُ
قرأت حك ًامُ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٌ
متقدمة،
ريادية
إنسانية
مدرسة
فصول يف
احلقيقة إهنا
لتواضعه ،ففي

يفوتُه خري كثري من مل يطالعها ويتأملها ،ويأخذ منها الدروس ِ
والعرب،
ٌ ٌ ّ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عديدة ،ال يكا ُد خيلو
بظروف
مر
سيام وهي من أعامق قلب
جمرب صادق ّ
ٍ
مذكرات كان صاحبها
رأيت
من املرور هبا عامل جاد يف املستقبل ،وق ّلام ُ
يستحرض ِ
وتستخرج
العرب والنفع لغريه ،حتى لو كانت الرصاح ُة حمرجة
ُ

انتهيت من قراءهتا األوىل ،وسأعاود
بعض خصوصياته ،مل أتركها حتى
ُ
ٍ
ٍ
ومرات بإذن اهلل.
مرات
قراءهتا
وعىل اختصاره هلذه املذكرات ،رغم إحلاحي عليه أن ُيسهب

فيها ،فقد حوت مادة مجيلة بليغة عميقة عملية دقيقة وحساسة أحيانا،
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ٌ
خطوط عريضة يف حياة الدعاة واملصلحني وأصحاب املبادئ
وكأهنا
والرساالت.

يستوقفك مجع ُه بني التزامه اإلسالمي وحرص ُه أن ال حيوم حول

محى املحظورات ،حتّى يف أحلك الظروف وأصعبها عليه ،إالّ أنه كان
قلوب م ّن عايشوه عن ٍ
قرب،
أرس
َ
عاملي ًا إنساني ًا استيعابي ًا لدرجة هائلةَ ،
فدعاهم بسلوكه وأخالقه وأهل بيته ،وستجد ذلك يف سكنا ُه عند عجوز

مانشسرت ،أو من خالل األستاذه الدكتورة "آن مسرتاتس" التي أرشفت

عىل رسالته ،ثم زارته بعدها مرار ًا ،أو من خالل وساطته لقسيس

أردين...

ف القلوب النظيفة
وهذا هو
يألف و ُيؤلف ،و ُي َؤلِ ُ
مفتاح شخصيتهُ ،
ُ

أصعب أنواع التأليف.
ويتعاهدها ،وهو
ُ

اكتشفت أنني
كنت أظ ُن أنني أعرف ُه معرفة تامة لقريب منه ،ولقد
ُ
ُ

قرأت مذكراته القيمة ،شأنه شأن
ال أعرف عنه إالّ القليل النادر ،بعد أن
ُ
أخيه املرحوم بإذن اهلل املهندس خالد القضاة "أيب املعتصم" وأنت تظنه
لصمته رج ً
ال عادي ًا جد ًا ،حتى إذا استنطقته ،فتح عليك بحر ًا زاخر ًا
ٍ
ٍ
من ِ
عريقة أكرمها اهللُ،
عشرية
العلم والتجربة الثرية ،كيف ال ،ومها من
فتميزت بكثرة ُعلامئها ،وخاصة محل ُة العلم الرشعي وحفظة كتاب اهلل.
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صاحب مرشو ٍع ُ
خيرج بامله ونفسه ووقته وأهله
يعيش له،
هو
ُ
ُ

ويوزع الكتب النافعة ويطبعها عىل نفقته
ارض
ُ
يف سبيل اهللُ ،ي ُ
سافر ويحُ ُ

صبح كر ُمه هتم ًة ُي ُ
حبيب اهلل،
سأل عنها ،مع أن الكريم
ُ
اخلاصة ،حتى ُي ُ

ُ
ويعوضه اهلل خري ًا عظي ًام ،ما
والدليل عليه،
والكر ُم صنو اإليامن وعالمته
ُ
يعرف امل ّن وال
عرفت أسخى منه يف األحياء يف بالدنا ممن عرفت ،وال
ُ
ُ

احلرص عىل املال و ُمتع الدنيا.

هالني توكل ُه العظيم مع العمل اجلاد املتواصل ،حتى كان من

االوائل يف كل منعطف فيه سباق وتقييم جاد ،وعىل مستويات عربية
وإسالمية وعاملية ،ال تظن أنني أعني فقط ماذكره من تفوق درايس

وبحثي ،فهو مل يكتب من هذا التفوق إالّ ما ال ُيمكن إخفاؤه ،أما األعظم
واألهم ف ُيبقيه بينه وبني ربه.

الناس إىل مواقع املسؤولية األوىل يف مجاعة اإلخوان
تسابق
َ
ُ

املسلمني ،وذهبت إليه الوفو ُد اإلخوانية والشعبية وشبه الرسمية حتى

حصل ما يشبه االمجاع عليه ،وهذا مل حيصل لغريه ،لكنّه رفض ،وعند
حيس
إحراجه ،وضع رشوط ًا
ُ
يعرف أهنا تعجيزي ٌة إلنقاذ نفسه ،والتفرغ ملا ُ

أنه ُيتقن وينفع.

ٍ
مرات
مل حيمل عىل أحد ومل حيقد ،ومل ُيعاتب الذين أساءوا إليه
ٍ
ومرات ،بل لقد تودد إليهم مرار ًا ،فهو يفقه احلديث الرشيف الذي
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ُ
الرسول  السائل عن قرابته الذين يحُ سن إليهم و ُيسيئون إليه
وجه فيه
ويص ُلهم ويقطعونه فقالَ :يا َر ُس َ
ول اللهَِّ ،إِ َّن ليِ َق َرا َب ًة َأ ِص ُل ُه ْم َو َي ْق َط ُعونَنِي،
ون َع يَ َّل َو َأ ْح ُل ُم َعن ُْه ْمَ .ف َق َال َر ُس ُ
ون إِليَ َّ َو ُأ ْح ِس ُن إِ َل ْي ِه ْمَ ،ويجَ ْ َه ُل َ
َو ُي ِسي ُئ َ
ول اللهَِّ
َان َكماَ َت ُق ُ
َ « :ل ِئ ْن ك َ
ولَ ،فك ََأ َّنماَ ت ُِس ُّف ُه ُم المَْ َّل َوال َي َز ُال ِم َن اللهَّ َم َع َك َظ ِه ٌري،
َما ِز ْل َت َعلىَ َذلِ َك» رواه مسلم.
مل يذكر من املعاناة ما كان يعنيه شخصي ًا ،إنام فقط دفاع ًا عن غريه

وبإشارات رسيعة.

صاحب املرشوع العاملي «مرشوع وقاية الشباب
تستطيع القول أنه
ُ
ُ
درب فِرق ًا يف دول
من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز» ،جيتهدُ أن ُي ّ
كثرية يف العامل ،ال ُ
يكل من السفر مع تكاليفة املادية واجلسدية واألمنية

وغريها ،ورغم وضعه الصحي ،وعىل حساب عمله اخلاص يف خمترباته،

التي ُ
جيعل كل أعامله الدعوية والتطوعية عىل حساهبا ،فهي ُدنياه التي

يزهد هبا ،ودون تفريط من أجل الواجب العام.

ويعرف
أراد من مذكراته أن تكون للشباب فقط ،ألنه يعني ما يقول
ُ

هدفه منها ،لوال رجائي له بأن جيعل اخلري عمي ًام للجميع ،ولئال ُيتوهم

ويكتب ملراحل يف حياة
يتذكر
من العنوان احلرص عىل الشباب فقط ،إنه
ُ
ُ
األمة ،ال ملذكراته الشخصية.
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لقد متيز الكتاب بميزات عظيمة منها:
 -أنك تقرأ ِقطعا أدبية بليغة ال ُيتحدث هبا يف العادة.

ُ
وتقف متأمال
وتضحك ثالثة
وتقف طرب ًا أخرى
تعجب مرة
ُ
ُ
ُ

رابعة.

ٍ
حتتاج
مقاالت هادفة ،ال
 مذكراتُه ،أو وقفاتُه ،كأنام هي جمموعةُ

إالّ لعناوين وفواصل ،لتُزاحم أعظم الكُتب وأنجح املقاالت.

ال أريد أن اقتحم عىل أخي أيب حممد ما أعرف عنه من إجيابيات

كثرية ،هو مل ُيرد ذكرها ،فأخشى أن تسوءه ،ولكنّي سأشهدُ هبا عند

اهلل يوم نلقاه ،وأرجو أن ال ينسى من حي ُبهم قلبه من دعائه ،لنكون عىل
الطريق وعند اهلل يف اجلنة يف مقعد صدق وخري.

ُ
أصدق القارئ الكريم أنني مل أمتكن من ترمجة املشاعر واالنطباعات

التي انتابتني أثناء قراءة الكتاب ،لتدفقها وتزاحمُ ها وتنوعها ألحوهلا إىل

كلامت مكتوبة ،لك ّن العليم اخلبري العادل سينفعه هبا دون أن تُنتقص يف
الدنيا ،مل أنس أن أقول ألخي الدكتور عبد احلميد القضاة ل ُيخفف من
جيب ذكره و اهلل يقول:ﵛﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
حساسيته بذكر ما ُ

ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﵚ ﴿.﴾٢٧١

لكنت أكثر
أردت أن أكتب ابتدا ًء عن صاحب الكتاب،
وأخري ًا ،لو
ُ
ُ
حرية بذكر ما ُ
أقول عنه من تفصيالت كتمها هو ،وستُتاح الفرص ُة ملن
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زاملوه وعارشوه ليذكروا أضعاف أضعاف ما ذكر يف هذه املذكرات.
تستحق التوقف وا ُملدارسة من اجليل ومن الدعاة ومن
جتربة
ُ

يصعب تقليدُ ها
السياسيني ومن األمهات ومن الشباب والشابات،
ُ
وكتاب ُيضيفه لرصيد كتبه وحمارضاته
متام ًا ،لك ّن اإلفادة منها متاحة،
ٌ

وندواته ودوراته وإسهاماته املتعددة ،قال احد أبنائي عندما ا ّطلع عىل

«عذب الكال ِم» !!.
وصف الكتاب لو أسامه
ُ
أطلت ِ
الرشاء  -كام ُ
العرب  -فدونكم السـقا ُء ك ّله»،
تقول
«لقد
ُ
ُ
ُ
النافع لغريه ،كتب اهللُ ذلك
املتجرد
املجرب
الكتاب
هو هذا
ُ
ُ
ّ
اجلميل هلذا ّ
ك ّله يف ميزان حسناتِه ونفعنا به ،اللهم آمني.

سامل الفــــالحـــات

املراقب العام السابق جلامعة اإلخوان املسلمني
مدير مركز دراسات األمة سابق ًا
عامن  -األردن

 2013/ 9/ 9م
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مقدمة الكتاب
احلمد هلل رب العاملني ،الذي بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير،

وأفضل الصالة ،وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعاملني وبعد:

متر األيام دون أن نشعر بكثري منهاّ ،
كل يوم ُيسلمنا لآلخر دون أن

ننتبه ،متر بنا أحداث كثرية ،يترصف أحدنا إزاءها تبع ًا لنضجه وحكمته،

َ
أفضل من يومه،
فهنيئ ًا ملن وفق ُه اهلل ،فكان يوم ُه خري ًا من أمسه ،وغد ُه

وما أمجل ما نُسب إىل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود  -ريض اهلل عنه
ندمت عىل يشء ،ندمي عىل يوم َغ ُربت شمس ُه،
 حيث كان يقول( :ماُ

نقص فيه أجيل ،ومل يزدد فيه عميل).

متر حلظات يستذكر فيها املرء رشيط حياته ،فيحمدُ اهلل تارة

ويستغفره أخرى عىل مواقف أصبحت بحلوها و ُم ّرها ،وبصواهبا
وخطأها ،جزء ًا اليتجزء من سريته وماضيه ،وهو إزاءها عىل مفرتق

طرق ،فإن بادر لتاليف ما فات من أخطاء ،فقد سلك جادة الصواب،
واستربأ حلارضه ،واستفاد ملستقبله وآخرته ،من مراجعته لرشيط حياته

وذكرياته.

هذه جمموعة من األحداث واملواقف حصلت معي وس ّطرهتا

واحدة تلو أخرى عىل موقعي يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) وشبكة
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التواصل االجتامعي (الفيس بك) موجهة للشباب ،لالستفادة منها يف

كنت أنوي يوم ًا أن أضعها يف كتاب لوال
مراحل حياهتم املختلفة ،وما ُ

املطالبات احلثيثة من الشباب الذين أذهلوين يف متابعاهتم وتعليقاهتم
«حمطات ِ
ٍ
وعرب» ،آم ً
ال أن
املختلفة ،فاستعنت باهلل ومجعتها حتت عنوان
ُينتفع هبا.

وهذا العمل ُجهد املقل ،وهو اجتهاد حيتمل الصواب واخلطأ ،فإن

كانت األوىل فهي من توفيق اهلل ،وإن كانت الثانية فهي من ضعفي وقلة
حيلتي ،ويبقى عزائي أنني قصدت هبا وجه اهلل تعاىل ،كام يبقى أميل عفو

القارىء ،سائ ً
ال اهلل تعاىل أن يرحم ضعفي ،ويغفر تقصريي ،فهو أهل

ذلك والقادر عليه.

الدكتور عبداحلميد القضــــاه
 2013 \9 \1م
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مقدمة الطبعة الثالثة
احلمد هلل رب العاملني ،رب السموات واألرض وما بينهام وما حتت
الثرى ،فالق اإلصباح واحلب والنوىَ ،عالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِ
ب ،لاَ َي ْع ُز ُب َعنْ ُه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة
فيِ الس و ِ
ات َولاَ فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َولاَ َأ ْص َغ ُر ِمن َٰذلِ َك َولاَ َأ ْكبرَ ُ  ،وأفضل الصالة
َّ ماَ َ
وأتم التسليم عىل بدر الدجى ونور اهلدى ومصباح الظلم ،نبي العرب

والعجم ،سيد الكونني وشفيع الثقلني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
مل أكن أتوقع يوم ًا أن ينال هذا الكتاب (حمطات ِ
وعرب) ما نال من

ثناء وإطراء ،ولذلك ُطبع أكثر من مرة ،وبعد أن نضب ،كان ال بد من
أخذت بنصائح بعض
طباعته جمدد ًا ،بنسخة منقحة ومزيدة ،حيث
ُ
وأضفت إليه بعض
األحبة ،فأزلت منه بعض أجزائه األبعد عن العنوان،
ُ
القصص واألحداث التي فاتتني يف السابق.

آم ً
ال أن تتحقق منه الفائدة األكرب لل ُق ّراء ،وخاصة ً الشباب الذين

سيمرون حت ًام بمثل هذه املحطات ،لعلهم يستفيدون من جتارب غريهم،

أكسب بعض األجر والثواب من العزيز احلكيم.
فيأخذوا بأحسنها ،ولعيل
ُ

الدكتور عبداحلميد القضـــاة
2020/1/1م
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النشأة والطفولة
وأحب
عني جنا قرية صغرية وادعة ،إهنا مسقط رأيس ،فيها أترايب
ّ

الناس ا ّيل ،هلا من اسمها نصيب ،فهي جنّة لكثرة عيون املياه العذبة فيها،

تعلو مدينة عجلون من الناحية الرشقية ،وكانت تبعد عنها قرابة امليلني،
عندما كان تعداد سكاهنا ال يتجاوز األلف نسمة يف اخلمسينات من القرن
املايض ،لكنها اندجمت هبا مؤخر ًا بعدما نمت البلدتان وتكاثر سكاهنام.

ترتامى بيوهتا املتواضعة عىل أطراف الوديان ،حيث تتاميل عىل

ضفافها أشجار احلور العالية وعىل سفوح اجلبال املرتفعة ،التي تكسوها

أشجار البلوط وامللول والبطم والقيقب ،وحيثام جتولت بني تضاريسها
املختلفة ،وجدت ينابيعها العذبة ،التي تروي سكان القرية بواسطة
النسوة اللوايت يحُ رضنه عىل رؤوسهن للبيوت (املالّيات).
أما الفائض من املاء الكثري ،فينساب رقراق ًا هبدوءِ ،عرب أقنية طبيعية

متعرجة ،ال ُيعكر صفو هذا اهلدوء إالّ معاول أصحاب البساتني ،لشق
أقنية فرعية لري مزروعاهتم املختلفة ،التي تُزود أصحاهبا ثم السوق
املحلية بالفاكهة واخلرضاوات والثامر املختلفة.

كانت احلياة يف قريتنا بسيطة بكل ما تعني الكلمة ،شوارعها ترابية

متعرجة ،ضيقة ومعدة لوسيلة النقل الرئيسة يف ذلك الوقت (احلامر)
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وليس للسيارات ،ألن السيارات كانت نادرة يف حينها.

إهنا حياة زراعية بسيطة بدائية ،والكل منشغل هبا ،ولذلك ر ّبام

الترى بيت ًا إالّ وجدت فيه غن ًام وبقر ًا ومحري ًا ،وهي من املستلزمات
الرضورية للزراعة ،أما منظر قطعان األغنام العائدة من الرعي مع

الغروب ،فتتساوك من شبعها وكثرة حليبها ،فمنظر طبيعي مجيل مألوف،
حيث يتسلم كل بيت أغنامه من راعي القطيع ،لالستفادة من حليبها ،ثم

ل ُيعيد تسيلمها للراعي صباح اليوم التايل وهكذا ،احلياة تعاونية ،الكل
يشعر مع الكل ،يقضون حاجاهتم املستعجلة من بعض ،حتى اخلبز

يقرتضه اجلار من جاره إذا اضطر لذلك ،حيث مل يكن يعرف أهل القرية
املطاعم وال املالحم يف حينها.

حياتنا كانت بسيطة بدائية ،فبيوت القرية قليلة ،متباعدة ،مبنية من

بعضه اخلارجي سنويا بمهرجان نسائي
احلجارة والطني ،الذي كان يجُ دد ُ

محيم (الفزعة) ،حيث جتتمع الكثري من نساء القرية ملساعدة صاحبة
البيت إلعادة (تطيينه) أي جتديد ما تآكل من الطني بسبب الشتاء السابق،
ومقياس الثراء يف هذه البيوت هو عدد القناطر التي تقوم عليها ،فكلام

زاد عددها ،عُدَّ صاحبها أرقى وأهم ،وهذه البيوت (العقود ومفردها

عقد) تتفاوت إضاءهتا تبع ًا للحالة االجتامعية واالقتصادية لصاحبها،

أقلها (القنبور) ،وأوسطها (بنورة رقم ،)2وأعالها (الشمعدان ثم
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اللكس) الذي ال يملكه إال من كان ذا حظ عظيم!!!.

أما العقد ذي القناطر املتعددة ،فقد ُصمم عىل الطريقة األمريكية
(مستويات ِعدة)! ،ارتفاعه ال يقل عن ستة أمتار ،جدرانه سميكة،
حتتفظ باحلرارة شتا ًء والرطوبة صيف ًا ،إذا دلفت من بابه الواسع ،وجدت
نفسك يف املستوى االول ،و ُيسمى (قاع البيت) ،بمساحة ال تقل عن

عرشة أمتار طوالً ،وأربعة أمتار عمق ًا يف داخل البيت ،هذه الساحة هي
لتخزين بعض احلطب يف زاوية ،ثم التبن يف الزاوية األخرى ،وما بينهام
منام للبقر واحلمري واألغنام.

فإذا تقدمت أكثر يف العقد ،واجهك جدار استنادي بارتفاع مرت

ونصف تقريب ًا ،تتوسطه درجة بدائية تنقلك إىل املستوى الثاين املسمى

(املصطبة) ،وهي ال تقل مساحة عن سابقتها ،وهي معدة للسكن البرشي

كالفجة
(للولد وولد الولد) ،تغطيها راعية البيت باملفارش الصوفية
ّ
واملفرش ،وهي صناعة حملية ،تتوسط هذه املصطبة دائرة منخفضة

رت واحد عىل األقل تسمى (النقرة) ،وهي التي تُشعل فيها
نسبي ًا ،قطرها م ٌ

النريان من احلطب  -رغم دخاهنا الكثيف داخل العقد -للتدفئة والطبخ

والشاي ودالل القهوة...الخ.

فإذا استقر بك املقام عىل املصطبة ،و ُقدِّ ر لك أن تنظر إىل يمينك،

فسرتى صوامع طينية شاخمة (الكواير) ،وظيفتها ختزين القمح عىل مدار
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العام ،وإذا رأيت ثم رأيت شاملك ،فستجد درجات ربام التزيد عن

اخلمسة ،تقودك إىل املستوى الثالث الذي ُيسمى (ال ُع ّل ّية) ،وهي غرفة
النوم الرئيسية للوالدين (املاسرت روم) ،حيث يرقبان املشهد الكيل من

ٍ
عل ،ويشاهدان كل ما حيدث يف املستويات الدنيا ،بينام ال يرامها من البرش
أحد ،وأرجو أن ال خيطر ببال أحد أن يسأل أين احلاممات (التواليت)؟!،

حيث ال وجود هلا يف العقد! ،ا ّللهم إال من (لقن) دائري مصنوع من
األملنيوم ،تضعه األم يف طرف من اطراف (قاع البيت) ،ليبول به األطفال

ليالً ،ألهنم ال يقوون عىل اخلروج لي ً
ال إىل الساحات العامة املعتمة ،حيث

تُقىض حاجات الكبار ،وعندما ختتلط (النغامت) املشكلة من أصوات وقع
البول يف اللقن مع ُعطاس البهائم وثغاء األغنام وشخري مجهور النائمني،

تتكون معزوفة موسيقية نادرة ،عجز عنها (بتهوفن) وتالمذته من بعده!.

واليشء باليشء ُيذكر ،حيث عزم والدي  -رمحه اهلل  -يوم ًا عىل إجياد

مرحاض (تواليت) يف فناء الدار ،ورغم غرابته وندرته يف ذلك الوقت
إال أنه كان رضوري ًا ،كان البد من حتضري اجلورة (احلفرة االمتصاصية)
أوالً ،وهي حفرة كبرية ال تقل عن ثالثة أمتار طوالً ،وأربعة أمتار عرض ًا

بعمق أربعة أمتار أيض ًا ،وهذا العمل كان البد أن نقوم به يدوي ًا ،فالوالد
حيفر بالفأس ،وأنا وأخي ننقل الرتاب بعيد ًا بواسطة ما ُيسمى (العرباية
اليدوية) ،كان العمل مضني ًا بالنسبة لنا ،حيث أشعة الشمس احلارقة،
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و ُبعد املكان الذي ننقل اليه الرتاب ،الذي ال يكاد ينتهي لكثرته ،وعندما
أصبح عمق احلفرة اكثر من مرتين ،كان ال بد من أن يكون أخي يف
داخل احلفرة لتعبئة (القفة) ،بالرتاب ثم ربطها باحلبل الذي أوله عندي

يف األعىل ،حيث نرفعها سوية ،أخي يرفع من األسفل وأنا أسحب من
األعىل ،ثم أفرغها (بالعرباية) ،تتكرر العملية حتى متتىلء العرباية جلرها

بعيد ًا والتخلص من الرتاب.

يف ظهرية يوم قائض ،شديد احلرارة ،وقد تبللنا مجيع ًا من كثرة

التعب كل مأخذ ،بحيث أصبح الواحد منّا ال ُيطيق
التعرق ،وأخذ منّا
ُ
ّ
نفسه ،يف هذا اجلو اخلانق حاولت وأخي رفع قفة مملوءة بالرتاب كالعادة،

لكنّها تعثرت قليال يف طريقها إىل أعىل ،مما جعل الرتاب والغبار يتساقط
عىل رأس أخي وجسده املبلل بالعرق ،فاستشاط غضب ًا ،وألنه أكرب مني

عيل ،وحاول أن يرضبني بام تيرس له من حجارة يف
سن ًا ،صب جام غضبه ّ
احلفرة ،ولقد كنت أستغيث وأبكي من أمل الرضب والشعور بالقهر من

عيل.
الظلم الذي ُيامرس ّ

والشاهد من القصة هو موقف والدي ،كبري السن ،املرهق من

واهلم ،املشفق عىل ولد ّيه ،حيث أن أحدمها أصبح أشعث
كثرة التعب
ّ
أغرب من كثرة الرتاب الذي وقع عىل راسه وكامل جسده ،وبني بكاء

وتوسالت الصغرياملظلوم املستنجد بأبيه ،فقال كلمته املشهورة باللهجة
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العامية وبصوت ٍ
عال" :ولكو اتقوا اهلل ....ولكو انتو مثل اليل بجهنم

وبتباع ،!)...أي كيف تتشاجرون وتنشغلون بتوافه األمورعن هذا اجلو
اخلانق املزري ،ودرجت هذه املقولة مثال عىل ألسنة الناس ،يتداولوهنا

كلام مر هبم ضيق خانق ،وواجهتهم مشكلة كبرية جد ًا ،انشغلوا عنها

بأمور تافهة ال تساوي شيئ ًا بالنسبة إىل املشكلة الرئيسة.

نعم ،هي حياة بدائية ،إذ غالب ًا ما تنام القرية بعد صالة العشاء

مبارشة ،إذ ال مذياع وال تلفاز ،حيث يعتمدون يف سامع األخبار عىل

احلارس الذي يرسدها هلم كام سمعها ،او جيتمع القوم ،فيسمعون

املكرم ،بعد أن يعتيل فرشتني من الصوف (ألنه من طرف
للمختار
ّ
احلكومة).

حياة بسيطة قريبة من الفطرة ،إذ أن كل واحد يعرف ما له وما عليه،

وبالتايل ال وجود للجريمة ،ال املنظمة وال الفردية ،فاألمن مستتب،
ويتوىل املختار احلفاظ عليه بواسطة احلارس ،كيف ال وهو الذي يقوم

بدور مدير األمن العام ومدير املخابرات العامة ،فهو عني الدولة يف
القرية ،ليس هذا فحسب بل هو ( ُمضيف) للحكومة عندما حتتاج إىل
مجع الرسوم والرضائب والغرامات ،حيث حيرض اجلايب (التحصل دار)
وبمعيته عسكري من الفرسان ،الذي يقبض الرسوم املقررة ،ويقتاد

املطلوب منهم إىل العدالة ،واذا حصلت رسقة ما لبقرة أو خروف،
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(القصاص) ليتتبع أثرها حتى يضع يده
ف ُيستعان رسمي ًا بمقتفي األثر
ّ
عليها و ُيعيدها إىل صاحبها ،ويتوىل عساكر الدرك التحقيق يف احلادث

مع أصحاب السوابق.

ويف نفس السياق ،فإن من املتعارف عليه يف حينها ندرة التعامل

باملال ،بل تستطيع أن تشرتي من الدكان ما تريد بالبيض ،وهو إنتاج

حميل ،أو بالقمح أو بالزيتون يف موسمه ،والعادة األخرى أن احلياة كانت

تدب يف القرية من بعد صالة الفجر ...حيث يكون الناس قد اسرتاحوا

ليلهم الطويل ألهنم كانوا ينامون مبكرين بعد صالة العشاء.

الوالدان كغريمها من أهل القرية ،مكافحان بسيطان متدينان

بالفطرة ،نذرا حياهتام لرتبية أوالدمها ،وكان عملهام الرئييس يف الزراعة،
ومصدر رزقهام من األرض ،ويل من اإلخوة الذكور أربعة ومن اإلناث

مخس ،طفولتي عادية جد ًا ،ولكن طابعها العام الفقر واحلرمان ،إذ كانت

العائلة مكونة من إثني عرش فرد ًا يعيشون يف دار قوامها غرفة واحدة؛
هي للنوم ،واالستقبال ،والطعام ،واألثاث وختزين املؤن السنوية من

القمح والزيت واجلميد (اللبن اجلامد املجفف) ،أما فناء الدار فزاخر

بمجموعات من الدجاج البلدي ،كل جمموعة وراء ديكها ،صاحب
الوالية وال ُعرف املرتفع ،حيث هيزه ُ
بخيالء وهو يتقدمها إىل ُجرن املاء
اخلاص ،هذا القطيع من الدجاج كان ُيؤ ّمن حاجتني غذائيتني رئيسيتني
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مها اللحم والبيض ،ف ُيسبغان نوع ًا من الطمأنينة واألمن الغذائي يف نفس

صاحبها ،ل ُيامرس كرمه إذا ما دامهه ضيف دون موعد ،خاصة (ال ّطواف)

حارس أشجار الغابة الذي كانت له هيبة عظيمة يف نفوس الفالحني.

بقيت الغرفة سالفة الذكر (بيت العائلة) هكذا وحيدة حتى ُبنيت

شقيقة هلا لتحمل معها بعض هذا العبء الثقيل.

كان الوالد  -رمحه اهلل  -منهك ًا من كثرة األعباء واهلموم؛ لذلك

أوكل جزء ًا كبري ًا من مهامه الرتبوية لالبن األكرب ،وجزء ًا من أعبائه
املادية لالبن الثاين -رمحهام اهلل  -كان َه ُّم االبن األكرب ال يقل كثري ًا عن

الوالد ،فقد كان عصامي ًا مبدع ًا ،وقد جاهد حتى أصبح مهندس ًا زراعي ًا
(املهندس خالد القضاة أبو معتصم) ،بأقل تكاليف الدراسة حيث درس

يف تركيا ،ثم َقبِل بمختلف الوظائف التدريسية ،والزراعية ،ويف مناطق
نائية ،كسب ًا للعيش ،ومسامهة يف تقليل مهوم الوالد ،ليخفف عنه بعض
األعباء املادية ،خاصة يف تغطية النفقات ،أما اإلبن الثاين (عبدالكريم أبو
أجمد) فقد كان كسابقه مكافحا عصامي ًا ،دخل احلياة العملية مبكر ًا ،وقبل

بكل األعامل بحثا عام يستطيع تقديمه ملساعدة الوالد عىل أعباء احلياة
الصعبة وتغطية نفقات الدراسة ،وكذلك كان دور األخوة اآلخرين
واألخوات ،فقدم كل منهم ما يستطيع ملصلحة املجموع.
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فرغم هذه البيوت الضيقة يف القرية ،واإلمكانات القليلة ،والتعب

الشديد ،وقلة ذات اليد ،إالّ أن الكبري كان ُيع ّل ُم الصغري وحينو عليه،

ويؤ ّمن حاجاته عىل بساطتها ،واجلار جلاره بل الكل للكل –عادة
فتخرجت أجيال قوية البنية ،حسنة اللغة رغم بساطة
الفزعة أو العونةّ -

تعليمها ،شديدة االنتامء ،تتمتع بحس وطني وشجاعة وجدّ ية ّ
قل
نظريها ،هذه احلياة القاسية نسبي ًا تظهر للوهلة األوىل بأهنا ال تكاد تُطاق،

لكنّها حمشوة بالسعادة احلقيقية املستمدة من الفطرة والقرب من األرض،
والقناعة والرضا عن الذات ،ألن الكل يأكل مما يزرع ،نعم من إنتاجه
الذايت ،قمح ًا وفاكهة وحل ًام ،فيها الطعم الطبيعي البعيد عن اهلرمونات
واهلندسة اجلينية ،والبعيد عن كل املرسطنات.
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ً
شكرا للخوري
يف عام 1955م مل ُأقبل يف املدرسة احلكومية الرسمية؛ ألسباب

ال أذكرها جيد ًا ،ربام تتعلق بالسن حيث كانوا اليقبلون م ّن كانت سنّه
دون السابعة ولو بشهر ،واجتهاد ًا من صاحب القرار يف البيت الذي كان

ال ُيريد أن أتأخر عن الدراسة ،أرسلني إىل أحدى املدارس التبشريية يف

عجلون ،حيث كانت بعض الصفوف مالصقة للكنيسة متاما ،فداومت
اليوم األول واستلمنا الكتب (كان كتاب ًا واحد ًا أذكر منه طريقة راس
روس دار دور) ،يف اليوم التايل جاء املعلم غاضب ًا لسبب ال نعرفه ،فرضب

الطالب الذي أمامي مبارشة بال رمحة ،فدخل معلم آخر (اخلوري) ولعله
كان املدير ،عندما سمع الصياح والبكاء ،فتوقف الرضب ،و ّمل ّا كنت أنا
املرشح الثاين لذلك (للرضب) ُعدت إىل البيت عاقد ًا العزم عىل أن ال

رويت القصة ألهيل ،وافقوا عىل طلبي،
أعود إىل هذه املدرسة ،وعندما
ُ
فشكر ًا جزي ً
ال هلذا املعلم ،عىل ضيق صدره ،وسوء ترصفه؛ وشكر ًا

للخوري املدير ألنه أنقذين مما ال تحُ مد عقباه ،وشكر ًا هلل ألنه أراد يل اخلري.
كانت بداية دراستي االبتدائية األوىل يف مدينة عجلون ،حيث الربد

القارس والطرق غري املعبدة يف حينها ،عل ًام أنني كنت كغريي من الطالب
أذهب ماشي ًا ما جمموعه ستة كيلومرتات تقريب ًا من قريتنا (عني جنا) ،إىل
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املدرسة يف عجلون يومي ًا ،ذهاب ًا وإياب ًا مرتني ،ألن نظام الدراسة كان
خمتلفا حيث احلصص األربع األوىل ،ثم فرصة طويلة للغداء ثم عودة

لباقي احلصص.

حصلت أمور كثرية يف عجلون أثناء دراستي االبتدائية لكنني

شاركت يف واحدة
ال أذكر منها إال القليل ،كانت مظاهرات كبرية،
ُ
منها حيث توجهت املظاهرة إىل املستشفى املعمداين يف عجلون فنهبته

وشاركت يف أخرى أحرقت خيام النقطة الرابعة
وأحرقته كُره ًا بأمريكيا،
ُ

التي كانت تعمل يف عجلون أيض ًا ،وذلك ألهنا ممولة من أمريكيا ،وما
زلت أتذكر أمرين :األول جميء جنود مموهي الوجوه يرضبون الناس

بال هوادة ،وكانوا يطلقون عليهم «جنود البادية» ،واألمر اآلخر أننا
كنا هنتف خماطبني التجار «سكّر يا قليل الدين ..ضاعت منا فلسطني»

طالبني منهم أن يغلقوا متاجرهم ويشاركوا باملسريات.

ويف صيف عام 1957م اض ُطر والدي  -رمحه اهلل  -بعد التشاور

مع مدير املدرسة أن أتركها قبل العطلة الصيفية بعدة أسابيع ،أي قبل
االمتحانات النهائية ألرحل معه والوالدة  -رمحهام اهلل  -أىل أرضنا

املزروعة بالقمح ،وهي مصدر الرزق السنوي الرئييس لنا ،وذلك هبدف

الرعي بام نملك من ُغنيامت (مصدر احلليب ومشتقاته إضافة للحوم)
أثناء انشغال الوالد بحصد القمح ومجعه ودرسه لفرز احلب من التبن،
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وألن الرحلة الصيفية املعتادة للراعي الرئييس مل تبدأ بعد ،حيث يرحل
صيف ًا إىل أماكن سكنى الناس الذين يملكون األغنام ،لكن انتقاله يف
عيل ألكون بدي ً
ال مؤقت ًا لرعاية أغنامنا
ذلك العام تأخر ،فوقع االختيار ّ
اخلاصة ،ساعد عىل ذلك تعاون املدير خاصة أن الرتفيع من صف آلخر

كان تلقائي ًا يف سني املدرسة األوىل.

كان الزي املدريس يف حينها موحد ًا بنوع من القامش الكاكي،

يشرتك به ابن الغني وابن الفقري ،وكنا نتنافس بالتحضري لتفصيل بدلة

املدرسة السنوية اليتيمة منذ اليوم األول للعطلة الصيفية ،وذلك بام كنا

نجمعه من قمح من خلف احلصادين (اللقاط) ،ومن بيع العنب والتني،

ولكن كانت أكثر األمور إحراج ًا لنا هي حصة الرياضة البدنية ،ملاذا؟،

ببساطة ألن (شورت) الرياضة كان يخُ اط بيتي ًا من قامش أكياس الدقيق،

التي كانت تتربع هبا أمريكيا للشعب األردين ،ومطبوع عليها من الصور
والعبارات التي ال تزول بالغسيل يف حينها ،ففي حصة الرياضة البد من

خلع البنطلون لنلعب بالشورت ،عندها كان ينكشف املستور ،فهذا عليه

عبارة «هدية من الشعب األمريكي»! ،وآخر «ليس للبيع أو املبادلة»!،
وآخر تظهرعلية صورة يدين تتصافحان !،وهلذا مل ُيفلح منا أحد بأي من
اللهم إالّ الرياضات اجلبلية من ركض وما شابه.
الرياضات الرسميةّ ،

أما يف عام 1958م حيث كنت بالصف الرابع اإلبتدائي يف مدرسة
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عجلون احلكومية ،والتي ُأصطلح عىل تسميتها بمدرسة «توما» اإلبتدائية
(نسبة إىل مالك العامرة) ،وكنت وزمالئي نقطع الطريق مشي ًا عىل األقدام
بني عني جنا وبينها كام أسلفت ،لذلك كنا نجتهد أن نسلك ُطرق ًا خمترصة
عجوز رضير(أعمى) ،ويبدو
قدر اإلمكان ،ويف طريقنا كان يسكن رجل
ٌ

أن أحد ًا من الطالب السيئني قد آذاه بشكل ٍ
قاس ،وحتداه بعنجهية وقلة
أدب ،وقال له أنا فالن إذا اردت أن تشكوين (وذكر له اسمي) ،ويف
مدرسة «توما» اإلبتدائية.

ويف صباح اليوم التايل جاء العجوز األعمى يتهادى ،متوكئ ًا عىل

عصاه وبرفقة ولده ،ليشكو للمدير عن ما حصل معه وذكر له إسمي،
واملدير  -رمحه اهلل  -بني مصدق ومكذب ملا يعرفه عني ،وقد كان يف

معلم حمرتم من اقاريب ،لكنه كان معروف ًا بشدته (رمحه اهلل) ،فام
املدرسة
ٌ

كان من املدير بعد أن استدعاين ،وحاولت بكل ما استطيع إقناعه برباءيت
من دم العجوز ،إال أنه دفعني إىل األستاذ القريب الشديد ليترصف بام

مثلت أمامه حماوالً إثبات براءيت ،إال أنه مل ُيمهلني طوي ً
ال
يراه مناسب ًا ،فلام ُ
حتى صفعني بيده صفع ًة،مل ُأدرك معها أين أنا؛ ال بل شعرت أن رشر ًا

قد تطايرمن عيناي ،فبكيت من أمرين؛ اوالً من شدة الظلم الذي وقع
يّ
عل ،وثاني ًا من حرارة الصفعة وقوهتا .وملا أدرك األستاذ ما أنا به ،كأنه
شعر أنني بريء ،إكتفى بذلك عىل غري عادته ،وقال إنرصف إىل صفك.
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دارت األيام؛ و ُعرف اجلاين احلقيقي ،ومات العجوز –رمحه اهلل-

وكبرُ األستاذ ،وإعتذر عن ما حصل قبل وفاته –رمحه اهلل ،-لكن ما

الفائدة؟ ،ظلم وقع عىل بريء ،أوالً من اجلاين احلقيقي ألنه رماين بفعلته

الشنعاء ،وثاني ًا من أستاذي الذي كان له ٌ
عيل ،فام أكثر اجلناة،
فضل كبري ّ
بل ما أكثر املظلومني البرُ أء الذين يقعون برشاك غريهم زور ًا وهبتان ًا.

ذكرين هذه احلادثة دائ ًام بمريب األمني واملأمون ،الذي أحسن
ّ

تعليمهم وتأديبهم ،إال أنه يف يوم من األيام استدعى املأمون ،فلام م ُثل
أمامه صفعه بيده وإنرصف ،ومن شدة أدبه واحرتامه ألستاذه مل يسأل ملا

رضبه مربيه ،واملريب مل ُيفرس له ذلك ،دارت األيام والسنني ،وتوىل املأمون
اخلالفة ،فطلب أستاذه ،وملا مثل بني يديه؛ إحرتمه اخلليفة وأج ّله ورحب
به وأجلسه بام يليق به ،ثم قال له اخلليفة :أحسنت تعليمنا وتأديبنا فجزاك

اهلل عنا خري ًا ،ولكن هل لك أن تخُ ربين مل َ صفعتني يف يوم كذا؟ ،فقال له

أوما زلت تذكر ذلك؟ ،قال املأمون :بىل ،كيف أنساه وأنا املظلوم؟!!،
فقال له أستاذه :يا مأمون نظرت حينها يف وجهك ،فاعتقدت أن اإلمارة

ستؤول إليك ،فأردت أن ُأذيقك طعم الظلم كي ال تظلم ،فدُ هش املأمون

من فراسة أستاذه و ُبعد نظره وقال :أنت استاذي سابق ًا وحارض ًا.

كيف للمظلوم أن ينسى؟! ،مهام طال الزمن ،وتقلبت الظروف،
ٍ
خلية من جسمه ،وطبقات
فطعم الظلم خالط كل
وتبدلت األحوال،
ُ
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نفسه ،يشكو بصمت إىل من عنده العدل املطلق ،امل ّطلع عىل اجلاين
احلقيقي والربئ املظلوم ،وصدق رسولنا الكريم  حني أمرنا بقوله:

«اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب» (البخاري ) ،كام
عيل بن ايب طالب حني قال:
صدق أمري املؤمنني ّ

ترجع عقبا ُه إىل الند ِم
فالظلم
ُ
ُ

كنت مقتدرا ً
ال تظلمن إذا ما َ

َ
وعني اهللِ مل تن ِم
عليك
يدعو
ُ

َ
عينك واملظلو ُم منتب ٌه
تنا ُم

فرغم مرور ستني عام ًا عىل تلك احلادثة ،إال أنني مل أنسها ،وكأهنا

اآلن أمام ناظري ،ساحمت استاذي ،وما ملت العجوز األعمى ،ولكنني
ال زلت أعجب من اجلاين احلقيقي ،كيف سولت له نفسه أن يرمي بريئ ًا

بجريمته الشنعاء.

وعندما كنت يف املرحلة اإلعدادية يف النصف األول من الستينات

أرسلني أخي إىل خميم صيفي يف قمة جبل من جبال دبني ،كانت
تقيمه مجاعة اإلخوان املسلمني دوري ًا لشباهبا ،ويشرتك فيه بعض أبناء
اإلخوان ،كان خمي ًام جاد ًاُ ،يع ّلم تنظيم الوقت وكيفية االستفادة منه،

ناهيكم عن الرياضة والركض واملسري الطويل واملحارضات املفيدة من
كرام اإلخوان وكبارهم ،كام رتبوا لنا برناجم ًا حلراسة املخيم لي ً
ال وهنار ًا،
ومن مجيل التقادير أن تكون أول حراسة يل بعد منتصف الليل من
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الساعة الثانية حتى الرابعة فجر ًا ،وعىل الباب الرئييس للمخيم ،أعطونا
كلمة الرس وس َّلحوا كل واحد منا بعص ًا .يف فرتة الستينات كان انتشار
الناس قلي ً
ال كام كانت الكهرباء رضب ًا من اخليال ،ولذلك كانت املنطقة

معتمة وموحشة جد ًا ،بل خميفة ملن كان يف أعامرنا يف ذلك الزمن ،خاصة

يف اجلبال والغابات ،هناك سكون رهيب ال يقطعه إالّ عواء وأصوات
بعض احليوانات الربية التي تعيش يف هذه الغابات.

