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يمتلـك املصطلح القدرة عـىل اإلغـواء، فعندما يوصف 
شـخص أنـه نزيه، يفهم مـن ذلك أن كل ما يبـدر منه هو 

بعيد عن الرسقة او الفساد أو الخيانة أو الغدر. 
صفـة النزاهة من الصفات الحميدة و املطلوبة، سـواء 
عىل املسـتوى الواسـع (االجتماعـي) أو (الوطني)، أم عىل 
مسـتوى ضيق كالعائيل مثال، و لكن مفهوم نزيه يجب أن 
يخضـع لتعريف جماعي كي يصبح مصطلحا، كما أن هذا 
املفهـوم يعطي انطباعا و كأن النزيـه مطيل بطالء خاص 
من رأسه اىل اخمص قدمية اسمه النزاهة، و هذا الطالء ذو 
لون زاه محبب لدى الجميع يخول الشخص أن يكون قائدا 
لقومـه أو (أمينا) عىل مقدراتهم. و لكن ماذا لو أن صاحبا 

النزيه رسق خلسة دون علم أحد ؟ هل سيسقط عنه ثوب النزاهة ؟ 
تجـري يف عاملنا اليوم حرب رضوس للتالعب بالتسـميات و املفاهيـم لطمس الحقيقة و 
اخفاء الرذيلة، و الذي يقود ذلك هو اإلعالم األصفر (النزيه )،الذي يوصف بحق أنه السـلطة 
الرابعة، باعتباره يأتي تسلسـال بعد السلطة التنفيذية و الترشيعية و القضائية، اذا لم يكن 

أولها، ألن الرتويج اإلعالمي غري النزيه أشد فتكا من السموم و الحروب. 
كـي تكـون النزاهة مصطلحا، أي متفقا عليها، يجب أن تخضـع لتعريف جماعي و آلية 
تطبيـق جماعية. كيف ذلـك ؟ باإلمكان أن يشـغل املكان املطلوب له النزاهة ليس شـخصا 
واحدا، بل مجموعة أشخاص يراقبون بعضهم بعضا. كما باإلمكان أن تكون مجموعة أخرى 
تراقب عمل املجموعة األوىل و لها حق االطالع عىل مسـار العمل بتقارير رسـمية مكتوبة كي 
يتسنى لها و للرأي العام كله أن يراقب عمل تلك الهيئات، و هذا النوع من التفاعل االجتماعي 

يسمى (الشفافية). 
اذا محاربـة الفسـاد يتطلب عمل جماعـي و ليس قرار فرديا مجـردا، و هو أول رشوط 
مأسسـة الدولة وصوال فيما بعد اىل ما يسـمى (الديمقراطية ) . و العمل الجماعي كي يكون 
ممأسسا ال بد أن يكون مكتوبا و مقرا بشكل جماعي أي (دستوريا)، فالدستور ينظم العمل 
الجماعي و يمأسسه، كما أن العمل الجماعي نفسه يثري الدستور، حيث التعديالت و التطوير 
و اإلضافـات و الحذف و املقارنات و املزاوجة بني دسـاتري مختلفـة تاريخيا أو جغرافيا أو 

كليهما، كل ذلك هو عمل جماعي يغني الدستور الذي يؤسس للرقي االجتماعي. 
ال زال مـن يقول أن الدسـتور مخالف للدين! ألن الدين يحتـوي الرشائع، و هي الكفيلة 

عوضا عن الدستور بتنظيم الحياة االجتماعية. 
القول أن الدستور وضعي و الرشائع إلهية و بالتايل فهو مخالف للدين هو االغواء بعينه, 
فليـس كل ما هـو وضعي يخالف الرشيعة، أي عندما نقر جماعيا بـأن يوم العمل من ثمان 
سـاعات و االجازة السـنوية ثالثني يوم للموظفني و العمال و مسـئويل األمن و الدولة, هل 
يف ذلـك مـا يخالف الرشيعـة ؟ و هل يمكن التخيل أن نصا كهذا يمكـن أن يكون نصا دينيا 
؟ الدين يسـمو عن نصـوص تفصيلية من هذا النوع، فهو توجيه للبنـاء و االزدهار و ليس 
للمحدودية و االنغالق. ثم أن الهدف من تفسـري النص الديني هو تسـيري الحياة و العالقات 

الجمعية، فكيف يمكن للتفسري أن يعلو عىل النص و يكفر كل ما عداه ؟ 
يف جميع األديان ال يوجد نص اصطالحي، أي متفق من الجميع عىل تفسريه، فالنصوص 
الدينيـة ترسـم الخطوط العامة للسـلوك و العمـل و العبادة و االنتاج و توزيـع الثروة، أي 
أولويات انشـاء دولـة (حضارة) و القضاء عىل التمزق القبيل العشـائري، الـذي يعيق بناء 
مجتمع (مدني) ينمو و يزدهر بعيدا عن الحروب البسوسية و املذابح و الجمود عند االقتصاد 

