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 : مقدمة

ت ثالث، األوىل، والثانية نشرتا ىف الدستور تعتعا هذه
والثالثة على وشك النشر األسبوع القادم، وحني راجعتهم معًا
وجدت أن زوار املوقع أوىل هبم وقد تواصلوا حول موضوع واحد

 : هكذا

 وعى وسلوك ومعتقد : اجلزء األول

أن) حفيدى جدًا، أعىن صديقى جدا(طلب مىن صديقى عمر  
 حول موضوع يعده لتقدميه ضمن واجبات دراسته ىفيتحاور معى

يقول إنه قسم االجتماع، لكنه(قسم ما ىف اجلامعة األمريكية 
حيًاورىن بصفىت من؟ مل: سألته!!) يعد نفسه ىف قسم الفلسفة

وافقت طبعا،. يِجْب، فهو حياورىن منذ ولد، بكالم وبغري آالم
 . اب والشاباتفنادرا ما ال أوافق، بالذات بالنسبة للشب

، ملاذا يا"تدريس الدين ىف املدارس املصرية"املوضوع حول 
لست أنا: قال!! عمر اخرتت هذا املوضوع بالذات؟ اهللا يساحمك

 الذى اخرتته، أنا ُآلِّفت به،

يشغله من قدمي،" الدين"و" ربنا"أنا أعلم أن موضوع  
تفكريمثلنا آلنا وحنن ىف سنه، قبل أن ُنْمَنع فنكف عن ال

ائيا، وآان يكثر من فتحه معى، ويتعجب من حتملى له،
مع حريته، حىت وصل األمر به أنه.. ومساحى بأسئلته، وحريتى 

حني حيتد به النقاش مع زمالئه ، يدعوهم ملقابلىت، أو –آان 
رمبا يهددهم مبقابلىت، بدليل أم مل حيضروا إّىل أبدًا برغم

 .من ناحيىتتكرار الوعد وتكرار القبول 

نرجع إىل حواره املكلف به من مدرسه أو أستاذه ىف
هكذا!! يا خرب يا عمر "!! تعريف الدين"اجلامعة، سألىن عن 

، معًا، حبيث"معتقد"، و"سلوك"، و"وعى"خبط لزق، أجبته إنه 
الميكن أن ينفصل أى من هذا الثالوث عن بعضه البعض، الوعى

السلوك فقط، رمبا ىف ذلكفقط قد يكون إميانا وليس دينا، و
العبادات، قد يكون تقليدا أو عادة، واملعتقد فقط قد يكون
أيديولوجيا، العجيب أنه فهم ما مل أآن أنا شخصيا واثق

 .أنىن فامهه
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ما رأيك فيما يدرس مبدارسنا ىف حصص الدين، قلت: سألىن
إيش عرفىن ماذا يدرسون حىت أحكم؟ مث من هو الذى يدرِّس: له

 أقل له ما وقعت فيه من خطأ ذات يومحىت أبدى رأىي فيه، ومل
 :منذ أآثر من ربع قرن

آان ذلك حني استدرجىن قلمى لكتابة مقال صغري، أو رمبا
ردا على أمحد هبجت ىف صندوق الدنيا اقرتحت فيه التوصية
بتدريس آيات الرتاحم واملودة والسماح لألطفال، بدال من

رتحًا أن تؤجل إىلالبدء بآيات الرتهيب والرتغيب والتعذيب، مق
سن الحقة، وأذآر أنىن أشرت إىل أن للقرآن ظاهرا وباطنا

ىف زيارتى: اخل، وعينك ال ترى إال النور...ومنقلبا وحدَّا 
الالحقة ألستاذى األول املرحوم احملقق اجلليل حممود حممد شاآر،
صافحىن بيده القوية الواثقة، حىت آاد خيلع آتفى، آان

لست حىت صاح ىب، وآان صوته جهوريًا خيرجمكفهرا، وما إن ج
آنت وحدى. واضحا جليا حىت وهو يهمس، فما بالك حني يصيح

: من زواره األفاضل، صاح ىبواحلمد هللا، حىت اليشهد تقريعى أى
قلت) وآان نادرا ما يلقبىن(ما هذا الذى آتبته يا دآتور؟ 

 يدهربنا يسرت، ومل أجب، ومل أستوضح، مد أستاذى: لنفسى
أليس: "وتناول املصحف الشريف، ولوح به ىف وجهى سائال بوضوح

تلفت أحبث عن آتاب آخر غري آتاب اهللا فلم" هذا هو آتابك؟
بلى،: أجد، فعلمت أنه يعىن القرآن الكرمي، قلت على الفور

