ُ
دليل ال ِأ�سري
1

دليل الأ�سري

الأ�سري حممد ناجي �صبحة
____________
الطبعة الأوىل – 1432هـ 2011 /م
توزيع :م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة

________________________________________________________
�سورية – دم�شق – �ص.ب13029 :
هاتف00963116374802 :

فاك�س00963116374551 :

الربيد االلكرتوينthaqafa@thaqafa.org :
املوقع االلكرتوينwww.thaqafa.org :

2

دليل الأ�سري

�إعداد الأ�سري

حممد ناجي �صبحة
3

4

توطئة
خا�ض ال�شعب الفل�سطيني على مدى �سنوات احتالله معارك م�ضنية مع
�أ�رش�س احتالل يف الع�رص احلديث ،وقاوم �شبابه ورجاله وحتى ن�سا�ؤه و�أطفاله
بكل ما ملكوه من و�سائل ا�ستطاعوا الو�صول �إليها ،حتى غدا هذا ال�شعب
العظيم م�رضب ًا للمثل يف العنفوان والعزة والكرامة يف العامل ك ِّله ،ال بل يف
التاريخ ك ِّله.
ّ
إ�رسائيلي جهداً يف �رضب ال�شعب الفل�سطيني
املحتل ال
ويف املقابل ،مل ي� ُأل
ُّ

وقواه ،حتى ي�ست�سلم هذا ال�شعب ويخنع وير�ضى بالهوان.

َّ
تعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني بفئاته املختلفة مذ
ولعل من � ِّ
أ�شد و�أو�سع ما ّ

جثم هذا االحتالل البغي�ض على �صدره حتى يومنا هذا؛ �سالح االعتقال ،ففي
�إح�صائية �صدرت عن اللجنة العليا للأ�رسى ،بلغ عدد الذين تعر�ضوا لالعتقال
على يد االحتالل الإ�رسائيلي منذ العام 1967م وحتى عام 2010م حوايل
� 750ألف فل�سطيني ،ما زال منهم � 7500أ�سري معتقل حتى اللحظة ،مو ّزعني
على � 26سجن ًا ومع َتق ً
ال ،منهم �أكرث من  37امر�أة و 330طفل.

والأ�سري املجاهد حممد ناجي �صبحة �أحد �أولئك العظام الذين خا�ضوا
املقاومة امل�سلحة يف �أجلى معانيها ،كونه كان ع�ضواً يف كتائب ال�شهيد عز الدين
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الق�سام ،وخا�ض غمار ال�سجن وغياهب الزنازين لدى القريب والبعيد ،وما
زال ،فما �أورثه ذلك �إال مزيداً من عزة النف�س وو�ضوح الطريق.
وها هو اليوم يتحفنا بكتاب نادر يقتب�سه من خربته وجتربته االعتقالية،
ومما ا�ستفاده من معاي�شة ليوميات ال�سجن مبختلف تفا�صيله احلياتية واملعي�شية
والإدارية والتنظيمية ،ومما تو�صل �إليه من تراكم خربات �إخوانه يف القيد ،ليكون
بحق ،دلي ً
ال للأ�سري ،ي�سري على هداه وي�ست�أن�س به يف �سجنه ،لتم�ضي �أيام اعتقاله
ّ
ب�أكرب قدر ممكن من الفائدة واملرونة والي�رس يف خمتلف جوانب حياته ك�أ�سري.
بالفرج له ولكل �إخواننا الأ�رسى و�أخواتنا الأ�سريات،
واهلل ن�س�أل� ،أن ّ
يعجل َ

و�أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه ومقب ً
الدارين.
وال عنده يف ّ
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ُم ِّ
قدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل نا�رص عباده امل�ؤمنني ،ومذل الكفرة واملنافقني ،وال�صالة وال�سالم
على ر�سول اهلل [ ،قائد كتائب املجاهدين ،وبعد:
�إخوانَنا املجاهدين،
جمدداً يف هذه الدرا�سة اجلديدة ال�شاملة والتي تعنى بن�رش الوعي
نلتقي بكم ّ
التنظيمي والإداري داخل ال�سجون واملعتقالت ،وهي خال�صة جهد جماعي
ا�شرتك يف �إعداده ثلة من �إخوانكم الأ�رسى �أ�صحاب اخلربة والتجربة والكفاءة
ممن كان لهم �رشف اال�شرتاك يف العمل الإداري والتنظيمي داخل �سجون
االحتالل ال�صهيوين ،يخت�رصون عليكم الطريق ،ويوفرون عليكم الكثري من
اجلهد والوقت ،ويج ّنبونكم عناء الوقوع يف العديد من الأخطاء والإ�شكاالت،
ويفتحون �آفاقكم على �أبواب خيرّ ة يف خدمة �إخوانكم املجاهدين يف �سجون
االحتالل الغا�شم.
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�أهداف الكتاب:
1ـ �إر�شاد كل �أخ مكلف يف موقعه يف ال�سجن �إىل الآلية الأمثل والطريقة
الأ�سلم يف �إدارة �ش�ؤون مهمته ،والقيام ب�أعباء التكليف املوكل �إليه ،ولفت نظره
�إىل جملة مالحظات تقيه من الوقوع يف �سلبيات و�أخطاء ،ونقل لتجربة تنظيمية
و�إدارية من ال�سابق �إىل الالحق.
2ـ توحيد �آليات العمل التنظيمي بني خمتلف ال�سجون ،و�إيجاد حالة �إ�ضافية
داعمة للوحدة التي مت ّثلت ب�إيجاد القيادة العامة للحركة يف ال�سجون عرب تبني
(الهيئة القيادية العليا) للكتاب وتعميمه على قالع ا َ
لأ�رس� ،إ�ضافة �إىل ما يحققه
ذلك من نقل للخربات ورفع للم�ستويات.
متخ�ص�صة لإعداد
عد الكتاب ما ّد ًة ثر ّي ًة لعقد دورات تنظيمية و�إدارية
3ـ ُي ّ
ّ

كادر جماهد قادر على �إدارة العمل التنظيمي داخل ال�سجون ،فقد اعتدنا على
عقد عدة دورات �إدارية عامة ،ويف غالبها ت�صلح خلارج ال�سجن ،بينما مل جند ما
هو متخ�ص�ص يف �إدارة اللجان داخل القلعة.
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مالحظات حول ا�ستخدام الدليل داخل الأَ�رس:
موحدة من الكتاب حتوي جميع الأدلة الفرعية ومالحقها،
تبقى ن�سخة َّ