ويقدر اهلل أن يزور املخيم فضيلة املراقب العام للجامعة األستاذ

حممد عبدالرمحن خليفة  -رمحه اهلل  -بعد الساعة الثانية صباح ًا ،أي وقت
حراستي ،وألنني أعرفه يف حينها من خالل أخي األكرباملهندس خالد

القضاة – رمحه اهلل – فرحت لرؤيته ،وسلمت عليه ورحبت به وفتحت

له الباب ،ودخل املعسكر دون أن أسأله شيئ ًا ،ويف طابورالصباح ،سأل
رئيس املعسكر :من الذى كان حيرس الباب الرئييس بعد الثانية فجر ًا؟،

فقلت وبيشء من الفخر أنا ،فاستدعاين أمام الطابور وسألني هل دخل

املعسكر أحد أثناء حراستك؟ ،فقلت مرة أخرى وبيشء من الفخر ،نعم

فصدمت
دخل فضيلة املراقب العام ،فقال :هل سألته عن كلمة الرس؟ُ ،
وتلعثمت ،متسائ ً
ال يف نفيس هل جيوز ملثيل أن يسأله عن كلمة الرس وهو
من هو ،ثم أجبت ،ال ،مل أسأله ،فقال :ملاذا؟ فقلت :ألنني أعرفه ،فقال:

أال يمكن أن يكون شبيه ًا له؟.
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وهنا قدّ م بعض النصائح جلميع من يف الطابور ،ثم استدار إليّ

وأعطاين وعاء كبري ًا (جركن) ،وقال عقوبتك خمففة اليوم جلهلك ،خذ
هذا وإنزل إىل أسفل اجلبل حيث عني املاء ،إمأله كام ً
ال وإمحله عىل

ظهرك وأحرضه إىل هنا ،فام كان مني إالّ أن فعلت ،ومن شدة التعب من
العقوبة املخففة ،قررت أن أسأل من يدخل املعسكر مستقب ً
ال ولو كان
شقيقي .وهكذا هو فعل العقوبة الرتبوية اهلادفة ،مل أنسه رغم مرور أكثر

من نصف قرن.

يف هناية عام 1965م دخلت املرحلة الثانوية ،الفرع العلمي ،فكان

البد من االنتقال ملدرسة إربد الثانوية – مركز املحافظة  -حيث جيتمع

هبا طالب املحافظة الذين ُصنفوا بالفرع العلمي ،فدرست هبا عامي
1966م و1967م حتى حصلت عىل الثانوية العامة منها.

ورغم أن إربد ال تبعد عن مسقط رأيس أكثر من ثالثني كيلومرت ًا،

شعرت به خالل دراستي
إال أنني كنت أشعر بغربة عجيبة ،فاقت ما
ُ

خارج البالد العربية الحق ًا ،كانت الطريق بني عجلون وإربد صعبة

ووعرة وضيقة جد ًا ،فعندما تلتقي سيارة بأخرى فالبد من أخذ كل
إمكانيات احليطة واحلذر ،ومن ُحسن احلظ أن السيارات يف حينها

كانت نادرة ،وكان أشهر وسائط النقل إىل إربد ،حافلة ُأطلق عليها جماز ًا

«الباص الطويل» ،وسائقه هو صاحبه ،ورغم مهارته يف القيادة إالّ أن
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قلوبنا – نحن ركاب تلك احلافلة  -كانت تتقطع من اخلوف عندما كان
يستدير للخلف بوجهه أثناء القيادة ويتكلم مع الركاب ،فضيق الطريق
ُ

ورسعة الباص وكثرة التعرجات جتعل اجلميع يف خطر ،فعندما نبهناه

ُ
حيفظ الطريق غيب ًا).
ملخاوفنا ،قال( :ال ختافوا فالباص

هلذا السبب وغريه ،ككثرة تساقط الثلوج ومايتبعها من إغالق

للطرق وتوقف شبه تام للمواصالت ،كان البد من السكن يف إربد ،عل ًام

أن إربد كانت بالنسبة لنا هي املدينة األعظم ،بل هي هناية الدنيا التي
نعرفها يف ذلك الزمن ،لكن هي مشاعر صادقة لقروي يف أول غربة.

مضت السنة األوىل يف إربد ،وتأقلمنا شيئ ًا فشيئ ًا مع األمر ،وكانت

سنة االعتامد اجلزئي عىل النفس التي أسست لغريها .وأهم مكسب كان

تعرفت عىل خرية طالب املحافظة الذين جاءوا من أطرافها للدراسة
أن ّ

يف الثانوية العلمية الوحيدة فيها ،أ ّما عام 1967م فمر نصفه األول

كاملعتاد ،ال ندرك كثري ًا مما كان يدور حولنا ،فال إعالم إالّ املذياع ،وال
ثقافة عامة وال نضوج ديني أو سيايس حتى ندرك حقيقة األمور ،وبالتايل

وقعت احلرب املهزلة املخزية للجميع ،فأصبح هذا العام عام الذكريات
احلزينة يل ،فقد ضاعت باقي فلسطني ،واحتُلت القدس ،و ُدنّس املسجد
األقىص ،وقبة الصخرة املرشفة ،وقد كنت أرى الطائرات اليهودية -يف

حينها -وهي تقصف حمطة الرادار واملراقبة يف جبال عجلون تروح
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وجتيء وكأهنا تتسىل ،وتُسقط من احلمم والقذائف ما تشاء ،حتى حصل
ما حصل .ولعمري هذا عار عىل كل مسلم ال يغسله إالّ حترير فلسطني

كاملة من هنرها إىل بحرها ،وما ذلك عىل اهلل بعزيز.

أما عىل الصعيد الشخيص ،فقد حرمتنا احلرب من التقدم

لالمتحانات املتبقية للثانوية العامة ،مما أثر عىل املعدالت النهائية سلب ًا،

فكانت دمار ًا عىل البالد والعباد.
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من األردن إىل البصرة !!
كانت رغبتي دراسة اهلندسة ،ويف سبيل ذلك تقدمت جلامعات

عدة ،وأمضيت عام 1968م سعي ًا وراء ذلك ،غري أين مل ُأوفق يف حتصيل

القبول ،ال أذكر ما الذي جعلني أفكر يف باكستان !،فتوجهت إليها هناية
عام 1968م عن طريق العراق ،ثم بحر ًا يف باخرة معدة لنقل البضائع إىل
كراتيش ،يف رحلة بحرية مدهتا ثامنية أيام بلياليها ،فكانت بالنسبة يل جتربة
فريدة من نوعها خ ّلفت ذكريات خاصة ال تُنسى منها:

أنني سافرت بر ًا باحلافلة من إربد قاصد ًا البرصة يف العراق،

وكانت املرة األوىل التي أغادر فيها األردن ،وكنت أمحل معي متاع ًا ثقي ً
ال

يف حقيبة كبرية ،وكنت أعد هذا السفر حتدي ًا يل ،فهل أستطيع الوصول

إىل ُمرادي مع احلفاظ عىل أمتعتي ونقودي؟ ولذلك كانت درجة التيقظ
واحلرص عالية جدً ا.

وللمزيد من التعب واحلرية تبني يل يف منتصف الطريق أن احلافلة

التي أركبها متوجهة من إربد إىل الكويت ،مرور ًا ببغداد ثم البرصة
بعدها ،ولقلة اخلربة والتجربة ،تبني يل فيام بعد أن هذه احلافلة ال تدخل

مدينة البرصة ،التي كنت أقصدها ،بل متر قريب ًا منها؛ لذلك ُطلب إ ّيل
النزول من احلافلة عىل املثلث الذي يربط طريق بغداد  -الكويت الرئييس
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بمدينة البرصة.

وفع ً
ال نزلت مع حقيبتي التي تكربين حج ًام ووزن ًا ،وكانت احلرية

متلؤين ،واللعنات الصامتة عىل سائق احلافلة  -الذي مل يوصلني إىل
البرصة  -متأل صدري ،كان الوقت قبل الغروب ومل أكن أدرك يف حينها

أين أنا وال اإلجتاهات األربعة ،لوال بقايا قطعة من حديد صدئة ،بعض
ما كتب عليها قد أكل عليه الدهر ورشب ،تشري إىل مدينة البرصة.

كانت حلظات رهيبة بالنسبة يل استذكرت فيها والديت ،ودعاءها

الدائم يل وإلخواين بالسرت والتوفيق ،وقلت يف نفيس :يا اهلل ،ومل يقطع

عيل رشودي وحبل أفكاري إال وقوف سيارة خاصة بيضاء ،من نوع

بيجو أمامي ,قال يل سائقها :أين تقصد؟ ،قلت :البرصة ،فقال :تفضل،
كدت أطري من الفرح ،وأنا بني مصدق ومكذب ،ساعدين الرجل عىل

محل احلقيبة ووضعها يف السيارة ،وركبت معه وانطلقنا إىل البرصة،

ولكن يف واقع احلال إىل جهة جمهولة عملي ًا بالنسبة يل ،فلذلك كانت
تنتابني وساوس وأوهام ال أدري مصدرها ،وكانت تنقطع هذه األفكار
بني الفينة واألخرى؛ ألرد عىل أسئلة السائق ،من أين أنت؟ وأين تقصد؟
وما اسمك؟ وكان ال يزيد عىل الرتحيب بعد كل جواب.

من األمور التي كانت تشغل بايل يف الطريق ،هل عيلَّ أن أعطيه

أجر ًا عىل مجيل صنيعه أم ال؟ ،هل هو فاعل خري أم سائق أجرة؟ .ورغم
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أن األميال التي قطعناها كانت قليلة إال أنني شعرت أهنا طويلة جد ًا ،فلماّ
بدأ عمران البرصة يظهر يف األفق بدأت أرتاح شيئ ًا فشيئ ًا.

مللمت ما بقي لدي من شجاعة وسألته :من أين أنت؟ ،فقال :من

الكويت وأقصد زيارة البرصة ،وكان هذا يف صيف عام 1968م.

دخلنا البرصة ،وعرف أنني أريد فندق ًا أسكن فيه حتى موعد

الباخرة ،فأرشدين إىل فندق ،ومحل معي حقيبتي ،وقابل املسؤول

وأوصاه يب خري ًا ،ثم أراد اإلنرصاف فرجوته أن أقدم له أجر صنيعه
الكريم ،فابتسم ،وقال سأزورك غد ًا إن شاء اهلل يف الفندق ،ونتفاهم ،ثم

غادر وتركني يف حرية جديدة ،عىل ماذا نتفاهم؟!.

دخلت غرفتي ،وتنفست الصعداء ،ومحدت اهلل أن وصلت سامل ًا

بحقيبتي ونقودي مل يمسسهام سوء ،ودخلت يف نوم عميق ،مل أصح منه

إال يف ساعة متأخرة ألصيل املغرب والعشاء مجع تأخري.

جاء الرجل يف الصباح واطمأن عيل ،وجتاذبنا أطراف احلديث،

عرف أنني متوجه للدراسة يف باكستان عن طريق البحر مع رشكة
"كريامكنزي" التي تنطلق من البرصة ،وحتمل مع البضائع بعض الركاب،
الذين يقصدوهنا؛ لرخص أجورها ،وكنت واحد ًا منهم.

كنت أستجمع شجاعتي لشدة حيائي منه للطفه ووقاره عندما كنت

أريد أن أسأله ،فقلت له :باألمس أردت أن أقدم لك األجرة عىل صنيعك
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اجلميل فأجلت ذلك إىل اليوم ،فضحك ،وقال :ذات يوم كنت مع زوجتي

وبنايت يف سياريت عىل طريق بغداد – الكويت ،وكان الوقت ليالَ ،وقدر
اهلل أن تعطلت السيارة وأصبحنا يف ضيق شديد ،وكنت أجتهد بالطلب
من السيارات التي متر أن تساعدنا فال جميب ،وبعد انتظار طويل وحرية

أطول ،إذ بسيارة خاصة صغرية ،يستقلها جمموعة من الشباب األردنيني،
تستجيب لإلشارة وتقف أمامي ،وبعد أن عرفوا األمر ،قاموا بإصالح
سياريت ،ثم تابعنا املسري باجتاه الكويت ،وكان هؤالء الشباب يسريون

خلفنا ،زيادة يف االطمئنان علينا ،حتى وصلنا الكويت ،شكرهتم شكر ًا

جزيالً ،وحاولت مكافأهتم ،فرفضوا ،وقالوا :هذا أقل الواجب.

ومنذ ذلك احلني قطعت عىل نفيس عهد ًا أن أقدم ما أستطيع من

مساعدة ملن أعرف وملن ال أعرف ،يّ
عل أسدد بعض مجيل هؤالء الشباب
الكرام ،وهذا أقل الواجب.

أردف القول ناصح ًا:
وما زالت كلامته جزاه اهلل خريا ًـ ترن يف أذين إذ
َ

«أنت يف بداية حياتك ،وأنت اآلن بعيدٌ عن رقابة والديك ،فتذكر أن اهلل
يراك يف كل مكان ،أنصحك أن تلتزم رشعه ،واخرت الصحبة الصاحلة،

والزم دراستك واجتهد ما وسعك االجتهاد واستفد من وقتك ،فالوقت
هو احلياه ،و ُعد لوالديك بعلم نافع ،والتزم برشع اهلل ،تكسب املزيد من

رضاهم ،فرضاهم من رضا اهلل».
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كلامت من نور ،ساقها اهلل عىل لسان هذا الرجل العظيم املجهول

بالنسبة يل ،فكانت مطابقة متاما لكلامت أقرب الناس يل ،وأكثرهم حرص ًا

عىل مصلحتي وحب ًا يل ،كم أمتنى لو عرفته أكثر إلكرامه ،ولكن ما رضه

أين مل أعرفه؟! ،مادام عالّم الغيوب ال ختفى عليه خافية ،وصدق الشاعر
احلطيئة حني قال:

اخلري ال ُيعدم جوازي ُه
من يفعل َ

ِ
والناس
رف بني اهللِ
ال
يذهب ال ُع ُ
ُ

فجزاه اهلل عني خري اجلزاء ،وأكرمه حي ًا وميت ًا عىل مجيل صنيعه

وحسن خلقه ،فلست أملك له غري الدعاء ،واالقتداء بصنيعه ،فعمل
ُ
اخلري مع من تعرف ومن ال تعرف ،ورضا الوالدين وطاعتهام من

موجبات رمحة اهلل وتوفيقه.
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الدراسة يف جامعة كراتشي
وبعد رحلة بحرية طويلة ،مملوءة بالطرافة ،ليلها ُ
أمجل من هنارها

(ثامنية أيام بلياليها) ،رحلة طابعها التقشف والتوابل اهلندية ا ُملركّزة
والطعام اهلندي احلار ،حيث البديل عنه يف هذا النوع من البواخر ،ألن
معظم من كان يف السفينة عامل من شبه القارة اهلندية ،ورغم صعوبة
األمر إال أنني حاولت أن أتأقلم برسعة مع هذا الطعام ،لقناعتي بأن

السبعة عرش دينار ًا  -التي دفعتها كأجرة للسفر وبدل الطعام والرشاب
واملنامة  -ال يمكن أن تهُ يئ يل أحسن مما ذكرت.

وأخري ًا وصلت مدينة كراتيش ذات الثامنية عرش مليون نسمة يف

حينها ،حيث االزدحام الشديد واحلرارة املرتفعة والرطوبة العالية،

دخلتها وقت الغروب مستوحش ًا ومتوجس ًا من أي حركة ،حيث ال

أعرف أحد ًا ،وال أعرف لغ ًة ،وال مكان ًا ،ولكن من يضع نصب عينيه
هدف ًا ويسعى إليه ويتوكل عىل اهلل فهو حسبه.

وبعد أيام ذهبت إىل جامعة كراتيش وقابلت أحد املسؤولني عن

قبوالت الطلبة األجانب واسمه مجال ،رشحت له ما أريد بلغة انجليزية
مكرسة ،وطلبت منه أن أحصل عىل مقعد يف كلية الطب أو اهلندسة ،فأشار

موافق ًا ،فقدمت له أوراقي ،وكان األمر متيرس ًا آنذاك ،اال أنني فوجئت
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لدرجة الصدمة ،عندما طلب مني رشوة لتحقيق ذلك ،فرفضت رفض ًا
قاطع ًا ،وتركته قاف ً
ال إىل سكني ،اق ّلب األمر وسط اندهايش وحرييت،
ألن فكريت النظرية عن هذا البلد املسلم ،الذي ضحى باملاليني يف سبيل
علمت الحق ًا
حفاظه عىل هويته اإلسالمية كانت أقرب للمثالية ،وقد
ُ

أنه متعود عىل الرشوة من قبل ،وخاصة –لألسف -من الطلبة العرب.

وحتى اليفوتني املزيد من الوقت دون دراسة وحتصيل ،توجهت

صبيحة اليوم التايل إىل الكلية العلمية اإلسالمية يف كراتيش ،وهي من

كليات اجلامعة املنفصلة عنها مكان ًا وإدارة ،وذات سمعة جيدة من حيث
االنضباط واملستوى ،سجلت يف قسم العلوم اجلرثومية ،وأنا ال أعرف

ملاذا ،حيث مل أسمع هبذا التخصص من قبل ،وحصلت و بأقرص مدة عىل
بكالوريس بامتياز بفضل اهلل وتوفيقه ،انتقلت بعدها إىل جامعة كراتيش

– وهي اجلامعة األم بالنسبة للكليات املنفصلة – لدراسة املاجستري يف
علم اجلراثيم الطبية.

يف صيف عام 1970م ُعدت من باكستان إىل األردن بعد

البكالوريس لزيارة األهل ،وكانت مشاعري خمتلطة من النقيض إىل

النقيض ،حزين ألن والدي توفاه اهلل بغيايب ،وفرح ألنني مع والديت وبني
إخواين وأخوايت وأصحايب ،حيث زرت سوريا برفقة إخواين ،وقضينا

فيها وخاصة يف مدينة التل (قرب دمشق) وقتا ممتع ًا ،وعندما ُعدنا إىل
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األردن وجدنا توتر ًا أمني ًا شديد ًا حيث كان األردن يمر بظروف ال يحُ سد
عليها بسبب إنتشار «بعض الفدائيني» يف كل مدينة بل وقرية ،والشعب
األردين البسيط ممزق نفسي ًا بني حبه لفلسطني وملن جنّد نفسه لتحريرها،

وبني ُحبه لألردن وأمنه وإستقراره ،وألسباب داخلية وخارجية خمتلفة
– ال جمال لتفصيلها – وقعت فتنة بني اجليش األردين والفدائيني ،بام
ُأصطلح عليه ب (ايلول األسود).

كان ال بد يل من العودة إىل باكستان ملواصلة دراستي ،فخرجت

مع جمموعة من الطالب من عامن بر ًا يف خضم أحداث األردن املأساوية،

بعد ختطي العديد من حواجز التفتيش األمنية التي كانت ال ختلو من
هتديدات وإعاقات ومضايقات ،وخاصة من بعض حواجز بعض

يعب
الفدائيني بني عامن والزرقاء ،وقد تنفسنا الصعداء عندما بدأ الباص ُ
طريق بغداد متوجهني إىل البرصة ،حيث تربض الباخرة التجارية التي

ستنقلنا إىل كراتيش.

لقد مررت هبذه الطريق سابق ًا كام أسلفت حتت عنوان (من األردن

إىل البرصة) ،وشتان ما بني مشاعر األمس واليوم .انطلقت بنا السفينة
من البرصة مرور ًا بكل موانئ اخلليج ،ألهنا سفينة جتارية لنقل البضائع
وليس للركاب ،وكنا نركبها لرخص أجورها ونُميض عىل ظهرها ثامنية

أيام طوالُ ،جل عامهلا من اهلنود ،لذلك اللغة السائدة فيها هي اللغة
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األوردية ،طعامها حار جد ًا ،وماؤها مائل إىل امللوحة ،ناهيك عن

احلرارة املرتفعة والرطوبة اخلانقة.

كانوا ال يسمحون لنا بالنزول من الباخرة يف املوانئ ،لذلك يف آخر

الرحلة نضب ما لدينا من مؤونة ،واصبحنا جياع ًا ،وكان من بيننا شاب
ممتلئ ،خفيف الظل لكنه كثري احلركة ،رأى تفاحة من طرف باب غرفة

أحد العامل ،عندما كان يميش يف أحد املمرات الضيقة يف السفينة ،فلفتت

انتباهه جلوعه وأضمر هلا رش ًا ،فمد يده من طرف الباب والتقطها ،وإذا

بالعامل وراء الباب من الداخل ،فالتقط يده ،ودارت معركة بينهام ،واحد

من الداخل يريد أن خيرج واآلخر من اخلارج يريد ختليص يده وصيده
الثمني ،وأخري ًا تغلب صاحبنا عىل اهلندي وهرب باملمرات الضيقة،
واختلط مع الناس ثم تسلل إىل حيث ننام وغطى رأسه ببطانيته بيننا .بعد

ساعة من الزمن واذا بالقبطان فوق رؤوسنا (وهو احلاكم يف سفينته)،
يتفرس بنا واحد ًا واحد ًا ونحن ال ندري ما اخلرب ،وبعد أن إنرصف
واصبح صاحبنا مطمئن ًا ،قص علينا ما حدث ،وتعشى عىل التفاحة

السحرية أمامنا ،وكنا ننظر اليه بصمت وكأنه ملك الدنيا بأرسها.

وصلنا ميناء كراتيش ليالً ،وقد اخذ منا اجلوع مأخذه ،فأمروا أن

ترسوا الباخرة حتى الصباح إلفرغ ما فيها ،ومنعونا النزول منها ،ولكن
بعد رجاء شديد سمحوا لنا أن ننزل دون أغراضنا ،رشيطة تسليمهم
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جوازات سفرنا ،وأن نأيت صباح ًا لنخرج بالطريقة الرسمية .واملشكلة أن
كل واحد منا كان حيمل مرصوفه لعام كامل عىل األقل من الدوالرات،
وهذا ممنوع بالقانون الباكستاين بسبب ما يسمى بالسوق السوداء لرصف

العملة ،حيث كانت قيمة الدوالر فيه ضعف قيمته بالبنك.

اجتمعنا قبل أن ننزل من الباخرة وقررنا إيداع كل ما معنا مع

عجوزمسلم هندي ،يبدو عليه الوقار ،مل نعرفه سابق ًا ،ولكن كنّا نصيل

معه أثناء الرحلة عىل ظهر الباخرة .نزلنا وتعشينا يف كراتيش عىل جوع
فينا ،ومحدنا اهلل تبارك وتعإىل ،ولرباءتنا وبساطتنا مل يفكر أحد منا

بالشيخ؛ ماذا لو أنكر ما أودعناه باألمس من مال!! ،وركبنا الباخرة
صباح ًا ،وكأننا مل ننزل منها ،وتوجهنا إىل الشيخ اجلليل ،فأحسن
استقبالنا ووزع علينا األمانات بالتامم والكامل ،فشكرناه وودعناه ،ومل

نره مذ ذاك .ياأهلي ما الذي جعل هذا الشيخ الذي مل نعرفه من قبل هبذه
األمانة ،وهذا اخلُلق العظيم ،وفقره وعوزه ظاهران للعيان ،ال شك أهنا

خبيئة له عند اهلل ،الذي اليضيع عنده يشء ،رمحه اهلل رمحة واسعة ،ومجعنا

به يف مستقر رمحته.

وعندما كنت يف مرحلة املاجستري يف جامعة كراتيش ،خطر ببايل أن

أسأل عن السيد مجال ،وما أدراك من مجال؛ املوظف الذي سبق وطلب
فصدمت
مني رشوة قبل سنوات مقابل مقعد يف كلية الطب أو اهلندسةُ ،
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مرة أخرى عندما علمت أنه كان بسيارته بصحبة زوجته وأوالده ،حني

صدمهم قطار رسيع ،فقىض عليهم مجيع ًا ،وأصبحوا خرب ًا بعد عني،

فقلت« :ال حول وال قوة اال باهلل» ،أرجو اهلل أن يكون قد تاب قبل موته

رمحه اهلل.

وهنا البد أن اعرتف بفضل اهلل عيل ،إذ س ّلمني من الرشوة ابتداء،

ثم دفعني دفع ًا لدراسة علم اجلراثيم ،وأنا ال أعرف عنه شيئ ًا ،ومل يسبق
أن خطر ببايل ،فواهلل كأن أحد ًا ساقني إليه سوق ًا ،وتيرست األمور برسعة
عجيبة ،وإنسجمت معه ،ووجدت فيه ضالتي.

سبحانك يا ريب كم أنت رحيم بعبادك ،تعلم وال نعلم ،ختتار لنا

األفضل ،ولكننا قو ٌم مستعجلون ،نعرتف لك ،وندعوك أن تدبر لنا
دائ ًام ،فإننا ال نحسن التخطيط والتدبري ،فلك األمر من قبل ومن بعد،
ولك احلمد دائ ًام وأبد ًا.

يبقى اإلنسان ضعيف ًا مهام أويت من قوة وعلم ،وأحيان ًا أشعر بأن اهلل

قد يبتليه يف ما يظن أنه قد سيطر عليه ،ليرُ يه ضعفه ،فأنا كنت طالب ًا يف علم
اجلراثيم الطبية ومتفوق ًا فيه ،واملفروض أنني أمتلك من املعرفة واملقدرة

عىل جتنبها وتشخيصها ،بل وقتلها أكثر من غريي ،لكنني ُأصبت بأحدها
يف أذين ،وملا زرعتها وعرفتها ،فإذا هبا من أصعب اجلراثيم وأكثرها

مقاومة للعالجات (بكترييا عنيدة أسمها سيدوموناس) ،وعندما
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عرضت التقارير عىل برفيسورخمتص باألنف واألذن واحلنجرة ،وهو
أستاذ يف كلية الطب يف كراتيش ،وتشاورنا يف األمر؛ كان ال بد من إجراء

عملية حساسة لتنظيف األجزاء الدقيقة يف األذن الداخلية بصبغات
مركزة قادرة عىل قتل هذه اجلرثومة العنيدة ،ثم بعدها ترقيع الطبلة يف

نفس األذن اليرسى ،حصل هذا صيف عام 1971م ،وكانت عملية
ناجحة باحد عرش غرزة خلف صيوان األذن.

جفت األذن ،وتالشت آآلم الصداع ،وسارت األمور عىل ما يرام،

لكنني كنت أشعر بني الفينة واألخرى بالتهابات يف اللوزتني ،وبالعادة

ال نلقي لذلك باالً واهتامم ًا كبري ًا ،ولكن كثرة تكرارها جلب إنتباهي،
فقمت بعمل مزرعة ملعرفة اجلرثومة ،ويا ملفاجأيت عندما وجدت نفس
اجلرثومة العنيدة التي كانت يف أذين ،فام كان مني إال مراجعة نفس

الربفسور – الذي كان قد انتقل إىل مدينة أخرى  ،-وعندما قام بالكشف

الرسيري ورأى التقارير قرر إجراء عملية فورية إلزالة اللوزتني كلي ًا،
للتخلص مما عشعش فيهام من هذه اجلرثومة ،وفعال أزال اللوزتني يف

صيف عام 1972م مع كل اإلحتياطات املمكنة للتخلص من اجلرثومة
العنيدة ،وقد نجح بذلك أيام نجاح ،ومل أجد هلا أثر ًا بعدها قط ،كل هذا
أشعرين بضعفي كمختص باجلراثيم الطبية ،حتى أقتنعت لدرجة اليقني

أن جرثومة ما ممكن أن تقتل سايسها مهام ُأويت من قوة ودراية وخربة،
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فعالمِ اجلراثيم الفرنيس الشهري  -الذي قدم للبرشية ما تدين به له حتى
يومنا هذا  -لويس باستور فقد ساقه وثالثة من أوالده بسبب جرثومة

كان يجُ ري جتاربه عليها ،فال جمال للغرور عند العاقل ،فالعامل احلقيقي
كلام ازداد علام ازداد معرفة بضعفه وجهله ،وصدق الشاعر حني قال:
ِ
فرصت حي ًا
الرتاب
لقت من
َ
ُخ َ

ِ
اخلطاب
وعلمت الفصيح َمن
َ

ِ
فرصت فيه
الرتاب
دت إىل
َ
و ُع َ

ِ
َ
الرتاب
خرجت من
كأنك ما
َ

ومع كل ما سبق فقد حصلت عىل املاجستري من اجلامعة بدرجة

امتياز بحمد اهلل وفضله وتوفيقه ،ويف كل سنوات دراستي يف باكستان

كنت أحصد كل جوائز إحتاد الطلبة األردنيني املخصصة للمتفوقني يف
حينها ،كام حصلت عىل جائزة من احتاد الطلبة األردنيني ،بسبب بحث

ُقمت به عن السواك يف عام 1971م ،وقد كان االحتفال يف حينه حتت

رعاية احلاكم السابق لباكستان الرشقية.

كام  تسلمت يف حينها رسالة ثناء وشكر وتشجيع من امللحق

الثقايف األردين يف السفارة األردنية يف إسالم أباد – الدكتور الفاضل
أمحد البشايرة  -بعد زيارة قام هبا للجامعة ،وسمع من أساتذة قسم علم

اجلراثيم عن تفوقي العلمي ،وسرييت يف اجلامعة.
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من الطبيعي أن يكون توجهي إسالمي ًا؛ ألنني نشأت يف بيت متدين،

األخ األكرب فيه من الرعيل األول من قيادات مجاعة اإلخوان املسلمني يف
األردن ،هلذا ورغم حداثتي يف ذلك الوقت باجلامعة ،إال أنني بحثت عن

أصحاب التوجه اإلسالمي بني الطالب الوافدين من خمتلف اجلنسيات،
وتعاونّا مجيع ًا عىل إنشاء جتمع أسميناه «مجاعة الفكر اإلسالمي» الذي
رسعان ما حولناه إىل «احتاد الطلبة املسلمني» يف كراتيش ،حيث أصبح
له شأن كبري فيام بعد ،وله فروع يف خمتلف اجلامعات واملدن الباكستانية.

ٍ
مواز من
كنت مغرم ًا بدراستيُ ،مك ّب ًا عليها ،كام كان يل منهج
ُ

الكتب ،خاصة يف احلديث الرشيف ،وكم كنت أفرح وأبتهج عندما

أجد حديث ًا رشيف ًا له عالقة بموضوع دراستي كالوقاية من األمراض
مثالً....الخ ،هلذا وضعت كُتيب ًا يف حينها عنوانه «تفوق الطب الوقائي

يف اإلسالم».

كام أنني كنت مواظب ًا عىل حمارضايت بشكل كامل ال أغيب عنها

أبد ًا ،ومن مجيل املقادير أن أحد األصدقاء كان يعمل يف الكويتY ،
تصل يب ملساعدة طالب جديد سيحرض من طرفه للدراسة يف جامعة

كراتيش ،وكان البد من استقباله يف املطار ،ولسوء احلظ أن طائرته تصل

قبل الفجر بساعة تقريب ًا ،وهذا وقت صعب ،ال نوم قبله وال نوم بعده،

سيام وأن املطار بعيد نوع ًا ما ،خاصة عىل من ال يملك سيارة ،لذلك كان
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البد من السهر طيلة الليلة الستقباله ،ثم الذهاب يف الصباح لاللتحاق

باملحارضات.

وخلدت ليشء من
ُعدت إىل سكني مع صالة الفجر منهك ًا،
ُ

أصح من نومي إال متأخر ًا حيث انقضت املحارضات األوىل
الراحة ،فلم ُ

من اليوم ،فذهبت مرسع ًا إىل القسم أللتحق بام تبقى من املحارضات،
استوقفني أحد األساتذة الكرام الذي يعرفني جيد ًا وسألني باستغراب
عن سبب غيايب غري العادي ،وعندما سمع اجلواب قال :اجتمعنا يف
إدارة القسم باألمس وقررنا منحك جائزة يف األسبوع القادم ،ألنك مل
تتغيب عن حمارضة واحدة طيلة املدة السابقة ،ولكنك اآلن قد خرسهتا.

واملضحك املحزن يف الوقت نفسه أن األخ الذي ذهبت الستقباله

يف املطار مل حيرض ،حيث علمت الحق ًا أنه غيرّ وجهة دراسته إىل دولة
أخرى ،وهكذا احلياة مكاسب وخمارس ،ال تشعر بحالوة هذه إال بتلك.

ورغم أنني كنت عىل عالقة طيبة مع مجيع زمالئي ،فلم يكن يل -

زلت أفتخروأحتفظ
بحمد اهلل  -خصوم ،إال أن صحبتي اخلاصة التي ال ُ

بكثري منها ،كانت عىل أسس اجلدية وااللتزام الديني واالهتامم بالدراسة.

رغم صعوبة احلياة يف باكستان يف بداية السبعينات من القرن

املايض ،إال أن تعلقنا باهلدف والتحصيل الدرايس؛ سهال علينا كل

صعب بفضل اهلل ،ومما هون علينا أكثر وجود مبعوثني من سالح اجلو
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األردين ،بعضهم فنيني ،وبعضهم لدراسة الطريان عىل أيدي املهرة من

الطيارين الباكستانيني ،يف كليات واكاديميات الطريان احلريب الباكستاين،
وحلسن احلظ أن كلية الطريان كانت يف كراتيش ،يف قاعدة أسمها منصور

(عىل أسم أحد طيارهيا الذي استشهد بسبب ارتطام طائرته بنرس يف اجلو

كام ُذكر يل يف حينها) ،وكنت ازورهم ويزورونني باجلامعة ،ويل معهم
ذكريات ال تُنسى ،فهم من خرية الناس ،حيث أحسنوا متثيل األردن يف

ُغربتهم ،ولطاملا سمعت عنهم وعن اخالقهم ومهاراهتم من مدربيهم،
وحبا وثناء عىل األردن من خالهلم ،مل يتأخر منهم أحد دراسي ًا ،عادوا

لالردن مرفوعي الرأس ،وخدموا يف سالحهم ،فمنهم من استشهد،

ومنهم من ترقى حتى وصل أعىل الرتب واملراتب.

ويف صيف عام 1973م (كام سيأيت الحق ًا) كنت ضابط ًا باخلدمات

الطبية امللكية يف عامن ،وكنت اسكن باملهجع اخلاص بالضباط ،ويف

احدى الليايل جاء املناوب مكسور اخلاطر ،فسألته ممازح ًا :هون عليك،
ما يل أراك حزينا ؟ فقال وصلتنا اآلن جثة أحد شهدائنا من الطيارين،
ووضعناها بالثالجة إىل الصباح ومل يذكر أسمه ،فرتمحنا عليه ،ويف

الصباح ذهب كل منا إىل عمله ،وبحدود العارشة واذا بساحة املستشفى
متتلئ بسيارات سالح اجلو ،واذا باجلنازة توضع بسيارة عسكرية،

وتتحرك السيارات مجيع ًا يف موكب جنائزي مهيب وحزين ،وا ُملحزن
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أكثر يل شخصي ًا عندما علمت أنه كان أحد هوالء الطيارين األبطال

سالفي الذكر الذين تدربوا يف باكستان.
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اجلار الكفيف
يف فرتة دراستي للامجستري األوىل كنت أسكن مع آخرين يف سكن

الطالب يف حرم جامعة كراتيش ،ولكوين جبيل النشأة من جبال عجلون،
كنت أهوى السكن يف الطوابق ال ُعليا ،حيث اإلطاللة املرشفة التي تعطي
البرص حقه ،رغم صعوبة الصعود واهلبوط لعدم توفر املصاعد ،وقد

ظهر ذلك جلي ًا يف احلرب الباكستانية اهلندية يف بداية السبعينات ،حيث
كنّا نضطر للصعود واهلبوط مرار ًا وتكرار ًا يف الليلة الواحدة لالختباء يف

امللجأ القريب أثناء الغارات اجلوية عىل كراتيش.

ومن مجيل التقادير أنه كان يل جار من كشمري كفيف البرص اسمه

«حممد نور» ،وكان يدرس املاجستري يف اآلداب ،كنت عىل عالقة طيبة
وكريمة معه ،وكان ُيظهر يل قدر ًا كبري ًا من االحرتام ،ربام بسبب تعاطفي

معه ،ثم التوافق يف كثري من اآلراء والطروحات خاصة الدينية منها،

خيصني باسم «حرضة» ،ويبدو أن هذه الكلمة ال تُرصف
لذلك كان ُ
عندهم إال ملن ُيريدون تكريمه واحرتامه.

هذا الشاب «حممد نور» كان ذكي ًا ّملاح ًا وحساس ًا ،يفهم األمور

(عىل الطاير) كام يقولون ،كان يتحرك بمساعدة اآلخرين ،أو وحيد ًا
باستعامل العصا كام هو معتاد ،وعند انشغالنا يف أشهر االمتحانات كان
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ال جيد من يقرأ لـه ،إذ إن هذه القراءة اجلهرية هي الطريقة الرئيسة التي

كان يعتمدها للمذاكرة واحلفظ ،بجانب سامعه ملحارضة الدكتور أثناء
الدوام.

وذات مرة تطوعت إحدى الطالبات للقراءة لـه ،وكانت تسكن

يف السكن املعد خصيص ًا للبنات وهو أيضا يف حرم اجلامعة ،يبعد عن
سكن الذكور حوإيل 2كم ،كان البد (ملحمد نور) أن يذهب هلا يومي ًا
وكنت أراه يسري فيها برسعة أكثر
ملدة ساعة عىل األقل ،فعرف الطريق،
ُ

كنت أراه خيترص املسافة بسلوك ممرات غري رسمية
من املبرصين ،وأحيانا ُ

لكنها مطروقة من املبرصين ،رغم ما فيها من أشواك ،واستمر األمر
هكذا حوايل الشهرين.

وذات يوم عاد إىل سكنه مهشم الوجه ،راعف األنف ،باكي ًا ،فقدمنا

لـه ما نستطيع من املساعدة واإلسعافات األولية ،وحاولنا جاهدين أن
نعرف السبب فلم ُيبح بيشء ،لكنه مهس يف أذين "سأخربك الحق ًا"،
وبعد أن إنفض السامر خلصت إليه ،فقال يل :قد وقعت يف حب البنت،

عيل كل تفكريي،
التي تقرأ يل ،وأصبحت ال أطيق فراقها ،وقد أخذت َّ
وانطبق عليه قول الشاعر املتيم:

ٍ
بطرف بالكآبة هامي
وأغدو

ٍ
بقلب بالصبابة هائ ٍم
أروح
ُ
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فتساءلت عن عالقة ذلك بام حصل لـه ،فقال :كنت عائد ًا من
ُ

درسها إىل غرفتي يف الطريق املعتاد ،وكنت أفكر هبا طوال الوقت،
فضللت الطريق وارتطمت بعمود اهلاتف ،فكان الذي ترى ،فواسيته

وتعاطفت معه وقلت يف نفيس :يا إهلي ،كان يميش سابق ًا عىل نور بصريته
دون برصه ،فكان األمر سوي ًا ،وملا انشغل قلبه وتفكريه تعطلت بصريته،
فأصبح رهني ظلمتني ،عمى البرص وانشغال البصرية ،فتاهت به السبل،

فحصل ما حصل.

واألمر اآلخر ،كان وداعي لـه عند خترجي وسفري لألردن يف عام

1973م حار ًا وأخوي ًا وخاص ًا ودامع ًا ،ثم أهنى دراسته بعدي مبارشة،
وسافر إىل بلده كشمري ،واشتغل هو هناك ،واشتغلت أنا يف األردن يف
اخلدمات الطبية امللكية ،ومل يكن أحدنا يدري ماذا حصل مع اآلخر،

ألنه مل يكن بيننا أي اتصال.

وقدر اهلل أن أعود مبعوث ًا عىل نفقة الباكستان بعد سنوات للدراسة

فيها مرة أخرى لشهادة املاجستري يف فلسفة العلوم الطبية (،)M.Phil

ويف أحد األيام ،رأيت يف حرم اجلامعة رج ً
ال أشبه ما يكون بصاحبنا

“حممد نور” ،فقلت يف نفيس ليس هو ،لعلمي أنه يف كشمري ولن يعود إىل
هنا ،فابتعدت وأنا أفكر به ،ومل ألبث أن قررت العودة إليه ،وكان يقف

مع مجاعة من الطالب الذين ال أعرفهم ،وعندما وصلت قريب ًا جد ًا منه،
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وقفت حائر ًا لدقائق ،ثم قررت أن أناديه ،فإن كان هو رد ،وتأكدت منه،

وإن كان غري ذلك أذهب يف سبييل ،وناديت ملرة واحدة “حممد نور”،
وإذا به ينتفض ويتوجه إ ّيل قائال :أووووه (اهلل أكرب) حرضة ،حرضة عبد

احلميد ،وكان عناق ًا أخوي ًا حار ًا بعد طول غياب.

فقلت يف نفيس يا إهلي ،أنا املبرص احرتت وترددت ،ومل أعرفه ،وهو

الكفيف الفاقد حلبيبتيه ،يعرفني بمجرد سامع صويت ملرة واحدة بعد سنني

من الفراق ،وصدق اهلل العظيم حني قال:ﵛﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﵚ ( 46احلج) ،عوضه اهلل
بصرية نافذة ...،فاقت برصي وبصرييت ،سبحانك ريب ما أعدلك.