فكيف وهذا آتابك تكتب ما آتبت؟ مث: وهل ىف ذلك شك؟ قال
 فتحيط ىب وتطمئنىن، وجتعلىنعادت أبوته احلانية تطل من عينيه

أآتفى بالصمت، وال أسأل عن خطأ ما آتبت أصال، آان يعلـّمنا
باألسئلة والرفض احملب أآثر مما يعلمنا بالنصيحة املباشرة

 . والتصحيح اُملالِحق

حني رجعت إىل منزىل رحت أعيد قراءة ما آتبت، وأسأل
 أجد إجابةأى خطأ أثار أستاذى إىل هذه الدرجة؟ ومل: نفسى
 .واضحة

مل أعرف خطئى املبدئى بوضوح إال بعد حواىل عشرين عاما،
وأجيبه عن" عمر"ألتأآد منه منذ أيام وأنا أحاور صديقى 

اجلامعة"لألديان، أقصد " اإلدارة األمريكية"تساؤالت 
 . أقصد، مّدرسته ىف اجلامعة األمريكية" األمريكية

 : اضافة
قليديا ملتزما قويا وواضحاآان أستاذى املرحوم شاآر ت

فكل آالم: أبدا، آان شديد التحفظ ضد تفضيل أية عن آية
ربنا هو آالم ربنا، آما آان شديد احلذر من طرح فكرة

آما آان يعلمنا أن) اخل..ظاهرا وباطنا(مستويات التلقى 
آل آية ال تؤخذ إال ىف سياقها، وآل سياق اليؤخذ إال ىف جممل

ورمبا(ت من عمر أم يريدون، تنقية الدين التنزيل، وحني مشم
إال مما يريدون فهمت اعرتاض أستاذى منذ ثالثني سنة،) القرآن

 .مع أنه أصبح ىل اعرتاض على اعرتاضه ال جمال لتفصيله هنا اآلن

 !متييع خبيث، أم احرتام متبادل؟: اجلزء الثاىن

 رأى ما : مل تقل ىل حىت اآلن): صديقى/حفيدى(قال عمر 
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 لو أىن قلتدتوود. دين ىف املدارس؟حضرتك آيف يدّرس ال
الدين أم: وماذا يفيد أن أبدى لك رأىي ىف تدريس أى شئ: له

اجلغرافيا أم حساب املثلثات؟ ال أحد يأخذ برأى أحد، وهل هم
"أبو ستة"مث " أبو مخس سنوات"أخذوا رأى أحد ىف االبتدائى 

، ماذا) جى–رايح (وبالعكس، أو ىف عك الثانوية العامة 
فيد رأى أى أحد ىف تدريس أى حاجة، أو ىف أى حاجة، حنني

ننتظر رأى املشايخ ىف الدين ال رأى ربنا، وتوجيهات الرئيس
ىف السياسة ال توجيهات الناس واحتياجاهتم، وال حىت الوزراء،
قال ىل عمر ينبهىن، مل جتبىن يا جّدى، آيف يدّرس الدين؟ انتبهت

:ماذا تعىن؟ قال: قلت. لفاظًاأن أآثر من نصف الرد ال خيرج أ
هل األفضل أن يفصلوا املسلمني عن املسيحني ىف حصص الدين؟ قلت

ال طبعا، وإال حنن لن ندرس الدين وإمنا سنعلم األوالد: له
مزيدا من الكذب والنفاق؟ ماذا سيقول مدرس مسلم لتالميذ
مسيحيني عن دينهم؟ وماذا سيقول مدرس مسيحى لتالميذ

يدرسون األسس العامة للدين،: ماذا سيدّرسون؟ قالاملسلمني، 
املناطق املشرتآة ىف آل األديان، قلت له من قال لك أن هذا هو
الدين؟ هذه إما فلسفة األديان، أو مبادئ األخالق الىت
يبارآها ربنا أو ال يبارآها، على آل فريق أن يعرف أفضل

ه مع اآلخر،ما ىف دينه، مث يتعلم آيف يتحمل مسئولية اختالف
وقواعد العيش معه باحرتام، أما أن خيتزل الدين إىل تلك

، فأنا"مادمت ال أضر الناس: "الشائعات الدمثة اجلوفاء مثل
، إننا هبذا اهلرب"متدين، مادمت حلو وطيب، فأنا متدين

ال"، ورمبا ملن "ال نعرفه"املستورد، نرتك تدريس الدين ملن 
بعيدا: دور العبادة، مث سرحت، سواء ىف البيوت أو "يعرفه