تو�ضع يف املكتبة العامة �أو لدى الأمري العام بحيث ي�ستطيع �أي جماهد احل�صول
عليها حال طلبها ،بينما يك َّلف جميع �أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�س ال�شورى
بقراءتها ب�شكل كامل.
تو َّزع الأدلة متفرق ًة على جميع الإخوة املك َّلفنيٌّ ،
كل ح�سب تكليفه،

يقر�ؤه ويحتفظ به لي�ستخدمه حني احلاجةّ ،
املعنيون به عند اللزوم،
ويطلع عليه ّ

خ�صو�ص ًا تلك الأدلة التي يحتاج غري املك َّلف �أن ّ
يطلع عليها ،مثل (دليل
املجاهد) ،حيث ت�س ّلمه اللجنة الإدارية للقادم اجلديد ليط ّلع عليه ،و(دليل
ا ُ
اخلطابة بني يدي اخلطيب وخ�صو�ص ًا اجلديد ،و(دليل
خلطب) ي�ضعه م�س�ؤول ِ
مترره اللجنة الثقافية على املحا�رضين ...وهكذا.
ِّ
املدر�س) ِّ
هناك مالحظات وتوجيهات ت�شرتك فيها التكليفات جميعها ،و�ضعناها
ي�سمى (دليل املك ّلف)ّ ،
يطلع عليه جميع املكلفني ،وهناك
يف دليل خا�ص َّ
كررناها �أو لفتنا النظر �إىل وجودها
مالحظات �أخرى م�شرتكة بني جلنة و�أخرى ّ
يف موقع �آخر دون �أن نكررها.

�أثناء العمل الإداري والتنظيمي للإخوة املك َّلفني داخل الأ�رس ،هناك
تف�صيالت دقيقة تطر�أ ،وق�ضايا هي حمل اجتهاد� ،آثرنا تركها للعامل يف امليدان
ويقرر الأن�سب والأليق بها ،فالعمل التنظيمي يحتاج مع ال�ضوابط العامة
ّ
يقدرها ّ
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�إىل ح�سن �إدارة وا�ستخدام لهذه ال�ضوابط ومرونة يف التعاطي معها.
ا�ستجدت مالحظات �أو �أفكار ت�ضيف �إىل الدليل جديداً،
يف حال
ّ
مترر على جمل�س ال�شورى لنقا�شها و�إقرارها.
فبالإمكان �إ�ضافتها بعد �أن َّ
بالإمكان �إثراء الأدلة الفرعية عند تقوميها م�ستق ّلة �إىل املك َّلفني ب�إ�ضافة
البنود املتعلقة باللجنة يف الالئحة التنظيمية ،ك�أن ي�ضاف مث ً
ال �إىل (دليل املجاهد)
�رشوط الع�ضوية ،وحقوق الع�ضوية ،ومهام القاعدة ...وهكذا مع باقي الأدلة،
ّ
فيطلع املكلف على حقوقه وواجباته ومهامه و�ضوابطه ،م�ضافة �إىل ما ورد يف
(دليل الأ�سري).
هذا وباهلل التوفيق ،وعليه االتكال ،وبحبله االعت�صام ،واهلل ن�س�أل� ،أن يجعل
مين علينا وعلى �إخواننا جميع ًا بالفرج القريب،
هذا اجلهد خال�ص ًا لوجهه ،و�أن َّ

وزوال االحتالل..

***
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ُ
الف�صل ال ّأول

ُ
دليل املجاهد
�أخانا املجاهد،
�أنت دعامة احلركة ،واملحور الذي تدور حوله الأعمال والأن�شطة واملهام،
بك ينجح العمل ،وبجهدك تنجز املهمات� ،أنت الأمري وع�ضو جمل�س ال�شورى
والعامل يف املردوان والإمام واخلطيب واملحا�رض...
و�سنتحدث يف كل هذه املهام ك ً
ال على حدة� ،إال �أننا �سنبد�أ هذا الباب
أ�صغ لنا �سمعك،
جمرداً من كل لقب� ،أنت كمجاهد ،ف� ِ
لنتحدث عنك �أنت؛ َّ
وافتح لنا قلبك.

تعلم �أخانا املجاهد �أن كونك ابن ًا حلركة املقاومة الإ�سالمية حما�س ،هذا
يعني �أنك تتم ّتع بالعديد من املوا�صفات واملميزات التي متيزك عن غريك من �أبناء

التنظيمات الأخرى ،وذلك كونك ملتزم ًا بتحقيق جمموعة من �رشوط الع�ضوية

لتكون جندي ًا جماهداً يف �صفوف حركتك املجاهدة ،عارف ًا بحقوقك على

حركتك وتنظيمك ،ومدرك ًا للواجبات امللقاة على عاتقك .وهنا ن�رسد عليك
بع�ض هذه املتعلقات بع�ضويتك ،الواجب توفرها يف كلِّ � ٍأخ جماهدٍ يتنمي حلركة

املقاومة الإ�سالمية حما�س:
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�أـ �رشوط الع�ضوية:
وهي �رشوط عامة يتوجب على ٍّ
كل منا االلتزام بها والعمل مبقت�ضاها ،و�أي
�إخالل ب�إحداها يعر�ض املجاهد منا �إىل فقد ع�ضويته يف احلركة ،منها:
1ـ االلتزام بالإ�سالم عقيد ًة وفكراً
ومنهاج حياة.
َ
2ـ النقاء الأمني والأخالقي.
3ـ التم ّتع بروح اجلماعة ،والبعد عن الفردية ،وااللتزام بالطاعة العامة،
واملحافظة على النظام العام ،و�إنفاذ اللوائح التنظيمية.

املقرر وااللتزام بجوانبه العملية.
4ـ درا�سة املنهج َّ
التع�صب للعائلة �أو البلد وتقدميها على االنتماء
5ـ الرتفع عن كل مظاهر
ّ
ال�سيا�سي.

تعدد االنتماءات.
6ـ االنتماء الواحد حلركة حما�س ،وعدم ّ

ب ـ حقوق الع�ضوية:
كما �أن للع�ضوية �رشوط ًا ،ف�إن لها حقوق ًا على الأخ �أن ميار�سها بقدر
امل�ستطاع:
1ـ حق االطالع على �سري العمل التنظيمي عرب التقارير ال�شهرية �أو التعميمات
العامة ،وعرب �س�ؤال املك َّلفني مبا�رشة.
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2ـ حق م�ساءلة ومراجعة وحما�سبة امل�س�ؤولني ،واحل�صول منهم على �إجابات
امل�ستجد والغام�ض من الأحداث ما كان ذلك ممكن ًا.
حول
ّ

3ـ حق اختيار امل�س�ؤولني عرب االنتخابات العامة التي تجُ رى دور ّي ًا.