وبعيد ًا عن ما سبق من مشاعر خمتلطة بخصوص جاري العزيز

ومغامرته الغرامية وما نتج عنها ،فإنني أذكر أننا كنا نميش ذات مساء

يف حرم اجلامعة ،فمررنا بجانب امللعب الرئييس ،وإذا بأعداد كبرية

من الطالب ُيامرسون رياضات خمتلفة ،كل جمموعة يف منطقتها تجُ ري
تصفيات هنائية لتحديد الفائز الذي سيكّرمه رئيس اجلامعة يف احلفل

السنوي املعتاد ،ومن مجيل املقادير أننا دخلنا امللعب من زاوية الذين
ُيامرسون رياضة رمي الرمح ،فظنوا أننا مشاركون فيها ،ومن لطف
وأدب الباكستانني بشكل عام أهنم حيرتمون العرب ،ولذلك ومن غري

تردد قدموين ألرمي ،فرميت( ،وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى)،
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وعندما انتهينا مجيع ًا وقورنت املسافات التي أحرزها كل را ٍم ،وإذا

باملفاجأة التي مل ختطر إطالق ًا ببايل ،ألنني مل أمارس يف حيايت مثل هذا

يب أحرز
النوع من الرياضة ،إالّ رمي احلجارة يف جبال عجلون ،وإذا ّ
الرقم األول يف التصفيات ،ألفوز بجائزة رمي الرمح يف احلفل اخلتامي
الرئييس ،وأتسلم الكأس من رئيس اجلامعة ،األستاذ الدكتور حممود

حسني رمحه اهلل رمحة واسعة.
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عودة إىل األردن
بعد حصويل عىل املاجستري األوىلُ ،عدت إىل األردن يف

1973/3/3م ،وكان األردن يومها مغطى بالثلوج ،وهذا يعني يل
الكثري يف ذلك الوقت ،حيث مل تكن املواصالت ميرسة كام هي اآلن،
وحيث أنني كنت أسكن يف (عني جنا) بجانب مدينة عجلون ،املشهورة

بأمطارها ،وكثرة إغالق طرقها ،بسبب تراكم الثلوج يف ذلك الوقت،
وهذا يعني أنني لن أجد أحد ًا من أهيل يف استقبايل يف املطار كام هي العادة

يف بالدنا ،وفع ً
ال كان ذلك ،إال من ابن عم يل ،كان يعمل يف عامن ،وجدته
ومحدت اهلل عىل ذلك.
ُ

كانت الطائرة قد حطت يف (أبو ظبي) يف طريقها من كراتيش إىل

جتاذبت معه أطراف
عامن ،وركب بجانبي يف هذه املحطة رجل إنكليزي،
ُ
ُ
يعمل مرشف ًا تربوي ًا يف قطاع
فعرفت أنه من مدينة مانشسرت،
احلديث،
ُ

الرتبية والتعليم يف االمارات العربية ،وما أن شعر بيشء من األُنس معي
حتى بدأ ُيكلمني عن أبنائه وبناته وزوجته ،ثم أخرج ألبوم ًا من الصور

وعرفني عليهم ،وبعد أن انتهى سألني عن عائلتي فقلت :نحن مخسة
ّ

أخوة ذكور ومخس أخوات ،ثم سألني عن ترتيبي بني إخواين ،فقلت:
أنا أصغرهم سن ًا ،فتبسم ضاحك ًا وقال كلمة ما زالت يف ذاكريت" :ستبقى
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طوال حياتك أصغرهم سن ًا" ،لن تلحق هبم ،ولن تسبقهم ،سيبقون أكرب

منك.

يا إهلي ما أبسط هذه الكلامت ولكن ما أعمقها ،رغم أهنا تبدو

للوهلة األوىل ساذجة ،نعم صاحب السابقة ال ُيدرك ،وال يمكن اللحاق
به ،فللعطاء فضله ،وللسبق فضله ،وللزمن فضله ،وللسن فضله.

الرواد يف أي بلد أو أرسة هم األساس ،وال ُبنيان بال أساس ،الرواد
ّ

هم األصل ،وكيف يكون الفرع فرع ًا بال أصل؟ ،فمن كان أكرب منك
بيوم كان أعلم منك بدهر من اخلربة ،والتجربة ،والتضحية ،والعطاء،
وهل هناك من ُيسخر خربته وحكمته ومقدرته طوع ًا ،وعن طيب خاطر،

ملخلوق أكثر من الوالدين ألبنائهم؟ ،وأكثر من الكبار لصغارهم؟ ،عىل
مستوى العائلة أو الوطن ،نعم فليس منا من مل يوقر كبرينا ،ويعرتف له

بالفضل ،والسبق والتضحية ،وليس منا من يتنكر جلميله ،فمهام قدمنا
للكبار فسيبقون يف املقدمة ،ولن نستطيع اللحاق هبم.

وبعد البحث عن عمل يف األردن لعدة أشهر ،انتظمت يف سلك

القوات املسلحة ،ضابط ًا للتحاليل الطبية ،يف اخلدمات الطبية امللكية،
عىل وعد باالبتعاث للدكتوراة خالل فرتة وجيزة.

استفدت كثري ًا من الناحية العملية ،وخربات ما
خالل هذه املدة
ُ

أعتز هبا حتى هذا الوقت ،ومن األمور التي ال أنساها عندما كنت
ُ
زلت ُ
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ضابط ًا جديد ًا بداية عام  1974يف املستشفى الرئييس يف عامن ،ال أعرف
من العسكرية وقوانينها شيئ ًا ،فوجئت بإبالغي أنني الضابط املناوب
«ضابط غفر» يف عطلة هناية األسبوع ،وهذا يعني أنني املسؤول األول
يف املستشفى بغياب القائد واإلدارة ،ومن مجيل املقادير أنه يف صبيحة

تلك اجلمعة إذ باملرحوم امللك حسني يقود سيارته بنفسه ودون حرس
أو سابق علم ،يدخل بوابة املستشفى وبرفقته نجاله األمري عبداهلل
طلبت مدير املستشفى
واألمري فيصل ومها ربام دون العارشة يف حينها،
ُ

واستقبلت الضيوف يف مكتب قائد املستشفى ،وأنا مسكون
عىل عجل
ُ
بجملة من املشاعر اخلاصة واملختلطة ،تبعها بعض احلركات املرتبكة

المتت للعسكرية بصلة ،كنت أترصف وكأنني أتعامل مع رئيس
التي
ُ

اجلامعة يف حرمها ،وليس مع قائد أعىل للقوات املسلحة ،وربام الذي
اجلم ولطف ُه اآلرس ،ثم الرسعة الفائقة التي حرض فيها
أنقذين هو تواضع ُه ّ

قائد املستشفى - ،جزاه اهلل خري ًا -حيث توىل األمر وأحسن االستقبال

والوداع.

وقد كنا جمموعة من الضباط اجلدد نخدم يف املستشفى الرئييس يف

عامن ،مبارشة قبل إفتتاح املدينة الطبية ،ومن شدة إنسجامنا مع بعض،

تالشت الرسميات من بيننا كلي ًا ،وكان من بيننا طبيب أسنان ،وقدر اهلل
أن مرض يف أحد األيام ،و ُأدخل املستشفى يف عنرب الضباط ،وكنا نزوره

63

يوميا مرة أو مرتني ،وكانت املمرضات يتناوبن عىل خدمته لشدة لطفه

وأدبه ،وكان من بينهن ممرضة حمرتمة جد ًا ،متميزة فال ينقصها أدب وال

إخالص ،وخطر ببالنا يوم ًا أن نقدم له هدية مريض (طل ٌه) ،فاقرتح أحدنا
أن نعمل به مقلب ًا ،فأحرض كرتونة مملوءة ببقايا ما يرميه بائع اخلرضاوات

من رؤوس القرنبيط واخلس والزهراء ،ثم وضع الكرتونة داخل كرتونة
أخرى أحدث ،ووضع اجلميع بثالثة أمجل ،وأحكم إغالقها.

محلنا اهلدية ودخلنا عليه مجيع ًا ،ووضعنا الكرتونة حتت رسيره،

والدكتور املريض يقول لنا :يا مجاعه مغلبني حالكم ،هذا األمر ليس
بيننا ،ونحن سكوت ،جلسنا قلي ً
ال ثم انرصفنا ،ونحن نضحك ،وكل منا
يتساءل ،ماذا ستكون ردة فعله غدا؟ .وجاء الغد وبعد الغد ،وخرج من

املستشفى ومل ُيعاتب أحد ًا منا ،حتى احرتنا بأمره ،فتوافقنا عىل مفاحتته،
جلسنا يف غرفة أحدنا وسألناه :كيف كانت اهلدية يا دكتور؟ ،فقال جزاكم

اهلل خري ًا ،وزعت كل اهلدايا عىل املمرضات ،وكانت هديتكم املميزة

من نصيب املمرضة املخلصة املتميزة فالنه ،ألهنا أجادت وأحسنت
خدمتي ....،ويا لصدمتنا بل خيبتنا عىل هذا املقلب الذي تطور وأصبح
حمرج ًا للجميع!! ،وبالكاد مللمنا املوضوع ورفعنا احلرج عن زميلنا عند

املمرضة ....،وكان من الالزم أن نحسبها بشكل صحيح ،ولو كانت بني
األحباب.
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ومن أهم الفوائد يف هاتني السنتني عالوة عىل اخلربة الفنية والعلمية

التي اكتسبتها هي دورة الضباط اجلامعيني الرابعة -ومدهتا أربعة أشهر،

تُعقد دوري ًا يف الكلية العسكرية ،لكل ضابط جامعي يدخل اخلدمة
استفدت الكثري منها ومن اإلخوة املدربني  -رغم
العسكرية  -وقد
ُ
شدهتم وقساوهتم علينا  -خصوص ًا فيام يتعلق باالتصاالت الالسلكية،
والرماية ،واإلدارة العسكرية والرياضة وحتمل اجلوع والتعب ،واألهم
وحسن استغالل الوقت ،فجزاهم اهلل خري
بنظري اجلدية واالنضباط ُ

اجلزاء.

وبنا ًء عىل ما سبق فإنني من املؤيدين جد ًا خلدمة ال َعلم ألن هلا

زلت أح ُن لتلك
مردود ًا حقيقي ًا عىل شبابنا خاصة وعىل البالد عامة ،وما ُ

األيام رغم صعوبتها.

ورغم قرص مدة الدورة يف الكلية العسكرية ،إال أهنا تكتنز ذكريات

طريفة ،فجميعنا قد خترج حديثا من اجلامعات املختلفة ،حيث احلياة

املدنية بكل معانيها وحريتها بل ودالهلا ،انتقلنا بني عشية وضحاها إىل
حياة عسكرية قاسية منضبطة بكل معنى الكلمة ،ويف اقسى الظروف

اجلوية برودة ،يف شتاء شبه صحراء «محرا محد» ،ولوال ساعات النوم
لقلت اننا يف حركة مستمرة طوال الوقت ،فمن الطابور الصباحي
الريايض إىل الركض وامليش الرسيع إىل اإلفطار املربمج بوقته القصري ،إىل
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الربنامج اليومي املرهق يف امليدان ،ومع هذا كله طعام الغداء أو العشاء

قليل وساخن جد ًا بوقت قصري ،وال يوجد غريه ،فإن مل نتعوده نمنا عىل

الطوى.

وعندما كنا طالب ًا بالكلية كنّا يف أقل رتبة عسكرية ،ولذلك كل

اجلنود يأمروننا ،وما علينا إال السمع والطاعة ،وإال فالركض أو الزحف

ينتظرنا يف أي ساعة من النهار ،وقد إستلم كل واحد منا حذاء طويل

الساق(بسطار) ،يحُ كمه رباط طوله أكثر من مرت ،جيب أن يمر من فتحات
خاصة عىل اجلانبني ،حتى تستطيع السري به ،وكل فردة منه حتتاج إىل عدة

دقائق عىل اخلبري ،فكيف تتصور منظرنا حينام نسمع الصفارة لطابور
فوري مفاجئ؟! ،فهذا ربط واحدة والفردة األخرى جتر لساهنا الطويل

ورباطها عىل األرض ،وصاحبها يركض تارة وينحني لريبط اخرى خوف ًا

من الزحف والعقاب ،مناظر مضحكة جد ًا ،علام أن الضحك من عظائم
األمور.

لقد برجمتنا احلياة اليومية بطريقة عجيبة ،فبسبب خوفنا من العقاب

أصبحنا نترصف تلقائي ًا بل ال شعوري ًا ،لدرجة أن أحد األخوة الشيوخ

الذين تدربوا معنا ،كان واقفا بشكل عادي وهو يؤذن لصالة العرص،
ونحن ننتظر ،فصاح به شيخ آخر معنا (خفيف الظل) من خلفه قائالً:

هتيىء يا عسكري ،فام كان من املؤذن الشعوري ًا إال أن إشتد واستقام
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وهتيىء بطريقة عسكرية ،وكأن الكهرباء قد لسعته!!.

لقد علمتنا هذه الدورة اجلادة أن اهلل قد أودع يف اجسامنا طاقات

عجيبة ،ربام ال نستعمل نصفها ،كاملقدرة عىل الصرب والتحمل والرياضة،
وثبت لنا منها أن الكسل ال جير إال كس ً
ال ومخوالً ،فقد ركبنا يوم ًا بعد
الظهر بالسيارات وال ندري اين نتجه ،حتى إذا وصلنا مكانا بعيد ًا ( ُقدّ ر

املدرب وقال :معكم
بسبعة كيلومرتات) ،نزلنا من السيارات واجتمع بنا ّ
من اآلن نصف ساعة لنراكم باملعسكر ،ومن يتأخر س ُيعاقب ،فنظرنا

بوجوه بعضنا ،ظن ًا منا أنه ُيداعبنا!! ،ثم ما لبث أن أطلق صفارته املشؤمة

لنا ،وأشار إىل السيارات أن تنطلق عائدة إىل املعسكر ،فلام وجدنا أنفسنا
حتت األمر الواقع؛ انطلقنا ونحن بني مصدق ومكذب أن نصل املعسكر
أحياء ،فوصلنا ساملني غانمني ،مقتنعني أننا نكتنز طاقات كبرية مل نعهدها
عندنا بسبب الرتهل والرتبية الناعمة.

ويف هناية السنة الثانية من اخلدمة العسكرية حاولت  -بنا ًء عىل وعد

شفوي سابق من مدير اخلدمات الطبية يف حينها  -أن أحصل عىل بعثة
قدمت استقالتي ،ورغم صعوبة األمر يف
للدكتوراه ،فلم أستطع ،لذلك
ُ

ُ
يعمل
ذلك الوقت ،إالّ أن املرحوم اللواء غازي عربيات  -الذي كان
مساعد ًا لرئيس هيئة األركان للقوى البرشية  -قد ساعدين يف ذلك ،وما
أذكر كلامته الطيبة عندما طلبني ملقابلته يف القيادة العامة ،وبعد أن
ُ
زلت ُ
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يّ
سجل العلمي وتقارير العمل السنوية املمتازة قال  -رمحه اهلل رمحة
قرأ
واسعة  -وهو ُيوقع املوافقة« :لن أقف يف طريق من يريدُ الدراسات

ال ُعليا ،ولديه مثل هذا السجل العلمي املمتاز».

68

الدراسة يف باكستان من جديد!!
بعد االستقالة من اخلدمات الطبية امللكية بدأت أبحث عن وجهة

لدراسة الدكتوراه ،وقدّ ر اهلل أن مجعني باملرحوم اللواء حممد أمحد سليم
البطاينة ،وكان حينها رئيس ًا لبلدية إربد ،وعرف أنني أنوي الدراسة

ولكنني أبحث عن بعثة ،فك ّلم املرحوم ذوقان اهلنداوي حيث كان وزير ًا

يّ
سجل العلمي فأدرج اسمي
للرتبية والتعليم يف حينها ،وأطلعه عىل
مبعوث ًا عىل نفقة احلكومة الباكستانية ،ببعثة مقدارها أربعمئة روبية
باكستانية شهري ًا (تُعادل حوإيل مخسة وعرشين دينار ًا أردني ًا يف حينها)،

ورغم أهنا التُسمن والتُغني من جوع إالّ أنني سافرت إىل باكستان

مرة أخرى ،و ُعدت إىل كراتيش بعد غياب ،حيث أعرف كل يشء إالّ

خترج ،وجاءت أجيال جديدة من الطلبة.
الطالب ،ألن جييل السابق قد ّ

ودرست يف مستشفى (جناح) للتخصصات الطبية العليا -وهو

مستشفى تعليمي تابع جلامعة كراتيش  -لدرجة ماجستري يف فلسفة

العلوم الطبية ( ،)M.Philوهي شهادة ُ
أقل من الدكتوراه بقليل ،وقد
حصلت أمور كثرية يف هذه السنوات العجاف ،حيث شهدت الباكستان

يف حينها تقلبات سياسية كبرية مع عدم إستقرار ،وإرضابات ومنع جتول

أحيان ًا ،أما عىل الصعيد الشخيص فال بد من ذكر األمور التالية:
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أعدت تفعيل عضويتي يف احتاد الطلبة
عندما ُعدت إىل كراتيش،
ُ

املسلمني ،وكان احتاد ًا ناشط ًا عىل مستوى الطالب ،كان عندنا مقر

بسيط ،نلتقي فيه يف األعياد واملحارضات ،وكان بيننا أخ مشهور
يلتفت كثريا
بالكرم ومساعدة اآلخرين خاصة الطلبة اجلدد ،وكان ال
ُ

إىل دراسته ،ودائم الذكر للزواج وخمططاته املستقبلية لذلك ،مما جعلني

أنظم فيه قصيدة عىل وزن سأمحل روحي عىل راحتي ،أذكر منها بعض
ُ

األبيات عىل لسان حاله يقول:

ُ
سأمحـل كُتبـي عىل راحتــي

وأجــــري هبا بني الغـــرف

الصــديق
يســر
فإما زواج ًا
َ
ُ
ّ

وإمـا خـالص ًا هلـذا القــرف
ّ

ومن األمور املؤسفة جد ًا أن حصل متاس وشجار عنيف بني أحد

أعضاء االحتاد يف فرعنا يف مدينة (حيدرآباد) ،وبني آخرين من الطلبة
املعادين للتوجه الديني ،وعندما علمنا بالظلم الذي وقع عىل أخينا،

قررنا نُرصته رغم ُبعدنا عنه حوإىل تسعني كيلومرت ًا ،ورتبنا األمر بحيث
ٍ
معتد يف غرفته ،وقد
ُعاقب كل طالب
نصل إليه بعد منتصف الليل ون ُ
نمت وأنا
نمت قليال يف املسجد الذي حددناه للتجمع قبل االنطالقُ ،
ُ

فرأيت يف ما يرى النائم
مهموم ،داعي ًا اهلل أن تكون العواقب سليمة،
ُ
“ أنني أجاهدُ مع رسول اهلل  ،وعندما بدأت املعركة ،كانت وظيفتي

حارس ًا حول الرسول  ،وعندما إشتد الوطيس وإقرتب األعداء من
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الرسول  فام كان منه إالّ أن استعمل عصا برأسها مسامر( نُسميه
منساس َا) يغرسه يف الفرس التي تقرتب منه ،فتهوي رصيعة ومن عليها،
فعملت متام ًا مثل ما عمل ،ولكن فارس إحدى اخليول هوى عىل رأيس
ُ
محدت اهلل
رأيت،
بسيفه ليقتلني ،فأفقت مذعور ًا ،وبعد أن
ُ
اسرتجعت ما ُ
ُ

عىل األقل أننا عىل خطى احلبيب .

رأيت عىل إخواين ،وتواصينا أن النقوم بأي عمل
قصصت ما
ُ
ُ

نلتفت إال ملن ظلم أخانا ثم انطلقنا،
ُيغضب اهلل تبارك وتعاىل ،وال
ُ
ُ
فالكل نيام،
وعندما وصلنا مساكن الطلبة اختلطت علينا ال ُغرف،

وأجلنا األمر للغد ،ويف الليلة الثانية
فتوجهنا صوب املسجد لننام فيه ّ
نال كل من اعتدى عىل أخينا جزاءه ،فتدخلت الرشط ُة واعتقلت كل
من وجدته أمامها ،ومل أكن معهم ومعي أخ من السعودية وآخر من

سوريا ،نقلوا إخواننا إىل سجن سيئ يف منطقة الهبة احلرارة ( سجن
صكّر) ،حيث ُاستقبلوا أسوأ استقبال ،ولك ّن هذه املعاملة السيئة رسعان

ما حتولت وتغيرّ ت لألحسن ،عندما رأى مدير السجن أدب الشباب
وصالة اجلامعة وحلقات الذكر وتالوة القرآن الكريم ،حيث تغريت

فكرتُه عنهم متام ًا.

ورسعان ما صدر قرار من إسالم آباد من وزارة التعليم العايل زمن

( ذو الفقار عيل بوتو) بفصل كل هؤالء الطلبة وتسفريهم إىل بالدهم،
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فام كان منا نحن ،الذين مل نكن يف السجن إالّ أن هدانا اهلل إلرسال
برقية مستعجلة للقرص اجلمهوري يف إسالم آباد ،نُطالب فيه باإلفراج

الفوري عن إخواننا ،وألهنم من جنسيات خمتلفة ،كتبنا يف ذيل الربقية،
نسخة للقرص اجلمهوري يف مرص ،ونسخة للقرص امللكي يف السعودية،

وأخرى لألردن ،إىل سبع دول عربية ،كتبنا ذلك كتابة أ ّما فعليا مل نرسل

أي نسخة ،وحصلت املفاجأة  -بفضل اهلل  -و ُأفرج عنهم فور ًا فانقلبوا

بنعمة من اهلل وفضل مل يمسسهم سوء ،وعادوا إىل جامعاهتم هبمة ونشاط،
وتيرست أمورهم الدراسية ،وكان معظمهم من املبدعني ،كلام مرت هذه احلادثة

بذهني أتذكر قول اهلل تبارك وتعإىل :ﵛﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﵚ (آل عمران .)174

ُ
الزمان واستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ،حلللنا املشكلة
ولو استدار

بطريقة حوارية دعوية خمتلفة متام ًا ،بعيد ًا عن ال ُعنف واملواجهات الدامية،

التي ال تؤلف بني القلوب ،بل تزيد يف تنافرها ،وتؤدي إىل خسارات
مادية ومعنوية ،ومزيد من ال ُبعد واجلفاء الذي ال ُيفيد أحد ًا ،لكنها محاسة

الشباب يف ذلك الوقت.

ومن الذكريات اجلميلة ،أنني كنت – بجانب دراستي  -أعمل يف
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جمال مكاتب تشغيل العامل ،وتصديرهم للبالد العربية ،فمن مردود هذا

العمل والبعثة البسيطة ودعم أشقائي ،استطعت توفري ما يكفي لرشاء

سيارة فولكس فاجن موديل 1966م ،وقد كانت عجيبة غريبة األطوار
لكنها حمبوبة ال غنى عنها ،وكنت أوقفها للمبيت يف رأس شارع منحدر،

ُ
وذلك ألهنا ال
تعمل يف الصباح إالّ بشق األنفس ،وذلك لكي أستفيدُ

من انحدار الشارع ،وأعفي نفيس من الفزعة والعونة الصباحية ،لدفع
السيارة حتى يعمل حمركها ،عل ًام أهنا كانت عجيبة األطوار ،حساسة
استعملت الضوء
املساحات توقف الراديو ،وإذا
جد ًا ،فإذا
ُ
ُ
استعملت ّ

ضعف الزامور ،وهكذا ،املهم أهنا كانت ممتعة عىل كثرة مشاكلها تلك،
وكانت تفي بالغرض يف زمحة املواصالت وشدة احلر.

عندما انتهت السنة األوىل ُعدت إىل األردن بغرض الزواج،

ومضت العطلة الصيفية ومل أعثر عىل بنت احلالل ،ف ُعدت أدراجي

مكسور اخلاطر ،صفر اليدين ،خايل الوفاض ،حيث تبخرت ُ
كل أحالمي
اآلنية ،ألن هذا يعني تأجيل الزواج سنة كاملة ،هذه السنة طويلة جد ًا،

حيث تُساوي يف نظري الثالثني عام ًا التي انقضت من عمري ،هذا ما
كان يسيطر عىل عقيل يف حينه ،ومل يخُ فف عني إالّ ما وجدتُه عند وصويل
ُ
وجدت أعضاء االحتاد وآخرين يستقبلونني ،ظنا
حيث
مطار كراتيش،
ُ

تزوجت ومعي العروس ،فلذلك رتبوا وخططوا لالحتفال
منهم أنني
ُ
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بالعروسني ،فلام رأوا الكآبة يف وجهي وعرفوا احلقيقة ،ما كان منهم إالّ

أن أركبوين بسيارة حتفها الدراجات النارية من مجيع اجلوانب ،بأضواء
توحي بموكبية مهمة ،من املطار حتى وصلنا السكن ،حيث أنسوين

وغم.
هم ّ
بحسن صنيعهم ما كنت فيه من ّ

ويف هناية العام الثاين  قدر اهلل يل أن أتزوج يف 1977/8/14م،

وأثناء سفرنا إىل كراتيش حدثت زوجتي عن ما وجدته يف العام الفائت

من استقبال حافل باملطار ،وقلت هلا إننا سنجد أحسن منه  -إن شاء اهلل

 ،-ويا هلول املفاجأة ،وصلنا فلم أجد إالّ شخص َا واحد ًا ينتظرين ،ظن ًا

مطب أمام بنت احلالل.
منهم أنني مل أتزوج كام حصل سابق ًا ،لقد كان أول ّ
كان سكننا املكون من غرفة و(برندا) قرب حمطة للقطار،

حيث كانت العادة أنه إذا أقبل القطار أطلق صفارة تسمعها عن بعد
كيلومرتات ،وكذلك إذا أدبر ،وهكذا أمضينا عام ًا كام ً
ال بني مستقبل

ومودع للقطار ،حتى أصبحنا ال ننام إال عىل ذلك اللحن اجلميل.

وكان لصرب زوجتي ومساعدهتا األثر األكرب يف هتوين الصعاب،

ّ
السجل العلمي الطيب ،فجزاها
وتسهيل املهمة الدراسية ،وحتصيل هذا
اهلل خري اجلزاء.

كانت دراستي األوىل والثانية يف باكستان طابعها اجلدّ ية وااللتزام،

والرتكيز عىل الدراسة ،واإلنتاج العلمي ،ساعد عىل ذلك ُحسن
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الصحبة ،والزوجة املتعاونة ،والرتبية اإلسالمية يف الصغر ،مما أتاح يل

ّ
وسجل درايس حافل ،وجوائز عديدة،
احلصول عىل معلومات جيدة،
زت باحرتام األساتذة وتقديرهم
وعدد أكرب من األصدقاء الطالب ،كام ُف ُ

يف اجلامعة واملستشفى ،واحلمد هلل رب العاملني ،وقد حصلت عىل

الشهادة ( )M.Philبامتياز ،وبمعدل مل يسبق أن حصل عليه طالب يف

ذلك املعهد ،والفضل هلل أوالً وأخري ًا.
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ُ
ال تصدق كل الذي تسمع
درسوين يف جامعة كراتيش يف
كان من بني العلامء اجلا ّدين الذين ّ

مرحلة املاجستري األوىل ( 1972م) ،رجل نحسبه صاحل ًا ،وال نزكيه عىل

اهلل ،واهلل حسيبه ،نال درجة األستاذية (بروفسور) يف ختصصه ،يظهرعليه
وقار العلامء ،وحكمة الكبار ،ورزانة الشيوخ ،إذا رأيته ماشي ًا حتس ُبه شارد

الذهن لكنّه ُيسبح بصمت ،قليل الكالم ،وكان له من اسمه نصيب،

اسمه (بروفسور مصباح) ،أعطاه اهلل هيبة ونور ًا يميش به بني الناس،
وكان الطالب هيابونه لتدينه وجديته ،وأطلقوا عليه وخاصة العرب

منهم لقب الصويف ،مع ٍ
حلن فيه يشء من االستهزاء واالستخفاف.

كثري من الطلبة العرب مل يحُ سنوا التعامل مع الباكستانيني حتى وهم

يف بالدهم ،كانوا ُيعاملوهنم بكثري من االستخفاف والفوقية ،بينام هم

ينظروون إلينا  -طبع ًا يف السابق  -وكأننا من بقايا الصحابة ،فيعاملوننا

بكل الود والتقدير واالحرتام ،كام أن البسطاء منهم كانوا يظنون أن كل

عريب لديه بئر من النفط يف قرصه.

ولكن هذه املعاملة تغريت من سوء ما رأوا من بعض الطالب العرب،

حيث رأوا من يميش يف الشارع العام يف رابعة النهار ويف رمضان وسيجارته
بيده ويتأبط صديقته ،دون خوف من اهلل أو مراعاة ملشاعر املسلمني.
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وهلذا تغريت النظرة واملعاملة لألسوأ ،إالّ مع من ثبت أنه متدين

حق ًا ،فله عندهم صدر املجلس وكل االحرتام والتقدير.

هذه األرضية كان البد منها لفهم الالحق من قصة املظلوم ،ففي

أحسن املواقع التجارية ،وسط مدينة كراتيش تقوم بناية شاهقة ،فيها
عيادات طبية خاصة ومكاتب ملهندسني ورشكات خمتلفة ،وكان أحد

طوابقها املتوسطة دار ًا للسينام واسمها (سينام اسكاال) هلا صيت خاص،

بأهنا فقط للعائالت الراقية ،وال تعرض إالّ أفالم ًا هادفة ،كام حيلو
للبعض أن يسميها ،وهكذا ،والبناية تشرتك بمدخل واحد واسع ،جيمع

كل مصاعدها و ُيفيض إىل الشارع الرئييس.

ويف أحد األيام رأى أحد الطلبة العرب (الربوفسور مصباح) خيرج

من هذا الباب ،واملعروف عند الطلبة العرب بأنه باب سينام (اسكاال)،

وجاء إىل الكلية يف الصباح يقول للطالب :رأيت باألمس الربوفسور
الصويف خيرج من سينام (اسكاال) ،ويقسم عىل ذلك ،ورسى هذا اخلرب
وانترش بني الطالب العرب انتشار النار يف اهلشيم ،فمنهم من قال هذا من
الذين يتسرتون بالدين ويستعملونه ألغراضهم الشخصية ،وآخر يكره

كل ملتح متدين أصالً ،فال حيتاج إىل إثبات ودليل ،والغالبية ال ُعظمى
كالعادة من املترسعني الذين يتلقفون اخلرب وال ُيمحصونه وينقلونه مع

بعض الترصف ،وبالتايل تصبح احلبة قبة كام يقولون.
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هكذا أصبحت صورة هذا العامل اجلليل مشوهة بأذهان الكثريين

من الطلبة العرب ،وتدور األيام و ُيقدر اهلل أن ألتقي بعد طول غياب
بأحد أصدقائي من املهندسني الباكستانني القدامى يف وسط مدينة

كراتيش ،وبعد أن جتاذبنا أطراف احلديث ،دعاين ملرافقته لزيارة مكتب
زوج شقيقته القريب ،وفع ً
ال رافقته وإذا مكتبه يف الطابق السادس من

بناية سينام (اسكاال) وكانت املفاجأة إذ وجدت (الربوفسور مصباح)

يف املكتب نفسه ،حيث تبني يل فيام بعد أن صاحب املكتب هو ابن

الربوفسور.

إذ ًا سابق ًا مل يكن الربوفسور حيرض فل ًام يف السينام ،عندما رأه ذلك

الطالب املتعجل ،إنام كان خارج ًا من مكتب ولده.

ً
خطأ ،بل كم من
يا إهلي ،كم من األمور تُفرس أو تُفهم او تُؤول

احلقائق تُزور ،ف ُيظلم الكثريون بقصد أو دون قصد ،وكم نترسع عندما

نتلقف خرب ًا ونُذيع به دون متحيص وتدقيق ،نحسبه هين ًا وهو عند اهلل
عظيم ،وكم ُ
نغتال من الشخصيات الربيئة دون أن نتكلف عناء التدقيق،

نرمى الكلمة وال نلقى هلا باالً ،فترتك انطباع ًا سلبي ًا عن فالن ،ثم نتعامل

معه اعتامد ًا عىل هذا االنطباع ،بسلبية قاتلة ،متحق األخوة وتُفيض ملا

هو أسوأ ،وصدق رسولنا العظيم  ،عندما قال« :إن الرجل ليتكلم
بالكلمة ،ال ُيلقي هلا باالً ،هيوي هبا يف نار جهنم ،وإن الرجل ليتكلم
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بالكلمة ،ال ُيلقي هلا باالً يرفعه اهلل هبا يف اجلنة» ،وقال أيض ًا« :إن الرجل

ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ،ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل له
هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ،ما

يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل عليه هبا سخطه إىل يوم القيامة».

ونحن يف حياتنا اليومية يف اجلامعات والرشكات والتنظيامت

املختلفة  -بام فيها اإلسالمية  -يأكل بعضن ًا بعضا ،غيبة ونميمة وتشوهيا

لآلخرين ،خاصة إذا كانوا منافسني عىل منصب أو وظيفة ،تتخرج
األجيال وتنترش يف أطراف الدنيا؛ فمن سيصحح هلا املعلومة اخلاطئة؟،
ال بل يموت من يموت وهو ظامل لنفسه أو لغريه ،ومتوت معه حقيقة أو

انطباع غري صحيح ،ولكن يبقى من ُيعاين من ترسباهتا وما ينبني عليها،

ّ
سجل العليم اخلبري إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش.
وكل ذلك يف

أما آن للذين ينفثون سمومهم هنا وهناك من خالل الكالم املبطن،

أن يتذكروا أهنم حماسبون عىل ما تقذفه ألسنتهم؟ ،بل أما آن للذين
يوزعون إهتاماهتم عن اليمني وعن الشامل ،أن يفعلوا ألنفسهم خري ًا

فيصمتوا؟ ،ألن رسولنا الكريم يؤكد بسؤاله اإلستنكاري أن هذه كارثة
عىل صاحبها حني قال « :و َه ْل يكُب النَّاس يف الن َِّار عىل وج ِ
وه ِه ْم إِالَّ
ُ ُ
َ
َ ُّ
َ
َح َص ِائدُ أ ْل ِسنَتِ ِه ْم؟» ،وأ ّما نحن السماّ عون هلم ،أما آن لنا أن نتحقق وندقق
يف ما نسمع؟ ،ملاذا نؤجرعقولنا لغرينا؟ ،نفوز باإلثم الكثري ونحن نظن
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أننا نحسن صنع ًا ،ويا تُرى ملن قال رسول اهلل « ال يكن أحدكم إمعة
ُ
أسأت،
أحسنت وإن أساء الناس
يقول أنا مع الناس إذا أحسن الناس
ُ
ُ
ولكن و ّطنوا أنفسكم عىل اخلري فإذ أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا

فتجنبوا إساءهتم».

فلكل منا هواه ،ويف ٍ
ٍ
كل منا
وأخريا التُصدق كل الذي تسمع،

ٍ
نقصٌ ،
وكل ُيؤخذ من كالمه و ُيرد إالّ رسول اهلل .
مركب
ُ
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بعثة للدكتوراه ولكن!!...
تأسست يف األردن اجلامعة األوىل (اجلامعة األردنية) عام 1962م،

وقد كان فرح األردنني هبا ال ُيوصف ،وبقيت هكذا يتيمة ووحيدة حتى

عام 1976م ،حيث تأسست جامعة ثانية يف شامل األردن وهي جامعة
الريموك ،وكان فرحنا هبا أعظم ،حيث ك ُثر عدد الدارسني ،الذين كانوا
يضطرون للدراسة يف البالد األخرى خارج األردن ،لذلك كان تأسيسها

يف وقته لكي تسد حاجة ملحة لألردنني.

تقدمت حسب األصول إىل اللجنة امللكية التي أرشفت عىل

تأسيس اجلامعة ،وحسب اإلعالنات الرسمية املنشورة للحصول عىل
بعثة دراسية لدرجة الدكتوراه ،وبعد أخذ ورد ،ودراسة شهادايت الثالثة،
كان البد من موافقتهم ،ملا يف اوراقي من تفوق وتوصيات إجيابية من

أساتذيت الذين أرشفوا عىل دراستي وأبحاثي اجلامعية ،وأخري ًا صدرت
املوافقة عىل إبتعاثي ،ولكن رشيطة احلصول عىل قبول من جامعات
الواليات املتحدة األمريكية والغري.

الشك أنني كنت فرح ًا هبذا االبتعاث رغم أنه مرشوط ،ألنني كنت

أجتهد أن أخفف األعباء املادية عىل إخوايت – جزاهم اهلل خري ًا  -الذين

تكفلوا بدراستي اجلامعية من أوهلا ،فبدأت بمراسلة اجلامعات األمريكية
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املختلفة مع هناية عام 1977م ،وقد كنت حينها يف اللمسات األخرية

للحصول عىل درجة املاجستري يف فلسفة العلوم الطبية من مركز (جناح)

للتخصصات الطبية العليا يف كراتيش ،ولذلك كنت أحث اخلطى
وأجتهد إلختصارالزمن ،فحصلت عىل الشهادة بامتياز  -واحلمد هلل -

يف احلد األدنى املخصص من الزمن.

ُعدت وزوجتي إىل األردن من باكستان ،فرحني بالتفوق،

مستبرشين برسعة السفر إىل أمريكيا إلكامل الدكتوراه ،خاصة وأنه كان
بيدي أكثر من قبول مبدئي من جامعات أمريكية ،وآخر من اململكة

املتحدة ،للبداية يف صيف عام 1978م.

وعندما قدمتها لرئيس اجلامعة يف حينها للسري يف اجراءات

االبتعاث ،فوجئت بردها وعدم قبوهلا بحجة أهنم ُيريدون قبوالت يف

جامعات بعينها ،عل ًام أهنم أرسلوا غريي لنفس هذه اجلامعات التي
ُقبلت هبا ،أما الدراسة يف بريطانيا فغري قابلة للنقاش عندهم.

بدأت املراسالت الربيدية من جديد ،وهذا طبع ًا حيتاج إىل ٍ
وقت

طويل ،ألن املراسالت اإللكرتونية من خالل (اإلنرتنت) (واإليميل) مل
تكن موجودة يف السبعينيات من القرن املايض.

ومرة أخرى وبعد طول انتظار حصلت عىل قبول مبدئي جديد،

الصعداء ،وكنت فرح ًا به ،ألنني ال أطيق اجللوس بال عمل
وتنفست ُ
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أو دراسة أو إنتاج ،محلته وذهبت به من عجلون إىل اربد حيث الرئيس،
حلجة السابقة ،وكأن
رئيس اجلامعة ،ولألسف رفضه مرة أخرى بنفس ا ُ

القرار متخذ سلف ًا ،كان يبدو دائم االنشغال وليس لديه وقت ملناقشة
األمر وسامع وجهة النظر األخرى ،وكأنه ال يطيق الكثري من النقاش.

خرجت من عنده ،عابس ًا ُمق ّطب اجلبني ،امتيز من الغيظ من سوء

ترصفه ،فقابلني موظف فاضل من العاملني يف اجلامعة- ،أظنه من
عيل وسألني إن كانت
اإلخوان املسلمني ولكنه كان يكتم إيامنه  , -فس ّلم ّ

قد ُفرجت؟ ،فأخربته بام حصل ،فحوقل ومههم ولكنني مل أتبني ما قال،

فسألته ألتبني األمر ،وبعد تردد قال :ملفك فيه إشارة معينة ،لن يقتنعوا
بأي قبول بغض النظر عن إسم اجلامعة ما دامت هذه اإلشارة موجودة.

وقد تبني فيام بعد ،اهنا إشارة من بركات األجهزة األمنية ألنني

كنت من اإلخوان املسلمني ،فحال هذا النيشان دون االستفادة من هذه
البعثة ،والنتيجة أن ضاعت سنة كاملة دون دراسة ( 1979 –1978م)،

وقد أمضيتها يف عجلون ،اسرتاحة إجبارية ،ربام زاد فيها رصيدي الثقايف
وخاصة الديني منه ،ولكن الذي زاد حقيقة وبشكل ملحوظ هو التعبئة

استفدت منه كثري ًا اثناء دراستي
النفسية واملخزون ا ُملحفز للدراسة ،وقد
ُ
يف بريطانيا ،حيث أرص إخواين جزاهم اهلل خري ًا عىل مواصلة دراستي

عىل نفقتهم اخلاصة ،وهذا ما حصل كام يظهر يف املحطة التالية.
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بقي أن أقول ،لو كنت أعلم ما كتب اهلل يل من خريعميم يف دراستي

لفضلت ذلك دونام تردد عىل بعثة جامعة الريموك إىل
يف بريطانيا،
ُ

أمريكيا ،ولكن االستعجال واجلهل من طبائع النفس البرشية الضعيفة.

ﵛﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖﵚ (األعراف.)١٨٨ :

وهلذا جيب أن ال ننسى يف كل الظروف واألحوال قوله تعاىل:

ﵛﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﵚ (البقرة.)٢١٦ :

ويف الوقت نفسه ،جيب أن ال ننسى بأن احلياة كلها امتحانات

من اهلل لإلنسانُ ،يعطي هذا ،فيظلم ويتجرب ليبوء بإثمه ،و ُيعطي ذاك

صوب عمله أوالً
ف ُيحسن ويعدل ليفوز باألجر والثواب،
واحلكيم م ّن ّ
ُ

بأول ،وانطبق عليه قول م ّن قال« :يظل اإلنسان يف هذه احلياة ،مثل قلم
القلم،
العثرات ليكتب بخط أمجل ،وهكذا حتى يفنى
الرصاص ،تربيه
ُ
ُ

وال يبقى له إالّ ُ
مجيل ما كتب».
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الدراسة يف بريطانيا
حصلت عىل قبول مبدئي للدكتوراه يف كلية الطب يف جامعة

مانشسرت يف بريطانيا ،رشيطة احلصول أوالً عىل دبلوم متقدم مدته عام.

سافرت إىل مانشسرت برفقة زوجتي يف رمضان بتاريخ

1979/8/10م أي قبل الدراسة بشهر كامل ،وقد عرفت الكلية
جيد ًا ،ورتبت أمور السكن عند عجوز وحيدة ،عمرها ستون عام ًا ،وقد

عانيت قلي ً
ال أثناء البحث عن السكن ،بسبب الرشوط التي وضعتها

للسكن املناسب ،إذ ال بد أن يكون بيت ًا صغري ًا مستق ً
ال ما أمكن ،وعند

سيدة عجوز ال ترشب مخر ًا ،وال تقتني كلب ًا ،وكان يل كل ذلك ،وبدأت
الدراسة الذاتية قبل البداية الفعلية للكلية.

كانت الشهادة األوىل هي دبلوم متقدم يف علم الفريوسات واملناعة،

وهي أصعب شهادة يف كل دراستي عىل اإلطالق ،حمارضات مركزة
وخمتربات عملية طويلة تستغرق معظم الوقت ،كنا سبعة عرش طالب ًا من أربع
عرشة دولة ،وقد حدث أثناء وبعد هذا الدبلوم أمور مهمة ال بد من ذكرها:

كان رئيس قسم البكترييا بروفيسور ًا اسمه «باترك كوالرد»،

إنجليزي األصل والفصل ،يعرف اللغة العربية؛ ألنه خدم يف العراق،

ويف فلسطني ،أيام االنتداب الربيطاين ،وهو حق ًا عامل باجلراثيم ،إذ
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أمىض حياته متفرغ ًا لذلك ،وكان يعمل يف كليتني خمتلفتني ،األوىل يف
جامعة لندن واألخرى يف جامعة مانشسرت ،وكانت حمارضته الوحيدة

األسبوعية لنا يف وقت صالة اجلمعة متام ًا ،ألن يوم اجلمعة هو يوم عمل
عندهم ،وكنت أنا ومعي شاب عريب آخر نريد أن نصيل اجلمعة ،لكننا

إضطررنا للغياب عنها كوهنا أول حمارضة للدكتور (باترك) ،عل ًام أننا يف

ذلك الوقت كنا ال نجد مكان ًا للصالة ،فأضطر للصالة يف بيت الدرج،
أما مكان صالة اجلمعة فهو بعيد عن الكلية ،ولكن الوضع اآلن خمتلف

متام ًا حيث املصليات يف كل مكان وهلل احلمد.

