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 حنـن يف بلـد عربـي مسلـم ...

 املساجد فيـه مفتوحـة األبواب ... 

إ�ــا تســتقبل املصــلني يف كــل وقــت مــن أوقــات الصــالة اخلمــس مث أ�ــا تضــج ابملصــلني وحتــتقن جوانبهــا مث تســيل أطرافهــا إىل     
 عداد كبرية أخرى من هؤالء املصلني . حو�ا املوصولة هبا أبص

ي.. والرتبيــة يف ســالمية. التشــريع فيهــا موصــول ابلتشــريع اإلإســالميضــاف إىل ذلــك أن الدولــة تعتــرب نفســها مؤسســة وطنيــة     
.. ويف مواسـم احلـج إىل بيـت هللا احلـرام يتـدفق األلـوف مـن أبنـاء  سـالماملختصة تستمد الكثري من قيمها وتعاليمها مـن اإلوزارهتا 

 هذه الدولة والعاملني يف ظلها إىل الد�ر املقدسة اتئبني منيبني يسألون هللا عز وجل من فضله .. 

اسـم احلـج مبئـات يف جبل عرفـات ومكـة واملدينـة ومـا بينهمـا يـزدحم يف مو والبيت احلرام مع كل املناسك فيه واملواطن املقدسة     
 ي. سالماأللوف القادمني من أقطار العامل اإل

واملسـلمون يف خـري  سـالمرة واملباهاة : " اإلخويقولون بلهجة ال ختلو من املفا أمام هذه املشاهد يفرك املراقبون أيديهم    

 ســـالماإلقـــوهلم الســـابق : "ا وليقولـــوا مثـــل " مث ينصـــرفون ليعـــودوا مـــرة أخـــرى مـــن العـــام التـــايل ليشـــهدوا املشـــاهد نفســـه

 واملسلمون يف خري ". 

كل منهم إىل وطنه ليشيع احساسـه ابلطمأنينـة وتنتهي مسؤولية التوجيه والرعاية الدينية ابلنسبة إليهم عند هذه املشاهد ويعود     
 ية الكربى يف البيت احلرام. سالمعند الناس الذين يستنبئونه بعض ما شاهد من مشاهد التظاهرة اإل

 هكذا متضي األعوام يف الوقت الذي يعد كل مسلم نفسه جبنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني من أمثاله.   

  *********** 
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حيــاء إدة يف فيــه. فــال جيــدون ضــريا يف أن يشــاركوا النــاس مــن عــوامل بعيــ ســالممهيــة عنــدهم لغيــاب اإلأأمــا فيمــا وراء ذلــك فــال    
 املناسبات اخلاصة هبم. 

مث ال حيســـون أبي حـــرج حـــني ينظمـــون التظـــاهرات وينفقـــون األمـــوال ويرتبـــون الســـهرات احلمـــرا والبيضـــاء والزرقـــاء .. ويغنـــون     
 ويهزجون ويرقصون. 

". خــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق أحــرم زينــة هللا الــيت  وملــاذا ال يفعلــون ذلــك وهــم يقــرأون قولــه تبــارك وتعــاىل : " قــل مــن    
 لى الدنيا وليستمتعوا مبا يتهيأ هلم من الطيبات وأسباب الرزق. فليقبلوا ع

ناســبة لــيس أن العــامل املتقــدم املتحضــر يســتقبل هــذه املأو مــن هنــا مل يــرتددوا يف اســتقبال رأس الســنة امليالديــة مبــا هــو أهلــه ..      
عـات ويسـريون يف الشـوارع والسـاحات العامــة لـيس أن املاليـني مـن شـباب هــذا العـامل يعقـدون االجتماابلزينـات واملهرجـا�ت ؟ أو 

جملبــة للتفــاهم واحلــب ومصــدر للتقــارب بــني وصــخبا ويتبــادلون التهــاين ويزعمــون أن مثــل هــذه التظــاهرات  ضــجةوميــألون الــدنيا 
 الشعوب؟ 

ال يبـالغ شـبابنا يف رفـع  ي علـى مثـال الشـباب يف العـامل املتقـدم املتحضـر؟ بـل ملـاذاسـالموملاذا ال يكون شباب العامل العـريب اإل    
 ويف االحتفال الساهر هبذه املناسبة؟ الزينات 

 اذإربــع األخــري مــن القــرن العشــرين ؟ و لــيس أن جــيلهم هــو جيــل اللحقــوا مبوكــب التقــدم واحلضــارة؟ أو لــيس مــن حقهــم أن يأو     
وا ابألثواب من كل لون ونوع وجنس وليشـاركوا العـامل يف فرحتـه فهـم ليسـوا  أقـل وعيـا باهوليهزجوا وليلبسوا القبعات وليتفلريقصوا 

 حباجة العامل إىل احلب والسالم والوحدة !. 