4ـ حق احل�صول على املبلغ املايل الذي ت�رصفه احلركة والوزارة ،بعد �أن يقتطع
منه التنظيم ما يكفي لإدارة �ش�ؤون اجلماعة وتنظيم الأن�شطة العامة.

5ـ حق امل�شاركة يف املجاالت املختلفة املتاحة� ،ضمن ال�رشوط وال�ضوابط ويف
حدود الإمكانات.

ج ـ دور الأخ املجاهد:
لأنك �أخانا املجاهد الدعامة الرئي�سية حلركتك وتنظيمك ،ف�إن دورك الذي
تقوم به كبري جداً ،وذلك على م�ستواك ال�شخ�صي ،وعلى امل�ستوى التنظيمي
العام ،وعلى م�ستوى العالقات العامة مع �إخوانك...
ف�إذا جنح ٌّ
كل م ّنا بالقيام بدوره على �أكمل وجه ،ف�إن حياتنا االعتقالية �ست ّت�سم

بقدر �أعلى من النظام واال�ستقرار والهدوء والنجاح والإيجابية ،و�ستختفي تلك
الظواهر ال�سلبية التي قد تطفو على ال�سطح هنا وهناك ،وكل هذا �إذا حتقق من
الن�سبينيِ حلياة املعتقلني يف ِّ
�سجن
ظل
جواً من اال�ستقرار والهدوء
ٍ
�ش�أنه �أن يخلق ّ
ّ
وظروف اعتقالي ٍة �صعبة.
ٍ
***
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ن�صائح وتوجيهات
�أخانا املجاهد،
�إليك بع�ض الن�صائح والتوجيهات ،ن�ضعها بني يديك ،وندعوك �إىل االلتزام
بها دائم ًا �أبداً ،و�أن تقوم كذلك بن�رشها بني �إخوانك يف ِّ
كل امليادين ،فاملجاهد
احلق الذي �إن �أب�رص النور؛ � َ
أخذ بزمام املبادرة نحوه ،ملتزم ًا بال�سري �إليه ،وداعي ًا
�إخوانه �إىل ال�سري معه �سوي ًا على نف�س الدرب.

�أوالً :االن�ضباط والطاعة
�إذ ال جماعة بغري طاعة ،وال حياة هانئة بغري جماعة ،وباالن�ضباط والطاعة
يكون النجاح لأي ن�شاط �أو برنامج ثقايف �أو �إداري �أو تربوي ،...وبالطاعة

نبيـه القائل« :ا�سمعوا و�أطيعوا،
ّ
تتح�صل مر�ضاة اهلل عز وجل ،وااللتزام بنهج ّ
حب�شي ك�أ ّن ر� َأ�سه زبيبة».
و�إن ا�ستُعمل عليكم عب ٌد
ٌّ

وباالن�ضباط ُيحفظ جمتمع املجاهدين ،و ُيحمى التنظيم فرداً وجماعة،

وباالن�ضباط والطاعة تقوى مظاهر الرتبية احلقيقية على امل�ستوى الفردي لكل
جماهد على حدة ،وعلى امل�ستوى اجلماعي بعر�ض منوذج مثايل ومتميز �أمام الغري
ويقويها.
فيخدم الدعوة ّ
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ثانياً :اال ّطالع على اللوائح التنظيميّة
وذلك ملعرفة فحواها وتف�صيالتها ،ليعرف الأخ حقوقه وواجباته ،ودوره
يف هذا الواقع اخلا�ص ،ثم االلتزام مبا فيها .ومما يجب عليك �أخانا املجاهد قراءته
و�صالحيات جلانه،
بتم ّعن( :دليل املجاهد) حيث يب�صرّ ك بهيكلية تنظيمك،
ّ

ويحوي الربنامج الإداري الذي ت�سري عليه الغرف...

ثالثاً :حماية �أمن املجموع
وذلك بدءاً من حماية �أمنك ال�شخ�صي� ،إذ الزلت يف الأ�رس ،ويف قب�ضة
عدوك ،والزلت يف فرتة حتقيق وم�ساءلة ومتابعة ما دمت �أ�سرياً .ثم حماية
ّ
�إخوانك عرب الن�صيحة والتوجيه و�إ�صالح اخللل و�إر�شاد الإخوة العاملني
واملك ّلفني �إىل اتّقاء ما ترى فيه خطراً على دعوتك و�إخوانك ،ورفع املعلومة
التي ترى �أنها ت�ساهم يف ذلك �إىل �إخوانك دون تردد.

رابعاً :بناء الذات
�أخانا املجاهد ،لقد ابتالك اهلل �سبحانه وتعاىل بال�سجن ،وهذا يعني �أنك
�ستغيب عن �أن�شطتك الروتينية اليومية خارج ال�سجن فرتة � رْأ�سك ،فعليك �أن
املدة من الفراغ وعدم االن�شغال فر�ص ًة ذهبي ًة يجب عليك ا�ستثمارها
تعترب هذه ّ
واال�ستفادة منها ،وحت�صيل �أعلى قدر من اخلري فيها ،فلديك من الوقت ما
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يلبي رغباتك
يكفي لإجناز �أي م�رشوع ،وعندك من الكفاءات والقدرات ما ّ

واحتياجاتك ،فبادر �إىل بناء عقلك بالفكر والثقافة واملطالعة ،والإقبال على
الربامج الثقافية التي ّ
ينظمها التنظيم� ،أو يب ّثها التلفاز �أو توفّرها املكتبة.
وا�سع ب�شكل م�ستمر لبناء روحك بتهذيب النف�س وكبح جماحها عن
َ
ال�شهوات ،والإعرا�ض عن �صغائر املعا�صي ف�ض ً
ال عن كبائرها ،وال�سري يف
برنامج تربوي روحاين حافل بالطاعات والعبادات ،وال تغفل عن بناء ج�سمك
بالريا�ضة ومتارين اللياقة اجل�سمية واالهتمام بطبيعة الغذاء ،واالبتعاد عن كل ما
ي�رض باجل�سم وي�ؤدي �إىل التهلكة املبا�رشة وغري املبا�رشة وعلى ر�أ�سها التدخني،
حتى تكون بذلك تلك ال�شخ�صية املتكاملة القوية للأخ املجاهد ،املتينة ال�صلة
ّ
أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن
وتذكر �أن «امل�ؤمن
باهلل والعالقة بالآخرين،
ّ
خري و� ُّ
القوي ٌ

ال�ضعيف».