الرعوي املتخلف . 
الحق املطلق لتفسـري النص هو حـق إلهي و ليس برشيا، و بالتايل ممنوع ألي شـخص 
مهمـا كانـت صفته أو (نزاهته) االسـتحواذ عىل هذا الحق، و لذلك أجيـز (االجتهاد) و لكن 
برشوط حيث ال يحق للمجتهد أن يزعم بأن رأيه هو الصحيح دون سواه، أي أن حق االجتهاد 
مرهون بالعمل و النشـاط و التفكري الجمعي و ليس حقا فرديا. و يصبح االجتهاد من هذا 
املنطلق رضورة و ليس حقا و حسب . يبذل البعض جهودا جبارة لتفسري النصوص الدينية 
بمنهجية و رؤيا مبنية عىل دراسـة و تمعن يف النص، و هذا حق مرشوع و مطلوب لكل من 
تخصـص يف هذا املجال و اكتسـب القدرة االكاديمية ملثل هـذا العمل, فال يجوز الجاهل غري 
متعلـم حتى لو كان يحفظ مـا تيرس من القرآن أن يقرر فقهيا ما هـو الحالل و الحرام وال 
يحق له االجتهاد، فاالجتهاد هو القدرة عىل البحث العلمي إليجاد السببية و الظروف املوازية 
املتعلقـة بتاريخية و متطلبات الحدث االجتماعي و اسـتنباط العربة منه. لقد أدت مثل هذه 
الجهود تاريخيا لظهور مدارس فكرية متعددة (مذاهب)، تفاعلت فيما بينها يف سباق فكري 
متنافسـة إليضـاح الحقيقة إبان ازدهار الحضارة االسـالمية، و لكنهـا تمزقت و تفككت و 
عادت بعضها بعضا خالل انهيار ذلك الرصح العظيم، و بروز النزاعات السياسية عىل امللك 
و التسـلط. كمـا أنها اصبحت معادية لبعضهـا إبان الحكم العثماني و مـا تبعه من هيمنة 

استعمارية اعتمدت سياسة فرق تسد.

ورشـة العمل الفكرية االسـالمية هذه كانت مثمرة و متنامية وفرت القاعدة األساسـية للنهوض األوروبي 
والبرشي فيما بعد.

يف األزمـات دائمـًا تتولّد   عادل العلي
وينفجـر  املعجـزات، 
اإلبـداع عـادة يف أجـواء 
تحيطهـا االضطرابـات، وقد يظنُّ 
املعتـادون عـىل سـوء الظـن بأن 
النجم الذي يصعـد يف حاالت كهذه 
مشـحونة باألحـداث والتناقضات 
إنمـا هـو مسـتغلٌّ ملأسـاة حدثت 
ولوالهـا لم يكن؛ بينما الواقع الذي 
أراه أنه ما كان للمأسـاة معنى لو 

لم تنجم عنها نجوم!
حديثي هنا ليس عن صانع حدث 
مـن األحداث التي تتكالـب علينا من 
كل مـكان، ولكنـه عن صانـع مادة 
تلفزيونية تسخر من األحداث بإتقان 
يوسـف..  باسـم  سـحراً..  أحسـبه 
صاحـب برنامـج (الربنامـج) الذي 

أصبح يف جمهورية مرص الشـقيقة أشـهر برنامج تلفزيوني 
عـىل اإلطالق يف وقٍت قياّيس، وما كان له أن يكون األكثر جدالً 
بـني املثقفـني لو كان إسـفافاً أو تهريجـاً كما تـراه فئة من 
النـاس، كمـا أنه ما كان لـه أن يصـل إىل كل طبقات املجتمع 
املـرصّي ويكـون األكثر مشـاهدة بـني عامة النـاس لو كان 
بالعمـق واملغازي التـي تراها فيه فئة أخرى مـن الذين كتبوا 

عنه. إنه - كما أرى - وبكل بساطة: برنامٌج ساخٌر ساحر!
لم يرتك باسـم يوسـف حدثاً من األحداث أو شـخصية 
من الشـخصيات املؤثرة يف مرص إال وجعـل منها - بصدق 
موثق ال تزوير فيه - مادة رائعة وممتعة وغاية يف الضحك 
الربيء، وكنُت أتابعه إلكرتونياً عىل شاشـة (يوتيوب) قبل 
أن ينتقل إىل شاشـات التلفزيونات املرصية التي - بحسب 
بدريـة البرش - لم تسـتطع معـه صرباً (!) فـكل قناة بعد 
عرض كل حلقة تضطـر إىل إصدار بيانات إلرضاء أحبابها 
ممن قد أصابتهم بعض طلقات الربنامج القاتلة ضحكاً ال 