وقبل اجلمعة الثانية أي موعد املحارضة ،تشاورت مع زمييل

واتفقنا أن نقابل الربوفسور قبل حمارضته ونرشح له األمر ،ع ّلنا نجد
ال مناسب ًا ،وفع ً
ح ً
ال كان ذلك قبل موعد الصالة بساعة ،وعندما وصلنا

باب مكتبه خاف زمييل من ردة فعل سلبية للربوفيسور ،وانعكاس ذلك
عىل نتائج دراستة ،فعاد أدراجه ومل يذهب معي.

أما أنا فحزمت أمري ،وتوكلت عىل اهلل ،وقرأت ما استذكرت من

تدرسها
األدعية ،ودخلت عليه متوضئ ًا ،فحييته وقلت لـه :إن املادة التي ّ

هي مادة شيقة وممتازة ،وفع ً
ال هي كذلك  -وكان الكتاب املعتمد من
تأليفه  -وقلت لـه :إنني درست كتابك كله قبل بداية الدراسة الرسمية
 -وكان ينظر إليّ بكامل االنتباه  ،-وأكملت قائالً :ولكن عندي مشكلة،
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فأثارته هذه اجلملة وقال :ما هي؟ ،قلت :هي تعارض وقت حمارضتك
القيمة مع صالة اجلمعة ،وهي صالة يف غاية األمهية بالنسبة لنا نحن
املسلمني ،ال نستطيع أن نتغيب عنها -طبع ًا كنت أتكلم وأنظر إىل تعابري

وجهه -وهو يصغي باهتامم ،دون أي تعليق ،وبعد أن أهنيت كالمي

أجابني باللغة العربية قائال ً« :الذي تُسأل عنه يوم القيامة ،أهم من الذي

تُسأل عنه يوم االمتحان» ومل يزد ،فشكرته وانرصفت ذاهب ًا للصالة

وذهب هو للمحارضة.

وعندما ُعدت الحظت أنظار الطالب تتجه إ ّيل ،وسألوين فور

وصويل باستغراب :هل تكلمت شيئ ًا مع الربوفيسور؟ ،فقلت هلم :نعم،

فام الذي حدث؟ ،قالوا جاء عىل املوعد لكنه مل ُي ِ
لق حمارضته ،وأخربنا

أنه غيرَّ موعدها؛ لتصبح يوم اخلميس بدالً من يوم اجلمعة ،معل ً
ال ذلك
بتعارضها مع أمر هام ألحد زمالئكم (عىل حد تعبري الربوفيسور نفسه)،
دون ذكر اسمك ،وألننا وجدناك الغائب الوحيد ،عرفنا أنك املقصود،
فعرفوا مجيع ًا مني السبب ،فكانت دعوة لإلسالم بطريقة غري مبارشة.

كانت يف تلك الفرتة قمة الثورة اإليرانية (،)1980-1979

فإذا تكلم أحد بام لـه عالقة بالرشق أو باإلسالم أو باإلمام اخلميني،

مندوب للعامل
كانوا ينظرون إ ّيل وخاصة الربوفسور (باترك) ،وكأنني
ٌ

اإلسالمي يف الغرب.
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إحفظ اهلل حيفظك....
كان الربوفيسور (باترك كوالرد) حيب النقاش واحلوار ،وقد

تعلمت منه الكثري خاصة يف فن اإلنصات للمخالف يف الرأي ،وكان من

ضمن برناجمه التعليمي املعتمد يف الكلية ،أن تخُ صص جلسة طويلة كل
يوم إثنني (أي بداية األسبوع) ،لتجتمع فيها اهليئة التدريسية كاملة مع
مجيع الطالب يف الدبلوم ،واملطلوب هو أن تسأل األساتذة او يسألوك

عن كل ما تم تدريسه وعمله يف األسبوع املنرصم ،وقد كانت هذه اجللسة

عىل صعوبتها من أهم ما تعلمناه ،ألننا كنّا نحضرّ هلا لنتجنب اإلحراج

أمام كامل اهليئة التدريسية.

وأذكر نقاش ًا دار بيننا يف هناية حمارضة له بخصوص تعليل وتفسري

ختيل جهاز املناعة عن صاحبه إذا زنى وأصيب بمرض جنيس ثم تعالج

منه ،ثم زنى مرة أخرى ،فأألصل أن حيميه جهاز املناعة كالعادة من أن
يصاب مرة ثانية باملرض نفسه ،إال أنه ال يفعل ،بل يتخىل عن صاحبه

وال حيميه ،فقال الربوفسور :ال يوجد تفسري علمي لذلك ،فقلت له أنا
لدي تفسري فرحب جد ًا ،فقلت :إن الذي خلق جسم اإلنسان وأجهزته
هو الذي يوجهها ،فام دام أن اهلل قد ّحرم الزنا والشذوذ فمن الطبيعي أن
يوجه جهاز املناعة هكذا ،خاص ًة أن مثل هذه األمراض هي اختيارية ال
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تُصيب إال الذين خيتارون الزنا بمحض إرادهتم؛ رغم علمهم بأنه حمرم
يف كل األديان الساموية ،فقال أتفهم وجه نظرك وأحرتمها ،وهي تدخل
عندي يف باب الفلسفة الدينية ،ولكن أعذرين ،أريد أن أستمتع بام تبقى

من عمري ،وكان معروف ًا برشب اخلمر ،وكان مما حز يف نفيس بصمت أن
يتبنى الطالب العرب املسلمون الذين كانوا معي نفس رأيه.

ومضت األيام وانتهت هذه السنة الصعبة الطويلة والتي كنت

أشعر فيها أن كل حركايت مراقبة وحمسوبة ،وكانت توجه يل أسئلة دون
غريي من الطالب ،مما كان يثري يف نفيس هواجس سلبية ،عل ًام أنني كنت

أواصل الليل بالنهار دراسة وتركيز ًا.

وعندما أهنينا االمتحانات الكتابية ،كان هناك امتحان شفوي وهو

األصعب ،حيث جيلس الطالب أمام مخسة ممتحنني أحدهم خارجي

عيل،
ليسألوا ما حيلو هلم ،وقد تعجبت عندما كان دوري ملاذا ركّزوا ّ
وربام جلست معهم ضعف املدة املعتادة مع اآلخرين ،ورغم تأكدي

من إجابايت إال أن اهلواجس السلبية قد زادت عندي خاصة أنني كنت
أراهم ينظرون بوجوه بعضهم بعد كل جواب ،لذلك كنت أردد بيني

ئلت من الطالب ملاذا
وبني نفيس "اللهم اكفنيهم بام شئت" .حتى أنني ُس ُ

تأخرت عندهم كل هذا الوقت؟.

وبعدما انتهوا من امتحان مجيع الطالبُ ،أخربونا بأن النتائج

89

ستظهر أمام مكتب مسجل اجلامعة يف اإلدارة الرئيسية ،عىل اللوحة

الساعة ( )12ظهر ًا ،فذهبنا مجيع ًا طالب ًا وطالبات لالنتظار أمام املكتب

املذكور ،وكانت ساعات صعبة وطويلة جد ًا يف حيايت ،ألن هذه النتيجة
يرتتب عليها فصل من اجلامعة أو الدخول مبارشة يف برنامج الدكتوراه،
ويف الوقت املحدد خرج من ُيعلق ورقة النتائج عىل اللوحة اخلاصة،

وعندها تدافعنا ليعرف ٌ
كل نتيجته ،و ّملا مل أجد اسمي بني الناجحني
دارت يب األرض.

وكانت حلظات عصيبة جد ًا ،ومل أنتبه إالّ عىل كلامت التهنئة من

الطالب والطالبات من حويل ،فقلت :عىل ماذا؟! فقالوا" :عىل االمتياز"
إذ كانوا قد وضعوا اسمي فوق يف خانة خاصة مل أنتبه لـها ،وعندما رأيت
اسمي وتأكدت من ذلك ،استدرت مرسع ًا ألجد مكان ًا نظيف ًا أسجد فيه

شكر ًا هلل عىل ذلك ،فلم أجد أمامي إالّ كوخ احلارس ،وهو تقليد عند
اإلنجليز كوخ وحارس يف األماكن املهمة ،فاستأذنته ألدخل الكوخ،
فقال :ملاذا؟ فأخربته أنني أريد أن أصيل فيه ،وأشكر اهلل عىل هذه النعمة

 -نعمة االمتياز -فعندما عرف األمر قال :أوه...أوه معنى هذا أنك

سترشب مخر ًا كثري ًا هذه الليلة احتفاالً بالتفوق.

فانظر بربك كيف يفكر املسلم وبامذا يفكر اآلخرون ،فاحلمد هلل

عىل نعمة اإلسالم ،الذي أكرمنا بتصور كامل سليم للحياة ،وأرشدنا
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إىل أحسن الطرق وأسلمها يف كل يشء ،وعلمنا كيف نتمتع ونعيش
الدنيا بطعم اآلخرة لنفوز بالدارين مع ًا ،أما حياة اللعب واللهو والطعام

والرشاب واجلنس فلن تتعدى متعتها ساعتها ،وستفيض إىل شقاء ال

نعيم بعده.

كنت وهلل احلمد واملنة أحظى باحرتام وتقدير كبريين من هذا

الربوفيسور ،حتى أنه كان َي ْذكُرين كثري ًا باخلري ،يف غيايب ،كام أنه زارين
يف األردن يف منتصف الثامنينيات ،وبقي يسأل عني كلام قابل طالبا من

األردن ،وصدق املثل االنجليزي الذي معناه "إذا أردت أن حيرتمك
الناس فال بد أن تلتزم مبدأ وتثبت عليه" ،فكيف إذا كان املبدأ هو

رشع اهلل ،فمن يلتزم به لن يضل أبد ًا وصدق رسول اهلل " احفظ اهلل
حيفظك"....
وللحقيقة والتأريخ فإن شكوكي وهواجيس السلبية التي ذكرهتا

سابق ًا ،والتي عانيت منها بصمت بسبب تركيزهم يّ
عل ،قد ثبت بطالهنا
وأن ال أساس هلا وإنام هي وساوس من الشيطان ،وثبت يل فيام بعد أهنا
مزيد من التقييم اإلضايف قبل منح االمتياز.

ومن اجلدير بالذكر أن زمييل الذي خاف أن يذهب معي ملقابلة

الربوفسور بخصوص صالة اجلمعة قد أخفق ،و ُفصل من اجلامعة كليا،

ألنه ربام نيس «ومن يتق اهلل جيعل له خمرج ًا ويرزقه من حيث الحيتسب».
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السكن عند السيدة العجوز يف مانشسرت
قدر اهلل أن يوفقنا إىل سكن ،كنت أمتناه أنا وزوجتي ،عند سيدة

عجوز كبرية ،ال ترشب مخر ًا ،والتقتني كلب ًا ،وكان اسمها السيدة
(ليربت) وكانت تسكن الطابق العلوي ،ونحن نسكن الطابق األول ،يف

بيت مستقل وحديقة مستقلة ،وقد عرفنا الحق ًا أن زوجها قد مات ،ومل
بنت واحدة متزوجة ،مل نرها إطالق ًا ،إذ مل تزر والدهتا طيلة
يكن هلا إال ٌ

سنوات وجودنا معها.

من حسن حظي أن هذا السكن اليبعد إال حوإىل أربعة كيلومرتات

عن اجلامعة ،وبالتايل ال أحتاج إال إىل مواصلة واحدة يف الذهاب

واإلياب ،ووسائل املواصالت متيرسة جد ًا ،واحلافالت منتظمة يف

مواعيدها ،ولذلك مل أجد حاج ًة ملحة القتناء سيارة ،ومل أجد يف احلافلة
ما يعكر صفوي إال يشء واحد كنت أراه كل صباح ،حيث كان يف طريقنا

متجر كُتب عليه باللغة العربية واإلنجليزية ما معناه «نفتخر بتقديم أرقى

املأكوالت العربية» ،كنت أتضايق بصمت كلام قرأت هذه العبارة وأمتنى
لو أننا أفتخرنا يف الغرب بقيمنا اإلسالمية العظيمة ،وليس بحشو املعدة
من الطعام والرشاب.
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كان التعامل مع السيدة العجوز يف السنة األوىل يغلب عليه الطابع

الرسمي ،وكنا نحسن إليها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً؛ نرسل أليها بعض
ٍ
فنجان من الشاي ،وبعد أن
الطعام العريب الذي أحبته ،وندعوها لتناول
عرفتنا جيد ًا ،وتوطدت العالقة بيننا ،أخذت تقدم لنا خدمات ال تصدق،
حتملنا بسيارهتا اخلاصة إىل املسجد ،وتأخذ زوجتي من الكلية وإليها يف

الوقت املحدد ،ونظن أهنا قد غلبتنا باإلحسان ،حتى طمعنا بإسالمها
عىل أيدينا ،فكلمناها بذلك ،وأهدهتا زوجتي كتب ًا عن اإلسالم ،إال أهنا
اعتذرت بأدب ومل تستجب.

يف ذات يوم كانت يف حديقة املنزل -وكانت حتافظ عىل تناسق

احلديقة وزهورها ونجيلها بشكل مستمر -وكانت الشمس ساطعة،
واجلو مناسبا جد ًا للجلوس يف احلديقة ،فدعتنا للجلوس معها،
وأحرضت لنا مقاعد خاصة ،يستعملوهنا ألخذ أكرب قسط من الشمس،

يف مثل ذلك اجلو النادر عندهم.

جلسنا مع ًا وسألتنا بعض األسئلة ،وباحت لنا ببعض مكنون

صدرها ،سألت زوجتي قائلة :يمر يوم كامل وال أسمع لكام صوت ًا ،حتى

أنني أشك أنكام يف البيت ،أال تتشاجران كباقي األزواج؟.

ضحكنا وكنا نظنها متزح ،ثم أكدت أهنا جادة ،فقلنا هلا :ال داعي

للشجار ،مادام ٌ
كل يعرف حقوقه وواجباته.
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قالت :غريب! هل كل أهل األردن مثلكم؟

فلم يكن لدي جواب إال أن قلت :نعم.

قالت :إن كان ذلك كذلك فال شك أن املسلمني سيسودون العامل،

ثم قالت لنا :نساؤكم أمريات ،إذا طلبن أمر ًا ،يأتيهن إىل البيت ،وإذا
رغبن الذهاب إىل مكان ما ،تأخذوهنن بالسيارة من البيت ،وتعيدوهنن
بالسيارة كذلك !،دالل ما بعده دالل!،

ثم أردفت تقول :أتدرون ملاذا نخرج نحن اإلنكليزيات من

البيوت؟،

نخرج للعمل والتحصيل ،ألننا ال نجد من ينفق علينا وخيدمنا ،لو

نجد نصف ما جتد نساؤكم ملا خرجنا من بيوتنا ،أتدرون ملاذا يريب الكبار

منا كالب ًا يف البيت؟ ،ببساطة حلاميتنا ،ثم لتدل علينا إذا متنا.

ابنتها مل تزرها قط خالل ثالث سنوات عل ًام أهنا تسكن بريطانيا.

قلت يف نفيس :يا إهلي! ،ليت كل نساء املسلمني يسمعن هذا

الكالم ،من هذه املرأة الكبرية ،اخلبرية ،العجوز التي عجنت احلياة

وخبزهتا كام يقولون.

نعم املرأة املسلمة ملكة يف بيتها ،ومن مدرستها وحناهنا ،تتخرج

وبحسن تدبريها تصبح األكواخ الصغرية قصور ًا ،وتتحول
األجيالُ ،

اللقيامت املعجونة بالرضا إىل مآدب ضخمة ،وبمخلوط التعاون ومزيج
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احلب والقناعة تُزهر احلياة وتنرصف اجلهود لإلنتاج.

ويكون األمر «ليس وراء كل عظيم امرأة» فقط ،بل أيض ًا «أمام كل

عظيم امرأة».

لو علمت نساء املسلمني كم هي تعاسة املرأة بالغرب ،لعرفن

كم هن حمسودات عىل سعادهتن ،فالبنت عندنا ندخل هبا اجلنة وحتمينا

من النار ،والزوجة جتعلنا نعيش اجلنة ونحن أحياء ،أ ّما األم فال مثيل
حب في ّاض ،وخدمة
هلا وال بديل ،حضنها جنة ،وحتت أقدامها جنةّ ،

موصولة ،وتعب بال مقابل ،وحنان الينضب ،فمن يستطيع أن يرتقي

إىل مستواها؟!.

ورحم اهلل الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل حني قال:

األم أسـتـاذ األسـاتـذة األُلــى

ِ
اآلفـاق
مـآثـرهم مدى
شـغلت
ُ

دتــا
األم مدرســــ ٌة إذا أعـــدّ هَ

أعـدّ ْد َت شعبـ ًا طيب األعراق

َ
أورق أيـّمـا إيـراق
بـالـّري

األم روض إن تـعـهـد ُه الـحـيـا

ورحم اهلل من عَدَّ املرأة خملوقا كري َام ،وجنس ًا عظي ًام ،فالنساء

شقائق الرجال ،وأمهات األبطال ،ومدارس املجد ،وصانعات التاريخ،
وحدائق النبل والكرم ،ومعادن الفضل والشيم ،وهن أمهات األنبياء،

ومرضعات العظامء.
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إهنن حاضنات األولياء ،ومربيات احلكامء ،فكل مقدام خلفه أ ّم

حازمة ،وكل ناجح معه زوجة مثابرة صابرة ،فه ّن مهبط الطهر ،وميالد
احلنان والرمحة.

وه ّن مرشق الرب والصلة ،ومنبع اإلهلام والعبقرية ،وقصة الصرب

والكفاح ،فال مجال للحياة إال باملرأة ،وال راحة يف الدنيا إال باألنثى

احلنون ،فآدم مل يسكن يف اجلنة حتى خلق اهلل له حواء ،فتب ًا ملن ظلم املرأة،
وسحق ًا ملن سلبها حقوقها.

كنت أروي لعائلتي موقف ًا حمرج ًا.
يقول أحدهمُ :

فقلت :انسكبت يّ
عل القهوة قبل أن أخرج لتقديم احلفل أمام

اجلمهور ،فقالوا :مجيع ًا ماذا فعلت؟ ،استغراب ًا واستهجان ًا ،إالّ أمي

قالت :هل تأذيت؟.
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فتوحات وتوفيق يف مانشسرت
بعد هذا التفوق يف الدبلوم املتقدم ،فتح اهلل يّ
عل بأمور كثرية جد ًا ،منها

أن اهنالت يّ
عل عروض خمتلفة ومغرية من األساتذة لدراسة الدكتوراه،
ٌ
كل يريد أن أكون طالب ًا حتت إرشافه ،فاخرتت أستاذة يف بداية العقد

السادس من عمرها ،أسمها (آن مسرتاتس) ()Ann-Mostratos

فرتبت يل برناجم ًا ،أستطيع معه تدريس طالب البكالوريوس ،ألحصل

عىل مرتب جيد ،وفوق هذا رشحتني الكلية جلائزة املجلس الربيطاين
املخصصة للمتفوقني من الطلبة األجانب ،وفزت هبا وهلل احلمد واملنة,

ومقدارها ( )1500جنيه إسرتليني وهذا مبلغ ضخم بالنسبة يل يف حينه.
كنت عضو ًا يف مجعية الطلبة املسلمني يف بريطانيا ،وهي مجعية

طالبية تضم أصحاب التوجه اإلسالمي من كل اجلنسيات ،وقد أسسها
نفر من كرام املسلمني أثناء دراستهم يف بريطانيا أمثال الداعية األستاذ

الدكتورعمرعبد اهلل ناصيف ،والداعية األستاذ الدكتور سليم احلسني،
وغريهم ،وبعد أن أهنيت درجة الدبلوم أصبحت مسؤوالً عن اجلمعية
يف منطقة مانشسرت.

كان ومازال يف مانشسرت مسجد رئييس أصله كنيسة ،اشرتاها جتار

وحولوها
أثرياء من أصول سورية ،وهم من سكان مانشسرت القدماءّ ،
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إىل مسجد ُس ّمي باسم املنطقة “مسجد ديسربي” ،وكنت أحد أعضاء
اإلدارة فيه ،وقد حتول الحق ًا إىل مركز إسالمي معتمد ،ملا له من نشاطات
وتأثري وسط اجلالية اإلسالمية.

هؤالء التجار ،أنفسهم جزاهم اهلل خري ًا ،كانوا يتربعون للمسجد

باستمرار -رغم أن ظاهرهم ال ُينبىء أهنم ملتزمون بجوهر اإلسالم -
حتى أصبح مركز ًا حيوي ًا ،فمث ً
ال يف رمضان كانوا يتكفلون بكل نفقات

اإلفطار والسحور لكل من حيرض إىل املسجد من عائالت وطالب ،مما

أتاح اجتامع معظم اجلالية اإلسالمية يف املنطقة تلقائي ًا ،خاصة أيام السبت
واألحد ،مما ّ
نشط العمل اإلسالمي الطاليب يف املنطقة كلها ،حيث كان

املسجد يف رمضان كخلية النحل ،وكل كان له نصيب ،نشاطات طالبية
شبابية وأخرى نسائية وحتى األطفال ،بحيث أن مانشسرت يف حينها
أصبحت مرضب املثل يف التواد والرتاحم.

مرحلة الدكتوراه ،أسهل بكثري من مرحلة الدبلوم ،حيث كان لدّ ي

متسع من الوقت للعمل اإلسالمي ،من خطبة اجلمعة إىل املحارضات يف
خمتلف املناطق واجلامعات ،وذات مساء زارين أخوان كريامن من العراق،

طلبا مني نسخ ًا من شهادايت ،وملا سألتهم عن السبب قالوا :إن وزير
الرتبية والتعليم يف اإلمارات العربية املتحدة – رمحه اهلل  -قرر أن يبتعث

جمموعة من الطلبة العرب املتفوقني عىل نفقة اإلمارات ،وكنت وهلل
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احلمد أحدهم ،فجزاه وجزاهم اهلل خري ًا ،وهكذا حتولت فجأة من طالب
يعيش باحلد األدنى عىل نفقة أشقائه إىل مبعوث ميسور احلال ،وفوق هذا

كنت معيد ًا يف الكلية براتب جيد ،فسبحان مغري األحوال الذي
وذاك ُ

بيده كل يشء ،وهو عىل كل يشء قدير.

قسمت وقتي جيد ًا والتزمت بذلك ،فالدراسة والكلية هلام كامل
ّ

أيام الدوام الرسمي ،والعمل اإلسالمي والزوجة هلام كامل هناية

األسبوع ،من مساء اجلمعة إىل صبيحة اإلثنني مع أيام العطل األخرى،
وكان هلذا التقسيم وااللتزام به وتوفيق اهلل نتائج رائعة ،فعىل املستوى
الدرايس أنني وبفضل اهلل استطعت أن أهني الدكتوراه فقط يف سنة

ونصف (ثامنية عرش شهر ًا) بعد الدبلوم ،وكان فيها إنجازات علمية ،ال
يمكن أن حتصل لوال توفيق اهلل ،منها براءتا اخرتاع ،لطرق تشخيصية
جديدة ،سجلتهام اجلامعة يف بريطانيا ،وحقيقة جديدة هلا عالقة بمرض
الزهري(السفلس ) ،وبالذات بالطور الثالث هلذا املرض ،الذي كان لغز ًا

ففرستْه هذه احلقيقة التي أثبتّها ،ونتيجة لقيمة املعلومات
حيري األطباء،
َ
الواردة يف رسالة الدكتوراهُ ،منِ َعت عن اجلمهور يف املكتبة العامة ملدة
ثالثة أعوام ،حتى تستغل اجلامعة كل ما فيها جتاري ًا( ،وهذا قانون خاص

برسائل الدكتوراه التي حتوي أمور ًا علمية جديدة) ،كانت تعليامت
اجلامعة تنص يف حينها أن احلد األدنى للدكتوراه هو سنتان (أربعة
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وعرشون شهر ًا) ،أما يف حالتي فقد قرروا أن يعتربوا سنتني أكاديميتني

(ثامنية عرش شهر ًا) ،وقد كان ذلك.

كل ذلك دون علم أو طلب مني ،فانظر كم هو التشجيع للتحصيل

والبحث واالكتشاف.

ومن األمور التي ال أنساها أبدا أثناء الدراسة ،أن اثنني من املدرسني

وحسن التعامل
يف الكلية كانا هيود ًا ،أحدهم كان مثاالً للجدية واملثابرة ُ
مع الطالب واإلنتاج العلمي ،فكان حمط إعجاب زمالئه األساتذة يف

الكلية وحمل احرتام الطالب ،واآلخر عامل بدرجة بروفسور خمتص بجهاز
املناعة ،عنده يشء من الغموض وكثري من اجلدية ،كان يأيت إىل الكلية عىل
الدراجة اهلوائية ذهاب ًا وإياب ًا ،وكنت أستغرب عندما أراه يف هناية الدوام

وهو يستعد للمغادرة ،حيث يلف بنطاله من األسفل بام ُيسمى باللغة

العسكرية «الطامقات الصفراء» ،حيث يستعملها العسكري فوق احلذاء
اخلاص لتثبيت البنطال جيد ًا ،وهي من كامل االستعداد العسكري ،وملا
يذهب
علمت أنه
سألت أحد طالبه عن هذا وغريه من الترصفات،
ُ
ُ

يف العطلة الصيفية إىل فلسطني املحتلة فيتدرب ويجُ دد لياقته العسكرية
ويعود للتدريس.

فعني عىل عمله واألخرى عىل دولة االحتالل ،فأين نحن شباب ًا
ٌ

وشيب ًا من فلسطني؟ ،بل أين نحن من أقصانا وقبلتنا األوىل؟!.
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الناس يف مساجدهم واهلل يف قضاء حوائجهم
يف يوم األحد املوافق 1980/8/17م رزقني اهلل بابني األول

«حممد» وكانت فرحتي به غامرة ،وبعد مدة الحظنا أن أحد أصابعه
مثني ،وال يستطيع أن يمده كام ً
ال بشكل مستقيم ،و ّملا رأه الطبيب اجلراح

قرر له عملية يفك فيها رباط األصبع ليصبح عادي ًا ،وحدد لذلك موعد ًا،
وعندما ُعدنا إىل البيت وجدت أن لدّ ي حمارضة إسالمية للطلبة املسلمني

يف جامعة سالفورد ،يف املوعد نفسه.

ويف املوعد املحدد للعملية أخذناه إىل املستشفى دون طعام أو

رشاب (رغم بكائه وتوسالته) حسب تعليامت الطبيب ،وقبل املوعد
بنصف ساعة كان يّ
عل أن أترك زوجتي معه يف املستشفى ،ثم أغادر

إللقاء املحارضة للطلبة املسلمني ،وفع ً
ال استودعتهم اهلل الذي ال تضيع
ودائعه وذهبت ،ويف هذه األثناء أرسل يل الطلبة أخ ًا ليأخذين بسيارته

للمحارضة ،وملا مل جيدين يف البيت أخربته جارتنا السيدة العجوز أننا يف
املستشفى ،فلحق بنا وأخربته زوجتي أنني ذهبت إىل املحارضة.

املدرج العلوية،
أثناء املحارضة دخل أحدهم من أحد أبواب
ّ

وكتب ورقة وأعطاها ملن أمامه وهذا بدوره أعطاها ملن أمامه وبقيت

تنحدر يف املدرج من واحد آلخر حتى وصلتني ،وملا فتحتها وإذا هبا
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تقول« :أبرشك بأن أبنك قد عاد إىل البيت سامل ًا غان ًام ،حيث رأه اجلراح

الكبري وعمل له املطلوب بدقائق ودون ختدير عام« ،محدت اهلل بصمت
وتنفست الصعداء وقلت يف نفيس «الناس يف مساجدهم واهلل يف قضاء

حوائجهم».

أكملت املحارضة دون أن يعلم أحد باألمر ،وبعدها قام هذا األخ

الذي كتب الورقة وأخرب اجلمهور بالذي حصل ،وكيف أنني حتاملت
عىل مشاعري األبوية ،وتركت زوجتي وإبني الوحيد عىل باب غرفة
العمليات ،وقدّ مت العمل اإلسالمي والوفاء باملوعد عىل ذلك ،فكان ما

املدرج بالتصفيق والتكبري ،فاغرورقت عيناي بالدمع تأثر ًا
كان ،فدوى ُ
وفرح ًا ،ألنني شعرت أن فائدة هذا الدرس الدعوي العميل كان أبلغ

تأثري ًا من املحارضة نفسها.

كانت ألبحاثي سالفة الذكر وأمثاهلا مردود مادي عىل اجلامعة
وعىل الباحث ،إذ ُأ ِ
نشئت رشكة إلنتاج الكواشف الطبية يف حرم جامعة
مانشسرت ،وبالذات يف مبنى كلية الطب ،واسم هذه الرشكة (رشكة

بروتيس « )»protous companyحيث كانت الربوفسورة (آن
مسرتاتس) من أعمدة هذه الرشكة ،وهي التي أرشفت عىل أبحاثي

السابقة ،والنتيجة أهنا قدّ مت يل عرض ًا مجُ زي ًا وراتب ًا ُم ٍ
غري ًا جد ًا للعمل

معهم يف تلك الرشكة ،إالّ أنني اعتذرت بلطف.
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أما عىل صعيد العمل اإلسالمي مع اجلالية ويف الوسط الطاليب،

فكان وهلل احلمد والفضل موفق ًا ومنتج ًا ،حتى أنني تدرجت حتى
أصبحت عضو ًا يف جملس الشورى عىل مستوى بريطانيا كاملة ،وحمارض ًا

عام ًا باللغة العربية واللغة اإلنجليزية يف خمتلف التجمعات وإحتادات
الطلبة يف اجلامعات املختلفة ،وقد ُدعيت كمحارض يطرح رؤية إسالمية

يف وقاية املجتمع من األمراض املنقولة جنسي ًا إىل العديد من اجلامعات
الربيطانية ،ألنني أثناء دراستي وبحثي لدرجة الدكتوراه يف موضوع

مرض الزهري أي السفلس( ،وهو مرض جنيس ينتقل بالزنا والشذوذ
اطلعت عىل كثري من احلقائق
اجلنيس) وخمالطة املرىض وحوارهم،
ُ

العلمية والطبية يف ما خيص جممل األمراض املنقولة جنسي ًا ،وأن ُأس
البالء يف انتشارها هو اإلباحية والشيوع اجلنيس ،من زنا وشذوذ جنيس

وعدم التزام بأوامر السامء التي حرمت كل هذه املامرسات ،نتيجة هلذا

كله وضعت كتايب «األمراض اجلنسية عقوبة إهلية» ،وأنا ما زلت طالب ًا
يف بريطانيا ،حيث القى رواج ًا كبري ًا لدرجة أن إحدى دور النرش يف
لندن تولت طباعته ثانية وتوزيعه ،ثم ُطبع مرار ًا يف األردن والبحرين
واندونيسيا وكوردستان ،وأصبح يوزع جمان ًا للشباب.
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عودة إىل الوطن مع اإلصرار
رغم العروض املغرية ،واحلياة اهلانئة يف بريطانيا ،إال أنني فضلت

العمل يف األردن  -رغم صدود بعض املسؤولني بسبب انتامئي الفكري
ألين من عائلة معروفة بأهنا من اإلخوان املسلمني  -وأمضيت بعض
الوقت بحث ًا عن عمل ،حتى تيرس بعد جهد جهيد يف كلية العلوم
الطبية املساندة يف جامعة الريموك (1982م) ،أستاذ ًا للجراثيم الطبية،

وقد أعطيت عميل ُج ّل وقتي ،فكنت يومي ًا أول الداخلني إليها وآخر
املغادرين منها ،ونشأت عالقة وثيقة بيني وبني طاليب ،الذين ما زلت

فخور ًا بصحبتهم حتى اآلن.

تركت اجلامعة نتيجة لبعض ترصفات الرئاسة معي والتي مل

تعجبني ،وتوجهت إىل القطاع اخلاص ،حيث أنشأت خمتربات القضاة
التخصصية للتحاليل الطبية يف مدينة إربد ،وقد اهنال املرىض عىل
املختربات بشكل أكرب مما كنت أتوقع ،فأخذ العمل فيها ُجل وقتي،

أدرسهم ،طلبت مني رئاسة
ولكن بسبب إحلاح الطالب الذين كنت ّ
اجلامعة أن أعمل فيها ولو جزئي ًا ،فوافقت عىل ذلك حلبي وتعلقي هبؤالء

الطالب ،وقد استمرهذا األمر ألكثر من شهر ،ثم اعتذرت اجلامعة عن
درس هذه املواد داخل اجلامعة ،فشكرهتم
االستمرار ،بحجة توفر من ُي ّ
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النشغايل واعتذرت لطاليب وانرصفت كلي ًا للعمل يف املختربات.

فوجئت باألسبوع التايل –ودون علمي -أن الطالب قد أرضبوا

عن الدراسة ،وطالبوا اجلامعة بإعاديت ،وقالوا لرئيس اجلامعة -
الدكتورعدنان بدران حينها -نحن؛ أي الطالب عىل استعداد لدفع
راتب الدكتورعبد احلميد ،إذا كانت اجلامعة فقرية ،وقد بذل الدكتور

سعد حجازي (وكان عميد ًا للكلية يف ذلك الوقت) جهد ًا كبري ًا ترغيب ًا
وترهيب ًا إلقناع الطالب بالعودة إىل دراستهم ،كام كان يل جهد مساند
هلذا ،حيث زارين هؤالء الطالب األصدقاء يف املختربات ،وقدموا يل

رجا ًء حار ًا أن أعود للجامعة ،ولو عىل نفقتهم اخلاصة ،فأفهمتهم أنني
مشغول جد ًا وال أستطيع اجلمع بني العملني ،ونزوالً عند إحلاحهم
وافقت عىل العمل اجلزئي ،وكان عدد طالب الدفعة الثانية يف الكلية

محاد وعامر ناجي وأمني
اثنني وثامنني ،أذكر منهم غسان سحايب وتيسري ّ

عواد وهاين عنبتاوي وسوسن الصغري...الخ ،وكان من أكثر املتحمسني
من الدفعة األوىل الطالب سمري القبطي والطالبة روال غنام ،ومها ليسا
مسلمني .وفقهم اهلل مجيع ًا حيثام كانوا.

ومن مجيل النوادر التي حصلت معي أثناء اشتغايل يف املختربات

والتدريس مع ًا ،أنني كنت دائم االنشغال باملختربات واملحارضات
والعمل الدعوي ،أركض من هنا إىل هناك ،كنت وما زلت  -وهلل
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احلمد  -من املهتمني هبندامي مع الربطة املناسبة ،ألنني أعتقد ّ
أن من

كامل الفائدة والتأثري باآلخرين  -طالب ًا أو مرىض أو مراجعني  -أن

يكون اإلنسان مهندم ًا مرتب ًا ومنضبط ًا بمواعيده ،عالوة عىل متكّنه من
لدي نوع من الربطات ال
مادة حمارضته ،خاص ًة إذا كان داعية ،وقد كان ّ

تلتف حول العنق ،ولكن جمرد زر ُيكبس عىل ملتقى طريف ياقة القميص
من األمام ،وأكثر من يستعمل هذا النوع هم املشغولون املستعجلون،
واملشكلة يف هذا النوع أنني كنت أحتار كيف أعلقه مع املالبس يف اخلزانة
عند العودة إىل البيت ،فكنت أعمد إىل كبس زر الربطة يف اجليب الداخيل

للجاكيت و تبقى هكذا معلقه معها.

والشاهد هنا أنني يف صبيحة أحد األيام كنت يف قاعة املحارضات

أمام الطالب ،وأثناء املحارضة مددت يدي إلخراج قلمي من اجليب
الداخيل ،فشعرت أن ربطتني تتدليان مع ًا عىل صدري ،واحدة من رقبتي
واألخرى من جيبي الداخيل ،حيث يبدو أنني من الرسعة واالستعجال

يف الصباح ،استعملت ربطة جديدة للعنق ونسيت األوىل املدالة من
اجليب ،فشعرت بقليل من احلرج ،ومددت يدي دون أن أتوقف عن
املحارضة ،وفككت زر الربطة املعلقة باجليب الداخيل ،ومجعتها شيئ ًا

فشيئ ًا يف راحتي وهي حتت اجلاكيت ثم دسستها يف اجليب نفسه ،و كفى

اهلل املؤمنينّ القتال.
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ورغم أن عميل اجلامعي بعدها اقترص عىل املشاركة يف اإلرشاف عىل

رسائل الدراسات العليا ،إال أن رغبتي بالتدريس ،واملحارضات ،ومالحقة

كل جديد مل تتوقف ،لذلك انشغلت باملحارضات العامة يف اجلامعات،
واملعاهد ،واملدارس ،واملساجد ،واملؤمترات املختلفة داخلي ًا وخارجي ًا،

مركّز ًا عىل أمرين األول سلسلة من املحارضات حتت عنوان عريض
مضمونه« :العلم يدعو إىل اإليامن» ،والثاين سلسلة أخرى من املحارضات
يف موضوع «وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز».

كنت ُأدعى بني احلني واآلخر من قبل دائرة اإلفتاء يف القوات

املسلحه األردنية حمارض ًا يف مؤمترهم السنوي ،وهلذا نشأت عالقة
وثيقة مع أئمة اجليش الكرام ،مما حدا هبم إىل دعويت إللقاء حمارضات
علمية طبية ،تثقيفة توعوية وقائية ألفراد كتائبهم وألويتهم ،وكم كنت

سعيد ًا بذلك ،وقد اهتموا هبذا اجلانب كثري ًا ،لدرجة أن سالح اجلو
امللكي نقلني بطائرة هيلوكبرت إىل قاعدة يف أقىص اجلنوب ،وأخرى

يف أقىص الرشق من األردن إللقاء مثل هذه املحارضات ،وال أنسى
الطيارين الكريمني اللذين كانا يف اهليلوكبرت ،إذ أرادا أن ُيطلعاين عىل
كيفية دور هذا النوع من الطائرات يف املعركة ،فكانا يسلكان ممرات بني

اجلبال وطرق ًا موازية للهضاب ،كانت تُشعرين أننا سنصطدم بجبل ال
حمالة ،فكنت أغمض عيناي وأشد بيدي عىل قلبي ،ألنني كنت أشعر
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أنني أهوي يف بئر سحيق ،وبني انخفاض وارتفاع ورسعة عجيبة ،كنت

أحافظ عىل إبتسامتي املصطنعة ،إبتسامة املتحامل عىل نفسه وهو يميش
إىل حبل املشنقة ،ومع أنني حتاملت عىل نفيس وأظهرت قدر ًا كبري ًا من

الشجاعة ،إالّ أنني كنت أرتعد من داخيل ،أما الطياران الكريامن فكانا
يضحكان ألهنام اسرتجعا مشاعراخلوف بداية تدريبهام ،ولكنهام قبل

اهلبوط يف القاعدة اشرتطا يّ
عل أن ال أبوح بالرس للقائد.

اجتهدت أن أستفيد من وقتي كله ،لي ً
ال أو هنار ًا ،فداومت عىل

استمرارية املطالعة والتعمق يف كل ما يربط علمي وختصيص باإليامن،

فت يف هذا  -وهلل احلمد  -العديد من الكتب وطبعتها ووزعتها
وقد أ ّل ُ
مسامهة مني يف تثقيف الشباب ،وتوعيتهم يف بالدنا العزيزة بن ّية أهنا

«تهُ دى وال تُباع» كنوع من زكاة العلم الذي رزقنيه ريب من غري حول
مني وال قوة ،ومنها:

    -1األمراض اجلنسية عقوبة إهلية.
    -2الطب الوقائي يف اإلسالم.
    -3اإليدز حقائق وأرقام.

    -4الفحص الطبي قبل الزواج ..رضورة أم ترف؟
    -5اإليدز ..حصاد الشذوذ.

    -6جون واإليدز ..قصة من الواقع.
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      7نريان اإليدز حترق شباب العامل ،فمن املسؤول؟
    -8عجائب امليكروبات السبع.

    -9امليكروبات وكرامات الشهداء.

 -10قــوم لـــــوط فــي ثوب جديد.

 -11امليثاق األخالقي للعاملني يف التثقيف اجلنيس.
 -12قصص يف الطهر و العفاف.

 -13الشذوذ و الضالل جملبة للعقوبة اإلهليه.
 -14مبادئ الوقايه يف اإلسالم.
 – 15أوراق متناثرة.

 – 16خواطر متفرقة.

 – 17األمراض املنقولة جنسيا،سؤال وجواب.
 – 18الرتبية اجلنسية رضورة أم ترف؟.

 – 19الدليل التدريبي للوقاية من األمراض املنقولة جنسيا وااليدز.
 – 20العالمِ الداعية ومنهجية التفكري.
 – 21الرؤية اإلسالمية يف مواجهة االيدز (مع اخرين).
 – 22خواطر علمية.

 – 23كتاب مرشوع وقاية الشباب.
 – 24حمطات وعرب.

 – 25اربعة كتب باللغة اإلنجليزية.
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وبام أن مواضيع األمراض املنقولة جنسي ًا ،واملخدرات ،واإليدز…

الخ ،مشاكل إجتامعية ،وأكثر ضحاياها من الشباب ،كان ال بد من
إيضاح خطورهتا هلم ،هلذا كان الطلب كبري ًا وغزير ًا عىل هذا النوع من
املحارضات ،من داخل األردن وخارجه ،بحيث تطور األمر إىل سلسلة

من املحارضات والدورات يف عمل عاملي كبري  -سنفرد له حمطة خاصة
 -حتت مسمى «مرشوع وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا».

وهنا البد من أن اقدم نصيحة للشباب ،فرغم أن اإلنسان جيب أن

يكون إجيابي ًا منتج ًا ،متبحر ًا يف ختصصهُ ،يشكل إضافة نوعية ملجتمعه
ووطنه ،يستفيد من وقته ما استطاع إىل ذلك سبيالً ،إالّ أن هذا جيب أن
ال يكون عىل حساب زوجته وأوالده ،فاحلق أن يأخذ ٌ
كل نصيبه من

االهتامم والراحة واالستجامم ،حتى يف فرتة قمة العطاء والنشاطُ ،أذكّر

هبذا ألنني نسيت الكثري منه يف غمرة النشاط والعمل ،وندمت ألنني مل
أطبقه متام ًا يف حينه ،ألن االستدراك املتأخر ال ُيعطي األثر نفسه ،فأحسن

طعم للفاكهة هو يف موسمها الطبيعي ،وربام القلة هم الذين يتذكرون
عملي ًا ،ذلك من ُحسن فهمهم وتطبيقهم ألوامر املصطفى  ،الذي دلنا

عىل ما ينفعنا دنيا وأخرة ،حيث يقول« :صم وأفطر وقم ونم فإن جلسدك
عليك حق ًا ،وإن لعينك عليك حق ًا وإن لزوجك عليك حق ًا ،وإن لزورك

عليك حقا"( ،البخاري) ويقول أيض ًا (إن لربك عليك حق ًا ،وإن لنفسك
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عليك حق ًا ،وألهلك عليك حق ًا ،فأعط لكل ذي حق حقه).

وصدق من قال :إن هناك ثالث مراحل مضحكة يف احلياة ،أوهلا يف

سن املراهقة ،حيث متلك الوقت والطاقة ،لكن ليس لديك املال.