و�سرنفق لك يف ختام هذا الف�صل منوذجاً لربنامج مقرتح مثايل ،ع ّله يعينك يف
�سريك �إىل اهلل و�أنت يف �أ�رسك.

خام�ساً :العالقة بالآخر
ف�إن كان احلديث عن �إخوانك �أبناء دعوتكَّ ،
فتذكر حديث ر�سول اهلل [:
أرواح جنو ٌد جم ّندة ،ما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف» .وكذا
«ال ُ
«تعرف �إىل من تلقاه من �إخوانك ،ف�إن �أ�سا�س
و�صية الإمام الب ّنا رحمه اهلل:
ّ

تتعرف على جميع �إخوانك يف الق�سم
دعوتنا احلب والتعارف» ..فاجتهد �أن ّ
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عن قرب ،وحاول �أن جتد بينك وبينهم قوا�سم م�شرتكة ،وا�رصف جزءاً من
تكتف بالعالقة ب�أخ �أو �أخوين تق�ضي معهما ُج َّل وقتك
وقتك لل�سري معهم ،وال
ِ
ثم تهمل �أو تق�صرّ مع باقي املجاهدين ،فتحرم نف�سك من خريهم..

وا�سع لأن تكون الب�شا�شة ِ�سمة وجهك الدائمة ،و�إلقاء ال�سالم ور ّده ديدنك،
َ

والتو ّدد وح�سن املعاملة �شعارك ،و�سعة ال�صدر �أ�سلوب حياتك ،وم�ساعدة
الآخرين �أحد م�شاريعك.

�أما �إن كان احلديث عن �إخوانك الأ�رسى من الف�صائل الأخرىّ ،
فتذكر �أن
ف بالإح�سان �إليهم ،ودعوتهم �إىل اخلري
وظيف َتك هي الدعوة �إىل اهلل ،و�أنك مك َّل ٌ

بالكلمة ّ
الطيبة والب�سمة اللطيفة والقدوة احل�سنة ،ف�إن وجدت يف نف�سك العجز
والتدرب عليه ،ف�إمنا �أنت داعية �إىل اهلل ،وواجب
عن ذلك ،فبادر �إىل تع ّلمه
ّ

وتطور ذاتك يف ات�صالك مع الآخرين،
عليك �أن تنمي مهاراتك ب�صورة م�ستمرة
ّ

خري �سف ٍري لدعوتك وتنظيمك.
لتكون بذلك َ

ال�صلة باهلل عز وجل
�ساد�ساًِّ :
�س ِ�إ َاّل ِل َي ْع ُب ُدونِ { .فواجبك الأول
ْت الجْ ِ َّن َو ْ ِإ
}و َما َخ َلق ُ
يقول اهلل تعاىلَ :
ال ْن َ

والتقرب �إليه بكل ما يحبه منك ،والبعد
ال�صلة بخالقك،
�أيها احلبيب هو تعميق ِّ
ّ
عن مع�صيته بقدر ا�ستطاعتك ،وتذكر قول اهلل تعاىل يف احلديث القد�سي« :ما

يل مما افرت�ضته عليه ،وال يزال عبدي يتقرب �إ ّ
أحب �إ ّ
تقر َب �إ َّ
يل
يل عبدي ب�شيء � ّ
ّ
أحبه .»...فعليك �أيها احلبيب بالإكثار من النوافل وذكر اهلل يف
بال ّنوافل حتى � ّ
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كل حني ،ف�إنها حياة القلوب ،وا�ستثمر َّ
تقر ُب َك من اهلل ،واجتهد يف
كل فر�ص ٍة ّ
جعل ذلك مدار حياتك.

�سابعاً :الإيجابية
�أخانا املجاهد ،ال تكن � ّ
أقل �إيجابي ًة من هدهد �سليمان الذي مل يرتك �أهل
ال�ضالل على �ضاللتهم ،بل انطلق يف رحلة دعوة انتهت بهداية �أمة ذات قوة
وعطاء.
والإيجابية ت�شمل جميع مناحي احلياة ،ففي غرفتك �أنت �إيجابي ن�شط
متفاعل ت�ساهم يف واجبات النظافة و�إعداد الطعام والقيام بالأعباء العامة ،ويف
ال�ساحة �أنت �إيجابي بامل�شاركة يف الفعاليات ويف التعرف �إىل �إخوانك ،ويف
القيام مبا ُيطلب منك ،ويف العمل الإداري والثقايف والتنظيمي تقوم بدورك ومبا

يك ّلفك به �إخوانك على خري وجه ،بل وتبادر �إىل امل�ساعدة مبا ترى �أن لك دوراً
يف �إجناحه ،وال تتقاع�س عن �أي ن�شاط �أو اجتماع �أو جل�سة.
إيجابي �أي�ض ًا يف النظر �إىل الأحداث والوقائع التي ت�شهدها ،فال تنظر
و�أنت �
ٌّ

ب�سطحية ،وال جتعل الت�شا�ؤم �سمتك ،واحذر �أن ت�ؤثر �سلب ًا على غريك ،ف�أنت
لها
ّ
وال�سجان ،وهذه الإيجابية
ا�شتد ظلم ال�سجن
من ينظر �إىل احلياة ب�إيجابية مهما ّ
ّ
منبعها الثقة باهلل عزوجل والأمل بالفرج القريب والن�رص املن�شود.
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ثامناً� :إ�سداء الن�صيحة لأهلها
حتدثنا عنها ،ف�إخوانك العاملون يف جميع
وهي جزء من الإيجابية التي ّ
ميادين العمل التنظيمي والإداري بحاجة �إىل الن�صح والتوجيه ولفت النظر �إىل
ما ترى �أنهم غفلوا عنه �أو �أخط�ؤوا به ،وعامة املجاهدين يلزمهم الأخ الذي
ويوجه ب�إخال�ص ،فكن هذا الأخ .وليكن قدوتك يف ذلك
ين�صح ب�صدق،
ّ

ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم� ،إذ بايعوا ر�سول اهلل [ مع دخولهم الإ�سالم على

ال ُّن�صح لكل م�سلم.
«الدين ال ّن�صيحة» ،قالوا :ملن يا ر�سول اهلل؟
يقول عليه ال�صالة وال�سالمِّ :

وعامتهم» .ومن هنا بادر �أخانا
أئمة امل�سلمني
ّ
قال« :هلل ولر�سوله ولكتابه ول ّ

املجاهد �إىل �إ�سداء الن�صيحة ّ
لكل من يحتاجها ،ولكن باحل�سنى والرفق واللني،
واجعلها هدي ًة منك �إليه.