 زميالتى–عن عمر وأنا أتذآر موقفى مع إحدى بناتى 
 مسيحية هى، وحنن االثنان مهتمان مبريض صعب جدا–تلميذاتى 

أبعد آل هذا يا: جدا، وآأننا مبا نفعل حنيى ميتا، أسأهلا
،"مستحيل: "فالنة ترضني أن تدخليىن النار؟ فتقول بال تردد

وماذا يقول لك أبونا ىف الكنيسة،.  يا شيخه؟ال: فأقول هلا 
:فتخجل أن ترد، وتبتسم وتفضل أن تعتربىن أمزح، فأواصل

أليس من الصعب وحنن نعمل هذا العمل املشرتك الذى ال يعلم
حقيقته إال اهللا، وحنن حنيى هذا الذى أضاع نفسه حىت مات أو

 آل-هناك-آاد، هل من املعقول أن جند أنفسنا أنت وأنا، 
أنا متأآدة أن: "واحد ىف ناحية ؟ ألن أصعب عليك؟ فتقول

، وتتوقف، خييل إّىل أا منعت نفسها عن الكذب أو.."حضرتك 
وهل حضرتك"الفتوى أو الشفاعة وأظن أا خجلت أن تسألىن، 

سوف ترتآىن أذهب إىل النار ألىن على غري دينك برغم ما نفعله
 ..معا اآلن؟

أين ذهبت ياجدى أجبىن؟ أقول له يا: رأفيق على سؤال عم
عمر يا صديقى أنا أخشى أن يكون وراء هذا البحث دعوة
خفية ليتنازل آل صاحب دين عن دينه، وهو ميارس بعض األسس
العامة املائعة ىف العلن، بينما خيطط لقتل وإبادة وتطهري
عرقى لكل من خيالف دينه، ىف داخل نفسه، أو خارجها سواء

جهادا، أو حربا استباقية، هل تعرف يا عمر من حيكمأمساها 
أمريكا اآلن؟ إم األصوليون القتلة خدام الشرآات واملال؟

 أعتقد أم : قال عمر سرحت ثانية يا جدى، مل جتْبىن، قلت

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   799



 18I12I2007א – אא

يرّوجون هذه الدعاوى املشرتآة ليتنازل آل صاحب دين عن
دينه، مث ميارس األقوى أسوأ ما ىف دينه حتت اسم آخر، يقتل به

ناس، ويسمم البيئة، يسخر املال ملزيد من املال، قال عمرال
يذآرىن ما يفعلونه اآلن مبثل هذا: قلت: مل جتْبىن: آأنه يوقظىن

البحث، وهذه األسئلة، بالتحكيم بني على ومعاوية رضى اهللا
عنهما بواسطة عمرو بن العاص وأىب موسى األشعرى، قال ما

 .حاضر حاضر: تهذا يا جدى؟ ما عالقة هذا بذاك؟ قل

 ...!!وضحكت عليك..!! هيه: اجلزء الثالث
مل تقل ىل): أو آأنه قال(صديقى عمر / قال ىل حفيدى

ياجدى ما دخل هذا التحكيم الذى حتدثت عنه مبا أسألك فيه
أعرتف لك ابتداء أن عالقىت: حول تدريس الدين؟ قلت له

بالتاريخ ضعيفة جدَّا، أنا ال أآاد أصدق احلاضر إال
بالعافية، فما بالك باملاضى، رأىي الشخصى أن التاريخ

، قال عمر يا خرب"وجهة نظر: "عموما هو، على أحسن الفروض
ال تشغل: فما هذا الذى ندرسه ىف حصص التاريخ؟ قلت! يا جدى

بالك، أنت تدرسها لكى ُتسمعها لكى تنجح، أما ما حدث فعُال،
ة الىت تدرسوا، وال حىتفالبد أنه أمر ال يعرفه أحد بالصور
ليس هكذا يا جدى،: الىت حتتويها آتب التاريخ، قال عمر

خلنا ىف حكاية التحكيم بني على ومعاوية،!! واحدة واحدة
يا أخى باهللا عليك، لو أن عندآم ىف املدرسة مباراة آرة: قلت

تدريب واتفق مدربا الفريقني، أمام آل الناس/أو تقسيمه
 أن يقوموا بتجربة ملعرفة آفاءة الدفاعواحلكام واجلمهور

بطريقة مبتكرة، اتفقوا على لعب مباراة قصرية بدون حارس
ليمثله، آما آلف" آابتنه"مرمى، وآلف الفريق األمحر 

الفريق األخضر آابتنه بنفس الشئ واتفق اجلميع عالنية، فراح
نآابنت الفريق األمحر ونّفذ ما اتفق عليه، وأخلى املرمى إال م
الثالث خشبات، فأسرع آابنت الفريق األخضر ورجع ىف آالمه