ووسطها يف مرحلة العمل حيث متلك املال والطاقة ،لكن ليس

لديك الوقت.

وآخرها يف مرحلة الشيب حيث متلك املال والوقت ،لكن ليس

لديك الطاقة ،وهلذا فهنيئ ًا ملن وعى وطبق حديث الرسول  من البداية

وأعطى كل ذي حق حقه.
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ولآلخرين نصيب
نشأت عالقة طيبة بيننا و بني الربوفسورة «آن مسرتاتوس» وخاصة

مع زوجتي ،حيث زارتنا يف األردن بعد التخرج مرار ًا ،وأذكر أن أول

زيارة هلا عام 1984م ،حيث كنت أسكن يف بيت مستأجر يف مدينة إربد،

ووضعي املادي عىل (قد احلال) ،فجهزت هلا شقة يف السكن اجلنويب
جلامعة الريموك ،وذلك بالتعاون مع األستاذ الدكتور سعد حجازي،

حيث كان حينها عميد ًا لكلية الطب ،ورحب هبا كربوفسورة زائرة

للجامعة.

فلام وصلتنا ،أكرمناها يف بيتنا ،ثم مهمنا بنقلها إىل شقة اجلامعة،

وذكرت هلا ترحيبهم هبا كزائرة لكلية الطب ،ففاجأتنا حني قالت :أرغب
أن أبقى هنا عندكم ،إذا توفرت غرفة زائدة يف بيتكم ،وال يوجد مانع

لديكم ،فام كان منا إال أن أطلعناها عىل غرفة نوم فيها رسير واحد،

تنام عليه ابنتاي الصغريتان ،حيث مل يكن حينها لدينا إال ولد وابنتان،
أفض ُل هذا الرسير عىل شقة اجلامعة،
أكربهم عمره أربعة أعوام ،فقالتّ :

فام كان لدينا خيار إال الرتحيب هبا ،و ّملا ج ّن الليل وانتهينا من جلسة
ترحيبية إضافية ،ذهب ٌ
كل إىل غرفته ،حيث إجتمع كامل أفراد العائلة
اخلمسه يف غرفة نومي واحتلت هي الغرفة األخرى ،وبعد ساعة من
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الزمن وإذ بصوت غريب وخشب ينكرس يف غرفتها ،فهرعت إليها
زوجتي مذعورة ،فوجدت الضيفة تضحك ،وقد علقت يف وسط الرسير

حيث انكرس خشبه وهبط بحمولته ،فضحكنا مجيع ًا وقلنا هذا ما لدينا،
وتقبلت األمر بعد أن أصلحنا ما يمكن إصالحه.

عندما احتفلنا هبا أول مرة إلكرامها ،واظهار الكرم العريب كالعادة،

قدمنا هلا منسف ًا أردني ًا ،فلام رشحنا هلا عنه وعن كيفية أكله عندنا ،و ّملا رأته
كومة من الرز مكسوة بقطع كبرية من اللحم  -حيث القطعة الواحدة

تكفي انجليزي ًا يوم ًا كام ً
ال  -سألت زوجتي كم عدد املدعوين؟ ،فلام

علمت أن ال أحد غريها استغربت !،ألن العدد ال يتناسب مع الكمية
أدركت أننا أحيان ًا نبالغ بإكرام الضيف ،ولو أننا نعود إىل
الكبرية ،عندها
ُ

األصل ،اقتصاد ًا دون بخل لكان أفضل.

وعندما زارت عامن ألول مرة ،ورأت القصور الفارهة ،املرتامية

يف أطراف عامن بأحجارها البيضاء قالت كلمة ال أنساها« ،أنتم تدفنون

أمواالً طائلة يف األرض» ،طبع ًا تقصد تكلفة البيوت الباهظه ،مرة أخرى،
نعم نحن العرب عندنا إرساف وكثري من التبذير.

عيل للعمل معهم يف (مانشسرت) ،وبالذات
ونتيجة اإلحلاح املتكرر ّ

يف هذه الرشكة (رشكة بروتيس) واعتذاري املستمر ،سألتني عن السبب،
فذكرت هلا أن أحد األسباب هو أنني أصغر إخواين سن ًا ،ووالديت طاعنة
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يف السن ،وواجبي أن أخدمها ،وأقدم هلا كل ما أستطيع ألننا ،نؤمن

بأن اجلنة حتت أقدام األمهات ،فالتفاين يف خدمتها هو من أرقى أنواع
العبادات ،وطبع ًا هي تعرف أنني وزوجتي ملتزمان ديني ًا ،وأظهرت

لنا قدر ًا كبري ًا من االحرتام والتقدير ،فام كان جواهبا إال أن قالت :نحن
عىل أتم االستعداد الستقدام والدتك لتعيش معك يف بريطانيا ،وتقدم

وافقت عىل العمل معنا يف الرشكة ،وحقيقة
هلا ما تُريد من خدمة ،إذا
َ
أسباب اعتذاري عن تلبية طلبهم للعمل يف بريطانيا  -رغم ُحسن تعامل

الربوفيسورة «آن مسرتانس» معي ،ورغم الراتب املغري  -كان شعوري

الداخيل وقناعتي أن بالدنا بحاجة جلهودنا عىل بساطتها ،فإذا آثرت أنا
احلياة اهلانئة هناك ،وآثرغريي ذلك أيض ًا ،فلمن نرتك األوطـــان؟ ،ومن

الذي سيخدم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ ،ناهيك عن اعتقادي اليقيني

ب ُقدسية هذه املنطقة وخصوصيتها ،وأن السكن والعمل فيها رباط يؤجر
املرء عليه ،هبذه النية رفضت االستجابة لطلبهم ،فكافأين اهلل بام مل أكن

أحلم به يوم ًا ،والفضل واحلمد له يف األوىل واآلخرة.

وبعد حضور الربوفسورة «آن» إىل األردن للمرة الثانية ،وتأكدت

من إرصاري عىل االعتذارعن العمل معهم ،اتفقنا أن أرسل هلا جمموعة
درستهم أو أرشفت عىل رسائلهم لدرجة
من خرية طاليب ،الذين ّ

املاجستري يف اجلامعة ،ليعملوا أبحاث ًا لصالح الرشكة مقابل أن تتكفل
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الرشكة بمتطلبات اجلامعة املادية ،لدرجة الدكتوراة ،وفع ً
ال هذا ما
حصل.

ست من الطالب ،وشهد اهلل
در ُ
رشحت هلا ثالثة من خرية من ّ

أن معياري يف الرتشيحات هلذه البعثات اعتمد عىل الكفاءة واإلنجاز

وحسن اخلُلق ،بعيد ًا عن التصنيفات الضيقة ،جغرافي ًا أو فكري ًا،
العلميُ ،
فكانت مقابلتهم األوىل مع الربوفسورة يف مكتبي يف املختربات يف إربد،
حيث منحتهم بحكم صالحياهتا قبوالت مبدئية يف جامعه مانشسرت

لدرجة الدكتوراة حتت إرشافها ،وقد أبدع هؤالء الفرسان الثالثة يف

دراستهم وأبحاثهم ،وكانوا عىل قدر املسؤولية وخري سفراء لبلدهم،
وهم ممدوح حراحشة الذي أصبح وهلل احلمد بروفسورا يف التكنولوجيا

احليوية يف جامعات عدّ ة ،وكذلك الدكتور عدنان جرن أستاذ اجلراثبم
يف جامعة آل البيت ،و أخري ًا األستاذ الدكتورعيل حجري ،حيث عمل

حمارض ًا يف الكلية نفسها ،بعد حصوله عىل شهادة الدكتوراه ،وعىل شهادة
مهمة جد ًا أخرى وهي (.).MRCPath

ويف زيارة الدكتورة «آن» الثالثة إىل األردن يف بداية التسعينيات،

حيث جاءت بر ًا عن طريق سوريا بعد زيارهتا لدمشق ،وقد استقبلها

معي نفر من طالهبا يف الرمثا ،وكان ملدير رشطة احلدود موقف كريم
أعددت
حلسن استقباله ولطفه وأدبه اجلم ،ثم جئنا مجيع ًا إىل إربد ،حيث
ُ
ُ
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هلا وللمستقبلني غدا ًء يف بيتي ،وعندما كنا عىل مائدة الطعام أبدت
إعجاهبا بدمشق ،ثم ببعض اآلثار التي رأهتا هناك ،فطلبت منها أن

ترشح لنا املزيد ،فسألتني باستغراب أمل ترها وهي قريبة جد ًا من إربد؟،
فقلت هلا :ال مل أرها ،فسألتني باستغراب أشد :ملاذا؟ ،فقلت هلا :ممنوع

يّ
عل دخول سوريا ،فقالت بحس األورويب الذي يتمتع بحرية منقطعة

النظري :ملاذا ممنوع؟ ،فقلت هلا  -يف غمرة ضحك الشباب املوجدين
معنا  -أنني مصنف كإرهايب أصويل ،فسقطت امللعقة من يدها ،وسألت

مرة أخرى :أأنت إرهايب؟! ،فقلت هلا :هكذا مصنف ،ولست أنا فقط

ولكن صديقتك – زوجتي  -مصنفة كذلك ،فقالت هذا ليس معقوالً،
فسألتها ما رأيك أنت بعد معرفتك القريبة بنا أنا وزوجتي ،هل الحظت

علينا شيئ ًا من هذا؟ ،وهل سمعت منا يوم ًا أمر ًا خارج نطاق االعتدال
واملنطقية؟ ،وهي تكرر يف كل مرة ( ،)neverيعني أبد ًا.

عندها أوضحت هلا أن احلكام ظلمة ،ال يعدلون وال حيبون من

ينتقدهم ،فمعظمهم يف واد ومصالح الشعب يف واد آخر ،املهم عندهم
أن جيمعوا ما حيلو هلم من جاه و سلطان ومال ،ولو مات الناس جوع ًا،

ونحن اإلخوان املسلمني نذرنا أنفسنا خلدمة دين اهلل ،و تقديم ما

نستطيع ملساعدة اآلخرين ،ونقول احلق ولو غضب احلكام ،فام حدث
بني اإلخوان املسلمني يف سوريا وبني احلاكم الظامل هناك يف الثامنينيات،
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أدى إىل قتلهم أو سجنهم وترشيد من بقي منهم حي ًا ،و ُمنع كل متعاطف

معهم من اإلخوان املسلمني يف األردن ،من دخول سوريا ،وصنفونا
بقائمة اإلرهابيني ،ولذلك فأنا مل أدخل سوريا منذ هناية السبعينيات ،وأنا

مطلوب هلم فلو دخلت لفعلوا يب األعاجيب ،وربام معظم املوسومني

باإلرهاب ربام أهنم منه براء ،ولكن اإلعالم الغريب والرشقي املتأثر
ضخم مثل هذه األخبار جلعل الناس يعتربون أن كل مسلم
باليهودُ ،ي
ُ

متدين إرهابي ًا ،فأحسسنا مجيعا أهنا تأملت ملا سمعت وعرفت الكثريعن
اإلخوان املسلمني ،وعن ظلم احلكام هلم.
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اجللسة العائلية
قدر اهلل يل أن أكون من حجاج قافلة املستشفى اإلسالمي لعام

1987م ،وكان أمريها األستاذ الفاضل والداعية الكريم داوود قوجق-
رمحه اهلل  ،-كام ضمت تلك القافلة جمموعة من أهل اخلربة والسابقة،

وكان من بينهم نائب احلركة اإلسالميه يف الربملان األردين األستاذ املريب

شاعر األقىص يوسف العظم رمحه اهلل.

كانت الرحلة مربجمة ومنظمة ،بحيث شارك اجلميع يف الندوات

واملحارضات للقافلة كاملةٌ ،
كل يف جمال اختصاصه ،حيث أذكر أن

مشاركتي األوىل كانت عن السواك ونظافة الفم ،وعندما كان دور

األستاذ يوسف العظم ،كانت حمارضته تربوية ،فيها جمموعة من النصائح

يفرغ كل زوج ساع ًة من وقته عىل األقل يف األسبوع،
العملية ،ومنها أن ّ
جيلس فيها إىل زوجته وأوالده ،يقرأون ويتذاكرون ،ويتحدثون يف

شؤون األرسة ،والتخطيط للمستقبل ،وشدّ د علينا هبذه النصيحة قبل
فوات األوان ،وقال :فائدهتا تظهر باالستمرار واملداومة والتبكري ،أي

واألطفال صغار.

فبدأت بتطبيقها منذ
وقدر اهلل يل أن استفدت من هذه النصيحة،
ُ

ُعدت من ذلك احلج ،وحتى يومنا هذا ،فإن كنت غائب ًا تعقدها زوجتي
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مع األوالد ،وإن كنا غائبني يف سفر يعقدها االبن األكرب ،وهكذا،
واجتهدنا يف وضع برنامج لذلك ،وكانت وهلل احلمد ذات فوائد عظيمة،
جرهبا ،واستمر عليها.
ال يعرفها إال الذي ّ

نعقدها كل يوم مجعة ملدة ترتاوح بني الساعة إىل الساعتنيُ ،قبيل
ٍ
آليات
ثم تفسري ًا
الصالة ،نقرأ فيها سوريت الكهف ويس ،واملأثوراتّ ،
ٍ
منتقاة ،ثم قراء ٌة من كتاب رياض الصاحلني ،ثم قراء ٌة ألحد األبناء
ٍ
ٍ
خمتار ،مثل صفات الرسول  أو كتاب "فنون الذوقيات
كتاب
من
ُ
نسأل الزوجة عن مهوم
واإلتيكيت اإلسالمي" وما شابه ذلك ،ثم

األوالد ومشكالهتم خالل األسبوع ،لن َُح ّلها بالتحاور والتشاور بني
اجلميع ،ثم يتبعها أحيان ًا إعالن عن السامح عن أي خطأٍ ارتُكب خالل
األسبوع إذا ذكره ،رشيطة عدم العودة إليه ،ثم اال ِّطالع عىل العالمات
وبرامج االمتحانات للتعاون يف تيسريها ،ثم نختم بالصالة عىل رسول

اهلل  مائة مرة.

وقد الحظت لذلك فوائد عديدة ،منها أن اجلميع صغار ًا وكبار ًا

حفظوا سورة الكهف ويس واألدعية املأثورة تلقائي ًا ،ثم سمعوا
تفسريات لعدد من سور القرآن الكريم ،ثم جمموع ٌة كبري ٌة من األحاديث

النبوية الرشيفة ،عالوة عىل ما نقرأ مجيع ًا من كتب ،كام تعودوا أن ال
خيرجوا من البيت إال وهم عىل وضوء ،مع حفظ أدعية اليوم و الليلة.
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واألهم من ذلك التعود عىل هذه اجللسة ،خيفف مهوم الزوجة،

ُ
وحيل مشاكل األوالد أوالً بأول ،ثم التعود عىل احلوار منذ الصغر،
وطرح اآلراء ،والتكلم أمام اآلخرين ،عالوة عىل تصحيح املفاهيم

اخلاطئة ،التي يمكن التقاطها من املدرسة أو الشارع ،ثم إعطاء اجلوائز

التشجيعية عىل التفوق وحفظ القرآن الكريم ،بحيث يصبح كل عضو يف

األرسة م َّطلع ًا عىل برامج اآلخرين ملزيد من التعاون يف تنفيذها ،وملزيد
من اجلذب وحتبيب األبناء هبذه اجللسة كانت أحيان ًا تنتهي بغداء شهي

أو رحلة ترفيهية إىل مكان حيبونه.

أصبح األمر من املسلامت عند األبناء والبنات ،أن يستمروا عىل

مثل هذه اجللسة يف بيوهتم بعد الزواج واالستقالل ،وهذا ما اتفقنا عليه
مجيع ًا ،وكم هي فرحتي و رسوري باعتباري أب ًا عندما أزور أحدهم أو
إحداهن يف بيتها ،ألعلم أهنم قد فرغوا لتوهم من جلستهم العائلية،

والفرحة األكرب التي تريح النفس أن أسمع من حفيد أو حفيدة تُذكّر

والدهيا بوقت سورة الكهف ،كناية عن اجللسة العائلية.

هذه الفوائد ال تجُ نى من جلسة يتيمة أو اثنتني ،أو جلسة يف الشهر،

بل البد من االستمرار فيها ،واملداومة عليها أسبوعي ًا ،مهام كان عمر

الطفل صغري ًا ،أو عمر األب كبري ًا ،فال بد أن تبدأ ،وال بد من كرس حاجز
الرتدد ،ومقارعة الشيطان ،واإلرساع يف االلتزام هبا ،فأفراد األرسة مجيع ًا
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بحاجتها ،ففوائدها عظيمة لألبناء واآلباء واألمهات ،عىل حد سواء.

فقد ثبت أن ال يشء جيلب السعادة يف هذه احلياة للوالدين بعد

اإليامن ،مثل الولد الصالح والبنت الصاحلة ،كام ثبت من مشاهدات
الواقع الكثرية أن املال واجلاه واملنصب أمور زائلة ،وال جتلب سعادة

وحدها ،فكم من غني ليس بسعيد ،وكم من مشهور حيسبه الناس سعيد ًا

فتنتهي حياته باالنتحار ،إذ ًا فام بال اآلباء منشغلني عن أوالدهم لي ً
ال
وهنار ًا ،هذا برشكاته وآخر بتجاراته ،حتى أصبحت تربية أبنائنا ليست
نتاجنا ،بل نتاج اخلادمات واإلنرتنت والفضائيات ،واحلصيلة تراجع
يتلوه تراجع مع مزيد من االنفالت واالنحالل.

خيربنا أهل االختصاص أننا نحصد سلوك ًا من أبنائنا يف سنيي

مراهقتهم ،كانعكاس ملا زرعناه فيهم يف السنوات الست األوىل من
حياهتم ،فامذا زرع األب املشغول لي ً
ال وهنار ًا ،جلمع املزيد من املال ،يف

نفوس أبنائه حني ُيغادرهم يف الصباح الباكر ،وهم نيام ويعو ُد إليهم
يف ساعة متأخرة وهم نيام أيضا؟ ،وماذا زرعت األم املشغولة بعملها
ومكياجها وموضاهتا ،وسلمت األمر كله للخادمات؟ ،والنتيج ُة مزيد

من امليوعة والفساد األخالقي ،والعقوق والتفكك األرسي وخراب
البيوت ،ويف النهاية ندم متأخر ،والت حني مندم.
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شاب عريب مسلم هاجر إىل بالد يف أقىص الرشق ،قبل أكثر من

نصف قرن ،حيث كانت تلك البالد بكر ًا ،وجمال العمل فيها متيرس
ورزق بابنتني ،كام
ومفتوح عىل مرصاعيه ،اهنمك بالعمل ،ثم تزوجُ ،

ُرزق ماالً كثري ًا ،حتى أصبح مليونري ًا معروف ًا ،لكن هذا املال الذي مجعه

بكده وعرقه كان يشغله دائ ًام عن صغريتيه ،وبعد أن جتاوزتا سن البلوغ،

تفاجأ والدمها بغياهبام عن البيت ،و ُدهش لدرجة الصدمة عندما وجدمها
قد تركتا رسالة موقعة منهام يف البيت ،تُفيد بأهنام قررتا ترك البيت إىل األبد

لتعيشا وحدمها بحرية تامة ،بعيد ًا عن والدهيام وعىل طريقتهام اخلاصة.

وحسب قوانني تلك البالد ،فهذه تُعد حرية شخصية ،لذلك

اليستطيع أحد  -بحكم القانون  -إجبارمها عىل غري ما تريدان ،ولكم
سمعت مبارشة يف إحدى
أن تتصوروا حال هذا الوالد املسكني ،وقد
ُ

زيارايت الدعوية إىل تلك البالد ،شكواه املريرة التي يقول فيها «ليتني
أعود فقري ًا كام كنت رشيطة ان تعود ابنتاي ايل حضني وبيتي».

إذ ًا االنشغال يف مجع املال وترك األبناء وهم صغار ،ال ُيفيد بل يعو ُد

باحلرسة والندامة عىل الوالدين بسبب ضياع األبناء ،ثم عىل املجتمع

بشكل عام.

أهيا اآلباء ،أيتها األمهات ،استفيدوا من هذه اجللسة غري املكلفة

ّ
وحذروهم مما يرضهم ،فام أمجل
قبل فوات األوان ،وانصحوا ألبنائكم
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أن يسمعوا مث ً
كرم اهلل وجهه  -وهم يف
ال النصائح املنسوبة لإلمام عيل ّ -
سن صغرية لتُساعد يف نضجهم املبكر ومنها مثال:

«كن عىل حذر من الكريم إذا أهنته ،ومن العاقل إذا أحرجته ،ومن

اللئيم إذا أكرمته ،ومن األمحق إذا مازحته ،ومن الفاجر إذا عارشته ،وإين
ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية ،وذقت املرارات كلها فلم

أمر من احلاجة إىل الناس ،ونقلت احلديد والصخر فلم أجد أثقل
أجد ّ

من الدين ،واعلم بأن الدهر يومان ،يوم لك ويوم عليك ،فإذا كان لك
فال تبطر ،وإذا كان عليك فال تضجر ،فاصرب فكالمها سينحرس».

فجزى اهلل أستاذنا الكريم ،املريب الفاضل يوسف العظم – رمحه

اهلل  -عىل هذه النصيحة املفيدة ،وتغمده بواسع رمحته ،ونفعه بأجرها

وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة.
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وفــاء للوطـن
وكام توقعت جملة األمة عندما أجرت معي مقابلة يف بريطانيا

سجلت براءيت االخرتاع اجلديدتني للتشخيص ،أن
1982م ،حني
ُ

يكون هلام مردود عميل جتاري ،وفع ً
وأنشأت يف بداية
ال حصل ذلك،
ُ
التسعينيات من القرن املايض مع جمموعة من أهل االختصاص من

العلامء األردنيني ،رشكة إلنتاج الكواشف الطبية ،معتمدة بشكل رئيس

عىل أبحاث خمتصني أردنيني ،ومستعملة املواد اخلام من األردن ،فكانت

الرشكه العربية إلنتاج الكواشف الطبية (أرقم) ،) )ARCOMEX

التي تستنبت تكنولوجيا الكواشف الطبية يف األردن.

وكان من أعمدة هذه الرشكة والعاملني فيها بصمت وإخالص

وجدّ ية تامة ،األستاذ الدكتور فاروق قعدان  -خريج أرقى اجلامعات

األمريكية  -صاحب الباع الطويلة واحلس الوطني اإلسالمي املرهف،

املسكون هبموم املسلمني ،حيث أبدع وأدار الرشكة بحكمة ،رغم ما

أحاط هبا من ظروف صعبة أثناء التأسيس ،والعامل العميل اجلاد اآلخر

كان الدكتور أمحد العرجا  -رمحه اهلل رمحة واسعة  -الذي أبدع إبداعات
ال يعرف قيمتها إال أهل االختصاص ،استطعنا بفضل اهلل أن ننتج

كواشف طبية عديدة ٌ
كل يف جمال اختصاصه.

124

هذه الكواشف هلا أرسارها العلمية ( ،)know howتُصنع من

ُسوق يف األردن ،والعديد من
مواد أردنية وبأيدي علامء أردنيني ،وت ّ
الدول األجنبية ،وبأسعار مذهلة إذا قورنت بام اعتدنا رشاءه من الغرب،

حتى ّ
أن الربفسورة (آن مسرتاتوس) يف زيارهتا األخرية ،اطلعت عىل
الرشكة ومنتجاهتا ،وتعجبت كيف أننا استطعنا عمل أحد الكواشف يف

األردن بينام فشلوا يف ذلك يف رشكة (بروتيس) الربيطانية.

وقد نمت الرشكة برسعة كبرية ،وتفاءلنا هبا كثري ًا ،حيث تكاثر

إنتاجها العلمي يف التسعينات ،لدرجة أن تقدمت جمموعة من اململكة
العربية السعودية تابعة إلحدى استثامرات الراجحي ،وطلبت منا أن

نُقيم مصنع ًا تشاركي ًا مشاهب ًا يف السعودية ،رحبنا بذلك ،وجهزنا وإياهم

االتفاقية املبدئية ،ثم أخذوا عينات عشوائية من املنتجات ،وأرسلوها إىل
ذات مستوى
خمتربات عاملية مرجعية لتقييمها ،وبعد أن تأكد لدهيم أهنا ُ

عال ،عادوا إلينا فرحني إلكامل االتفاقية ،ولألسف الشديد ُحجزت
جوازاهتم يف املطار من قبل اجلهات األمنية ،و ُطلب منهم مراجعة
دائرة املخابرات العامة يف اليوم التايل ،وعندما راجعوا الدائرة ،أعيدت

هلم جوازاهتم وغادروا البالد ،معتذرين عن إمتام الصفقة دون إبداء
األسباب.
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واألمر معروف لدينا ومفرس ،فنحن الثالثة ،أعمدة الرشكة من

قيادات مجاعة اإلخوان املسلمني ،واحلرب عىل اإلخوان كونية وليست
يف األردن فقط ،فعالوة عىل احلرمان واإلقصاء واالستبعاد من املواقع

احلساسة ،كان البد أن ُيكملوا حرهبم الصامتة بتجفيف منابع املال
عليهم وحماربتهم يف أرزاقهم ،إذ ًا فكيف ُيسمح هلم باالستثامر والنمو

وضيق عليهم
االقتصاديُ ،فأممت رشكاهتم االستثامرية يف مرصُ ،

وحورصوا يف كل مكان ،ومع كل هذا ال نقول إالّ :ال ّلهم اهد قومي
ُ
فإهنم ال يعلمون ،ألننا خملصون ألوطاننا بل ألمتنا اإلسالمية ،نحمل
اخلري للبرشية ،حيثام كنّا وحيثام استطعنا.

كام أننا عانينا حمارصة شديدة من املنافسني األجانب الذين يتبعون

لرشكات عاملية كبرية ،يعرفون من أساليب رشاء الذمم والرشوة الظاهرة

والباطنة ما ال نعرف وما ال نطيق ،يف ظل قوانني ال حتمي الصناعة
الوطنية يف األردن ،ويف ضوء ذلك ،كانت الرشكة يف سنواهتا األخرية ال

تكاد تغطي نفقاهتا بل خترس.

ويف ضوء انشغايل الكبري يف قيادة مجاعة اإلخوان املسلمني يف

األردن بعد تكليفي بذلك ،كان البد من ترك العمل بالرشكة العربية
إلنتاج الكواشف الطبية ،والتضحية ببعض املكتسبات ،هلذا قدمت

وبعت أسهمي بنصف قيمتها يف حينه ،وكان ذلك
استقالتي من إدارهتا
ُ
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تركت أمر ًا ُأحبه ،ولطاملا
يف هناية التسعينات من القرن املايض ،وهكذا
ُ
حلمت به ،ألخدم به بلدي وأمتي من خالل ختصيص ،ولكن كثري ًا ما
ُ

الرياح بام ال تشتهي السفن.
جتري
ُ

ورغم اجلهود املخلصة اجلبارة التي بذهلا األخوان الكريامن

الدكتور فاروق قعدان والكتور أمحد العرجا  -رمحه اهلل  -إالّ أن الرشكة

يف الوقت الذي نجحت فيه علمي ًا نجاح ًا باهر ًا ،وزاد إنتاجها زيادة
عظيمة وبتكلفة مذهلة ،لكنها مل تنجح بتسويق منتجاهتا بسبب احلصار
علمت فيام بعد -
الصامت وغري املعلن عىل أصحاهبا ،ولذلك  -وكام
ُ
قرر اإلخوة يف جملس اإلدارة (أي بعد أكثر من مخس سنوات من تركي

للرشكة) ،وبالتشاور مع اهليئة العامة للرشكة بيعها ،وفع ً
ال بيعت ولكن

لألسف بخسارة كبرية ،واخلسارة األكرب هي إجهاض فكرة عظيمة جادة
الستنبات تكنولوجيا الكواشف الطبية يف األردن.

كنا نتوقع هلا مستقب ً
ال زاهر ًا ألن كل أسباب النجاح كانت متوفرة

هلا من الناحية العلمية  -بشهادة املختصني  -ومن ناحية رخص ثمنها
ألهنا تعتمدُ املواد األولية املحلية ،كانت هذه الرشكة يمكن أن توفر مئات

املاليني من الدنانري مع الزمن عىل األردن ،واألهم هو تشجيع أمثاهلا يف

ميادين علمية أخرى ،ولكن الفساد والفاسدين فوتوا فرص ًا كبرية عىل
البالد والعباد.
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أما عىل املستوى العميل يف خمتربايت الطبية اخلاصة ،فااللتزام

وحسن التعامل مع الناس ،ومراعاة أحواهلم املادية ،واالهتامم
الدينيُ ،

البالغ هبم ،ويف فحوصاهتم ،ثم النصيحة املجانية ،التي توفر عليهم
الكثري ،واستعامل أحسن الطرق العلمية ،وتوظيف أفضل الفنيني عل ًام

وأمانة ُ
وخلق ًا؛ كلها ساعدت بفضل اهلل عىل نجاح متميز هلذا العمل،
وفوق ذلك كله  -بعد توفيق اهلل عز وجل  -الفوز بثقة الناس وهذا
عندي ال ُيقدر بثمن.
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معاناة صامتة!!...
وعىل صعيد عميل القيادي الدعوي اإلخواين ،فقد بدأ بسيط ًا

تدرج أكثر
لكن مبكر ًا منذ أيام دراستي يف السبعينات يف الباكستان ،ثم ّ
ذكرت يف املحطات
وتوسع يف سني دراستي يف بريطانيا يف الثامنينات ،كام
ُ

السابقة ،ا ّما يف إدارة التنظيم يف األردن ،فقد كان يف بداية التسعينات
ُمركّز ًا يف مدينة إربد ،وبالذات يف قيادة ُشعبتها مع نفر كريم من إخواين،
ثم انتُخبت مرار ًا لعضوية جملس شورى مجاعة اإلخوان املسلمني ممث ً
ال
عن مدينة إربد ،وكذلك لعضوية جملس شورى جبهة العمل اإلسالمي

يف األردن ،ثم مكتبها التنفيذي.

انتخبت عضو ًا يف القيادة ال ُعليا للجامعة
ومن ُحسن ظن إخواين يب
ُ

«املكتب التنفيذي» ،وبقيت ُأدفع من إخواين هلذا املوقع يف كل مرة دفع ًا

ألربع دورات متتالية عىل غري رغبة مني ،آخرها موقع نائب املراقب

العام ( )2012-2008والعمل القيادي الدعوي  -أعان اهلل من ُيبتىل به
 يستهلك ُج ّل وقت صاحبه مع شعور دائم بالتقصري ،خاصة إذا مل يكنمتفرغ ًا ،وقد اجتهدت أن أقدم ما أستطيع من خدمات لدعويت ووطني،

عل ًام أنني كنت موزع ًا بني عميل اخلاص يف املختربات الطبية التخصصية
يف إربد ،والذي تراجع نسبي ًا بسبب انشغايل وغيايب  -رغم كثرة وجودة
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الطاقم الفني العامل فيه  -وبني تلبية الطلب اهلائل من املحارضات

العامة يف الداخل واخلارج يف موضوع األمراض املنقولة جنسي ًا ،وبني
العمل اإلخواين.

تعلمت من إخواين يف القيادة الكثري ،فهم بني سيايس حمنّك،
وقد
ُ

وإداري ناجح ،أو مفكر مسكون ّهبم البالد والعباد ،كام ترسخت يف

ذهني صحة املقولة التي تُفيد بأنه «ال ُينجز إالّ املشغول».

عميل يف قيادة مجاعة اإلخوان املسلمني كان يستهلك الكثريمن

الوقت رغم أين مل أكن متفرغ ًا له ،فكان يستغرق زمني ًا قضاء ما معدله
مهها فكان يشغل كل تفكريي ،ورغم أن إخواين
ثالثة أيام أسبوعي ًا ،أ ّما ّ
يف القيادة كانوا يتفهمون وضعي ،فيعذرونني إذا تغيبت ،إال أن الغياب

حيتاج كل الوقت وليس
كان ال ُيرحيني داخلي ًا ،ألن هذا العمل العظيم
ُ
بتفرغ كل القيادة حتى ُيعطى
فضلته ،هلذا فأنا من املقتنعني ،بل املنادين ّ

األمر حقه.
ُ

يف صيف عام 1994م كنت ازاول عميل بنشاط طوال اليوم،

حتى جاءت حلظة كنت منحني ًا فيها اسحب عينة دم لطفل ،شعرت

خالل ثوان وكأن شيئ ًا ما انقطع يف ظهري ،فتحاملت عىل نفيس حتى
أهنيت ،ثم مشيت بصعوبة إىل مكتبي ،حيث غبت جزئي ًا عن الوجود،

وما افقت إال والطبيب فوق رأيس ،وفرغ لتوه من اعطائي إبرة عضلية
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لتخفيف اآلالم ،ثم نقلت إىل البيت للراحة ثم للتصوير ،وقد بينّ الرنني

املغناطييس أنني أصبت بإنزالق غرضويف ،وقد أدخلت املستشفى

مرار ًا بسبب آالمه احلادة ،وبسبب ما كان يتبعه من تشنجات عضلية يف

ظهري ،مكثت مخسة عرش عام ًا عىل العالجات واملعاجلة احلكمية ،حتى
بدأت تظهر بعض العالمات واألثار السلبية التي ال تستجيب للعالج إال

مؤقت ًا ،عندها أشار عيل أحد املختصني بعملية جراحية ،وفع ً
ال أجراها يل

عام 2009م يف قمة إنشغايل بالعمل الدعوي ،ومذ ذاك وهلل احلمد كأن

شيئا مل يكن ،فحمدت اهلل عىل ذلك ،وندمت عىل معاناة سنوات طويلة
جه ً
ال وهروب ًا من اجلراحة.

كان األخوة يعذرونني لكثرة مريض وأسفاري ،ألنني أقود بحكم

اختصايص مرشوع ًا لوقاية الشباب يف االحتاد العاملي للجمعيات الطبية

اإلسالمية ( ،)FIMAالذي أصبح بفضل اهلل مرشوع ًا عاملي ًا ،خاصة
بعد أن انترش وتلقفته األيدي املخلصة اجلادة يف بلدان العامل املختلفة.

وعلم اهلل أنني كنت أحتني الفرصة املناسبة لالستقالة من قيادة

اجلامعة ،والتفرغ لألعامل الدعوية العامة األقرب لتخصيص ،حيث كنت

أشعر أنني أنجز فيها أكثر وبشكل مرض ،بعيد ًا عن إضاعة الكثري من

الوقت يف املامحكات التي حتلق الدين أحيان ًا وتُذهب األجر ،وتُفسد
ّ
األخوة أحيان ًا أخرى ،فقد يتحمس أحدهم لرأي معني ،لدرجة التهور
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تسمح له بسامع وجهة النظر األخرى ،فينسى يف
واخلندقة التي ال
ُ
دوامة النزق وضيق الصدر والتعجل والشائعات املغرضة املوجهة من

اخلصوم ،ينسى معها بدهيات ّ
األخوة ،فيقع يف املحذور ،وهو يظن أنه

يحُ سن ُصنع ًا.

ورغم محالت التشويه املستمرة عاملي ًا ،والعقبات بل وال ُعقوبات

التي تواجه هذه اجلامعة املباركة ،إالّ أن قناعتي اليقينية بنقاء وصفاء

وطهر ما تقوم عليه ،تزداد يوم ًا بعد يوم ،وأهنا تسعى لتطبيق رشع اهلل

كام نزل عىل قلب حممد  ،بكل طريقة سلمية مرشوعة ،تُريض اهلل تبارك
وتعاىل ،جتمع فيها وال تُفرق وحترص عىل كسب القلوب والعواطف

هبم الغامم
قبل تسجيل املواقف ،وأن فيها من الشباب من ُيستسقى ُ

لطهرهم وإخالصهم لدينهم ووطنهم ،إالّ أن امتدادها الشعبي الواسع
والتساهل أحيان ًا من بعض األفراد يف تطبيق رشوط العضوية ،والتغايض

عن بعضهم ما دام ُيظهر دع ًام الجتهاد دون آخر ،كل ذلك ساعد عىل
وجود من له برناجمه الذايت فيها ،يسعى لتحقيق بعض مصاحله اخلاصة
من خالل هذه اجلامعة املباركة ،فكان هذا النفر لألسف ثغرة تسلل

منها املشككون وبعض اخلصوم ،ناهيك عن األعدء ،لينفثوا سمومهم
ويشوهوا صورة هذه اجلامعة ،وهذا خلل داخيل ال ُيمكن إنكاره ،وال
بد من معاجلته بكل الوسائل ،داعي ًا اهلل تبارك وتعاىل هلوالء أن يخُ ّلصهم
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من حظوظ أنفسهم ،ويشفيهم مما هم فيه ،و ُيصلح تصورهم وعملهم،
ويحُ سن خامتتهم وجيعلنا وأياهم من عباده املخلصني.

وأخري ًا ،أمحد اهلل أن كان يل ما أردت من التحلل من القيادة ،رغم

عيل
عتب الكثريين من األخوة الذين ال يرون رأيي ،بل كانوا ُيلحون ّ
السبل ألن أكون مراقب ًا عام ًا جلامعة اإلخوان املسلمني يف األردن،
بكل ُ
فجزاهم اهلل خري ًا عىل ُحسن ظنهم يب ،وأرجو اهلل أن يغفر يل ما ال
ب مثل هذه
يعلمون ،وجيعلني خري ًا مما يظنون ،فأنا من النوع الذي ال يحُ ُ

املسؤولية ويكره األضواء ،وهلذا رفضت أن أكون ناطق ًا إعالمي ًا باسم
مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن ،عندما كنت نائب ًا للمراقب العام،

خاص ًة أنه كان من بيننا م ّن هو أقدر ،وله باع أطول يف املوضوع.

ولشدة حريص عىل اإلخوان وسمعتهم ،وإرضاء لضمريي،

وإحقاق ًا للحق حصل ما ييل ،عندما خترج أبني البكر من التوجيهي

عام 1998م ،مل ُيسعفه معدله لدراسة الطب تنافسي ًا (أي عرشين دينار ًا
تكلفة الساعة الدراسية الواحدة) ،ولكوين عضو يف جملس إدارة كلية

العلوم يف حينها؛ حاولت أن ُيعامل كأبناء العاملني ،ليفوز بمقعد لكنني

مل أستطع ،فأضطررت أن يدرس موازي ًا (أي مائة ومخسني دينار ًا تكلفة
الساعة الدراسية الواحدة) ،وفعال دفعت رسوم السنة األوىل كاملة عىل
غري قناعة مني ،ويف هناية العام تلقيت هاتف ًا من عميد كلية الطب ُيفيد
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بأن أبني قد حتول للدراسة جمان ًا عىل حساب الديوان امللكي ،بفضل اهلل
ثم بفضل جهود فضيلة الشيخ عبدالرحيم العكور ،واحلقيقة أنني مل

استسغ ال املوازي املكلف جد ًا وال املجاين ،ألنني مقتنع أن حقي يكمن
يف دراسة إبني تنافسي ًا يف اجلامعة ،فام كان مني إال أن حسبت تكاليف
دراسة الطب عاديا ،وخصمت منه ما دفعته يف السنة األوىل.

وقابلت رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور سعد حجازي وهو صديق

قديم ،وأخربته بام حصل ،وأنني غري مقتنع ال باملجاين وال باملوازي،
ولذلك أريد أن اعترب إبني طالب ًا عادي ًا وأدفع تكاليف دراسته كاملة
للجامعة ،فكان بني مصدق ومكذب ،إذ كيف تلوح فرصة للدراسة
املجانية بشكل كامل ،ثم ترص أن تدفع للجامعة ؟! ،فام كان منه إال

الشكر والثناء واإلطراء ،فحررت له شيك ًا باملطلوب بإسم صندوق

الطالب الفقري يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،وأشهد اهلل
أنني اسرتحت كثري ًا بعد هذا الفعل ،وهذا ما حيدث عادة عندما يوافق

العمل القول ،فاملسلم جيب أن يعمل إلحقاق احلق حيثام كان ،ليأخذ
كل واحد يف هذا الوطن ما له ،ويدفع ما عليه ،بعيد ًا عن إنتهاز الفرص
املشبوهة إذا الحت رس ًا أو علن ًا ،فرسولنا الكريم يقول يف احلديث الذي
فم ِن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،و َم ْن و َقع يف
رواه البخاريَ »:
الشبهات وقع يف احلرام».
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وسأبقى عىل العهد بإذن اهلل يف هذه الدعوة املباركة ،خدمة لدين اهلل

يف هذا الوطن العزيز وحيثام كنت ،فنحن اإلخوان املسلمني كام تعلمنا يف
هذه الدعوة املباركة نحق احلق عىل أنفسنا ،خد ٌم للناس ،كل الناس يف
ما ُيريض اهلل تبارك وتعإىل ،مستعدون للتضحية بكل ما نستطيع ،دون
منّة أو تردد ،بصمت وهدوء ،بجدية وتفان ،فنحن أحوج الناس لألجر

والثواب.
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أحداث وشائعات!!...
وقد حصل يف هذه السنوات الطوال أمور كثرية ،منها الداخيل

جمرد تذكّر بعضها ُيعكر صفوي ،إالّ أنني
ومنها اخلارجي ،ورغم أن ّ
مضطر لذكرها رسد ًا دونام أي تفصيل ،ألنني ال أعتقد أن أحد ًا منّا يملك
احلقيقة كاملة ،فال يعلمها إالّ عالّم الغيوب ،الذي يعلم الرس وأخفى.

فمن إخراج قادة محاس من األردن عام 1999م ،ومنعهم من

العمل فيه ،وما واكب ذلك من ضيق وأمل نفيس ،حيث ُمنع أهل احلق

من حقهم و ُطردوا من بلدهم ،بدل أن ُينرصوا ويؤازرواُ ،أخرجوا من
أقرب الناس إليهم ،دم ًا وعقيدة وجغرافيا ،ورغم كل ما قامت به القيادة

يف حينها بالتنسيق مع إخواننا ا ُملبعدين يف كل املراحل من سجن اجلويدة
إىل الدوحة ثم دمشق ،إالّ أننا مل نعدم ممن هم بيننا من تفتقت قرحيته عن

سيل من االهتامات بالتواطؤ والتقصري وظلم األبرياء.

ويف مثل هذه األجواء تنطلق الشائعات التي ليس هلا صلة باحلقيقة

ال من قريب وال من بعيد ،خاصة إذا وجدت أجواء حمتقنة ،ونفوس ًا فيها

كثري من اهلوى ،ومثل هوالء جيب أن تُصحح مفاهيمهم اإلخوانية ،فمن
بدهيات املسلم أن تكون قضية فلسطني واألقىص وكره اليهود الغزاة،

جزء ًا ال يتجزأ من عقيدته ،أ ّما األخ املسلم فقضية فلسطني عنده فوق
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ذلك ،قضية مركزية هلا األولوية عىل غريها إلعتبارات عديدة.