تا�سعاً :احلذر من هذه الأمرا�ض
يتعر�ض لل�ضيق واحلرمان ،ويعي�ش يف حالة
الأ�سري ،بطبيعة حياته االعتقاليةّ ،

نف�سية غري م�ستقرة ،تقوده �أحيان ًا �إىل الوقوع يف بع�ض الأخطاء والأمرا�ض
وال�سلبيات ،ولذا ال بد من لفت نظره �إليها ،وتوجيهه �إىل كيفية التخ ّل�ص منها،

متكرر ًة معها ومع
وتب�صريه بعواقبها و�آثارها ،وخ�صو�ص ًا �أننا منلك �إرث ًا وجترب ًة
ّ
غريها ،ومن هذه الأمرا�ض:
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1ـ اخلمول واالكتفاء بالنوم الذي يتبعه ا�سرتخاء ونوم ...وهكذا دواليك ،فال
حرج ًا ،ويبقى ّ
جل وقته
يخرج الأخ لل�ساحة �إال دفع ًا ،وال يقوم بواجبه �إال َ

جال�س ًا خام ً
دور يف �أعمال
ال ،فتظهر عليه االتكالية
وال�سلبية ،وال يبقى له ٌ
ّ
الغرفة من �إعداد طعام �أو ترتيب �أو تنظيف �أو غري ذلك �إال تناول الطعام!

يتعرف الأخ �إىل �أحد من �إخوانه،
2ـ االنعزالية :وهي رديف اخلمول ،فال ّ
وقد يكتفي ب�أبناء بلده �أو �أقاربه� ،أو يق�ضي وقته مع � ٍأخ دون غريه ،فتكون
عالقته مقت�رصة عليه ،ف�إذا انتقل هذا الأخ وجد نف�سه وحيداً دون خليل.

ال�سلبية ومر�ض الأمرا�ض ،فيه مع�صية للخالق ،و�إيذاء
3ـ التدخني :وهو قمة
ّ
للخلق ،و�إ�رضار باجل�سد ،و�إ�ضاعة للمال ،وتنفري للأخ وال�صديق.

4ـ �إ�ضاعة الوقت :وهو املر�ض الأكرث تف�شّ ي ًا بني الأ�رسى� ،إذ يكتفي الأخ

باجللو�س ل�ساعات طوال �أمام التلفاز ،يق ّلب بني القنوات ويبحث عن
الأفالم وامل�سل�سالت ،ف�إذا انتهى من ذلك �أو ّ
حتول �إىل القيل والقال
ملّ ،

والرثثرة بغري ح�ساب ،ثم االنتقال للحديث عن مو�ضوع �أخري يجهز به
على ما تبقى من يومه ،قبل �أن يخلد �إىل نوم طويل ،وك�أنه لي�س معني ًا
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى ُي�س�أل عن
بحديث ر�سول اهلل [« :ال تزول َ

وو�صيته عليه ال�صالة
كر منها« :وعن عمره فيما �أفناه»،
ّ
�أربع ،»...و َذ َ

و�صح َ
َ
تك
�شبابك قبل هرمك،
وال�سالم« :اغتنم خم�س ًا قبل خم�س:
ّ

وغ َ
َ
َ
وحياتك قبل
ناك قبل فقرك،
قبل �سقمك،
وفراغك قبل ُ�شغلكِ ،
موتك»!
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أحدنا خط�أً �أن النظام
يظن � ُ
5ـ احل�سا�سية من تطبيق الربنامج الإداري :فقد ُّ
جن ي�ضاف �إىل �سجنه ،متنا�سي ًا
كبت للحرية
ٌ
وتقييد للحركةِ ،
الإداري ٌ
و�س ٌ
هذا الأخ �أن لإخوانه رغبات كما له ،ولهم حريات ت�ساوي حريته ،و�أن

حريته تنتهي عندما تبد أ� حرية غريه! ف�إن كان يحب ال�صخب فغريه يحب
ال�سكون ،و�إن كان يحب ال�سهر فغريه اعتاد النوم املبكر .وهكذا ،ف�إن
الربنامج الإداري يوفر حداً
متو�سط ًا ُيـ َّتـف َُق عليه يف �سري احلياة اليومية
ّ
للمجاهدين.

6ـ التق�صري يف حق الإخوة :ب�أن ي�سيء الأخ �إىل �أحد �إخوانه بالكلمة �أو الإمياءة،
طالقة وج ٍه
خوة من
وعذوبة ل�سان ،و�إح�سانِ خلقٍ
ِ
ِ
وبعدم القيام ِّ
بحق الأُ َّ
و�صدق نوايا ،فال غيبة وال حتقري ،وال �إ�ساءة ظن وال غلظة يف املعاملة،
ِ

ال�رش �أن
فامل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه ،وبح�سب امرئ من ّ

يحقر �أخاه امل�سلمُّ ،
وكل امل�سلم على امل�سلم حرام :دمه وماله وعر�ضه،

كما �أخرب بذلك ال�صادق امل�صدوق [.
والتهرب من حمل امل�س�ؤولية :فكلما طرق الإخوة
7ـ اال�ستنكاف عن العمل
ّ
�صد الباب
باب ًا
ليتحمل الأخ ِعبئ ًا من �أعباء العمل الإداري �أو التنظيميْ � ،أو َ
ّ

يف وجههم .وكلما حان موعد انتخابات �سارع �إىل اال�ستنكاف ،وعلى
الرغم من يقينه بقدرته على �إجناز الكثري من الأمور والأن�شطة لإخوانه� ،إال
ّ
ي�صح وال يجوز.
يتطوع ،وهذا ما ال ّ
�أنه ال يبادر وال ّ

خلت �أنني
�إذا القوم قالوا :من فتى؟ ُ
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نيت فلم �أك�ســـل ومل �أتبــ ّل ِد
ُع ُ