يضاهيه ضحك. فهل حتى عن الضحك يعتذر اإلنسان؟!
وقـد تم إيقـاف (الربنامج) أكثر من مـرة، كان آخرها 
قبل ثالثة أشـهر، حتى عاد يف األسـبوع املايض بحلقٍة أوىل 
يف موسـم جديـد قال تمهيداً له يف مقالـة نرشتها صحيفة 
(الـرشوق) املرصية قبـل عـرض الحلقة بأيام: (سـنبذل 
قصارى جهدنا لوضع ابتسـامة عىل شـفاه مـن أصابهم 
امللـل من الربامج التقليدية وسـنضحك معهـم بدالً من أن 
نبكي) واختتمها باعتذار قال فيه للمشاهد: (أعتذر مقدما 
ألنك لن تتفق مع كل يشء أقوله، وربما سـتكرهنا أو ننزل 
من نظرك). شـّدني هذا الرجل الطبيب الشاب املثقف الذي 
دخل إىل عالم الشـهرة من بوابة الشاشـات املرئية بوسيلة 
يتقنها تماماً (السـخرية) وكأنما اجتمع فيه السـاخرون 
جميعاً، من أدباء وفالسفة وفنانني بمختلف الفنون، فهو 
يقدم صورة وصوتاً وأفكاراً ومالحظات وموسيقى وأغنية 
ورقصـات مع فريق عمل محرتف جداً يف انتزاع الضحكات 

عن جدارة رغم حداثة عهده بالظهور اإلعالمي..
وباسـم يوسـف ال أعرفه شـخصياً وأظنـه ال يعرفني، 
ولكنني مع إعجابي بما يقدمه يف برنامجه ازددُت إعجاباً به 

حني شاهدُت حلقة من (الحكم بعد 
املزاولـة) الـذي اسـتضافه عىل أنه 
برنامج لقناة فرنسـية ثم يف نهاية 
الحلقة أخربوه بأن القناة إرسائيلية 
(!) معظم الفنانني واملشاهري الذين 
الفكاهي  الربنامج  ذلك  استضافهم 
املرصي بالكامل والذي هو عبارة عن 
مقلب من مقالـب الكامريا الخفية 
وصـادوه وحيلهـم بينهـم وغريها 
التـي تبـث يف املواسـم الرمضانية، 
كانـوا يثـورون ويتشـنجون ملجرد 
ذكر كلمـة (إرسائيل) أمام الضيف، 
إال باسـم يوسـف الـذي كان رزيناً 
ومتوازنا ومسـؤوالً عـن كالم يجب 
أن يقال بخاصـة عندما أدان فريق 
العمل ووضعه يف موقف محرج جداً 
حني قال لهم أنتم بهذا األسـلوب يف 
الخداع تثبتون لشـعبكم أيضاً أنكم غري صادقني وتنتهجون 
كل الطـرق البعيدة عـن األمانة.. ومع ذلك تثور عىل باسـم 
يوسـف جهـات كثرية وتحـّور وتبـّدل يف كالمه وتتفلسـف 
وتتهم وتزعم وتقسـم بأنه عميل (!) وهل لسـاخر سـاحر 
أن يكـون عميالً؟ تؤكد الدراسـات أن من يملـك القدرة عىل 
إضحـاك الناس هـو أكثر النـاس صدقاً، تمامـاً كمن يملك 
القدرة عىل إبكائهم. فمثل هذه القدرات الخارقة ال يمكن أن 
يأتي بها عميٌل أو جاسوٌس أو مراوٌغ أو منافٌق أو أّفاق؛ وإن 

حاول فستبوء كل محاوالته بالفشل قبل أن تبدأ!
أحّيي باسم يوسـف وفريق عمل (الربنامج) وأشّد عىل 
يده باالسـتمرارية حتى لو عاد إىل (يوتيوب) بقناة خاصة 
لن ينتقص من عدد مشـاهديها إن لم تكن منسـوخة من 
قناة تلفزيونية، فاإلنرتنت وسيلة متاحة للجميع يف زماننا 
الذي يحتاج بشدة إىل من يجعل الناس يضحكون ضحكات 
جماعية عىل ترصفات فردية من أشـخاص صنعوا أحداثاً 
لـم يكن فيها مـا يضحك أو يبكي ولكنهـا كانت كوارث ال 

نقول معها إال (حسبنا الله). 
كما أنني أدعو هذا املبدع - باسـم يوسـف - أن يتوسع يف 
طرحه السـاخر ويتمادى يف أسـلوبه الساحر ليشمل صانعي 
األحداث يف العالم كله، وليس يف مرص وحدها، فاإلنسان إنسان 
يف كل مكان، والعالم كله يشبه بعضه بعضاً، وما نطلق عليهم 
مسـمى (الرموز) يف عرصنا هذا هم أكثر من يسـتحقون منا 
أن نضحـك عىل ترصفاتهم التي لم تجلب لنا إالّ الكوارث. فهل 

كثري عىل الناس العاديني ساعة من الضحك املحايد؟ 
أقـول (املحايد) وأعرف أن ال حيـاد اآلن، فالكلُّ منحاز 
إىل مـا يرى فيـه مصلحته، وأنا أنحاز لباسـم يوسـف ألن 
من مصلحتي أن أضحك قليالً (!) أما باسـم يوسف فأظنه 
الشخص الوحيد املحايد جداً يف زماننا هذا، وربما لن يظهر 
حياده للناس إال بعد زمن طويل، لو اسـتطاع أن يقاوم كل 

الضغوط ويسـتمر..

ffnff69@hotmail.com
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