فإن مل يكن األخ املسلم مع نفسه وشقه اآلخر مع الطائفة املؤمنة

املقاومة لالحتالل يف فلسطني ،التي ال تُؤمن إال باحلل اإلسالمي وتعمل

له ليل هنار ،فمع من يكون إذن؟ ،فإن ُوجد أخ يفهم األمرعىل ٍ
نحو غري
هذا ،فل ُيصحح تصوره ويجُ دد بيعته ،وإال فإن إيامنه يف خطر.

ورغم أنني مل أر يوم ًا حتى اآلن ن ُعمت فيه احلركة اإلسالمية

ببحبوحة من العيش ،بغري ضغوط وإبعاد وإقصاء رسمي مربمج عىل

مجيع املستويات املحلية والدولية ،إال أن األزمات الداخلية واخلارجية قد
اشتدت منذ عام 2005م ،حيث فازت محاس يف االنتخابات الترشيعية

الفلسطينية فوز ًا ساحق ًا ،مما استنفر العامل علينا ،لشعورهم بقرب هناية

ربيبتهم (إرسائيل) ،فبدأوا يرمون محاس ويرموننا عن قوس واحدة،
الصعد ،فمن حصار غزة إىل معركة الفرقان يف هناية عام
وعىل مجيع ُ
2008م ،وما خلفته من دمارعىل البالد والعباد ،ومن تبعات وواجبات
عىل املسلمني عامة وعىل اإلخوان خاصة.

واإلنسان منّا ممزق بني شوقه للجهاد ومساعدة إخوانه ورفع الظلم

عنهم ،وبني برود أصحاب القرار ،وحماولة حتصيل أكرب قدر ممكن من

الدعم العميل الرسمي والشعبي هلم ،بعيد ًا عن العواطف اإلخوانية
املخلصة امللتهبة ،التي يشاركهم هبا عامة الناس الذين ليس لنا عليهم
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سبيل ،مثل هذه العواطف غري املنضبطة من هؤالء ،ربام تؤدي أحيان ًا إىل

الفوىض والتهور والتخريب ،فترض أكثر مما تنفع.

أما عىل الصعيد الداخيل فقد انقلب املزاج العام لكثري من قواعد

اإلخوان يف األردن ،بعد تشكيل احلكومة األوىل يف عهد محاس ،وأصبحوا
عىل غري املعتاد ،يسألون بل يلومون القيادة عىل تقصريها ،بحجة أن من
جاء بعدهم قد سبقهم ،ثم تالها ردة فعل غري مربرة عىل ما ُسمي بورقة

البخيت عام 2007م ،التي اتُفق عليها بعد تعديلها من قبل جمموعة من
علامئنا األجالء ،ثم تبعتها االنتخابات البلدية التي ُزورت جهار ًا هنار ًا،
وذلك باستعامل اجليش بطريقة مل يشهدها األردن من قبل ،مما اضطر

احلركة اإلسالمية إلعالن انسحاهبا ظهر يوم االنتخابات ،تبعه مؤمتر
صحفي ُيظهر األدله عىل التزوير ،الذي اعرتفت به اجلهات الرسمية فيام

بعد .وبعد شهرين من هذا احلدث كان موعد االنتخابات الربملانية ،ومع
أن جملس الشورى كان قد قرر مبكر ًا املشاركة يف هذه االنتخابات ،إالّ أن
املكتب التنفيذي أرص عىل إعادة طرح املوضوع ومناقشته مرة أخرى ،يف
ضوء املستجدات يف جملس الشورى ،وفع ً
ال نوقش األمر مرة أخرى ،ويف
ضوء التعهدات العلنية الرسمية من امللك عبد اهلل شخصي ًا ،ومن رئيس

الوزراء يف حينها الدكتور معروف البخيت ،بنزاهة االنتخابات الربملانية،
أكد املجلس قراره السابق باملشاركة بشبه اإلمجاع.
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وأذكر أن املراقب العام يف حينها (فضيلة األستاذ سامل الفالحات)

كان من املعارضني للمشاركة ،بعد ما رأى املكرالرسمي السابق لكنه
خضع لرأي املجموع.

رشحت احلركة االسالمية جمموعة من خرية قياداهتا للمشاركة

ال للمغالبة ،حيث توفرت لدهيم كل أسباب النجاح ،من حيث اخلربة
والتاريخ الدعوي والثقل العشائري ،جرت االنتخابات النيابية يوم الثالثاء

املوافق 2007/11/20م ،ولألسف ورغم كل التعهدات وعىل مجيع

بعض الرسميني
املستويات ،فقد ُزورت االنتخابات مرة أخرى ،واعرتف ُ
الكبار بذلك الحق ًا ،خاص ًة عندما وجد هؤالء  -الذين اعرتفوا -مدير ًا

عام ًا للمخابرات يف السجن ،ل ُيسندوا له هذا التزوير ،بال تبعات عليهم.

وأنا هنا ال أبرىء املسجون ،ولكنني أهتم معظم من سبقوه لنفس

املنصب ،وكان نجاح ًا باهت ًا ال ُيمثل احلركة اإلسالمية ال من قريب وال

من بعيد ،وال أستطيع أن أفهم تناقض أصحاب القرار ،عندما أراهم
ينقلبون عىل وعودهم ،هذا من ناحية ،ومن أخرى ُيفشلون من كان

رئيس ًا ملجلس النواب يوم ًا ،وشهد له القايص والداين واخلصم قبل
الصديق حلُسن إدارته و ُبعد نظره ،وبعد حني يرشحونه لرئاسة الوزراء

يف األردن ،ومما ساعد عىل هذا الفشل لألسف أمراضنا الداخلية ،فمنّا
من توىل ِكربه واتبع هواه ،وجعل قرار القيادة وراء ظهره ،وهو يظ ُن أنه
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يحُ سن ُصنع ًا ،ومنّا من تقاعس حلساباته الدنيوية اخلاصة ،التي لن تشفع

له فتُنجيه يوم احلساب.

وقد تزامن ذلك مع رغبة رسمية مكتوبة من قيادة محاس لالنفصال

عن تنظيم بالد الشام إىل تنظيم مستقل ألسباب موضوعية منطقية ،أقلها
رسعة احلركة يف اختاذ قراراهتا وتنفيذها ،فالقضية عاملية ومستجداهتا
كثرية ومتالحقة الحتتمل التأخري ،وما حتتاجه محاس من مرونة ومقابالت

وزيارات دولية رشق ًا وغرب ًا ،ال حيتمل حتديدات التنظيم يف األردن ،ورغم
عدم موافقة جملس الشورى يف األردن عىل طلب االنفصال ،إالّ أن قرار ًا

مكتوب ًا من مكتب اإلرشاد قد حسم املوضوع لصالح االنفصال ،وألن

هذه املعلومات اليعرفها عىل حقيقتها إالّ أعضاء جملس الشورى ،ووصل
بعضها إىل القواعد اإلخوانية مشوه ًا ،لذلك ك ُثرت فيها اإلشاعات

واألقاويل ،وانقلب فيها كثري من احلقائق رأس ًا عىل عقب ،فرسى يف

نفس اقليمي كريهُ ،ك ّله أذى ،ظهر من خالله ،وكأن بيننا أبطاالً
الصف ٌ

مههم الفصل والطرد
منقذينُ ،يدافعون عن التالحم والوحدة ،وآخرين ّ
واالنبطاح وتنفيذ اجندات اخلصوم ،هذه اإلشاعات ُظلم فيها األبرياء،

الذين حيفظون رس الدعوة ،ال ُيفشون أرسارها ،وال يثأرون ألنفسهم

رغم األمل الذي كان يعترصهم ،يتجرعون مرارة ُظلم بعض إخواهنم لكن
بصمت الصابر املحتسب ،وصدق الشاعر طرفة بن العبد حني قال:
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وظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة ً
ُ

عىل ِ
املرء من َو ْق ِع ُ
احلسا ِم ا ُملهنّد

ومتيض األيام فتتجذر املشكلة ،واملصيبة أن بعض آثار هذا النفس

البغيض تظهر عند كل حمطة إنتخابية داخلية أو خارجية ،لذلك البد من
العمل اجلاد املخلص للتخلص منه ومن آثاره اهلدّ امة.

كل الذي سبق من املامرسات الرسمية الظاملة ،من تزوير لالنتخابات

وغريها الكثري ،كانت سبب ًا يف زيادة نقمة القواعد اإلخوانية عىل قياداهتم،
فالقواعد الشبابية حمبطة أصالً ،مما جيري يف فلسطني من حمارصة حكومة
محاس ،وهنا يف األردن حيث االستهداف الواضح والظلم البيينّ الواقع

عىل مجاعة اإلخوان املسلمني ،مع يشء من اهلوى عند البعض ،كل هذا
زاد الطني ب ّلة ،وسبب حل جملس الشورى يف حينه وتكليف املكتب
التنفيذي لتسري األمور ،وإجراء انتخابات داخلية ملجلس جديد ،وهذا

أوصلنا إىل مشكلة شائكة جديدة بعد انفصال محاس ،هذه املشكلة

تتمثل يف توزيع مقاعد جملس الشورى خاصة عىل املناطق املشرتكة بني
التنظيمني والتي مل يحُ سم أمرها بعد.

مرة أخرى ك ُثرت االشاعات وزاد عدد األبطال وك ُثر املظلومون،

واالهتامات جاهزة فمن طرد قادة محاس من األردن ،إىل فصلهم من
التنظيم ،إىل حرماهنم من مقاعدهم يف جملس الشورى ،حيث وجد

خصومنا مادة دسمة لصياغة شائعاهتم بطريقة ذكية ،انطلت عىل الكثريين
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منا ،ﵛﭐﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﵚ (التوبة) ٤٧ :
هذه بعض األمور التي حدثت ،اجتهدت أن أكون موضوعي ًا يف

فرق ًا ،غاظ ًا
ذكرها ،كام اجتهدت أثناءها أن أكون وسطي ًا ،مجُ ّمع ًا ال ُم ّ
الطرف عن كثري مما مل يعجبني ،ضاغط ًا عىل أعصايب طمع ًا باألجر
والثواب .وأكرر هنا مرة أخرى ما سبق ذكره ،فإن كامل احلقيقة ليست

عند أحد بعينه ،فمن عرف جزء ًا فاتته أجزاء ،رغم أن الكل ينشدها

ويبحث عنها ،لذلك هنيئ ًا ملن يملك نفسه ويتأنى حتى ال يظلم دون
أن يقصد.

عىل أي حال فاإلخوان املسلمون برش ،خيطئون ويصيبون ،لكنهم

وهلل احلمد و ّقافون عند احلق إذا استبان هلم ،ورغم كل الذي ذكرت من
أمراض داخلية ،فلو وجدت عىل األرض خري ًا منهم وأكثر صواب ًا وقرب ًا

وعم ً
ال باإلسالم الشامل الكامل ،ملا ترددت حلظة يف تركهم ،لكنني
أشهد أين ما عرفت من خري ،إال والغالبية العظمى من اإلخوان يعملون
ٍ
يشء ُيغضب اهلل تبارك وتعاىل ويخُ الف
عرفت من
به ويدعون له ،وما
ُ
اإلسالم إال حاربوه ،وصدق فيهم قول الشيخ عيل الطنطاوي رمحه

اهلل حني كتب عام 1954م «أما اإلخوان فقد أثبتت األيام أهنم صفوة

املسلمني يف هذا العرص ،وأهنم كالذهب املص َّفى ال تزيده النار إال صفا ًء».
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املشاركة اكثر إجيابية!!.
بداية ،أود التأكيد عىل أن املشاركة السياسية هي األصل املقر يف

هنج احلركة اإلسالمية ،واملقاطعة هي االستثناء عندما تدعو إليها ظروف
طارئة غري طبيعية ،ويف هذه احلالة تتم دراستها ومناقشتها ،ثم التصويت

عليها ،وأحيان ًا إجراء استفتاء عليها يف قواعد احلركة اإلسالمية ،حسب
اإلجراءات القانونية املتبعة داخل األطر القيادية يف اجلامعة ،وقد

كنت ومازلت ،ورغم كل األسباب التي يسوقها الداعون للمقاطعة،
وحياولون من خالهلا تسويغ هذا اخليار احتجاج ًا عىل الظلم الرسمي
وحماوالت اإلقصاء والتزوير ،وتفصيل قانون انتخابات نيابية خاص

باحلالة األردنية لتحجيم احلركة اإلسالمية ،كنت أجدُ نفيس مقتنع ًا
باملشاركة ،رافض ًا ملنهج املقاطعة ،وصحيح أن كليهام فعل سيايس،

لكنني أعتقد بأن إجيابيات املشاركة أكرب ،فنحن إجيابيون دائ ًام وأبد ًا،
نستثمر القليل بالعمل والتفاعل واالحتكاك والصرب ،وحسن الترصف

والوقوف عىل أرض الواقع ،الذي يو ّلد اخلربة واملراس ،هذا القليل
ُيصبح مع الزمن كثري ًا بإذن اهلل ،فيزداد اخلري وينترش ،ويضمر الرش
وينحرس ،فاإلخوان املسلمون خلقوا ليعملوا ويبارشوا خدمة الناس
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بأيدهيم ،وحياولون تغيري املنكر بكل الطرق املرشوعة حسب اجتهادهم،

ال باالبتعاد واالنتقاد والتنظري أحيان ًا ،وإنام باملخالطة واملشاركة والنزول

إىل امليدان والتحمل وإجياد املثال العميل احلي.
ِ
ِ
ِ
وصدق رسول اهلل  إذ يقولَ « :المُْ ْؤم ُن َا َّلذي يخُ َال ُط َالن َ
َّاسَ ،و َي ْصبرِ ُ
ِ ِ
ِ
َّاس َوال َي ْصبرِ ُ َعلىَ َأ َذ ُاه ْم" ،نعم خمالطة
َعلىَ َأ َذ ُاه ْم َخيرْ ٌ م ْن َا َّلذي ال يخُ َال ُط َالن َ
الناس فيها بعض الشقاء والعناء ،والنكد والضيق ،ولكن عىل الداعية أن

يصرب عىل ما يقع عليه منهم من أذى ،وأن حيتسب األجر يف ذلك عىل اهلل،
وال خمرج من هذا إال بالتغايض واحللم ،أال ترى أن اهلل تعإىل قد عاتب (بل

عاقب ) نبيه يونس-عليه الصالة والسالم -ملا ذهب مغاضب ًا مغتاظ ًا من

قومه ،فقال تعاىل:ﵛﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﵚ (األنبياء ،)87فاألمر ليس باختيار
الداعية أن يرتك القوم وحاهلم ،بل الصرب عىل الناس وحتمل األذى الصادر

منهم ،من األمور الواجبة التي ال مناص من محلها والقيام هبا ،والعاقبة

دائ ًام وأبد ًا للمتقني ،وإنام هو ابتالء وامتحان جيريه اهلل تعاىل عىل الدعاة
والعلامء؛ ليميز الصادق الصابر املحتسب ،من النزق املتعجل الطائش.

وربام خري مثال معارص ،هو فعل اإلخوان املسلمني يف مرص،

حيث املشاركة دائ ًام ،رغم بلطجية احلكومة وما حيملون من سيوف
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وأدوات إجرامية للرتويع والتخويف ،ورغم التزوير الفاضح والعربدة

الرسمية واعتقال األحباب واألنصار وختويف الناس ،إالّ أن اإلخوان

كانوا يرصون عىل املشاركة ولو مل ينجح منهم أحد ،وفع ً
ال حصل مرة

أن ُر ّسبوا مجيع ًا ،لكنهم اقاموا احلجة عىل خصومهم الذين زوروا إرادة
الشعب ،وقمعوا احلريات وصادروا احلقوق يف وضح النهار وأمام

الرأي العام العاملي.

وقد سمعت هذا شخصي ًا من فم الشهيد الدكتور حممد مريس -

رمحه اهلل – يف منتصف عام 2003م ،يوم كان نائب ًا بالربملان املرصي،
حيث كنا يف اجلزائر يف جنازة الداعية حمفوظ النحناح – رمحه اهلل – قال:

ُظلمنا ظل ًام شديد ًا يف اإلنتخابات الربملانية األخرية يف مرص ،لدرجة

أهنم اعتقلوا يوم اإلنتخابات كل من كان حويل من الشباب يف دائريت
اإلنتخابية ؛حتى أبنائي ،فلم يبقى معي إال زوجتي ،ومع هذا صربنا

وشاركنا.

شارك اإلخوان وصربوا ،ونرشوا دعوهتم بكل الطرق املتاحة،

دخلوا كل بيت ،وسمع هبم وبدعوهتم القايص والداين من خالل

مهرجاناهتم وحركتهم الدؤوبة ،فكان هلم ما كان من رصيد شعبي
وسمعة عاملية وخربة ممتدة وتوفيق ّ
قل نظريه ،ظهر بعضه يف االنتخابات
الرئاسية وجملس الشعب التي حصلت بعد الثورة.
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ومع أن املقاطعة فعل اجتهادي ،إال أنني ال أجد أن األمور تستوي

مع الرتبية اإلخوانية ،فأن يكون الناس منشغلني يف االنتخابات يف

جمالسهم ودواوينهم ومهرجاناهتم حتضري ًا لالنتخابات ،الكل يتحرك
ويعمل كخلية النحل ،واإلخوان يف واد آخر ،كأهنم ال دخل هلم يف ما

هيم الناس ويشغل باهلم ،فإذا مل تكن هذه ُعزلة طوعية عن الناس ،فام
هي إذن؟ ،والناس ال ُيراهن عليهم ،فهم بطبيعة تكوينهم العشائري
امللحة ،ينسون كل تضحية
وحاجاهتم اليومية ومتطلبات معيشتهم
ّ

ألجل الصالح العام ،ويف املقابل يفكر اإلخوان ومعهم بعض الناس
بربامج موازية كبديل للمشاركة ولكن وسط زمحة األحداث يف املنطقة

وجتددها ،رسعان ما تذهب أدراج الرياح وال ُيطبق منها يشء ،وبالتايل

ال كنا يف هذه وال يف تلك.

هذا الفعل االختياري -رغم أنه احتجاج -إالّ أنه عني ما يريده

اخلصوم الفاسدون الذين هلم كل املصلحة يف ابتعاد احلركة اإلسالمية

ومقاطعتها ،ولذلك ال ينبغي ترك الساحة ألهل األهواء والشهوات
الفاسدين املفسدين ،يلعبون بدين الناس وأعراضهم وأمواهلم كيفام

شاءوا ،بل ال بد من املزامحة ونرش النور ،ودعوة الناس إىل احلق مهام

بلغت احلال من السوء ،فالعاقبة دائ ًام للمتقني الصابرين املثابرين.

وال أجد مسوغ ًا ُيقنعني أن نبقى يف دائرة اهتام املجتمع بالفساد
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واالنحالل ،ونحن يف معزل عن السعي يف إصالحه ونرش احلق فيه ،من
خالل احلوار واملشاركة يف كل يشء رسمي وشعبي ،جنب ًا إىل جنب ،ألن
جمتمعنا ما زال يقبل الصالح واإلصالح ،واخلري فيه كثري وهلل احلمد،
والرش والفساد وإن كان له أتباع ودعاة ،لكنه كالزبد رسعان ما يذهب

جفاء ،حتت وقع عمل املخلصني يف امليدان ،وأما ما ينفع الناس فإنه

يمكث يف األرض ،واأليام دول ،ولن يبقى إال ما أريد به وجه اهلل تعاىل.
ومهام كانت أسباب املقاطعة وجيهة ،إال أهنا تنتهي بابتعاد

املخلصني عن املواقع املهمة ،وبالتايل سيحل غريهم مكاهنم ،ألن
الطبيعة ال تقبل الفراغ ،فإن كانوا أقل أمانة وكفاءة من املقاطعني ،نكون

قد ساعدنا  -دون أن نقصد  -عىل نرش الفساد وجتذيره وتكثري املفسدين
يف هذا املجتمع الصابر.

ونحن اإلخوان املسلمني بطبيعة تربيتنا اإلسالمية ،ومعتقداتنا

التنظيمية حركة سلمية ،ال نؤمن باالنقالبات العسكرية ،وال باالغتياالت

السياسية للمعارضني ،وال بأي شكل من أشكال العنف ،ونريد يف
الوقت نفسه أن نوصل اخلري إىل أهلنا وجمتمعنا ،بل إىل البرشية مجعاء،

نحق احلق ونساعد عليه ،ننرش العدل ولو عىل أنفسنا ،نعدّ ل القوانني
لتحل املؤهالت والكفاءة مكان املحسوبية والواسطة ،ليأخذ كل ذي

حق حقه ،كيف سيتأتى هذا ،بعيد ًا عن املشاركة اهلادئة اهلادفة ،التي
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جتعلنا موجودين يف كل مكان ويف كل دائرة ،بنفسية الذي خيدم إنسانه
ودينه وبلده ،ال بنفسية املغالب املستعيل املستعجل ،الذي ُيسابق الزمن

ليحتل أماكن الناس بغري حق ،بحجة أنه يريد أن ٌيقيم حكم اهلل يف
األرض ،ظان ًا أنه املسلم الوحيد املكلف هبذا ،ما أمجل أن يصبح هذا
قدوة ملن حوله ،وظيفته إحسان عمله وإقناع من حوله أهنم مكلفون مثله

بنرش اخلري وتطبيقه.

وإذا نيس الناس ،فنحن اإلخوان جيب أن ال ننسى إطالق ًا أن

املطلوب منا هو السري عىل الطريق الصحيح القويم ،والثبات عليه،

وحتمل تبعاته ،والبذل يف سبيله ،ولسنا مسؤولني عن النتيجة مهام كانت
إذا بذلنا وسعنا بالطريقة الصحيحة ،فهذا النَّبِ ُّى  يقولُ « :ع ِر َض ْت َعلىَ َّ
الر ُجال َِنَ ،والنَّبِ ُّى َم َع ُه
الر ُج ُل َوالنَّبِ ُّى َم َع ُه َّ
األُ َم ُم َف َج َع َل َي ُم ُّر النَّبِ ُّى َم َع ُه َّ

الر ْه ُطَ ،والنَّبِ ُّى َل ْي َس َم َع ُه َأ َحدٌ ( »،....رواه البخاري) ،فهل النبي الذي مل
َّ
يمر معه أحد ًا مل يقم بواجبه؟! ،أبد ًا ،بذل كل ما يف وسعه ،فاستحق حب

اهلل ورضوانه.

واملصطلح اجلديد القديم الذي انترش هذه األيام «الدولة العميقة»

املتجذرة بالفساد ،ال تقبل إال من شاهبها ،وال تتعاون إالّ مع من سارعىل

درهبا فساد ًا وإفساد ًا ،مثل هذه الدولة العميقة كيف لنا أن نجاهبها إذا مل
نشارك هبا هبدوء ،ونتكاثر فيها شيئ ًا فشيئ ًا ،بحيث نكون مع املخلصني
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الكثر من غري اإلخوان  -مع مرور الزمن  -يف كل دائرة ،من أبسط
الوظائف إىل أرقاها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ،عندها سيجد من ُيبتيل

من الصاحلني بموقع متقدم يف املسئولية ،سيجد م ّن يتعاون معه عىل اخلري
ملصلحة البالد والعباد.

أعتقد أن زمن املعجزات قد ولىّ إىل غري رجعة ،ألن املعجزة ال

جتري إال عىل يد نبي ،واهلل تبارك وتعاىل ربط يف سننه الكونية النتائج

بأسباهبا ،فال حيلم ّن أحد أن ُيصبح يوم ًا وهو مستلق عىل أريكته وإذا هو
يف جمتمع «املدينة الفاضلة» ،تُطبق فيه كل أحكام اإلسالم احلنيف ،هذا
حللم لن يأيت إالّ باملخالطة والعمل اهلادىء املستمر الذي يتّبع األسلوب
ا ُ

الرباين العميل األمثل ،الذي يكسب القلوب قبل تسجيل املواقف،
بحسن اخللق والواقعية ولطف التعامل وسعة الصدر والتأين والصرب،
ُ
واحللم وخدمة الناس وقول احلق والثبات عليه ،والعمل اجلامعي

املتواصل ،وإجياد البدائل العملية واألمثلة احلية يف امليدان لتكون أمام

الناس وقدوة هلم.
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االلتزام باملوعد عبادة
يف شتاء عام 2011م كنت أنفذ دورة إلعداد املحارضين يف مرشوع

وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز ،يف نادي سحاب

الثقايف جنويب عامن ،وكان يرافقني فيها املسؤول اإلعالمي يف مرشوع
وقاية الشباب الدكتورعصام طراد ،وهو أحد كرام اإلخوان املسلمني

يف األردن ،ويف أحد أيام الدورة ويف موعدها اليومي تقريب ًا ،جاء طلب
للمركز العام للجامعة يف عامن من الديوان امللكي ،مفاده أن جاللة امللك

عبد اهلل الثاين يرغب يف االجتامع بأعضاء املكتب التنفيذي جلامعة اإلخوان
املسلمني ،برئاسة فضيلة املراقب العام الدكتور مهام سعيد وأعضاء
املكتب التنفيذي مع الدكتور عبداللطيف عربيات – رمحه اهلل  -واألخ

الكريم محزه منصور ،وكنت من املطلوبني باالسم ،ولتناول طعام الغداء
عىل مائدته ،وذلك للتباحث معهم يف موضوع احلراك الشعبي يف الشارع
األردين ،ومطالب احلركة اإلسالمية يف األردن ،للوصول إىل الشكل

األسلم الذي تتحقق فيه مجلة من املطالب اإلصالحية الرضورية ،التي
تفيد البالد والعباد والنظام عىل حد سواء ،سيام وأن احلركة اإلسالمية يف

األردن قد تبنت شعار «إصالح النظام» وليس اسقاطه.

والشك أن مثل هذا اللقاء مهم جد ًا ليسمع كل من اآلخر مبارشة،
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دونام وسيط ،ألن من أهم االمور التي نعاين منها يف األردن تتمثل

بفقدان الثقة باآلخر ،وذلك ألسباب عدة ربام من أمهها الوسطاء الذين

ال يحُ سنون النقل.

واملوضوع الذي إريد إيصاله للقارىء هنا ليس عن اإلصالح

واحلراك الشعبي ،ولكن عن أمهية االلتزام باملوعد ،فعندما اتذكر

الصفات الشخصية اإلجيابية التي استحكمت يف نفيس بشكل تلقائي،

فال أجد إالّ ُحب اإللتزام باملوعد ما استطعت إىل ذلك سبيالً ،وهذه
الصفة ُمكلفة جد ًا ملن يحُ افظ عليها ،ألن السواد األعظم من الناس يف
يضيع الوقت ويهُ در بسبب التأخر
بالدنا العربية واإلسالمية ال يلتزمون،
ُ

عن املواعيد ،ألسباب تافهة أحيان ًا ،وكنت وما زلت أشدد عىل من ُيريد
أن حيرض أي دورة عندي ،أن يلتزم باملواعيد املدرجة يف الربنامج ،حتى

أنني عندما كنت أستاذ ًا يف جامعة الريموك ،كنت ال أبدأ حصتي إالّ

عىل الوقت متام ًا حتى لو جئت مبكر ًا ،وكنت أغلق باب القاعة عندما
تعود الطالب ذلك ،وأصبح ُعرف ًا ال ُيناقش فيه أحد ،لدرجة
أبدأ حتى ّ

أن أحد اإلخوة من اخلليج قال يل يوم ًا مازح ًا وذلك أثناء الدراسة يف
بريطانيا :هل أنت بريطاين؟ فقلت :ال ببساطة أنا مسلم.

فعندما طلب مني فضيلة املراقب العام الذهاب بمعيته ملقابلة جاللة

امللك ،اعتذرت بلطف بسبب ارتباطي املسبق مع أهل منطقة سحاب يف
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سبب ظاهره بسيط لكنه
نفس الوقت ،فاستهجن بعض احلضور ذلك،
ٌ
يعني يل اليشء الكثري ،وتناولت مع صاحبي رغيف ًا جاف ًا مع الفالفل ،يف

املركز العام جلامعة اإلخوان املسلمني يف عامن ،ثم توجهنا نحو موعدنا
والتزمنا به ،ومل أخرب املشاركني يف الدورة باألمر،حتى جاء يوم ختريج

هؤالء املتدربني واملتدربات ،فطلب أهل املنطقة أن يكون االحتفال
برعاية معايل األخ الدكتورعبد اللطيف عربيات -رمحه اهلل ،-رئيس

مجعية العفاف اخلريية  -رشيكنا يف مرشوع وقاية الشباب يف األردن ،-
وعندما ذهبوا إليه وطلبوا منه رعاية احلفل أخربهم بام حصل ،فأحدث

ذلك عندهم تفاع ً
أرصوا علينا أن يكرموا
ال إجيابي ًا كبري ًا ،لدرجة أهنم ّ

كل احلارضين يوم التخرج بعشاء يف مضارهبم وبالذات يف بيت نائبهم

كرمهم ومل يهُ مل موعدهم وقدّ مهم
املحرتم ،كرم ًا منهم وتكري ًام ملن ّ
شهي ،ومن
عىل أمر مهم ،وتعويض ًا عن رغيف الفالفل بعشاء رسمي
ّ

شدة تأثراألخ الدكتورعصام طراد باملوقف ،استأذنني أن يكتب هذا يف
مذكراته ويخُ رب اإلخوة هبذا املوقف الدعوي ،ليكون درس ًا عملي ًا للجميع

يف االلتزام باملوعد ،فمن ترك شيئ ًا هلل عوضه خري ًا منه ،فااللتزام باملوعد
عبادة ال بد من تأديتها ،ألهنا تعني الكثري إرضا ًء هلل أوالً ،ثم احرتام ًا

للوقت واحرتام ًا للطرف اآلخر من الناس ،والبد من أن يكون املسلم
عام ًة ،واالخ املسلم خاصة قدوة لغريه.
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واهلل سبحانه وتعاىل مدح نبي ًا كري ًام بالصدق يف الوعد ،وااللتزام

به ،ألنه مل يقطع وعد ًا إالّ أوىف به فقال سبحانه وتعإىل :ﵛﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﵚ (مريم.)٥٤:

كام ذكر لنا رسول اهلل  ،بأن عدم االلتزام باملوعد من عالمات

النفاق ،حيث قال« :آية املنافق ثالث إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف،
وإذا اؤمتن خان»(البخاري).

فكن وف ّي ًا بالعهد والكلمة والوعد ،وال تخُ لف مهام كانت الظروف،

حتى لو كان املوعد بينك وبني أقرب الناس إليك ،ويشهد اهلل كم كنت

أحزن بصمت عندما كنّا نتأخرعىل إخواننا يف مواعيد اللقاءات املختلفة،

ألن من يكون يف القيادة ،ال بد أن يكون قدوة إلخوانه يف كل يشء.

153

ُ
شيخ يشفع لقسيس
يف إحدى الليايل املاطرة ويف ساعة متأخرة نسبي ًا من الليلّ ،
رن

عيل الطرف اآلخر
جرس اهلاتف برقم غريب ال أعرفه ،فلام
ُ
سلمت ،رد ّ

بسالم العارف الذي بيني وبينه عالقة متينة ،ولكنني يف تلك اللحظة
مل أميز صوته جيد ًا ،حتى عرفته وإذا به أحد القساوسة الذي تربطني

رحبت به بحرارة،
به عالقة طيبة ،لشدة أدبه ولطفه بالتعامل وواقعيته،
ُ
ولكن كان يشغل جزء ًا من ذهني تساؤل صامت ،ماذا يريد يف هذه

الساعة املتأخرة؟ ،فاعتذر بشدة إلزعاجي ،وقال بأدب :لوال احلاجة
ألخرت املوضوع ،فقلت له ال عليك ،أه ً
ال بك ولكنك
وضيق الوقت
ُ

أشغلت بايل ما األمر أهيا القسيس املحرتم؟ ،فقال :ابني األكرب ُظلم يف
اجلامعة ،و ُعومل معاملة غري عادلة و ُأخذ بجريرة غريه ،ورشح يل القصة

كاملة كام سمعها من ابنه ،رشحها بصوت ال خيلو من نغمة األب املتأمل
املترضر واملتّحرق عىل مصري ابنه ،فسألته وما املطلوب مني؟ ،سيام وأنني
ولست مسؤوالً يف اجلامعة ،فقال بلغة
ال أعرف أحد ًا من أطراف املشكلة
ُ

الواثق :ح ّلها كله عندك ،يا إهلي عندي كيف؟!.

فقال أن تُك ّلم رئيس اجلامعة صباح ًا ولن يرد طلبك ،فضحكت

من داخيل لسبب هو اليعرفه ،يتعلق برئيس اجلامعة نفسه وعالقته
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باإلسالميني ،فقلت له أهيا القسيس املحرتم :أنت تعرف أنني من اإلخوان
اتصلت بك ،ثم أكملت حديثي قائالً:
املسلمني ،فقاطعني قائالً :وهلذا
ُ

وأنت تعرف من هو الرئيس ،فأنا يف عامل وهو يف عامل آخر ،ولكنني أعدك

نجحت فهذا توفيق من اهلل ،وإن مل أوفق
أن أبذل ما بوسعي صباح ًا ،فإن
ُ
فأرجو أن تعذرين ،وغد ًا إن شاء اهلل سأكّلمك بام سيحصل ،فقال هذا

ما أريدُ  ،ألنني أرى النتيجة رأي العني .يا إهلي كالمه هذا زاد يف حرييت
وتركني مشغوالً معظم الليل به وبابنه وأطراف املشكلة ،فدعوت اهلل أن
وعقدت العزم عىل خماطبة الرئيس صباح ًا رغم
ييرس اخلري حيثام كان،
ُ

شكوكي بتجاوبه.

هاتفت الرئيس صباح ًا ،وبعد حتيته والسالم عليه ،وجدته هاش ًا

مرحب ًا أكثر من العادي ،فقلت له "شيخ يشفع لقسيس" فضحك
باش ًا ّ

وقال :هذه بحاجة إىل تفسري يا دكتور عبد احلميد ،فقلت له إنك تعلم

أنني من اإلخوان املسلمني ،وقد استجار يب لي ً
ال القس فالن وهو يعلم من
أنا ،ولديه مظلمة عندك ،فأرجو إنصاف ابنه إن كان مظلوم ًا ،ورشحت

له القصة كام سمعتها من القسيس ليالً ،فقال :ما أمجل هذه اللفتة الطيبة
أن يتوسط شيخ لقسيس ،هذه احلالة نُحسد عليها يف األردن ،وئآم وأمن
وتعايش ووحدة وطنية ّ
قل نظريها ،وإكراما هلذه املبادرة منك وتشجيع ًا

ألمثاهلا فإنني سأعطيها أولوية عىل غريها ،وأعدك بإنصافه ،وفع ً
ال مل
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يأت مساء اليوم نفسه ،إالّ وقد استبانت األمور ،و ُأنصف القسيس وابنه

وعاد احلق ألصحابه بفضل من اهلل وتوفيق.

أردت من هذه القصة تأكيد بعض األمور والتذكري هبا ،نعم نعيش

يف األردن بوحدة وطنية وأمن ووئام وتعايش وكثري من االستقرار
وهامش من احلرية ،حيسدنا الكثريون عليها ،وال يعرف ما عندنا من خري

إالّ من عرف ورأى ما عند غرينا من الدول القريبة والبعيدة ،صحيح أننا

نبحث دائ ًام عن األحسن ،ولكننا ال ننكر املوجود من خري ،كام ال ننكر

أننا نعاين كغرينا يف الوقت نفسه من فساد ومفسدين ،هنبوا الكثري من
األموال العامة ،ولوال هذا النفر الفاسد لكانت األردن أيقونة الرشق

األوسط رغم قلة مواردها.

كثري،
خري ٌ
األمر اآلخر اعتقادي بأن عند الناس يف هذا البلد الطيب ٌ

كل الناس وليس فئة دون غريها ،فإن يف كل شخص مزية بل مزايا ،وإن

اهلل سبحانه أعدل من أن خيلق شخص ًا ما دون أن يسلحه بمواهب جليلة
بحسن االهتداء إىل هذه املزايا واستخراجها
ومشاعر إجيابية ،والعربة ُ

واالنتفاع هبا.

املهم كيف نفتح مستقبالت نفوسهم ونتفاعل معها ،لكي نستخرج

ما فيها من خري ،هل باالستعالئية والعبوس والفوقية واالعتقاد أن اخلري
عندنا دون غرينا؟ ،أم التعامل مع الناس بانطباعات سلبية منقولة من

156

حلسنى وقول التي هي
الغري ،وقرارات مسبقة؟ ،أم التعامل معهم با ُ

أحسن ،ومقابلة اآلخرين باالبتسامة والكلمة الطيبة ،ال شك أن اجلواب
واضح ،فالناس يف حاجة إىل كنف رحيم ،وإىل رعاية فائقة ،وإىل بشاشة

سمحة ،وإىل و ّد يسعهم ،وحلم ال يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم،

وكام أن لكل قفل مفتاحه ،فلكل نفس أيض ًا مفتاحها؟ ،أما املفتاح الرئيس
(املاسرت) الذي يفتح كل النفوس فهو حسن اخللق ،واحرتام اآلخرين
وحبهم والتفاين يف خدمتهم وذكر اخلريعندهم والبناء عليه ،فإذا ساعدنا
غرينا عىل اخلري وشكرنا فعله وأكربناه ،نكون قد حارصنا جزء ًا من رش
نفسه ،فيتمدد فيها اخلري وينترش ثم ينحرس فيها الرش ويحُ ارص.

إذ ًا ال بد من اخلروج من قوقعة االنطباعات السلبية السابقة

ومبادرة اآلخرين باحلُسنى ،فكم من عاص يبحث بصمت عن من ينقذه
ويساعده ،وكم من غافل عن احلق واحلقيقة كشفت له تقلبات األحوال

عن ما خفي عنه ،ينتظرأي مبادرة إجيابية وإذا به مستودع للخري كبري،

والنتيجة أنني أعترب التقصري من طرفنا ال من غرينا ،فال بد للداعية
الناجح من خمالطة الناس يف كل مكان وحتت أي ظرف وليس العكس،

ال أن ينتظر أن يأتيه الناس ،ألنه ليس كعبة يطوف الناس حوهلا ،وال
يوزع جن ًة أو نار ًا ،وليس لديه صكوك للغفران ،بل عبد هلل تبارك وتعاىل،
خياف عذابه ويطمع يف جنته ،يعد خدمة الناس والسعى يف حاجاهتم يف
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ما يرضيه عبادة متقدمة وطاعة كربى ،واحلديث واضح يف ذلك «اخللق

كلهم عيال اهلل وأحبهم إليه أنفعهم لعياله».

واألمر الثالث ،هو ملاذا اختار هذا القسيس أحد اإلخوان املسلمني؟،

رغم أن غريه أقرب لرئيس اجلامعة منه ،هذا يدل عىل أن الناس يأملون
بل وينتظرون منا الكثري ،ويعتربوننا مالذ ًا هلم ،نساعدهم عىل العدل
واإلنصاف رشحونا ألمر جلل ،فهل نكون عىل قدراملسؤولية؟ ،إذا أردنا

ذلك فعالً ،فهذا الرشف اليناله إال األخ الذي تش ّبع بقيم اإلسالم قوالً

وعمالً ،بحيث يرتك أثر ًا صاحل ًا حيثام حل وارحتل ،فقانون اهلل العمل،
فمن أخذ به فقد وضع اهلل يف يده مفاتيح الدنيا.

وإن قانون العمل الثمر ،وال عمل بال ثمر ،وليس الثمر ماالً وال

عقار ًا ،إنام هو ازدهار للفضيلة ،وقوة للحق ،ومتكني لكل معاين اخلري،
ومن غابت عن عينه ثامر عمله ،فإن حلصاد الزرع وقت ًا ال يعلمه إال اهلل،

ولكنه لن خيرج من الدنيا إال وقد كشف اهلل له عام عمل ،و ُيريه ثامر ما

عمل ،ويعلم أن شآبيب الرمحة تتنزل عىل العاملني يف ميادينهم ،قبل أن
تتنزل عىل العاكفني يف مساجدهم ،وإن الذي ينهض للعمل مع املجتمع،
فإنام توضع يف يده باسم اهلل مفاتيح الدنيا ،ورس إدارهتا ومفاتيح كنوزها

وقصورها وخزائنها وممالكها ،فلينظر أحدكم أي أمانة ألقيت بني يديه

هبذه املفاتيح؟.
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وحب اخلري للناس ومساعدهتم وإنصافهم وإشاعة الفضيلة وقيم

العدل بينهم ،جملبة حلب اهلل سبحانه وتعاىل ،ومدعاة لرمحته وتوفيقه
ونرصته ،وحاجة الداعية الناجح لذلك ملحة والبد منها ،يتودد إىل

الناس وكأنه هو يف حاجتهم ،ليأخذوا منه اخلري وهيتدوا إىل الصالح وإىل
اإلجيابية والعمل ،هكذا ع ّلمنا اإلمام حسن البنا حيث يقول( :ونحب

أحب إلينا من أنفسنا ،وأنه
أن يعلم قومنا ،وكل املسلمني قومنا ،أهنم
ُ
حبيب إىل هذه النفوس ،أن تذهب فداء لعزهتم وكرامتهم إن كان فيها

الفداء).

وجوهر دعوتنا خمافة اهلل يف الرس والعلن ،واإلخالص والصدق

واألمانة ،وحب الوطن واخلري لآلخرين ،والعدل والتفاين واإليثار

وحسن اخلُلق ،وتقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة ،بعيد ًا عن
واألخوة ُ

حب الظهور واإلعالم والنجومية واألنانية وحب الذات ،فإن كنّا فع ً
ال

كذلك فخري ًا فعلنا ألنفسنا وألهلنا ووطننا وأمتنا ،وسيوفقنا اهلل ملا يحُ ب
ويرىض ،ولو جلب العامل علينا كل ما يملك ،بخيله ورجله ورؤوسه
النووية ،ألننا نتعامل مع قوي عزيز وعليم خبري ال ختفى عليه خافية،

وهو عىل كل يشء قدير.
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ابتسامتك وهندامك أيها الداعية !!
زرت جار ًا عزيز ًا يف صيدليتة ألس ّلم عليه
يف ضحى أحد األيامُ ،

وأتناول بعض حاجتي من صيدليته ،و ّملا دلفت من الباب وإذا بأحد
املعارف جيلس عنده ،كان هذا الشخص يف العقد السادس من العمر،
مستدير الوجه بلحية بيضاء ،وكنت دائ ًام ُأك ّن له الو ّد واالحرتام ،رغم

أنني ال أسرتيح نفسي ًا هلندامه ،الذي ال يعتني به كام جيب ،رغم ُيرس حالته

املادية.

دخلت قابلني جاري الدكتور الصيدالين هاش ًا وباش ًا
عندما
ُ

فسلمت عليه ثم تقدمت مبتس ًام ومرحب ًا ألسلم عىل األخ اجلالس
كعادته،
ُ
عيل ،وأظهر يل كل
عنده ،لقد بقي جالس ًا عىل كرسيه ،ومل يمد يده ل ُيسلم ّ

العبوس واجلفاء والكدر ،فدُ هشت لترصفه ،وجتمدت الكلامت يف فمي
صمت قاتل لفرتة قصرية من الزمن ،حتى
ومل انبس ببنت شفة ،وساد
ٌ

هدأت أنفايس ومتالكت أعصايب ،وحوقلت يف نفيس ،ووو ّدعت جاري

العزيز ،وعدّ ت أدراجي إىل مكتبي وأنا حزين ،نعم حزين طوال اليوم.