عا�رشاً :الدعاء
�أخانا املجاهد� ،إياك والغفلة عن �سالح الدعاء ،فمن �أوجب واجباتك
�أيها احلبيب �أن تن�رص �إخوانك بالدعاء ،فقيادتك و�أبناء دعوتك يف كل مكان
مالحقون وحما�رصون وحمرومون ،وهم بحاجة منك �إىل دعاء �صادق من قلب
خال�ص يف �سجدة ك�سرية يف جوف ليل مظلم .و�أكرث من ترديد هذا الدعاء:
اهدهم و� ِأع ْنهم ،واجعل عم َلهم خال�ص ًا لوجهك الكرمي».
«اللهم ِ
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ـلـحـق
ُم َ
منوذج مقرتح لربنامج يومي ثقايف تربوي
ميكن للمجاهد �أن ي�سري عليه �أو �أن يبني برناجماً على �شاكلته

وظائف الربنامج اليومي:
 �صالة �أربع ركعات قبل �أذان الفجر. قراءة �أذكار ال�صباح (امل�أثورات). اخلروج لفورة (�صباحية �أو م�سائية). ِورد قر�آين ال ّيقل عن جزء واحد.
 مطالعة ثالث �ساعات يف كتاب. حفظ ومراجعة �شيء من القر�آن الكرمي.مرتني يومي ًا.
 -ن�رشة �أخبار ّ

 البقاء على و�ضوء ،و�صالة ركعتني مع كل و�ضوء ،والتزام الترِّ داد معامل�ؤذن.
 �أذكار امل�ساء (امل�أثورات).حممد [.
ِ -ورد من اال�ستغفار ،و�آخر من الذكر ،و�آخر من ال�صالة على النبي ّ

 القيام بوظائف ال ّنوم :الو�ضوء� ،صالة ركعتني� ،أذكار النوم ،الدعاء للنف�سوالأهل والإخوان.
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وظائف الربنامج الأ�سبوعي:
 �صيام يوم �أو يومني. ممار�سة الريا�ضة ثالثة �أيام. قيام الليل مرة �أو مرتني. -تفطري �صائم مرة.

وظائف يوم اجلمعة:
والتطيب ولب�س الثياب اجلميلة لل�صالة.
 االغت�سالّ
 -قراءة �سورة الكهف.

 الإكثار من ال�صالة على ر�سول اهلل [. -الدعاء بني �صالتي الع�رص واملغرب.

م�شاريع عامة:
 حفظ القر�آن الكرمي �أو بع�ضه.بع�ضها.
ال�صحاح يف احلديث �أو ِ
 حفظ �أحد كتب ِّ -احل�صول على �شهادة يف جتويد القر�آن الكرمي.

 امل�شاركة يف دورة لتح�سني اخلط. -تع ّلم قواعد اللغة العربية.

 تع ّلم اللغة العربية ،و�أقلها تعلم حمادثات ال�سجن والبو�سطة والعيادة.***
25

26

ُ
الف�صل الثاين

ُ
دليل املك َّلف (امل�س�ؤول)
ُ
ُ
املرابط على ثغر ٍة من ثغور هذه الدعوة املباركة،
احلامل �أمان َة �إخوانك،
�أيها
نتذاكر و�إياك ما ُح ّملناه من �أمان ٍة ناءت عن حملها ال�سموات والأر�ض واجلبال.

راع وك ّلكم
رعيتك ،كما يف احلديث« :ك ّلكم ٍ
نعم ،ف�أنت ٍ
راع وم�س�ؤول عن ّ
راع وم�س� ٌ
رعيته  ،»...و�سواء كانت الرعاية
رعيته ،فالإمام ٍ
ؤول عن ّ
م�س�ؤول عن ّ
لعامة املجاهدين �أو بع�ضهم� ،أو كانت لإدارة احلياة اليومية �أو �أي جزء منها،

�سيا�سي ًا كان �أو ثقافي ًا �أو �إداري ًا �أو مالي ًا ،فهي الرعاية التي تُ�س�أل عنها يوم القيامة،
تقت�ص العنز اجللماء من العنز القرناء» ،فكيف مبن كان خ�صمه �إخوانه؟!
«يوم
ّ
نف�سك ،وال حتقر عم َلك ،وال تق ّلل من دورك ،وا�ستعن باهلل
�إذاً ال تبخ�س َ

وال تعجز.

وهنا ،ن�ضع بني يديك جملة توجيهات ون�صائح ومالحظات ،ا�ستخل�صناها من

فا�ستمع �إليها
التجربة واملمار�سة ،و�شاهدنا �أثرها على (املك َّلف) وعلى (املجاهد)،
ْ
بقلبك وعقلك ،وخذ ب�أح�سنها ،واهلل معك ولن يرتك عملك.

1ـ ا�ست�شعر دائماً عظم الأمانة ،و�أن ِثقل امل�س�ؤولية مهما �صغرت ت�ستثري
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همتك ،وت�شحن عزميتك ،وتذكر قول ر�سولنا الكرمي [« :ما من عبدٍ اّ
وله اهلل
غا�ش لهم �إال ُح ّرمت عليه اجلنة»� ..أي ًا كان الغ�ش.
�أمر امل�سلمني ومات وهو ٌّ
2ـ املك َّلف �أجد ُر املجاهدين و�أحوجهم �إىل الت�شبّث بالطاعات والنوافل،
ال�رس والعلن ،فتذكر �أخانا املجاهد �أن الطاعة يف حقّك �أوجب
وتقوى اهلل يف ِّ
ؤوليته ،فال تدع ِوردك اليومي من قيام الليل وقراءة
حق من
منها يف ِّ
ّ
تتحمل م�س� ّ

مهمتك ،وتذكر قول
القر�آن و�صالة ّ
ال�ضحى والأذكار ،ليكونَ اهلل عون ًا لك يف ّ
حبيبك [�« :أفال �أكون عبداً �شكوراً؟».

أتي مِثل ُه
3ـ ال تن َه عن ُخ ٍ
لق وت� َ

عار َ
عظيم
عليك �إذا َ
ٌ
فعلت ُ

أردت من �إخوانك الطاعة؛ فكن �أول امللتزمني ،واجعل من نف�سك
ف�إذا � َ

�سيدها ،و�إن كان
قدو ًة ح�سن ًة يف كل خري ،ف�إن كان احلديث عن املبادرة ف�أنت ّ

عن الن�شاط ف�أنت من ال تعرف الك�سل ،و�إن كان عن �أدب التعامل مع الإخوان

ف�أنت م�رضب املثل ،و�إن كان يف �سعة الثقافة ف�إليك ُي�شار بالبنان ،وهكذا..
4ـ �أخانا املجاهد �أنت على ثغرة من ثغر الإ�سالم فال ي�ؤتني من قبلك ،ف�إياك
والتق�صري ،وابذل ما متلك من جهد ،وتذكر �أن عملك ال يقوم به �إال �أنت ،ف�إن
ق�صرّ ت كان اخللل ،وا�ستعن باهلل يف عملك فهو امل�ستعان.