  *********** 

أمام هذا الوضع نستأذن هؤالء الناس مبحاكمـة الزينـات الـيت يرفعـون واالحتفـاالت الـيت حتتويهـا بيـوهتم وهتـتم هلـا ألـوف األسـر     
ومل  ،. ولنحتكم يف هذه احملاكمة إىل الضمائر واألفئدة والعقول اليت مل يغريها حب التقليـد ومل تفسـرها عقـد الشـعور ابلدونيـةمنهم

 هتيمن عليها الرغبة اخلفية يف تعذيب الذات واملبالغة يف احتقارها وجتاهل كرامتها. 
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يبدو أ�م يعلمون شيئا عـن العالقـة القائمـة بـني املناسـبات التارخييـة  العجيب أن هؤالء احملتفلني مبناسبة رأس السنة امليالدية ال   
 وبني الناس الذين حيتفلون هبا. 

وبـني الشـعوب الغربيـة ال شيء يدل عندهم على أ�م يدركون العالقة القائمة بني أعيـاد املـيالد ومناسـبة رأس السـنة امليالديـة      
يــــاد هــــي جــــزء ال يتجــــزأ مــــن تراثهــــا التــــارخيي وابلتــــايل تعبــــري عــــن اصــــالتها الثقافيــــة �ــــم جيهلــــون مــــثال أن هــــذه األعإاملســــيحية . 

 وشخصيتها احلضارية. 

والعجيــب أكثــر فــأكثر أن النــاس عنــد� يف الكويــت ويف  فاالحتفــال هبــا عنــدها هــو ضــرورة قوميــة وقيمــة مــن القــيم احلضــارية.     
املناســبات الــيت ترمــز إىل تــراثهم الثقــايف ، وشخصــيتهم احلضــارية . فهــم ال كثــري مــن األقطــار العربيــة األخــرى ، ال يتجــاوبون مــع 

ميـــان ، وارادة العمـــل الـــيت بعيـــدا عـــن وضـــوح الرؤيـــة، وحـــرارة اإل ،رســـو�ا كمـــا متـــارس الطقـــوس الوثنيـــةجيـــدون فيهـــا غـــري طقـــوس ميا
 يفرتض أن تستنري هبا يف صنع احلياة اليومية. 

  ************* 

ليســت اعــال� عــن لنــاس يف الكويــت وغــري الكويــت ؟ أوليســت ظــاهرة اخنــالع مــن الــذات؟ أو ه الظــاهرة عنــد امــاذا تعــين هــذ    
جيـال علـى امتـداد عمال البطولية اليت تفاخر هبـا األغياب الدور الذي جيب أن تقوم به اخالق الوالء للرتاث الثقايف ولشواهد األ

 القرون عند األمم؟ 

ـــاة  أوال تعـــين هـــذه الظـــاهرة أن     ـــة ومـــا يتصـــل هبـــذه احلي ـــا اليومي مـــن القـــيم الفاعلـــة والعـــادات انفصـــاما خطـــريا واقـــع بـــني حياتن
 والتقاليد، وبني املناسبات اليت يعلن احتفالنا هبا عن عمق والئنا لدور� القيادي وتراثنا الثقايف وعقيدتنا الدينية ؟ 

  ************ 

ية وأن يتـــابعوا ســـالمالعـــريب النـــاهض يشـــهدون مـــا جيـــري يف بعـــض البلـــدان العربيـــة واإلكنـــت أمتـــىن لـــو أن النـــاس يف هـــذا البلـــد    
 الوقائع يف مناسبة كمناسبة يوم اهلجرة النبوية أو يوم مولد النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف املغرب العريب أو السودان. 

أما فيما يتعلق ابملغرب العريب فقد وجدت يف شهادة الكاتب الصحفي األستاذ سليمان الفهد مـا يؤكـد تلـك العالقـة الوثيقـة     
التارخييـة . أمـا السـودان فقـد شـهدت يف العـام املاضـي والعـام الـذي قبلـه كيـف حيتفـل بني الشعب املغـريب وبـني املناسـبات الدينيـة 
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ليليـا يوم املولد النبوي الشـريف. وهـو احتفـال جيـري مببـادرة مـن اجلمـاهري الـيت تتنـادى لإلجتمـاع الشعب السوداين الشقيق هناك ب
منها ساحة يف اخلرطـوم وسـاحة أخـرى يف خرطـوم حبـري وسـاحة اثلثـة يف أم  ،رية تتسع لعشرات األلوف من الناسيف ساحات كب

 درمان. 

وختتـار يف كـل عـام وبصـورة دوريـة سـاحة مـن السـاحات الـثالث والدولة هناك تنتهز هذه املناسبة للمشاركة رمسيا يف احيائها.     
 تنتدب حلضورها واحياء معاملها مسؤوال كبريا. وكثريا ما يكون رئيس اجلمهورية السودانية نفسه على رأس احملتفلني ابملناسبة. 

بق اتـيح يل أن احضـر واحـدا مــن االحتفـاالت الثالثـة كمـا أتيحــت يل فرصـة للمشـاركة شخصــيا يف يف العـام املاضـي والـذي ســ   
 احياء املناسبة. 