أتساءل بصمت ما فائدة اللحية إذا مل تزد صاحبها قرب ًا من القلوب؟،

بل ما فائدة كل هذا العلم الرشعي الذي اكتسبته وتعلمته يف حماضن

الدعوة اإلسالمية ،إذا مل ينعكس عليك ُحسن ًا يف اخلُلق ،وبشاشة يف
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الوجه؟ ،أنا أنصح مثل هوالء أن يرمحوا دعوهتم ولتسعهم بيوهتم ،ألهنم
نسوا أبسط حقوق األخوة ،فهم ال يمثلون الدعوة ال من قريب وال من

وحسن التعامل مع الغري ،قبل ان يضعوا
بعيد ،أو أن يتعلموا فن االبتسام ُ

أنفسهم يف صف الدعاة.

ابتسامتك هي مرسالك الفطري لقلوب اآلخرين ،ومن فضل اهلل

علينا أنه يستطيعها الغني والفقري والكبري والصغري ،يف كل مكان ويف
كل زمان ،فام بال بعضنا ُ
يبخل هبا رغم جمانيتها ،ال تنتزعها منه إالّ بشق
األنفسُ ،يغطي أسنانه وكأهنا عورة الجيوز كشفها ،تراه متجه ًام ،تقرأ

يف وجهه ُعقد الدنيا ومشاكلها ،وكأنه ما سمع قط بقول املصطفى 

«تبسمك يف وجه أخيك صدقة».

ومن بديع ُصنع اهلل أنه خلق األسنان بلوهنا األبيض الناصع ،وأمرنا

باحلفاظ عليها وعىل بياضها ،حتى إذا ُأفرج عنها وبانت ُيمكن أن يراها
الناظر من بعيد ،ألن اللون األبيض يظهر حيثام كان ،ولكنه يكون أميز
وأوضح إذا كانت األرضية سوداء ،وهلذا فإن ابتسامة الشاب الداعية

امللتحي عالمة فارقة يراها البعيد والقريب ،ألن أكثر لونني بينهام متايز
مها األبيض واألسود ،فإذا اعتاد الشاب عىل ذلك أصبحت االبتسامة
بالبسام ،وإن شابت حليته وطال به العمر.
طبع ًا ،و ُعرف ّ
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واألهم من ذلك كله اآلثار الكبرية التي ترتكها االبتسامة يف من

تفجرها يف نفس املتلقي ،ورسائل الو ّد
يراها ،واملشاعر اإلجيابية التي ّ
واحلب التي تبعث هبا إليه ،فام أن يراك مبتس ًام له من بعيد ،إالّ و ُيقبل

عليك متهلل الوجه ،منرشح اخلاطر ،منفرج األسارير ،كأنه يعرفك
منذ زمن بعيد ،راد ًا للجميل بام هو أمجل ،والبسمة بمثلها ،وأكثر األجر
والثواب ملن سبق ،ونحن يف جمتمعاتنا اإلسالمية عامة والعربية خاصة
بأمس احلاجة هلذه اآلثار اإلجيابية ،التي تنثر اخلري وتنرش املودة واأللفة

والتعارف يف املجتمع.

واالبتسامة طاعة هلل وعافية لصاحبها ،ومن خالهلا يستطيع الداعية

أن يدخل إىل القلوب دون استئذان ،ولذلك قال رسولنا ( :ال حتقرن
من املعروف شيئ ًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) رواه مسلم ،كام أن
يف االبتسامة عالج ًا لألحقاد والعداوة ،ويف العبوس والتجهم تعميق هلا

يف النفوس ،وصدق سيدنا عيل ابن أيب طالب ريض اهلل عنه حني قال:

«من الدهاء ُحسن اللقاء» ،فتبسمك يف وجه أخيك صدقة ،وتواضعك
وطالقة وجهك وتفاؤلك ،قد تنتهي هبداية الناس ،ومن أسعدُ منك

بعدها؟ ،ألست ممن صنّف نفسه طواعية يف ركب الدعاة؟ ،فام دمت
كذلك ،فالبد أن تُتقن ف ّن االبتسام ،وإالّ فانظر إىل املثل الصيني املعبرّ
الجيدر به أن يفتح دكانا».
الذي يقول« :من ال يحُ سن االبتسامة
ُ
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إذا أردت أن تكون داعية ،وتدخل يف مضامر هذا العمل العظيم،

وحسن التعامل مع
فالبد من أن تكون ك ّيس ًا فنان ًا يف العالقات العامةُ ،
اآلخرين ،فلن ينفعك دعوي ًا كثرة املحفوظات عىل أمهيتها ،وال التفنن

فصالة احلَديد
والتقعر بالكالم ،وال كثرة املال إن كنت من األغنياءَ ،

والصالون يمكن
الرجال،
َّ
يمكن أن تَصنع ا َلعضالت ولكنها َال تَصنع ِّ

أن َيصنع جمَ ال ا َملرأةَ ،و َلكنه بأي حال ال يمكن أن َيصنع ْ
أخالقها ،ولكن
الذي يفعل يف النفوس والقلوب فعل السحر ،هو ما دلنا عليه  حني

وحسن
قال« :إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه ُ
اخللق».

الناس من حوله لسلوكه السيئ ،وكم من أب
فكم من غني ّ
انفض ُ

مورس أشبع أوالده فظاظة وسوء معاملة ،رغم األموال التي ُيقدمها هلم،
وكم من زوجة تركت زوجها لسوء معاملته رغم غنا ُه ،إن حمبة الناس

وكسب قلوهبم ال حيتاج إىل املال ،وإنام إىل الوجه البشوش املرشق املبتسم
وحسن تعامله ،ال
اجلاذب ،املورس باألخالق احلسنة ،الصادق بتواضعه ُ
املتعايل عىل اآلخرين ،املتعامل معهم بفوقية منفرة ،تلحظ الغرور يف كل

حركات ،وصدق الشاعر حني قال:
ال خيل عندك هُتدهيا وال ُ
مال

النطق إن مل ت ِ
ُسعد ُ
فل ُيسعد
احلال
ُ
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نعم تستطيع أهيا الداعية املبتسم أن تستويل عىل قلوب الناس،

وحسن املعاملة ،ولني اجلانب ،فالغلظ ُة والتجهم
بالكلمة الطيبة وبالتأين ُ
والعبوس والتعايل يف التعاطي مع الناس ،ليست من الدين يف يشء،

واملصيب ُة أكرب إن كنت تظ ُن أنك هبذا تحُ سن ُصنع ًا فيصدق فيك ما
لمِ
ِ
قاله أمري املؤمنني سيدنا عيل ريض اهلل عنهَ « :ق َص َم َظ ْهر ِي َر ُجالنَ :عا ٌ
متَهت ٌِّك ،وج ِ
اه ٌل ُم َتن َِّس ٌك».
َ َ
َ
واالبتسامة رس آرس وسلطان قاهر ،ربام أدرك الطفل بفطرته الربيئة

سحرها ،فهو يبثها بني احلني و اآلخر ،وأمام ابتسامتة هذه ينحني أقسى

ُ
األول
املفتاح
الناس ،ويف مواجهة ابتسامة الصبي يرق أغلظ البرش ،فهي
ُ
لكل القلوب املغلقة إذا كانت صادقة ،واالبتسام ُة احلقيقية ال يمك ُن

تزييفها ،فهي كالذهب ،عبث ًا يحُ اول املخادعون تقليده ولك ّن بريقه ليس
كأي بريق ،وكذلك االبتسامة الصادقة النابعة من القلب ،فهي إرشاق ُة
وبلسم أمل ،ودواء ُحزن.
روح ،وإطالل ُة نفس ،وصورة فؤاد،
ُ

وأقرب باب إىل النفوس،
أقرص الطرق إىل القلوب
االبتسام ُة
ُ
ُ
االبتسام ُة املرشق ُة ،أقوى من كل قوانني اجلاذبية ،جاذبة للقلوب
والبسامون أحس ُن الناس
واألرواح ،هلا سحر خالّب يأخذ باأللباب،
ّ
مزاج ًا وأهنأهم عيش ًا وأطيبهم نفس ًا ،وأنت أهيا األخ الداعية لن تَستَطيع

كلكَ ،لتصبح أجمَ ّل فيِ ْ َع ُي ّ
ون النَاسَ ،ولك ّ
وش ْ
تَغيري خلقتك َ
َطيع
َنك تَست ُ
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تَزيني َ
أخال َقك ُو َجتم َيل أ َد ْ
بك وحتسني ابتسامتك لتَصبح أجمَ ْل َما َرأت
ع ُي ُ
ون النَاس ،فأين أنت من هذا السالح الدعوي الف ّعال؟ ،فاالبتسام ُة
ال تك ّلفك شيئ ًا ولكنها تعني لدعوتك الكثري الكثري ،وتذكر أنك «إذا
ابتسمت أتاك األصدقاء ،وإذا عبست أتتك التجاعيد».

واألمر املهم اآلخر الذي ال بد منه لنجاحك يف دعوتك هو

هندامك اجلميل ،فحتى تكتمل صورتك مجاالً وابتسامتك إرشاق ًا البد

من اهتاممك هبندامك ،ألنه يزيدُ ها تأثري ًا ومجاالً وفاعلية وتألقا ،فاملسلم
احلق يعتنى بلباسه وهندامه ،تراه أنيق املظهر ىف غري مغاالة ،يتفقد نفسه

قبل خروجه عىل الناس فليس من اإلسالم أن يهُ مل اإلنسان مظهره،

الزهاد واملتواضعني
بدعوى ُ
الزهد والتواضع ،فرسول اهلل  وهو سيدُ ّ

ُ
ويتجمل ألهله وأصحابه ،ويرى ىف هذا
يلبس اللباس احلسن،
كان ُ
اهلندام إظهار ًا لنعمة اهلل ،كام ورد ىف احلديث الذى رواه الرتمذى «إن اهلل

يحُ ب أن يرى أثر نعمته عىل عبده».

ومن الصفات التي حرص اإلسال ُم عىل تربية املسلم عليها،

والداعية بخاصة أن يكون حسن املظهر واملنظر ،كأنه شامة بني الناس،

متميز ًا يف هيئته ولباسه وهندامه ،أنيق الشكل من غري مغاالة وال

ترتاح إليه العيون وتأنس به النفوس ،وهبذا يكون مرغوب ًا يف
إرساف،
ُ
الناس ،وجدير ًا بأن يسمعوا منه دعوة اخلري ورسالة اإلسالم ،وعىل هذه
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الصفات ينبغي أن تريب األرس ُة أفرادها ،وتبث فيهم معامل احلياة السعيدة
املادية منها واملعنوية ،الظاهرة منها والباطنة.

وليس من ُحسن ترصفك أهيا الداعية ،أن خترج وأنت ترتدي

اللباس الذي تنام به إىل الشارع ،وتقابل به الناس أو تذهب به إىل املسجد،
وماذا نقول عن أولئك الذين وصفهم فضيلة الشيخ حممد الغزايل رمحه
ُ
املشط إىل حليته سبيالً ،يتناثر شعرها
اهلل ،هذا (البعض) الذي ال يعرف

يمين ًا وشامالً ،وكأن كل شعرة قد أعلنت احلرب عىل أختها ،ناهيك عن
رائحة الفم والعرق اللتان تزكامن األنوف ،فيتأذى الناس من ذلك يف

لقاءاهتم ومنتدياهتم واجتامعاهتم ،فينفروا منه ومن دعوته ،وقد روى

اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :أتانا رسول اهلل 
ُ
زائر ًا ،فرأى رج ً
يغسل به
ال عليه ثياب وسخة فقال« :أما كان جيدُ هذا ما

املطلوب لبس اجلديد ولكن البد من لبس النظيف.
ثوبه؟» ،فليس
ُ

وحسن مظهره أنه أمره
وقد بلغ من اهتامم اإلسالم هبندام املسلم ُ

بتفقد مالبسه والسعي يف إصالح شأنه ،ولو كان يف سفر جتنب ًا ّ
للتبذل يف
اللباس ،و ُقبح املظهر يف اهليئة ،روى أبو داود أن النبي  قال ألصحابه

وكانوا يف سفر قادمني عىل أهليهم وإخواهنم« :إنكم قادمون عىل
إخوانكم ،فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم ،حتى تكونوا كأنكم

حيب ال ُفحش وال التفحش».
شامة يف الناس ،فإن اهلل ال ُ
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اليصلح لكامله ومجاله ،إالّ الداعية امللتزم عملي ًا
هذا الدين العظيم،
ُ

بأخالق اإلسالم ،الداعية الصادق املبتسم ،صاحب اهلندام النظيف،
والقلب الكبري والصدر الواسع ،الذي ابتعد عن اهلوى واألنا ،وحكّم

اإلسالم يف نفسه قبل غريه ،مثل هذا نستطيع أن نقول عنه إنه داعية بحق،

ولو مل ينطق بكلمة ،وترى الناس يقدمونه وحيرتمونه وحيبونه ويجُ معون
وحس ُن ترصفه خري دعوة.
عليه رغم اختالف مشارهبم ،فتعامله ُ
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ويسألونك عن محاس !!
األردن بلد مبارك يعيش عىل ثراه شعب كريم ،يأبى إالّ الوقوف مع

كل بلد مظلوم وشعب مقهور ،فرغم قلة موارده إالّ أن خريه يف كل مكان
منكوب ،اليرتدد يف مساعدة اآلخرين حيثام كانوا وبام تيرس ،فكيف إذا

كان املنكوب أخ ًا وجار ًا ورشيك ًا؟ ،بل كيف إذا كان املنكوب مقدس ًا فيه
وحبه فرض ألنه عقيدة ودين يف عنق كل مسلم ،الشك أن
قرآن ُيتىل؟ُ ،

ما سبق يوجب العمل بكل ما يستطيع املرء من قوة للمساندة واملساعدة،

لنرصة بعضنا الذي يعاين ويرزح حتت نري االحتالل ،فإذا حالت احلدود
والسدود أن نكون معهم جسدي ًا ،فال أقل أن ندعمهم مادي ًا ،هلذا كان

من أوجب األعامل أن ننارصهم ونتربع اليتامهم واراملهم ،ورغم أن
كل من يف فلسطني حيتاج للدعم من كافة الطرق ،إالّ أن خياري كان

دعم محاس وأهلها والتربع هلم ،ألهنا فكري ًا امتداد يل وجزء مني ،فحبها
ودعمها واجب البد من القيام به ،من هنا وبدون طلب أو إعالن تربعت

وتربع الناس هلا من خاليل ،فالشعب األردين كريم بفطرته ،ولكنه يبحث

عن من يثق به ،فلم أر ّد أحد ًا ألن الدال عىل اخلري كفاعله.

من هنا وضعت دائرة املخابرات العامة اسمي حتت املراقبة ،فبدأت

تسأل جرياين يف العمل عني ،وتتحرى عن معلومات معينة ختص مجع
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املال لدعم (محاس) ،ولو سألوين مبارشة ألرحتهم عناء البحث ،ألنني

عيل وعليهم ،بام ال يرض مصلحة
مؤمن بصواب العمل ووجوبيته ّ
األردن ،ألنني ال أقبل أن ُيزاود يّ
عل أحد يف حب الوطن واملواطن،
حيث أنني ُأعدّ ذلك عبادة متقدمة ،ومع هذا مل يسألوين مبارشة ،فطلبوا

أحد العاملني معي للدائرة العامة ،ورغم ُحسن معاملتهم له ،إالّ أن مدار
احلديث املبارش وغري املبارش عىل مدى ثالث ساعات كان عن املوضوع

نفسه ،و ّملا مل جيدوا ما يبحثون عنه ،حصل أمر غريب وغري سليم بعدها
مبارشة ،ففي صبيحة يوم عيد العامل ،األول من أيار لعام 2007م،
أذى ُيذكر،
وجدنا أن باب املختربات اخلاصة يب قد ُفتح بمهنية عالية ،دون ً

وسرُ قت أجهزة الكمبيوتر(فقط حافظات املعلومات) ،دون املساس بأي

يشء آخر ،حيث كان متيرس ًا أخذ ما هو أثمن من املختربات ،ولكن ابن
احلالل قنوع ،وألهنم مل جيدوا شيئ ًا ُيذكر فقد خف السؤال بعدها.

ويف عام  2004م زرت مدينة مانشسرت يف بريطانيا ولكن عىل

اخلطوط الفرنسية ومعي زوجتي ،وكان البد من تغيري الطائرة يف باريس
إىل طائرة أخرى لكن عىل نفس اخلطوط الفرنسية ،وهذه املرة تأخرت

الطائرة ملدة ساعة كاملة ،وهذا أمر غري عادي يف مطار دويل حمرتم كمطار

باريس الرئيس ،وال أحد من الركاب يعرف السبب ،وعندما أقلعت
الطائرة اعتذر الطيار من الركاب وقال سبب التأخري هو حفاظ عىل
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سالمتكم ،وملا عدنا إىل األردن سألني ابني األكرب هل تأخرت طائرتكم

يف باريس؟ ،فقلت نعم تأخرت ساعة كاملة ،فقال اتصل يب أحد ضباط
املخابرات وسألني هل والداك يف فرنسا؟ ،قلت :ال يف بريطانيا فقال :هم

يف فرنسا ألن املخابرات الفرنسية قد سألت الدائرة العامة عنهم لتتأكد
أهنم من محاس أم ال؟ ،والدائرة بدورها سألتنا هنا يف إربد ،واجلواب أن
الزوج من قيادات اإلخوان املسلمني يف األردن ،ولكن النعرف توجه
الزوجة عىل وجه الدقة ،علام أننا عندما وصلنا مانشسرت وجدنا آثار

التفتيش يف حقائبنا ،ومل يمسسنا سوء بفضل اهلل.

وعندما أصدرت كتايب «امليكروبات وكرامات الشهداء» عام

2004م ،الذي ُيظهر بعض ًا من الكرامات التي أعدها اهلل ملن اختارهم
واصطفاهم هلذه املنزلة الرفيعة ،وانترش بني الناس ووزع بكميات كبرية

حيث ُطبعت منه أكثر من مائة ومخسني ألف نسخة ،وهو يهُ دى وال ُيباع،
وتسابق الناس حلضور حمارضايت عن هذا املوضوع ،وتربع بعدها كثريون
وكثريات ،عندها جاءين هتديد باملالحقة والقتل من جمهول من خالل
الربيد اإللكرتوين ،خاصة أهنم ذكروا هبذا التهديد املكتوب شيئ ًا مماث ً
ال

عن قيادات بارزة من محاس ،عندها أطلعت إخواين يف قيادة اجلامعة عليه
واتفقنا أن نتناسى األمر ،واهلل خري احلافظني.
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وإن نسيت فال أنسى من املتربعني اثنني ،أحدمها طبيب نرصاين

وحسن خلقه ،ووطنيته وموضوعيته ،جاء
من األردن ،معروف بدماثته ُ
بمبلغ بسيط ،كبري املعنى ،كان له أثر بالغ يف نفيس ،فقلت ما أحسن
مكونات هذا الشعب ،وما أبرك هذه األرض ،وما أعدل هذه القضية.
ٍ
حاجة عجوز يف
أ ّما الثاين ،فهو حم ّفز لكنه مبك يف الوقت نفسهّ ،
عقدها الثامن من العمر ،معروفة بفعل اخلري وحبه ،تبحث عنه وتبارشه،

لساهنا رطب بذكر اهلل وأطايب احلديث والدعاء املستمر ،تُساعد من
تعرف ومن ال تعرف ،دموعها كعطائها مدرارة ،هذه املحسنة ،فرع ألصل
كريم ،فهي وإن مل تتزوج وجترب األمومة احلقة ،إالّ أهنا رضعت حب
الناس وإيثارهم منذ الصغر وتربت عليه وطبقته كبرية ،حتى أصبح جزء ًا

ال يتجزأ من حياهتا اليومية ،كانت تتلقى مساعدة شهرية من صندوق
املعونة الوطنية ،وهو مبلغ بسيط اليكفي إالّ للرضوريات ،ومع هذا

كانت تأيت إىل مكتبي هناية كل شهر بعد استالمها املعونة مبارشة لتتربع

بثلثها ،تُقدمها مع وابل من الدعاء والدموع ،بقيت هكذا ملدة طويلة.

ويف أحد األيام وعىل غري املوعد املعتاد ،وإذا هبا تقرع باب مكتبي

فهمت منها بعضها مثل «مل
عيل وتتمتم بكلامت مل أتبينها كلها،
ُ
وتُسلم ّ

أستعمل دماغي»« ،أوفر ملا بعد املوت وهؤالء يموتون جوع ًا»« ،هذا
ليس سلي ًام» ،رحبت هبا وأجلستها يف مكتبي وملحت بيدها مغلف ًا يظهر
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بدأت أفهم قصتها،
عليه بعض البىل لقدمه ،وعندما التقطت أنفاسها
ُ

فمنذ عدة سنني كانت توفر قس ًام ليس بسيط ًا مما يتبقى من معونتها

الوطنية كل شهر ،حتى إذا توفاها اهلل ،وجد شقيقها الذي تعيش يف
كنفه ،بعض ًا من املال بعدها لتغطية نفقات مأمتها ،لئال تُزعجه وتكلفه ما
جتمع لدهيا مبلغ كبري ،تقول ودموعها تنهمر« :مل أستطع
ال ُيطيق ،حتى ّ
النوم منذ منتصف الليل وأنا أفكر هبؤالء األبطال املحارصين يف غزة،
الذين ال يلوون عىل يشء يسدُ رمق أطفاهلم و ُيعالج جرحاهم» ،وتكمل

قائلة« :وأنا هنا أهنأ بكل يشء وفوق ذلك أوفر ماالً ملا بعد املامت ،ال
ليس هذا بعدل وال منطق ،خذ هذا املغلف الذي ال أدري كم حيوي من

املال وأوصله ملستحقيه من هؤالءّ ،
عل اهلل يتقبلنا ويرمحنا».

كدت أختنق
تناولت املغلف منها وأنا ال أعرف ما أقول ألنني
ُ

متالكت
بعربايت الصامتة ،إعجاب ًا بفعل هذه احلاجة العجوز وتقدير ًا أن
ُ

نفيس ،ناديت بعض ًا من املوظفني عندي ،وأحصينا حمتويات املغلف
وطلبت منهم تصوير هذه العجوز وهي
املبارك ،وقصصت عليهم اخلرب،
ُ

تُسلمني املغلف.

هنيئ ًا هلذه النفس الرضية الطيبة ،تتربع بكل ماهلا لفلسطني

واملنافحني عنها ،تبكي لضيق ذات اليد ،وتتمنى الكثري لتتربع به ،وأنا

افكر إذا مل يكن هذا هو الدرهم الذي غلب ألف درهم ،فام يكون إذن؟.
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احلاجة املباركة ،صاحبة األيادي البيضاء واللسان
تأثرت جد ًا هبذه
ّ

وذكرت قصتها إلخواين يف قيادة احلركة اإلسالمية يف
الرطب بذكر اهلل،
ُ

أول إجتامع تالها ،فام كان منهم إالّ أن قرروا أن يتولوا جتهيزها ومراسم
دفنها يف حينه ،إكرام ًا هلا واعرتاف ًا بجميل صنيعها وتقدير ًا هلذه املعاين

السامية ،أحسن اهلل خامتتنا وخامتتها ،وتقبلنا وإياها بقبول حسن ومجعنا

هبا يف جنات النعيم.
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ً
زيارة بعد عشرين عاما!!!
يف بداية عام 2002م زرت بريطانيا برفقة زوجتي قاصدين مدينة

مانشسرت ،لزيارة ابنتي التي كانت ترافق زوجها الذي يدرس هناك،

وكانت هذه أول زيارة يل للغرب بعد أحداث سبتمرب 2001م ،ولذلك
كنا نتوجس من أي حركة انتقامية من طائش ،كام كان حيصل يف ذلك

الوقت يف الغرب ضد املسلمني ،سيام وأن اجللباب عالمة مميزة للمسلمة،
اتفقت مع زوجتي عىل خطوات العمل ،لو قدر
وحتسب ًا ألي طارىء فقد
ُ

اهلل حصول مكروه ،خاصة أنني يف حينها كنت يف القيادة العليا جلامعة
اإلخوان املسلمني يف األردن .وهنا البد من ذكر ما ييل:

ّ
خترجي منها ،فقبل
أن هذه الزيارة جاءت بعد عرشين عام ًا عىل ّ

عقدين من الزمن كنت ال أجد فيها مكان ًا للصالة إالّ أحيان ًا يف بيت
الدرج ،وأضطر لقطع مسافات بعيدة لصالة اجلمعة يف املسجد ،الذي

كان ال يمتىلء (مسجد ديسربي الذي سبق ذكره) وقدر اهلل أن تكون هذه

الزيارة يف عيد األضحى ،فعندما ذهبت إىل املسجد نفسه لصالة العيد،
وكانت الثلوج قد غطت كل يشء ،وجدت الساحة اخلارجية قد امتألت

عن بكرة أبيها بالواقفني ،فسألتهم ملا اليدخلون؟ ،قالوا اليوجد مكان،
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فداخل املسجد مزدحم باملصلني ،ونحن ننتظر أن يفرغوا فيخرجوا

لندخل مكاهنم ،لتُقام الصالة مرة ثانية بخطيب جديد ،وفع ً
ال هذا ما
حصل.

دخلنا وازدحم املسجد مرة أخرى ،فلام فرغنا من الصالة وخرجنا

فدهشت
وإذا بالساحة قد امتألت من جديد ،ليدخلوا لصالة ثالثة،
ُ

هلذا املنظر ،ووجدت نفيس ال شعوري ًا أردد «اإلسالم قادم ،اإلسالم

قادم ،واملسألة مسألة وقت» .يا إهلي كيف كنا قبل عرشين عام ًا ،وكيف
أصبحنا اآلن ،خاصة إذا علمنا حالي ًا ّ
أن هناك أكثر من مخسة ومخسني
مسجد ًا ومصىل يف تلك املدينة ،اللهم لك احلمد ،وأنا اقف بالساحة

مندهش ًا ،تتنقل ذاكريت بني األمس واليوم ،كيف كنا وكيف أصبحنا،

يصيح تربعوا لفقراء فلسطني ،وآخر تربعوا ملرشوع كذا يف
أسمع هذا
ُ
القدس ،وكأنني أقف أمام أحد مساجدنا يف بلد احلشد والرباط ،األردن
العزيز ،مع اختالف يف األلوان واللغات ،يا إهلي كل هذا يف بريطانيا،

صدق رسول اهلل  حيث قال« :ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار
وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين» ،ولو أحسن

املسلمون تطبيق إسالمهم يف الغرب عامة ،ويف بريطانيا خاص ًة لكان

انتشار اإلسالم أرسع ،ألنه دين الفطرة ،حيمل بذرة انتشاره ونفاذيته
ذاتي ًا ،خاص ًة إىل قلوب الذين جربوا كل يشء بحث ًا عن السعادة فلم
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جيدوها ،وما اكثرهم يف الغرب ،ولذلك فإن جمرد التزام املسلم حق ًا

بإسالمه ووسطيته واعتداله ومنطقيته وحبه لآلخرين ،هو دعوة بحد

ذاهتا تؤيت أكلها ولو بعد حني.

وعليه ،فإنني أنصح كل مسلم عابر أو مقيم أن حيرتم ويلتزم قوانني

البلد الذي يدرس أو يقطن فيه أو حتى يزوره ،ولذلك أمضيت فرتة من

عمري عندهم وترددت كثري ًا عليهم ،ألغراض علمية أو سياحية فلم
أجد منهم إالّ ُحسن املعاملة وطيب االستقبال،

ولكنني عندما و ّدعت أحبائي وأصدقائي يف املطار عائد ًا إىل

األردن ،دخلت وزوجتي الباكية عىل فراق ابنتها إىل داخل املطار ،فقلت
يف نفيس مازال لدينا متسع من الوقت قبل اإلقالع ،لنذهب إىل السوق
احلرة ع ّلنا نشرتي شيئ ًا ثم ألغري أجواء الوداع ،وفعال ذهبنا واشرتينا

بعض احلاجات اخلفيفة ،فام كان من زوجتي إالّ أن محلت ما اشرتينا

ثم ذهبنا إىل القاعة املبارشة للصعود إىل الطائرة ،وإذا بإعالن من خالل
السامعات باملطار ينادي عىل اسمي ملراجعة أقرب طاولة استعالمات،

فعندما سمعت اسمي انتابتني كل وساوس الشيطان! ،وقلت لزوجتي:
يبدو أن املحذور قد وقع ،واهلل خري احلافظني ،ذهبت معي إىل أقرب

فعرفت نفيس ،فأخذتنا موظفة أمن إىل مركز أكرب داخل املطار،
نقطةّ ،

فاستقبلنا باحرتام بالغ ،وبعد أن تأكدوا من هويتي ،سألني أحدهم هل
ُ
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فقدتم شيئ ًا يف املطار،عندها صاحت زوجتي ألهنا تذكرت أهنا نسيت
حقيبتها اخلاصة ،عندما محلت املشرتيات من السوق احلرة ،وطبع ًا هم

يتعاملون مع كل مرتوك أمني ًا عىل أنه قنبلة موقوتة ،خاصة أن دماء
أحداث سبتمرب مل جتف بعد ،فلام مل جيدوا شيئ ًا ووجدوا بطاقتي اخلاصة

باحلقيبة نادوا يّ
عل الستالمها ،ال ليشء آخر ،مرة أخرى مل نجد شيئ ًا مما

ختوفنا منه.

ومن مجيل املقادير أنني عندما عدت إىل األردن من هذه الزيارة،

وصلت بيتي فجر ًا ،متعب ًا ومنهك ًا من قلة النوم ،فدخلت يف سبات عميق،

وملا كانت صالة اجلمعة عىل وشك أن تبدأ ،صحوت وأرسعت وأبنائي
كسب ًا للوقت إىل مسجد قريب صغري ،ال أصيل فيه اجلمعة عادة ،وعندما
دخلنا وصليت سنة املسجد ،وإذا بالناس ينظرون اليّ  ،حيث أن خطيب
اجلمعة مل يأت ،وأنا أجتاهل نظراهتم ،ألنني ال أحب اخلطابة ال من قريب

وال من بعيد ،إالّ أن األمر أصبح لزام ًا ،فرضخت لألمر الواقع عىل
وصعدت املنرب ،وكانت القصة األوىل هي مادة اخلطبة وكيف
مضض،
ُ

أننا نتهاون هنا يف بالدنا العربية يف ديننا ،والناس يف الغرب ُيقبلون عليه

زرافات ووحدانا ويلتزمون به ،بعدما وجدوا فيه طعم السعادة احلقيقية.
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املدير التنفيذي ملشروع وقاية الشباب
ألقيت حمارضة للمعلمني واملعلامت وطالب
يف ربيع عام 2005م
ُ

إحدى املدارس الكربى يف عامن بعنوان« :وقاية الشباب من األمراض

املنقولة جنسي ًا» ،وبحضور أحد علامئنا األجالء فضيلة األستاذ الدكتور
أمحد الكوفحي ،أحد أبرز قيادات اإلخوان املسلمني وعلامئهم يف األردن،

وقد ُذهل من تفاعل الطالب وأسئلتهم واهتاممهم باملوضوع ،ويف جلسة
الحقة أثار املوضوع معي ،وقال« :هذا موضوع ختصيص وهو مهم جد ًا
هلذا اجليل ،ولذلك أقول لك إنه فرض عني عليك ،ومقدم عىل أي عمل

آخر من األعامل االجتهادية األخرى».

عندها فكرنا سوي ًا بفكرة املرشوع والعمل اجلامعي ،حتى أنه أفتى

يل أن أخصص جزء ًا من زكاة أموايل لطباعة الكتب ،وتغطية بعض

وطلبت منه أن يكون مستشار ًا رشعي ًا للمرشوع،
النفقات املرتتبة عليه،
ُ
فوافق ،جزاه اهلل خري ًا ،فكان هذا موافق ًا متام ًا القرتاح سابق قدّ مه يل

يف الدوحة األستاذ املبدع مأمون عريقات ،بعد حمارضة يل يف قطر أثناء

األسبوع الثقايف «شواطىء احلب».

كان هذا املرشوع «مرشوع وقاية الشباب» ،وهو مرشوع وقائي
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حلامية الشباب من املخاطر التي تحُ يط هبم يف زمن الفضائيات واإلنرتنت،

ركّزنا فيه عىل اجلزء األول منه «وقاية الشباب من األمراض املنقولة
جنسي ًا واأليدز» حتت شعارعام نواجه فيه بعض نتائج الثورة اجلنسية
العاملية «نعم للفضيلة ال للرذيلة» و«يدا بيد لوقاية الشباب» ،فكان
رغم اإلمكانات املتواضعة وقلة العاملني ،من أنجح املشاريع الشبابية
باعرتاف القريب والبعيد ،وملسنا الربكة وتباشري قبول هذا املرشوع

«كصدقة جارية» من جممل التوفيق والتفاف الناس الكبري حوله ،وحتى
نعرف أمهية ورضورة هذا املرشوع ،البد أن نعرف ما هي األمراض

املنقولة جنسي ًا؟ ،وما هو املرشوع نفسه؟ ،وما اإلنجازات التي حتققت

لآلن؟.
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ً
ما هي األمراض املنقولة جنسيا؟
ٌ
مؤرخ قط انتشار األمراض املنقولة جنسي ًا إالّ ذكر حتلل
مل يذكر

ِ
الناس من القي ِم ال ُعليا ،واجتاههم نحو املادية ،وندرة الفضيلة لدرجة
الغياب ،وتغري نظرة املجتمع للجنس ،وهلذا ال يمكن ُ
فصل األخالق

عن اجلنس ،وملثل هذا كان ُينادي فرويد ،حيث يقول« :إن اإلنسان ال
ٍ
وكل ٍ
ٍ
قيد من ٍ
حيقق ذاته بغري اإلشباع اجلنيسُ ،
تقاليد هو
أخالق أو
دين أو
قيدٌ ٌ
كبت غري مرشوع».
باطل ،ومدمر لطاقة اإلنسان ،وهو ٌ

وهذا ما أكدته بروتوكوالت حكامء صهيون حيث تقول« :جيب

أن َ
نعمل لتنهار األخالق يف كل مكان فتسهل سيطرتنا ،إن فرويد منا،
وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس ،لكي ال يبقى يف
نظر الشباب يشء مقدس ،ويصبح مهه األكرب هو إرواء غرائزه اجلنسية

وعندئذ تنهار أخالقه».

وهكذا اهنارت األخالق ،وأثمرت جنون ًا جنسي ًا حمموم ًا ،وثور ًة

جنسي ًة عارمة ،تؤججها األزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب

اخلليعة واملجالت اهلابطة واألفالم الداعرة ،كل ذلك بحجة احلرية
الشخصية ،وزاد الطني بلة ما تنفثه بعض الفضائيات جهار ًا هنار ًا ،وما
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عجائب وممارسات جنسية ال ختطرعىل بال،
خيتزنه اإلنرتنت للشباب من
َ
حتى أهنا أصبحت بفخاخها تداهم من ال يبحث عنها ،تستدرجه حتى

يقع فريسة سهلة هلا من حيث ال يعلم ،والدليل عىل ذلك أن صفحة
ٍ
املاليني خالل عام واحد،
جنسية واحدة عىل الشبكة استقبلت عرشات

جلهم بني ( )17-12سنة من العمر.

واألمراض املنقولة جنسي ًا :هي جمموعة من األمراض املعدية،

تسببها ميكروبات خمتلفة تنتقل من إنسان آلخر ،بواسطة االتصاالت
اجلسدية وخاصة االتصاالت اجلنسية أثناء الزنا والشذوذ وما يؤدي

إليهام ،ميكروباهتا ال تنتقل باملاء أو اهلواء أو الطعام ،بل باالتصال املبارش

بني املصاب والضحية اجلديدة ،ومن اجلدير بالذكر أهنا ال تصيب البهائم

رغم ما عندها من شيوع جنيس ،وهذه األمراض فرضت نفسها عىل
العامل رغم تقدمه املادي املذهل ،فهي هتدد مصريه ،وتُفسد عيشه ،وتُصيبه

يف الصميم ،وتنكبه يف زهرة شبابه ،تعكس آثارها عىل الفرد معاناة
وتشوه ًا وخسارة مادية ،وعىل الدول بأبعادها االقتصادية واألخالقية
واالجتامعية ،ويمكن تلخيص ذلك كتابة باحلقائق واألرقام التالية:

أوالً :هذه مشكلة عاملية ،لكنها أكثر ما تكون يف املجتمعات الغربية،

حيث ما ُيسمى باحلرية الشخصية وخاصة اجلنسية حممية بالقانون ،وكل
ٍ
مباح مهام كان ما دام برىض الطرفني ،عل ًام أن إحصائيات منظمة
يشء ٌ
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الصحة العاملية تفيد بأن ( )%4من سكان الكرة األرضية يصابون بأحد
األمراض املنقولة جنسي ًا سنوي ًا ،فمنهم من ُيعالج فيشفى ومنهم من

تتعقد حالته.

ثاني ًا :أجازت الدنامرك عام 1989م الزواج املثيل بحكم القانون،

وتبعتها عىل األقل عرشين دولة وبضمنها الواليات املتحدة األمريكية،

مما شجع الشاذين جنسي ًا عىل مستوى العامل ،الذين ثبت أن أكرب نسبة
لزيادة األمراض املنقولة جنسي ًا هي بينهم وبسببهم ،ويف عام 2012م أقر

الرئيس األمريكي باراك أوباما الزواج املثيل ،وسمح به وأجاز للشاذين
اخلدمة باجليش األمريكي ،ليس هذا فحسب بل ،أقر املجلس العاملي

حلقوق اإلنسان أن الشذوذ اجلنيس أصبح حق ًا من حقول اإلنسان.

وقد نُرشت دراسة يف أمريكا من مركز مراقبة األوبئة يف أطلنطا

( )CDCعام 2015م تقول :رغم أن مرض السفلس وصل إىل أدنى
مستوى له عام 2000م ،إال أنه عاد للظهور والزيادة بشكل كبري( ،زاد

 %19يف عام 2015م) خاصة عند الشاذين جنسي ًا ،أما يف بريطانيا فقد
زادت نسبة اإلصابات بينهم يف السنوات األخرية بشكل ملموس،

ورغم كل ذلك صدر قرار مجهوري يف الواليات املتحدة األمريكية هناية

عام 2011م ،يربط توزيع املساعدات األمريكية للدول الفقرية بمدى
تقبل هذه الدول للشاذين جنسي ًا.
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ثالث ًا :أصدرت منظمة الصحة العاملية يف كشف احلقائق لعام

2018م ،أنه ُيصاب يف كل يوم أكثر من مليون إنسان بأحد األمراض
املنقولة جنسي ًا ،ولذلك حتدث يف كل عام مئات املاليني من اإلصابات
اجلديدة هبذه األمراض (حوايل أربعمئة مليون) ،فمن املصابني من

يموت ،ومنهم من يتعالج يف الوقت املناسب فيشفى ،ومنهم من تبقى

معه لسنني عديدة ،تُشوه أعضاءه التناسلية وتُنكِّد عيشه ،دون أن يتغري
مظهر ُه اخلارجي أمام الناس ،لكنه أدرى بنفسه وال يعرف رسه إال

الطبيب.

رابع ًاُ :ج ُّل املصابني هبذه األمراض ( )%85من الشباب بل

املراهقني ،حيث الفئة العمرية الواقعه ما بني ( )30 –15سنة هم األكثر

إصابة هبذه األمراض ،حسب تقرير مركز مراقبة األوبئة يف الواليات
املتحدة األمريكية لعام 2013م ،ويف التقرير الذي سبقه يف حزيران

عام 2000م ،أفادت (باميال بيك) أن أكثر من ( )%70من طالب
املدارس الثانوية يامرسون اجلنس قبل خترجهم ،وأن ( )%12منهم عىل
ٍ
بواحد أو أكثر من األمراض املنقولة جنسياَّ ،
وأن ()%20
األقل ُيصابون
ٍ
مصابات بأحد األمراض اجلنسية دون أن ُيدركن
من البنات البالغات
ذلك ،عل ًام أن كل الدراسات الالحقة أثبتت زيادة هذه األرقام ،ليس

هذا فحسب ،بل امتد األمر ليصل بالدنا اإلسالمية ،ففي الدراسة التي
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أجرهتا مؤسسة (كمناس اناك) (هيئة رعاية الطفولة) يف اندونيسيا عام

2010م ،وشملت أربعة آالف ومخسمئة طالب وطالبة يف املرحلة
املتوسطة والثانوية ،من اثنتي عرشة حمافظة ،أظهرت أن ( )%97منهم

ُيراقبون األفالم اإلباحية ،وأن ( )%63من طالبات املرحلة املتوسطة
قد فقدن ُعذريتهن ،وأن ( )%21من طالبات الثانوية قد ُأجريت هلن

عمليات إجهاض.

خامس ًاُ :ينفق العامل سنوي ًا حسب منظمة الصحة العاملية أكثر من

مائة ومخسني مليار دوالر عىل كل ما خيص األمراض املنقولة جنسي ًا ،من
خدمات وتشخيص وعالج ،فلو أهنا تُنفق يف مشاريع تنموية فلن يبقى

جائع وال أ ِّم ٌّي وال فقري.
يف العامل
ٌ

سادس ًا :هذه األمراض كانت يف السابق مخسة ،ولكنها ازدادت

تدرجيي ًا حتى أصبح عددها اآلن عرشة أضعاف ،وذلك بسبب الرصعات
اجلنسية اجلديدة كاجلنس بواسطة الفم والشذوذ اجلنيس ،حيث أصبحت

جراثيم اجلنس تظهر يف حلوق ولوز الشباب والشابات ،ونتيج ًة لذلك

أمور جديد ٌة حمري ٌة لألطباء ،منها حسب أحدث التقارير (عام
تظهر
ٌ
2012م) ازدياد حاالت رسطان احللق بسبب فريوس ينتقل باجلنس
واجلنس الفموي عند الشباب يف بريطانيا ،الذي فاق كل التوقعات حتى

أصبح األول عىل مستوى رسطان الرأس والرقبة ،ومن اجلدير بالذكر أن
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الدكتور (كنغ هوملز) يذكر يف كتابه اجلامع «األمراض املنقولة جنسي ًا»
الذي بدأ تأليفه عام 1975م ،أنه مع صدور الطبعة الثالثة من هذا

الكتاب عام 1999م ،ظهرت اثنتا عرشة جرثومة أو ذرية جديدة تسبب
ٍ
إصابات جنسي ًة ،مل تكن معروف ًة يف السابق ،فلم تُدرج يف الطبعة األوىل
ظهرت الفاحش ُة يف قو ٍم
عام 1975م ،وهذا يذكرنا بقول رسولنا « :ما
ْ
قط ُيعمل هبا فيهم عالني ًة إالَّ ظهر فيهم الطاعون (الوباء) واألوجاع التي

مل تكن يف أسالفهم» رواه احلاكم.