5ـ �أخانا املجاهد ،اعلم �أن ما ابتالك اهلل به واختارك �إخوانُك لت�س ّلمه ما هو �إال

وهم دونه الراحة ،و�س�ؤال ولي�س و�سام ،ف�إن قمت بحقه
ٌ
تكليف ولي�س ت�رشيفاًٌّ ،

كان لك �أجر ونور ،و�إال ف�أنت وما تختار.
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6ـ من توا�ضع هلل رفعه ،فلي�س من حقك التعايل على �إخوانك بحكم موقعك،
تن�س
بل كن ممن قال اهلل تعاىل فيهم } :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ ،وال َ
�سيد القوم خادمهم ،وبغري ذلك ال تكون طاعة ،وال يكون توفيق.
�أنّ ّ
تب�سمك يف وجه �أخيك �ص َدقة» ،ف�إياك والعبو�س ،فما تفعله
7ـ قال [ّ « :

طريق �إىل
التجهم ،وقد قالوا« :الب�سمة
خري و�أبلغ مما يقود �إليه
ٌ
ُّ
االبت�سامة ٌ
رعيته ،حتى يكون َ
الر�أي
القلوب» .وما �أحوج املك َّلف �إىل �أن َيدخل
َ
قلوب ّ
نافذ ّ
فيهم ،مقب ً
وال يف �سعيه معهم ،وا�ستمع معي حلديث املع ّلم حممد [« ::ال حتقرنَّ
من املعروف �شيئ ًا ،ولو �أن تلقى �أخاك بوجه َط ِلق».

8ـ } ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{  ،ف�أنت ُملز ٌم باختيار �أدقّ العبارات و�ألطف

الكلمات التي ال تخد�ش �شعوراً� ،أو ت�ؤذي �أخ ًا� ،أو حتقر جماهداً ،بق�صد �أو غري
والرفق ،و�أن اهلل يعطي على الرفق ما ال يعطي
ق�صد .واعلم �أنّ دي َننا يع ّلمنا اللني ّ

الرفق يف �شيء �إال زانه ،وما نُزع من �شيء �إال �شانه .يقول
على �سواه ،وما كان ِّ
[« :لي�س امل�ؤمن بالط ّعان وال بالل ّعان وال بالفاح�ش وال البذيء».

ْ
تبخل عليهم بها ،وال
9ـ «ال ِّدين النّ�صيحة» ،و�أَوىل النا�س بها �إخوانُك ،فال

ّ
تتعذر بعدم وجود ا�ستجابة ،وال ت� ُأل جهداً يف �إر�شادهم للخري ،ولكن } ﮐ
ﮑ ﮒ{ .
همت بت�رصف ما مع �أخيك ف�ضعها مكانه �أو ًال ،ثم
10ـ �إذا حدثتك نف�سك �أو ّ

تر�ض له �إال ما تر�ضاه لنف�سك.
انظر ماذا يكون قرارك؟ فال َ

أغلبية
11ـ �أنت متثّل وجهة نظر تنظيمك ،حتى و�إن
ْ
خالفت وجهة نظرك ،فال ّ
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هي التي حت�سم ،ويد اهلل مع اجلماعة ،و�إمنا ي�أكل الذئب من الغنم القا�صية ،فاحمل
موقف �إخوانك ودافع عنه باحلق والقوة.
12ـ على املك ّلف �أن ميتاز مب�ستوى ثقايف مقبول ،وال ُيعقل �أن يكون معدوم

الثقافة �أو �ضحل املعلومات ،ثم هو م�س�ؤول عن �إخوانه �إر�شاداً وتوجيه ًا وتنظيم ًا،
فاجعل �أخانا من العمل التنظيمي دافع ًا لك يف بناء ثقافة الداعية لديك.

13ـ من غري املقبول �رشعاً �أو تنظيماً �أن متاي َز بني �إخوانك يف املعاملة واملحا�سبة

العامة ،فت�شعرهم بالتفا�ضل الذي يولد احل�سد وال�ضغينة ،فالنا�س �أمام احلق �سواء،
والعدل �سياج احلكم ،وكان �صحابة ر�سول اهلل [ يقولون« :كنا نتعامل مع ر�سول

اهلل [ حتى �أن َّ
كل واحد م ّنا كان ي�شعر �أنه �أحب النا�س �إىل ر�سول اهلل [ ».

14ـ مع ت�سلمك مهام التكليف الذي ارت�ضيته �سارع �إىل قراءة مهام و�صالحيات

وواجبات م�س�ؤول وع�ضو اللجنة التي �أ�صبحت فيها ،ثم ّ
اطلع بالدرجة الثانية
التنظيمية ،واعلم �أن تق�صريك ّ
باالطالع على طبيعة
الداخلية
على كامل الالئحة
ّ
ّ
يحملك امل�س�ؤولية يف حال خطئك �أو جهلك لبع�ض الأمور.
مهامك ّ

تتعر�ض ملواقف �صعبة� ،أو ت�سمع من �إخوانك كالم ًا
15ـ ال تغ�ضب ،فقد ّ

جارح ًا� ،أو تالقي من بع�ضهم نكران ًاّ ،
فتذكر �أن الغ�ضب يذهب بالعقل ويقودك

وفعل ما ال يجب ،فكن كما قال حبيبك امل�صطفى [�« :إمنا ال�شّ ديد
قول
�إىل ِ
ِ

الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب» ،ومت ّثل يف نف�سك اخل�صال احلميدة من احلديث

يحبهما اهلل؛ احللم والأناة».
النبوي�« :إنّ فيك خ�صل َتنيِ ّ
16ـ ع ِّود نف�سك على العزمية يف امل�سائل الإدارية ،وال تقبل لنف�سك �أن تكون
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�أول من يخالف �أو يتهاون ،وال تقبل �أن ت�ستخدم موقعك يف جتاوز القانون �أو
احل�صول على امتيازات عن �إخوانك ،و�إال فهلاّ قعدت يف غرفتك لترتك املقام
لغريك!

17ـ اجتهد �أن ال تتحول املواقف التنظيمية وما يرتتب عليها �إىل مواقف
�شخ�صيّة ،فتبد�أ املناكفات واخل�صومات ت�أخذ الطابع ال�شخ�صي ،وتبد�أ بال�شعور
همك الدفاع عن ذاتك وعن مواقفك ،ففي ذلك الف�شل
باال�ستهداف ،وي�صبح ّ

وال�ضعف.