ففــي العــام قبــل املاضــي وجــدتين يف وســط مجــع مــن النــاس ال يقــل عــن أربعــني ألفــا فــيهم الشــيوخ والشــباب وحــىت الصــبيان ..     
 هم الوالء العميق لشخصية املصطفى حممد صلى هللا عليه وسلم . وفيهم النساء أيضا من كل الفئات والطبقات قد مجع

شـرات السـرادقات الـيت يـزدحم فيهـا فيسـتمعون وقد حفلت السـاحة بكـل أنـواع الزينـات ورفعـت حوهلـا يف دائـرة واسـعة جـدا ع   
ث حلقــات الــذاكرين. ضــها الثالــوتــنظم يف بع ،ويف بعضــها اآلخــر إىل خطــب ومــواعظ ،يف بعضــها إىل تــالوة مــن الــذكر احلكــيم

ت ذا كانـإاألفـواه وانتشـر صـمت عميـق. و  ذا اعلن عن االبتداء بفقرات احلفل الرمسي اختفى الضجيج والصخب وسـكتتإحىت 
القـة الوثيقـة الشعب. وهذا كله يـدل اىل تلـك الع�ا جتري يف مجع يضم عشرات اآلالف من ابناء هذه املظاهرة غريبة شيئا ما فأل

 ية العظيمة. سالم هناك إىل املناسبة التارخيية اإلاليت تشد اجلماهري

ن يشــــرتك يف أاملناســــبة يف اخلرطــــوم وام درمــــان و وكــــم متنيــــت أن تنتــــدب اجلمعيــــات هنــــا بعــــض اعضــــائها حلضــــور مثــــل هــــذه     
جتـري فيهـا. فلعلهـم حضورها مواطنون عاديون ممن يستهويهم السفر والسياحة يف البالد الغربية ملشاهدة االحتفـاالت العامـة الـيت 

وهــم يشــهدون مــا جيــري يف أوســاط الشــعب الســوداين واوســاط الشــعب املغــريب أن تســتيقظ يف نفوســهم حــرارة الــوالء ملناســباتنا 
عالمـي تربـوي إلبيت احلرام وحسب بل هـي ذات دور التارخيية وأن يكتشفوا أبن العبادات ليست طقوسا متارس يف املساجد أو ا

طلقا لتعميق الـوالء لرتاثنـا الثقـايف ولتـدعيم الصـلة علـى األقـل ابملعلـم األول الـذي جـاء� برسـالة مـن السـماء  جيعل من العبادات من
 كانت وال تزال هدى ورمحة للعاملني. 

  *********** 
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 أن احــدا هنــا يف إن احتفالنــا مبناســبة رأس الســنة امليالديــة هــو اعــرتاف صــريح هبــوان مناســباتنا التارخييــة والدينيــة علينــا. واملــؤمل    
ء أي مناســـبة تتصـــل بتارخينـــا احلضـــاري وعقيـــدتنا الدينيـــة وتراثنـــا الثقـــايف لـــوال يالكويـــت ويف أكثـــر األقطـــار العربيـــة ال يشـــعر مبجـــ

 صدور قرارات احلكومة ابلتعطيل وايقاف العمل يف املكاتب الرمسية بسببها. 

هــو العيــدين عيــد الفطــر وعيــد األضــحى  ملولــد النبــوي الشــريف أو أب�مأال تعــين هــذه الظــاهرة أن االحتفــال بيــوم اهلجــرة أو اب    
 بني الناس وبني هذه املناسبات؟ عملية انقاذ للمظاهر واعالن عن االنفصام النفسي العميق 

بــل هــي  ،إن حقيقـة األمــة ليســت هــي الـيت تعــرب عنهــا القــرارات الرمسيــة وليسـت هــي الــيت تســتقل ابالهتمــام هبـا جهــات معينــة    
الوحــدة التحركــات العفويــة العامــة والــيت تعــيش يف قلــوب املــواطنني علــى اخــتالف اعمــارهم فتتحقــق هبــا مشــاعر  الــيت تعــرب عنهــا

 وتلتقي هبا وتتفاعل اخالق الوالء وعواطف احلب دون تدخل من أي جهة من اجلهات. 

  *************** 

فلعلـه أن يكتشـف الثغـرة الـيت يـؤتى منهــا  يف حقيقـة تصـرفهوابجلديـة املطلوبـة لرياجـع كـل منـا ضـمريه ... وليتفكـر مـرة واحـدة     
 جنيب وللغزو الثقايف الذي يفصل بينه وبني مصادر الكرامة التارخيية يف ذات نفسه. عالم األلتيارات اإلوخيضع هبا 

تنازلنــا عنــه حــىت اليــوم وحنــن الــذي  القيــادي لنحــاول اعــادة النظــر يف مســريتنا و اخالقنــا والقــيم الــيت حنتفــل هبــا ولنتــذكر دور�    
فلعلنا ندرك يف النهاية كم فقد� من املواقـع وخسـر� مـن املكاسـب بعـد ان اسـلمنا قيـاد� للقـوى نواجه مسؤوليات معركة البقاء . 

 ي. سالموالتيارات الثقافية الوافدة من خارج عاملنا العريب اإل

 