هل" هيه وضحكت عليكم"وأبقى حارس املرمى، وآأنه يقول 
تعتقد أن احلكم أو املدربان أو اجلمهور سيتقبلون ذلك؟ وهل

، هل هوطبعا ال: ستقام املباراة املعنية أصال؟ قال عمر فورًا
ون أنه حدث ىف التحكيم، قلت هذا ما يقولطبعا اللعب عيال، 

الذى جرى بني على ومعاوية، هذا ما يقولون أنه حدث، أبو
موسى األشعرى خلع األمام على، فانربى عمرو بن العاص وثبت

أنا مثلك، ال: طبعا ال؟ قلت: معاوية، فهل تصدق هذا؟ قال
هم مسئولون: والذين آتبوا التاريخ؟ قلت: أصدقه، قال

ولكن ما عالقة هذا بالذى: تبوه، قالأمام اهللا والناس عما آ
:حنن فيه اآلن بشأن البحث الذى سأقدمه لألستاذة، قلت له

العالقة واضحة، إن آل هذه التمحكات لتهميش األديان هى عبث
ضد الطبيعة، دعك من حكاية الدين والسياسة واحلكم وهذا
الكالم الفارغ، هذا لعب أخطر دعنا نرى األمور أعمق وأهم،

قولون اخلعوا دينكم بعيدًا عن آل شئ، عن التدريس،هم ي
وعن الرجوع إليه، وعن التمسك به عالنية، وعن معرفة
أصوله، وعن التطور من خالله، وحىت عن االجتهاد فيه إال ىف
حدود ما يرمسونه لنا، سواء هم أو سلطاتنا الدينية، وهم

 معًا،يومهونا أم يفعلون ذلك، حىت نستطيع بذلك أن نتعايش
 مث معهم، آل واحد ميكنه أن ميارس دينه اخلصوصى سرا، وعليه 
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أن حيصل على املعلومات الالزمة بشأنه ىف الظالم ىف حجرة
مغلقة، أما ما نتداوله ونعلنه فهو القبالت وادعاء السماح
واالستعباط، هم يسوقون لنا أن يكون الدين مبثابة اهلواية

الشخصى، أوالشخصية، متارس شعائره حسب وقت الفراغ واملزاج 
آاحتفالية اجتماعية، وبعضنا يصدقهم، وإذا بنا نفاجأ أم
هم أنفسهم يعملون عكس ذلك متاما، ويقسمون العامل إىل حمور
الشر وحمور اخلري، وحيتكرون خري الدنيا، وجنات اآلخرة، سرا
وعالنية، وهم ىف نفس الوقت يتسوقون أصوات االنتخابات من

من الذى حيكم أمريكا اليوم: مردور العبادة، قل ىل يا ع
يا عمر هذا ممثل خائب، ال يصلح: عمنا دبليو بوش قلت: قال

آومبارسا، الذى حيكم أمريكا هو اليمني األصوىل املتعصب دينيا
ومن ورائه حتالفات املال والغطرسة، إم يثبتون بشكل راسخ

تعىن أن دبليو بوش هو عمرو بن: آل ما يدعوننا خللعه، قال
 يا ليت: لعاص احلديث، قلت ا

آخر: جدى: انتبه عمر إىل حبثه ونظر ىف الورق وسأل متعجال
هل ميكن أن حيل تدريس الفلسفة حمل تدريس الدين؟: سؤال

فلسفة ماذا يا: وبالتاىل ندرسها معًا وىف فصل واحد؟ قلت له
الفلسفة احلقة تعّمق جذور. عمر؟ هل أوحوا إليك هبذا أيضا

أعمل ماذا يا جدى؟:  لكن الدين شئ تاِل، قالمعرفة اهللا،
ايش: أخشى أن أقول هلم أيا مما قلنا، لن يفهموا شيئا، قلت

ذاآر،:  قلت يعىن أعمل ماذا؟: عرفك، التسارع باحلكم قال
وّمسع، وجاوب، واجنح، واَنس، مث تعاىل نكمل حديثنا، على أن

 .نتحمل مسئوليتنا ومسئوليتهم طول الوقت

 .  هل سيتحملون مسئوليتناوهم: قال

 آل واحد سيتحمل مسئولية آل الناس : قلت

 يعىن ماذا، التلخبطتىن: قال

..... 

والتفتِّ فوجدت أنىن ىف هذه الفقرة األخرية، آما ىف معظم
 .اجلزء الثالث، آنت أآلم نفسى
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