سابع ًا :هذه األمراض ال هوية هلا إالّ الزنا والشذوذ واإلباحية،

تكثر يف بعض املجتمعات والتجمعات السياحية ،ومما ُيساعدُ عىل
لذلك ُ

انتشارها رسعة االختالط ،وتقارب املسافات ،وكثرة األسفار واإلنرتنت
التي جعلت العامل قرية صغرية ،ففاضت عادات وتقاليد شعوب األرض

عىل بعضها ،والشباب يقلدون ما هو جديد بالنسبة هلم ،وأقل ما تكون
هذه األمراض يف املجتمعات املحافظة ،التي تنظر للجنس خارج إطار

وتقدس اإلخالص للحياة الزوجية ،وتعتربه عم ً
ال
الزوجية بأنه حمر ٌم،
ُ

صاحل ًا ُيتقرب به إىل اهلل ،كام هو احلال نسبي ًا يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،لكن

هذه املجتمعات ليست بعيد ًة عن غريها ،وأن شباهبا مستهدفون ،خاصة

أن األعداء رفعوا شعار «اجلنس واالنحالل عنارص احلرب القادمة»،
ُ
العبث بأخالقهم وإيقاعهم
وأسهل طرق سيطرة األعداء علينا وعليهم
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بمستنقعات اجلنس احلرام ،الذي يذهب باألخالق وهيدم األرس ويفكك

املجتمعات وينرش األمراض ،وفوق كل ذلك غضب إهلي وعقوبة ربانية،
ُيصدقه قوله تعإىل :ﵛﭐﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﵚ (اإلرساء.)32
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ما هو مشــروع وقاية الشباب ؟
(املضمون واهلدف)

فكرة املرشوع:

بام أن العامل ُيعاين من مشكلة األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز،

وهي التي سبق ذكرها ،بسبب تفيش الفاحشة (الزنا والشذوذ) وانتشار
الرذيلة ،وهي باعرتاف منظمة الصحة العاملية مشكلة عابرة للقارات

وبازدياد مستمر ،من حيث األنواع وأعداد املصابني ،وحيث أن ُج ّلهم

من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني اخلامسة عرشة والثالثني،
ورغم أن هذه املشكلة منترشة يف مجيع أنحاء العامل ،إال أهنا وهلل احلمد ما
زالت عند حدها األدنى يف بالدنا العربية واإلسالمية.

وبام أن العامل أصبح قرية صغرية ،وألن املواصالت ّقربت البعيد

واخترصت املسافات وسهلت السفر واالختالط العاملي ،وألن
اإلنرتنت أصبحت بعجرها وبجرها يف متناول يد املراهقني ،وألن الثورة

اجلنسية قد بلغت ذروهتا ،وأصبحت املامرسات اجلنسية علنية بحجة

حقوق اإلنسان واحلرية الشخصية ،وقاد الغرب ُمحالت عاملية من خالل
املؤمترات الدولية املتتالية لتشجيع الشذوذ اجلنيس والزنا ،هلذا أصبح
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ٍ
خطر متزايد ،ألهنم مستهدفون وألهنم يف
شباب األمة اإلسالمية يف
ُ
مرمى سهام اخلصوم حيثام كانوا ،وألن اجلنس واالنحالل أصبحا من
عنارص احلرب القادمة ،هلذا ولغريه كان ال بد من تركيز اجلهود الوقائية

والرتبوية والطبية حلاميتهم.

هب االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية لعمل علمي
هلذا ّ

عميل وبروح إسالمية ،حيمي الشباب ويقيهم وحيذرهم مما يحُ اك ضدهم

هبم اجليل وإحسان تربيته
و ُيدبر هلم بليل ،وألن أعضاء االحتاد مسكونون ّ

وإبعاده عن كل ما يؤذيه ،وفوق هذا وبحكم االختصاص ُهم رواد يف

هذا املجال ،والرائد ال يكذب أهله ،فام كان منهم إال تكليفي بإدارة
هذا املرشوع العميل العلمي من خالل املدير التنفيذي لإلحتاد األستاذ

الدكتور عيل مشعل (رمحه اهلل) حتت شعار« :يد ًا بيد لوقاية الشباب» من
رشور هذه األوبئة الفتاكة ،التي تدمر روح الفضيلة والعفاف قبل فتكها
بأجساد الشباب« ،فنعم للفضيلة وال للرذيلة».

التطبيق العميل للمرشوع:

عكفت بعد تكليفي هبذه املهمة وبحكم إختصايص عىل وضع مادة

هلذا املرشوع باإلضافة للكتب التي كنت ألفتها سابقا يف هذا املجال،
وبعدها قمت بالتعاون مع اجلمعيات املدنية والرسمية باستقطاب
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متطوعني من الشباب – وخاصة األئمة والوعاظ واملعلمني واملعلامت
والدعاة  -لتدريبهم وتأهيلهم يف دورات تطوعية جمانية ،علمية دينية طبية،
وزودهتم خالهلا مع املحارضات بملفات خاصة ،وكتب متخصصة هبذه

األوبئة ومواد أخرى مساعدة ،ثم شهادة رسمية من االحتــاد ،كل ذلك

جمان ًا رشيطة أن يقوم املتطوع أو املتطوعة سنوي ًا بعرش فعاليات توعوية،
ٍ
كاملحارضات يف املدارس والنوادي واملساجد
كل حسب اختصاصه،
ومراكز الشباب والشابات ،واجلامعاتٌ ،
كل يف منطقته.

حمتوى املرشوع

حيتوي هذا الربنامج عىل ثالث مستويات من الدورات كام ييل:

املستوى األول :هو عبارة عن جمموعة من الدورات التمهيدية يف

الوقاية من خماطر أمور استجدت عىل مستوى العامل ،وبسبب اإلنرتنت
ووسائل التواصل اإلجتامعي أصبحت يف متناول أيدي صغارنا

وكبارنا من الشباب ،وهلذا صممنا جمموعة من الدورات التمهيدية
لألباء واألمهات واملعلمني واملعلامت ،واألئمة والوعاظ ،وطالب

الثانويات واجلامعات ،واملقصود منها تعريفهم وتوعيتهم بمخاطر هذه
املستجدات ،وتأثرياهتا السلبية عىل تربية وسلوكيات اجليل اجلديد ،ومدة

كل دورة متهيدية يوم واحدُ ،يمنح من ُيشارك فيها شهادة خاصة هبذا
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املستوى ،والدورات هي:

 -وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا.

 التثقيف اجلنيس اآلمن يف ضوء الرشيعة اإلسالمية. وقاية الشباب من اإلدمان عىل املواقع اإلباحية. -وقاية األطفال من التحرش اجلنيس.

 -الدورة الصحية الوقائية للمقبلني عىل الزواج.

من يستهويه أي من املواضيع أعاله ،ولديه وقت خلدمة اجليل

تطوع ًا ،ينتقل إىل املستوى الثاين ،ليتعلم أمور ًا أعمق وأدق.

املستوى الثاين :هو عبارة عن دورات إلعداد املحارضين يف وقاية

الشباب،خاصة يف املوضوع الذي خيتاره ،وهي مصممة لألئمة والوعاظ

واملعلمني واملعلامت ومن يف مستواهم العلمي وال ُعمري ،ومدهتا

يومان ،ومن جيتازها ُيمنح شهادة خاصة بموضوعه من االحتاد ،ويتعهد

باملشاركة يف عرش فعاليات سنوي ًا ،تصب يف أهداف الربنامج ،خصوص ًا
تلك التي تستهدف عامة الناس مع الرتكيز عىل طالب املدارس واملراكز
القرآنية والشبابية ،ومن يستمر معنا يف الربنامج ينتقل إىل املستوى الثالث
ل ُيصبح مدرب ًا يف املرشوع.

املستوى الثالث :هو عبارة عن دورات إلعداد املدربني يف هذا

املرشوع ،وهي مصممة ملن اجتاز الدورات السابقة وعمل باملرشوع
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عىل األقل ملدة عام ،وأثبت اهتاممه باجليل اجلديد من الشباب ،وقدم

العديد من املحارضات ،وأحب أن ُيكمل املشوار ،ومدة دورة إعداد
املدربني اربعة أيام ،وهلا دبلوم خاص من اإلحتاد العاملي للجمعيات

الطبية اإلسالمية ،ل ُيصبح مدرب ًا لآلخرين يف هذا املرشوع ،يقوم بتدريب
املشاركني يف املستويني األول والثاين يف منطقته أو قطره.

هدف املرشوع:

هيدف املرشوع إىل إرضاء اهلل تبارك وتعاىل أوالً ،وذلك بالعمل

عىل إبعاد الشباب عن املحرمات وخاصة الزنا والشذوذ واملخدرات،

ألهنا حمرمة أوالً و ُأس املشكلة ثاني ًا ،ثم رفدُ اجلهود الوقائية املختلفة بام
نستطيع لوقاية الشباب عامة وشباب األمة اإلسالمية خاصة من هذه
ُ
اآلفات واألوبئة ،من خالل هذا الربنامج العاملي العلمي الطبي بمنظور
إسالمي ،وذلك بتدريب مئة ألف متطوع ومتطوعه يف العامل جمان ًا،

لنضمن  -بإذن اهلل  -يف كل عام مليون فعالية أو حمارضة توعوية وقائية،
علمية طبية لتثقيف املراهقني يف املدارس ومراكز الشباب علمي ًا وديني ًا،

ولتصحيح املفاهيم املخطوءة التي تُروج بكل الوسائل ،ومن خالل

مضامني الدورات التي يقوم هبا خرباء غري مسلمني عىل طريقتهم ،والتي
إن ص ُلحت للغرب فال تصلح لبالدنا ،ألهنا تتعارض مع ديننا احلنيف،
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ولتثقيف اآلباء واألمهات كيف ومتى ُيثقفون أبناءهم وبناهتم جنسي ًا،

لتزويدهم باملفاهيم الصحيحة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية.

ورغم أننا نقدم خدماتنا االستشارية وخرباتنا ومؤلفاتنا وكل

دوراتنا جمان ًا لشباب األمة ،يف أي مكان أو قطر باللغتني العربية
واإلنجليزية ،ورغم ّ
أن معظم الطلب يأتينا من اجلمعيات املدنية التطوعية

املختلفة ،إالّ أننا ال نجدُ أي تعاون أو تشجيع من اجلهات الرسمية
املتخصصة ،بل الذي نجده هو ُمعيقات ومعيقات ،رغم انني قدمت هذا

املرشوع مبارشة لرئيس الوزراء ووزراء الرتبية والتعليم والتعليم العايل
وقابلت بعضهم مبارشة هلذا الغرض ورشحته هلم،
واالوقاف والشباب،
ُ
مع االستعداد لتقديم كل خدمات املرشوع جمان ًا دون أي تبعات مادية

اطالق ًا ،فلم نجد لألسف ،إالّ الصدود واجلفاء وإمهال العرض متام ًا،
وهذا الترصف من اجلهات الرسمية بالنسبة يل ليس غريب ًا ،ألن اإلقصاء

واإلبعاد لكل أمر جاد هو ديدهنم ،لكن إعذار ًا إىل اهلل.

كيف ال وكاتب هذه السطور هو خبري اإليدز يف االحتاد العاملي

للجمعيات الطبية اإلسالمية ،وهو أول من أ ّلف كتاب ًا باللغة العربية عن
مرض اإليدز "االيدز حصاد الشذوذ" بداية عام 1986م ويحُ ارض فيه

يف أنحاء العامل ،ومع كل هذا ،فهو ممنوع من أن يكون عضو ًا يف اللجنة

الوطنية ال ُعليا ملكافحة اإليدز يف األردن ،وسبب هذا اإلقصاء وغريه
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معروف لدينا متام ًا ،أبسطه أننا نعالج مشكلة األمراض املنقولة جنسي ًا من
خالل هذا املرشوع معاجلة إسالمية ،التجُ امل ال منظمة الصحة العاملية
وال برنامج األمم املتحدة ملكافحة االيدز ،حيث ُأهنم يشجعون الشباب

عىل استعامل ما ُيسمى بالعازل أثناء الزنا والشذوذ ،وكأن اإلباحية
والرذيلة حالل واملشكلة فقط هو االيدز ،ليتهم حيرصون أفكارهم
اهلدامة يف بالدهم ،ولكنّهم بالرتهيب أحيان ًا والرتغيب أحيان ًا أخرى،

يجُ ربون الدول التابعة هلم باالنخراط يف براجمهم ورشوطهم ،وهلذا نجدُ

بعض التعليامت واملامرسات التثقيفية يف بالدنا العربية واإلسالمية ال

ختتلف عن ما ُيامرس يف بالد الغرب ،ومن ُيريد املزيد فلريجع إىل مواقع
مكافحة االيدز الرسمية يف بالدنا من خالل اإلنرتنت.

ومع كل هذا فنحن جاهزون للتعاون مع كل من يتفهم حاجات

الشباب ذكور ًا وإناث ًا ،وما يتعرضون له من مخُ ططات تدمريية يف كل نواحي

احلياة ،عل ًام أن دراساتنا تُفيد أن هناك خمططات وهجمة رشسة صامتة
ختريبية عىل الشباب يف العامل عامة ،وعىل الشباب العريب خاصة ،مع تركيز

أكثر عىل الشباب يف دول الطوق ،إلسقاطهم وتدمري أخالقهم ،حتى

أسري شهوته؛ ألن األعداء يعملون بصمت حتت شعار
ُيصبح الواحدُ منهم َ
(اجلنس واالنحالل عنارص احلرب القادمة) ،وهذا االنحالل إذا أصاب

ُ
ُ
يبحث عنه األعداء.
وسهل سقوطها ،وهذا ما
الشباب ،ض ُعفت األمة
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وهدفنا القريب الذي أعلناه هو تدريب مائة ألف حمارض وحمارضة

رشيطة أن يقوم كل واحد منهم بعرشة حمارضات يف بلده سنويا ،لنفوز
بالنهاية بمليون حمارضة توعوية وقائية سنوي ًا ترفع منسوب اإليامن عند
الشباب ،وتبعدهم عن اإلنحرافات التي تُغضب وجه اهلل ،كام نريد أن

نؤهل ألف مدربا ومدربة عىل مستوى العامل ،ليحملوا راية املرشوع
ويضمنوا استمراريته.

ومع أننا قطعنا لآلن ( )%40من املطلوب ،إال أننا نأمل أن نكمل

الباقي بزمن أقل ،وذلك ملا لدينا من حمارضين ومدربني ،يتنافسون تطوع ًا

يف أداء هذا العمل اخلري ،راجني من اهلل القبول والعون والثبات والتوفيق
والسداد ،وهلل األمر أوالً وأخري ًا.

اإلنـجــازات حتى اآلن

قمنا بفضل اهلل باألمور التالية:

 -1عقدنا وهلل احلمد ثامنامئة وثالث وأربعني دورة تدريبية ،وصلنا

إىل اثنني ومخسني دولة منها اململكة العربية السعودية ،األردن ،فلسطني،
البحرين ،قطر ،اجلزائر ،املغرب ،السودان ،لبنان ،اليمن ،نيجرييا ،غان،

ماليزيا ،اندونيسيا ،تونس ،تنزانيا ،تركيا ،ليبيا ،جنوب إفريقيا ،الصني،

زنجبار ،جزر القمر ،وأسرتاليا......الخ
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 -2تدريب واحد وأربعني ألف حمارض وحمارضة ،وهم من حوإيل

ستني جنسية خمتلفة.

 -3طبع وتوزيع حوايل مليون ونصف املليون نسخة من الكتب

اخلاصة باملرشوع جمان ًا.

 -4توزيع عرشات اآلالف من األقراص املدجمة واخلاصة هبذه

األمراض واملصورة تلفزيوني ًا جمان ًا.

 -5تأليف أربع وثالثني كتاب ًا مرجعي ًا ملادة املرشوع ،حمملة عىل

موقع املرشوع للتحميل املجاين.

 -6تدريب وتأهيل أربعامئة وواحد وثالثني مدرب ًا ومدربة يف دول

خمتلفة ،وبلغات خمتلفة.

 -7قمنا بالقاء أكثر من نصف مليون حمارضة ،حسب ما وردنا من

التغذية الراجعة.

 -8تم توزيع مليوين منشور مطبوع عىل طالب املدارس واملعاهد.
ُ -9طبعت كتب املرشوع باللغة العربية واإلنجليزية واألندونيسية

والكردية يف األردن ولبنان وكوردستان والبحرين واندونيسيا ومرص.

 -10استفاد من حمارضات املرشوع وكتبه مبارشة أكثر من ثالثني

مليون شخص تقريب ًا ،أما الكرتوني ًا فال نستطيع احلرص.

 -11سجلنا وصورنا مائة وثالثني حلقة تلفزيونية حتت عنوان
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«هل تعلم ؟» وهي تبث عىل الفضائيات.

 - 12نتواصل مع معظم أعضاء فريق وقاية الشباب من األمراض

املنقولة جنسي ًا واإليدز املنترشين يف العامل من خالل تزويدهم با ُملستجدات
والرسائل التوجيهية.

 - 13أقمنا عالقات تعاونية مع مجعيات خمتلفة ،وخاصة مجعية

العفاف اخلريية يف األردن ومجعية اإلصالح يف مملكة البحرين ومنظمة

نوافذ اخلري السودانية ،ومنظمة وابل اخلري اخلريية ،ومجعية الضياء ،يف

غانا والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،ومجعية اإلصالح االجتامعي
يف الكويت -مكتب اندونيسيا -ومجعية جزائر اخلري اجلزائرية ،ومنظمة

إكرام املاليزية ،ومجعية إصالح ذات البني يف مكة املكرمة ،ومنظمة بت

مكيل القومية يف السودان ،ومجعية حتت العرشين يف املغرب واألتالف
املغاريب ملكافحة األمراض املنقولة جنسي ًا واملنظمة التونسية للدعوة
واإلصالح ،ومنظمة مكة للصحة اإلجتامعية يف مورتانيا .ألن هذه

املنظامت تعتمد أسلوبنا اإلسالمي يف جماهبة هذه األوبئة.

 -14انشاء أربع واجهات إلكرتونية ما بني موقع ورابط ختدم

الشباب بخصوص هذا املرشوع أمهها (.)www.qudah.com

 -15إجراء مئات اللقاءات اإلذاعية اخلاصة بمضمون املرشوع يف

دول خمتلفة مع حلقات نقاشية توعوية.
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 -16إجراء عرشات اللقاءأت التلفزيونية عىل الفضائيات

بخصوص مضمون املرشوع ،تعريف ًا وتوعية.

 -17نرش مئات التحقيقات الصحفية يف صحف خمتلفة ومواقع

الكرتونية عن هذا املرشوع.

 -18تنفيذ دورات إلكرتونية عرب اإلنرتنت مفتوحة للجميع من

رس
قبل أحد أعضاء الفريق من مملكة البحرين حتت عنوان «أخالقي ُ
نجايت من األمراض املنقولة جنسي ًا».
 -19تنفيذ محالت «عفتي سعاديت» السنوية يف اململكة املغربية التي

انطلقت من مدينة وجده منذ سنني .وقادها بنجاح فريق وقاية الشباب
من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز هناك.

 -20البدء بالتحضريات األولية لتصميم منهاج لدرجة الدبلوم يف

التثقيف اجلنيس يف ضوء الرشيعة الغراء ،بالتعاون مع إحدى اجلامعات

اللبنانية.

وال زال فريق مرشوع وقاية الشباب العاملي ينمو ويكرب ويعمل

بمنتهى اجلد والنشاط ،وهلل احلمد والشكر.
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لكل شيء إذا ما مت نقصان !
يف هناية صيف عام 2016م عزمت عىل جتديد املختربات (خمتربات

القضاة التخصصية ) شك ً
ال ومضمون ًا ،بغض النظر عن التكاليف ،وكان

ذلك باقرتاح من أبنائي الذين يشاطرونني نفس املهنة ،وفع ً
ال كان كل
ما نريد – بفضل اهلل  -من تطوير للبناء ،وحتديث لألجهزة عىل أدق
وأحسن املواصفات ،حيث تم ذلك خالل شهرين من الزمن ،ووضعنا

الئحة داخلية تضبط جودة العمل وساعاته حسب قانون وزارة الصحة
متام ًا ،وتث ّبت حقوق املختصني والفنيني العاملني بام ينسجم مع قانون

العمل والعامل األردين.

كنّا فرحني جدا هبذا اإلنجاز ،وزاد من فرحنا وهبجتنا ما كنّا نسمعه

من املراجعني من إطراء وثناء عىل هذه القفزة النوعية التجديدية ،حيث
أصبح املكان واسع ًا ،ويفصل كل ما خيص النساء من إنتظار ومحامات
وسحب للدم عن كل ما خيص الذكور ،عالوة عىل التكييف الذايت

صيف ًا وشتا ًء ،وجتديد األجهزة األتوماتيكية من أعرق الرشكات العاملية
املعروفة بـ(رشكة روش العاملية ) ،وإدخال سلسة من الفحوصات
اجلديدة التي مل تكن تُعمل يف القطاع اخلاص سابق ًا مع أجهزهتا ،ومما زاد

هبجتي شخصي ًا أن أحد أبنائي قد أهنى ختصصة يف أمراض الدم ،والتحق
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معي بالعمل ليحمل عني بعض العبء.

يف خضم هذه الفرحة باإلنجاز شعرت يوم ًا ببعض التعب

واإلرهاق ،ووجدت أن قوة الدم عندي أقل من املعتاد ،فراجعت الطبيب

وطلب مني صور ًا اشعاعية طبقية وما يتبعها ،وفع ً
ال عملت كل ذلك،

وتوىل إبني متابعة األمر بحكم ختصصه وعمله بمستشفى امللك املؤسس
التابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،ويف هناية اليوم أخربين ابني

بالنتيجة ،التي أظهرت كتلة رسطانية يف هناية األمعاء الغليظة ،وال بد

من إزالتها جراحي ًا وبالرسعة املمكنة ،ألهنا متقدمة ومن الدرجة الرابعة
القابلة لإلنتشار ،فبحمد اهلل مل ازد عىل قول «احلمد هلل الذي ال يحُ مد عىل
مكروه سواه» ،وتذكرت قول أيب البقاء الرندي:
ُقصان
لكل يشء إذا ما تم ن
ُ
ِ
أنواع ُمن َّوع ٌة
الدهر
َف َجائِ ُع
ٌ

غر بِ ِ
طيب ال َع ِ
إنسان
يش
ُ
فال ُي َّ
وأحزان
ات
ولِلزّمان َم رَس ٌ
ُ

كان لدي يف حينها دعوة من وزارة الشباب السودانية لتنفيذ

عدة دورات يف وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا وااليدز يف
اخلرطوم ،وكان الربنامج مرتب ًا ومكتمالً ،وأيام السفر حمددة ،والناس
هناك جاهزون ،فقررت إمضاء الربنامج كام هو ،والسفر رغم عدم رىض

األطباء عن ذلك ،ألنني أعتقد أن العمل الصالح إذا قبله اهلل تبارك
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وتعإىل فمفعوله سحري ،وكام قيل :الناس يف مساجدهم واهلل يف قضاء

حوائجهم ،فع ً
ال سافرت وقمت بكل املطلوب عىل أتم وجه دون أن
يعلم أحد منهم بيشء ،علام أنني أشعر برىض نفيس وقوة وطاقة كبرية ال

اعهدها بالعادة إال عند اإلنجاز.

ُعدت من السودان مرسور ًا بام عملت ،وبعد أيام من الراحة،

سلمت نفيس للجراح ،ومن ُحسن حظي أن اجلراح هو أبن أخي الذي
ُ

كُنت أثق وأفتخر بإنجازاته وهو مقيم يف اجلراحة ،فكيف يب وهو خمتص
ماهر بعد طول خربة ومترس ،وفع ً
ال أجرى يل العملية وازال الكتلة

الرسطانية مع كل ما يلزم طبي ًا وإحتياطي ًا من قص األمعاء الغليظة،

ومن كثرة األحباب  -وهلل احلمد  -ودعواهتم اخلالصة املخلصة ،متاثلت
للشفاء من العملية برسعة ،ومل أشعر بأي يشء من اآلالم ،خاصة أن

اجلراح قد أراحني كثري ًا ألنه كان يأتيني – جزاه اهلل خريا ً -من عامن إىل
البيت يف إربد ،حام ً
ال كل ما يلزم للكشف عىل اجلرح.

دارت األيام ،وعادت يل بعض عافيتي ،وبدأت أمارس بعض

نشاطايت املعتادة يف داخل األردن وخارجه ،وحسب طلب األطباء كنت

بني الفينة واألخرى ُأجري الفحوصات املخربية والصور الشعاعية التي
يطلبوهنا ،وذات مرة إكتشفوا أن هناك إنتشار بسيط لكتل صغرية متفرقة،
فقرروا أن ابدأ بجرعات عالج كياموي متتايل بالوريد حسب بروتوكوهلا
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املتعارف عليه طبي ًا ،وفع ً
ال أخذت أثنى عرشة جرعة عىل مدى النصف
األخري من عام 2017م ،ورغم أن أبني وزمالءه األطباء ،وأهل بيتي قد

عيل األمر كثري ًا ،حيث كانوا يجُ رون كل ذلك يل يف البيت ،بعيد ًا عن
ّ
هونوا ّ
املستشفى ،إال أن األثار اجلانبية النفسية واجلسمية للكياموي ،وطول مدته

حتتاج إىل صرب وجلد كبريين ،ألن املرض والصرب عليه ،واألخذ باألسباب

الصحيحة ،هي من أسباب عفو اهلل وغفرانه ،وقد أخربنا رسول اهلل 
حني قال« :ما ِمن م ِ
ات
ات اللهَُّ عنه َخطايا ُه ،كام تحَ ُّ
سل ٍم ُيصي ُب ُه أ ًذى إال َح َّ
ُ
ور ُق َّ
الش َج ِر» (رواه البخاري) ،ويف احلديث املتفق عليه قال« :ما يصيب
َ
ب وال َو َص ٍ
املسلم من ن ََص ٍ
ب وال َه ّم وال َح َز ٍن وال أذى وال َغ ّم حتى
الشوكة ُي َشاكُها إال ك َّفر اهلل هبا من خطاياه» (متفق عليه).

وبحكم ما أكرمني اهلل به من منحة املرض ،ثم قرار األطباء باملثول

للعالج الكياموي ،الذي أستدعى أشهر ًا متتالية يف البيت ،بأيامها ولياليها،
أصبح عندي من الوقت الكايف للكتابة والتأليف ،وكان رمضان بربكاته

أحد هذه األشهر ،فام كنت أتردد يف كتابته يف السابق عجز ًا؛ خاصة ما

وجدت نفيس مقب ً
ال عليه بفضل اهلل هبمة
تعلق باألمور العلمية الطبية،
ُ
عالية ،فوضعت بفضل اهلل ثالثة كتب ،واحد باللغة اإلنجليزية للشباب،
والثاين بعنوان «خواطر علمية» أما الثالث فبعنوان «أوراق متناثرة» ،كام

سجلت يف فرتات اإلسرتاحة بني اجلرعة واألخرى مائة وثالثني حلقة
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تلفزيونية حتت عنوان «هل تعلم».

جلرعات الكياموية مل يحُ دث فرق ًا يف إزالة الكتل
كل ما سبق من ا ُ

الصغرية التي وصلت إىل اثنني وعرشين نقطة ،ولكنها ربام ساعدت يف

منع زيادهتا ،كان ذلك يف هناية عام 2017م ،وبعد التداول مع األطباء
املختصني يف الداخل واخلارج ،كان القرار أن اخضع لعملية كُربى يف

اخلارج لعدم توفرها يف األردن يف حينه ،هذا النوع من العمليات يجُ رى يف

لبنان وتركيا والغرب عامة واململكة العربية السعودية ،فاسرتاحت نفيس
الجرائها يف مدينة امللك عبداهلل الطبية يف مكة املكرمة ،وذلك السباب
عدة ،أوهلا بركة املكان و ُقدسيته وثانيها وجود ثلة من اجلراحني أصحاب
اإلختصاص والفنيني املتمرسني هبذا النوع من العمليات واجهزته،

وليس أخرها وجود جمموعة كريمة من االصحاب واالحباب واخلرباء

املهرة األردنيني الذين يعملون هناك.

وبعد سلسلة من املشاورات واإلستخارات ،واملزيد من املعلومات

عن هذا النوع من اجلراحة ،خاصة ملن هم يف مثل عمري الذين جتاوزوا
السبعني عام ًا ،كان القرار أن نأخذ بكل األسباب املتوفرة ،طاعة هلل ،مع
القناعة التامة بأن األجل حمدود ،بجراحة أو بدوهنا  ،عندها رتب ابني مع

مجلة من معارفه املختصني العاملني يف مدينة امللك عبداهلل الطبية يف مكة
املكرمة ،حيث تُعمل مثل هذه اجلراحة املعقدة ،سافرت برفقة زوجتي
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وابني ،وبعد أن اعتمرنا وأخذنا قسطا من الراحة ،راجعنا املدينة الطبية

من خالل معارفنا ،وكان ذلك يف شهر شباط عام 2018م.

وبعد اإلدخال وإجراء سلسلة من الفحوصات والصور والتنظري

املطلوب كنت جاهز ًا للعملية ،حيث ودعت زوجتي وأبني التاسعة
صباح ًا ،ورأيتهم ربام بعد يومني ،حيث استغرقت العملية كاملة حوايل

ثالثة عرش ساعة متواصلة وتبعها يوم وليلة يف اإلنعاش الذي ال يصحو

فيه املريض.

لقد أكرمني اهلل بكثري من الطمأنينة ،وأكاد اقول اهلدوء وعدم

اإلهتامم ،وكأن العرس عند جرياننا – كام يقولون – رغم كثرة ما كان
عندي من معلومات نظرية عن العملية وخماطرها ،عىل عكس زوجتي
التي لوال كثرة الدعاء والصالة لكانت قاب قوسني أو أدنى من اإلهنيار،

مر به من مرىض،
أما أبني فهو طبيب واقعي ،عنده الكثري من اجللد ملا ّ
رغم أن املشاعر تتبدل وتتغري إذا كان املريض من خاصته.

طبعا أنا ال أذكر إال يوم ودعتهم صباح ًا قبل العملية ،ثم عندما

رأيتهم بعد يومني وليلة تقريب ًا ،حيث فتحت عيناي يف غرفة اإلنعاش،
وأذا يب عىل أجهزة التنفس الصناعي ،مث ّبت بالعديد من املرابط واألنابيب
والتوصيالت من كل جانب ،ال أكاد احترك مما ُربطت به رجالي ،لكنني

مل أحس بأي أمل بسبب العالجات املتنوعة التي تُعطى ملثل هكذا حاالت.

203

العملية يف مرحلتني جراحية وكياموية ،حيث حاول اجلراحون

عيل ،إال أهنم مل يستطيعوا ،فأضطروا إىل
عمل املطلوب باملنظار ختفيف ًا ّ
اجلرح الرئييس من أعىل إىل أسفل البطن مرور ًا بالرسة وبطول مخس

وعرشين سنتيمرت ًا عىل األقل ،ليصلوا إىل كل ما يريدون ،وقص املناطق
املترضرة ،ثم اخاطوا كل اجلروح الداخلية واخلارجية ،أما اجلزء الثاين

من العملية فهو نفخ وربط املريض باجلهاز الكياموي اخلاص بعد وضعه

عىل رجاج ،ثم إدخال العالج الكياموي احلامي (حرارة عالية) من خالل

انابيب خاصة إىل كل جتويف البطن لغسله متام ًا ،وللقضاء عىل أي خلية

رسطانية فيه ملدة ساعة ونصف ،ثم اخراج الكياموي منه بنفس الطريقة،
ثم تضميد باقي اجلروح اجلانبية.

كان تعامل الفريق الطبي واإلداري معنا راقي ًا ،حيث خصصوا لنا

غرفة ليمكّنوا زوجتي من ان تكون معي دائ ًام ،ورغم خدمتهم املتواصلة

لي ً
ال وهنار ًا ،إال أن وجود زوجتي كان رضوري ًا ،وكانت أكرب مشكلة
واجهتنا هم كثرة الزوار ،فرغم منع الطبيب لذلك والكتابة عىل باب

الغرفة والتعليامت عند احلرس يف املدخل الرئييس ،إال أن الطبيب كاد

أن يفقد اعصابه( ،وقال راحيني نخرس كل تعبنا) ،خاصة أنني بدأت

اسعل ،وكأنني التقطت عدوى من أحدهم بسبب ضعف املناعة عادة
بعد الكياموي ،مما أضطر الطبيب اجلراح عىل غري العادة أن يخُ رجني من
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املستشفى بعد اسبوع فقط من اجلراحة ،إىل شقة يف سكن األطباء ،مع كل
التعليامت واألدوية الالزمة ،هروب ًا من الزوار.

أمحد اهلل عىل كثرة األصحاب واألحباب من العاملني يف السعودية،

ومن جاء يف موسم العمرة من األردن ،ومن أقاريب الذين تفاجأت من

كثرهتم يف تلك البالد املقدسة ،إال أنني اعتقد جازم ًا أن بعض الزيارت

للمريض أحيان ًا جيب أن تكون حمرمة ،ملا هلا من أثر سلبي عىل نفسية
املريض وجسمه ،والبد من إعادة النظر يف ثقافتنا التي حتركها العاطفة

أكثر من املصلحة ،إذ قل يل :أين مصلحة مريض حمطم املناعة ،منهك
اجلسم ،يلبس كاممة ،جروحه مكشوفة ،وعورته بالكاد مغطاة ،أين
مصلحتة بتقبيله واجللوس عنده ملدة طويلة ؟!! ،وباملقابل إهنالت عىل

أبني رسائل ال حرص هلا ،تسأل وتدعو اهلل يل بالشفاء ،فجزى اهلل مرسليها

كل خري ،وإذا نسيت فال أنسى رسالة صوتية رقيقة ترفع املعنويات،
مسجلة من معايل األخ الكبري األستاذ الدكتور اسحاق الفرحان –رمحه

اهلل رمحة واسعة .-

متاثلت بفضل اهلل للشفاء النسبي برسعة ،لكن ال بد أن ابقى ممدد ًا

مر االسبوع الثاين ،واستعدت الكثري من العافية
معظم الوقت ،حتى ّ
واملقدرة عىل السفر ،عندها قررنا العودة إىل األردن لكن بتكتم شديد،

حتى ال نقع مرة أخرى بام وقعنا به يف ما خيص الزوار ،خاصة األمر مع
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األقارب أكثر حساسية ،وفع ً
ال نجحنا بذلك ملدة شهر تقريب ًا ،بعدها

كنت أستطيع اجللوس واإلستقبال ،واملشكلة أن من حتب جمالسته بعد
طول غياب ،ال يلبث أن يستأذن حسب السنة املطهرة لزيارة املريض،
واألخر جيلس ويطيل فعالً ،عدا عن البعض الذي ُيشعرك دون قصد

أنه قادم ليلقي عليك النظرة األخرية ،وبعضهم يدعو لك ويكاد يقول

«اللهم اغسله باملاء ....ونقه من خطاياه ،»....املهم أن عامة الناس
يضعون مريض الرسطان عىل قائمة األموات ،وكأن الباقني خملدون ،مل

تؤثر يب مثل هذه األمور اطالق ًا وهلل احلمد ،كام هو يقيني بأن املرض ال
يقرب وال العافية تُبعد املوت عن أحد ،كام قال املوىل عز وجل ﵛﭐﲒ
ُ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﵚ ( األعراف.)34
سمح يل األطباء بمزاولة عميل كاملعتاد ،يف األردن وخارجه ،وقد

كنت سعيد ًا بذلك ،ألنني أجد راحة حقيقية باإلنجاز ،نفذت العديد من
الدورات التدريبية لوقاية الشباب يف األردن ،وسافرت لنفس الغرض

إىل لبنان وتركيا وكوردستان وتنزانيا...الخ ،طلب مني األطباء عمل

الصور الشعاعية والفحوصات املخربية املختلفة كل شهر تقريب ًا ،وكانوا
بطيئ جد ًا،
جيدون ثالثة نقاط متقاربة عىل غشاء الكبد ،ورغم أن نموها ٌ

إال أن بعضهم مل ُيعرها إهتامم ًا كبري ًا ،ومل ُيرتبوا عليها إجراءات طبية،

لكنهم أمروا بمراقبتها ،حتى إذا نشطت أكثر– ال قدر اهلل – يتدخلوا
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جراحي ًا مرة أخرى بالوقت املناسب ،بينام البعض اآلخر يرى أنه ال بد
من إزالتها بالرسعة املمكنة ،بعملية جراحية جديدة كسابقتها متام ًا،ألهنم

يعتربوهنا قنبلة موقوتة ،فإذا أضطررت لعملية جديدة فستكون يف مركز

احلسني للرسطان يف عامن ،ألنه بدأ يجُ ري هكذا جراحة بعد أن متت
التجهيزات الطبية الالزمة والكوادر البرشية املدربة ،راجي ًا العزيز اجلبار

أن ال أحتاج لذلك.

ورغم أنه يبدو يل أن مريض الرسطان ال ينظف من أثاره وخالياه،

وهو حتت التهديد دائ ًام ،إال أنني وهلل احلمد واملنّة ،أشعر بنشاط ومهة

عالية للمزيد من العطاء يف عميل ،ويف جمال مرشوع وقاية الشباب من
األمراض املنقولة جنسي ًا خاصة ،الذي ّفرغت له نفيس متطوع ًاّ ،
عل

خريه وأجره وبركته تكون خبيئة يل عند من ال يضيع عنده يشء ،ففي

ما ُيروى عن رسول اهلل  أنه قال« :ما تصدق الناس بصدقة مثل علم
ُينرش».
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احملطة األخرية .....القرب !!
وخلصت من كل ماسبق أن الرتبية اإلسالمية يف الصغر ،ثم
ُ

والرتكيز عليه ،والصحبة الصاحلة ،والزوجة
إحسان العمل يف الكرب،
ُ
وحسن
الصاحلة ،واستيعاب اآلخرين ،واالستفادة مما عندهم من خري ُ

التعامل معهم والتودد إليهم وخدمتهم واإلنصات للرأي اآلخر
وحسن االستفادة منه ،ثم االهتامم بمشكالت الناس ومهومهم ،وحماولة
ُ

مساعدهتم وحب اخلري هلم ،وجمالسة الصاحلني من العلامء العاملني ،ثم
التطور مع الزمن ،واستيعاب لغة العرص وتطوراهتا ،والترصف بواقعية

وحكمة وتواضع بعيد ًا عن الفوقية واالستعالئية القاتلة ،واملشاركة
بتحمل مهوم الناس عامة واملسلمني خاصة ،والبعد عن الذاتية

والنجومية ،والشعور باستقالل العمل يف جنب اهلل ليكون دافع ًا للمزيد،
واستعامل ما أنعم اهلل به وسخره لإلنسان ،من وسائط ووسائل علمية
وتكنولوجية ،ومتابعة كل جديد ما أمكن ،جمبول بنية صادقة ضمن

التصور اإلسالمي للحياة ،هدفها إرضاء اهلل تبارك وتعاىل ،هي من أهم
أسباب النجاح يف هذه احلياة ،والتوفيق أوالً وأخري ًا هو من عند اهلل
الذي بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير.
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وحياتنا يف الدنيا مهام طالت فهي قصرية وإىل هناية ،ونحن كل يوم

للقرب أقرب دون أن نشعر ،والسعادة احلقيقية ليست بجمع مال أو جاه

أو سلطان ،إالّ إذا ُاستعملت بحقها ،ولكنّها بتقوى اهلل وحتويل احلياة
بالنية السليمة ،والعمل الدؤوب واألخذ باألسباب إىل طاعات نحصد

شكر نعم اهلل الكثرية
أجرها وثواهبا ،من الذي الختفى عليه خافية ،ثم ُ
علينا ،فنحن ننعم بصحة يف بدن ،وأمن يف وطن ،وغذاء وكساء ،وهواء
وماء ،وبنني وحفدة ،وإن تعدوا نعمة اهلل ال تحُ صوها.

وصدق صاحب الظالل حني قال :ليست احلياة بعدد السنني،

فعندما نعيش لذواتنا فحسب ،تبدو لنا احلياة قصرية ضئيلة ،تبدأ من

حيث بدأنا نعي ،وتنتهي بانتهاء عمرنا املحدود ،أما عندما نعيش لغرينا،
أي عندما نعيش لفكرة ،فإن احلياة تبدو طويلة عميقة ،تبدأ من حيث
بدأت اإلنسانية ومتتد بعد مفارقتنا لوجه هذه األرض ،إننا نربح أضعاف
عمرنا الفردي يف هذه احلالة ،نربحها حقيقة ال ومه ًا ،فتصور احلياة عىل

هذا النحوُ ،يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا وحلظاتنا ،فحق ًا ليست
احلياة بعدد السنني ،ولكنها بعدد املشاعر.

ومهام عملت وقدمت فإنني مقرص بحق ريب ،ولن أدخل اجلنة

بعميل ،إال إن تداركتني رمحة ريب ،فتقصريي شديد وذنويب كثرية مهام

نجحت يف إخفائها عن الناس ،وما فائدة اإلخفاء ما دام يعلمها عالّم

209

عيل ورمحته يب ُيمهل ويسرت وال يفضح،
الغيوب ،ولكنه للطفه وكرمه ّ
وصدق الشاعر الذي قال:

ٍ
نفـــوس
إصالح
كيـف
ُ

قــروح
هـــن
إنّمــــــا
ُ
ّ

املستـــــور منّـــا
فـإذا
ُ

فضـوح
بيــن جنبيــــه
ُ

أن
أحســــــن ا ُ
هلل بنــا ّ

التفـــوح
اخلطايــــــا
ُ

وختام ًا ،فإنني بعد األخذ بام استطعت من أسباب ،ال أملك إالّ

الترضع لصاحب األمر ،مالك امللك ،يّ
العل القدير أن يتقبل ما مىض
من عميل ،و ُيصلح ما بقي منه ،ويحُ سن خامتتي ،ويستعملني يف ما يحُ ب
ويرىض ،ويقبض روحي يف أحسن حال ،وعىل أفضل األحوال ،إنه عىل

كل يشء قدير ،وأترضع مع الشافعي رمحه اهلل حني قال:
رب إن عظمت ذنويب كثر ًة
يا ّ

أعظم
بأن عفوك
فلقد
ُ
علمت ّ
ُ

رب كام أمرت ترضعا
أدعوك ّ

يرحم
فإذا رددت يدي فمن ذا
ُ

إن كان ال يدعـوك إالّ حمسن

مايل إليـك وسيلـة إالّ الرجا

فمن الذي يرجو ويدعو املجر ُم
ُ
مسلـم
ومجيـل عفــوك ثم إنيّ
ُ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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