مطلوب منك �أن ت�سعى حل ّلها لهم ،ف�أكرثهم يلج�أ
همك،
ٌ
18ـ هموم �إخوانك ّ

�إليك با ّث ًا همه� ،أو باحث ًا عن ٍّ
ودفئ ًا« .امل�سلمون
و�سرتاً ِ
حل مل�شكلته ،فكن له �س َنداً ِ
يد على من �سواهم».
بذمتهم �أدناهم ،وهم ٌ
تتكاف أ� دما�ؤهم ،وي�سعى ّ

من اهلل عليك ب�أن �أعطاك
19ـ ابحث عن حاجات �إخوانك واق�ضها لهم ،فقد َّ

القدرة على فعل �شيء من ذلك.

الورى َر ٌ
و� ُ
جل
أف�ضل ال ّن ِ
ا�س من بني َ
حاجات
تق�ضى على يــده للنا�س
ُ
يــد
ال
املعـــروف عن �أحدٍ
ِ
متنـعن َ
َّ
ثارات
عد
فال�س ُ
ُ
�إن َ
كنت مقتــدراًّ ،
َ
علت
وا�شـكر
ف�ضائل ُ�ص ِنع اهلل �إذ ُج ْ
ْ
�إليك ال َ
حاجات
لك عن ال ّنـا�س
ُ
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تتعد على �صالحيات غريك ،وال
20ـ اعرف �صالحياتك والتزم بها ،وال َّ
�ضيق ال�صدر
تق�صرّ يف متابعة ما هو �ضمن �صالحياتك ،ويف ذات الوقت ال تكن ّ
م�س ًا ب�صالحياتك.
فتغ�ضب �إن وجدت من �أخيك ّ

21ـ الواجبات �أكرث من الأوقات ،فا�ستثمر ّ
وقت لإجناز
كل ما متلكه من ٍ
مهمتك ،ثم لالرتقاء بنف�سك وبقدراتك ،وال
عملك وخدمة هدفك ،و�إجناح ّ

ت ُِ�ضع الوقت بني قيل وقال ،وعاون غريك على االنتفاع بوقته.

22ـ ال ت� ّؤجل عمل اليوم �إىل الغد؛ فيرتاكم عليك عملك وت�شعر معه بالعجز

والتق�صري ،وتقع يف املتاهات والإ�شكاالت و�إ�ضاعة الفر�ص ،ولكن �أجنز عمل
َّ
كل يوم بيومه ،فهو �أدعى لأن ُيكتب لك النجاح.
خطر لك
مر بطيفك فكرة� ،أو
َ
� _23أ�ضعف َقلم� ،أقوى من �أف�ضل ذاكرة ،ف�إذا َّ

خاطر ،ف�سارع �إىل تدوينه يف دفرت مالحظاتك الذي يجب �أن ت ّتخذه خلي ً
ال،

واجعله يحتوي ّ
كل ن�شاط �أو مهمة تريد �إجنازها ،وال تعتمد على ذاكرتك يف
ذلك.
24ـ الر�صا�صة تقتل جندي� ،أما الفكرة فتهدم دولة �أو حتيي �أمة ،فال ت�ستهن
ب�أي فكرة قد تخطر ببالك �أو يعر�ضها عليك �أحدهم ،ادر�سْ ها وَ�أ ْعمل التفكري
حيز التنفيذ ،واعلم �أن لك �أجراً فيما يقود �إىل
حيـ ًة �إىل ّ
بها ،وا�ستثمرها لتخرج ّ
«الد ُّ
ال على اخلري كفاعله» ،وال تن�س
الطاعة ك�أجر �أ�صحاب الطاعة ،يقول [ّ :
لتعم الفائدة.
تعميم الفكرة ّ
ويتحركون ،فال تبخل عليهم
ويقررونَ
25ـ �أنت ع ٌ
ّ
ني لإخوانك ،بها َيرونَ ّ
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وجدت ما
بتو�ضيح ال�صورة ،وو�ضعهم يف احلالة بدقّة وم�س�ؤولية ،و�إن
َ
ي�ستوجب الوقوف عنده فال ترت ّدد يف رفعه وعر�ضه ،و�إذا خطر ببالك ما فيه

خري فانقله �إليهم.

26ـ ما خاب من ا�ست�شار ،فاجل�أ �إىل �إخوانك بطلب امل�شورة ،وال تت�س ّلط �أو
خري من ر� ِأي الفرد }،ﭭ
تتفرد يف اتخاذ القرار وتنفيذه ،فر� ُأي اجلماعة ٌ
ّ

ﭮ ﭯ{.

27ـ تكليفك ال ينتهي عند انتهاء املهمة ،وال يقت�رص على فرتة العمل� ،إمنا
تتعدى ذلك ملا هو �أبعد ،فاحر�ص على �أن ال ترتك مكانك �إال وقد
ؤوليتك ّ
م�س� ّ
وفَّرت البدائل ونقلت اخلربات.

28ـ «ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بال�رسّ والكتمان» ،فمن ال�صفات القيادية

�أن متلك القدرة على حفظ ال�رس ،واحلر�ص على املعلومة ،وو�ضعها يف مكانها
منح َك �إخوانُك من
�رس مبا َ
تن�س �أن النا�س �أ�رسار ،و�أنت م�ستودع ٍّ
ال�سليم ،وال َ

�رسهم وال تُطلع الآخرين على ما ال يجب ك�شفه.
ثقة ،فال تف�ضح َّ
و�أخرياً...

موجه ًا
ذر ّ
�أخانا احلبيب ،ن�ستمع و�إياك �إىل حديث ر�سول اهلل [ خماطب ًا �أبا ّ

ومب صرِّ� اً و َحم ِّ
خزي وندامة� ،إال من
ذر� ،إنها �أمانة ،و�إنها يوم القيامة
ٌ
ـذراً« :يا �أبا ّ
َ
� َ
أخذها بحقِّها و�أ ّدى الذي عليه فيها» ..فكن ممن �أعطاها حقَّها ،جزاك اهلل خرياً.
***
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ُ
الف�صل الثالث

ُ
جمل�س ُّ
ال�شورى العام
ع�ضو
دليل
ِ
ِ
�أخانا ع�ضو جمل�س ال�شورى،
تنظيمية �شور ّية
تعلم �أن �إخوانَك منحوك ثقتهم لتكون م�س�ؤول �أعلى هيئة
ّ

يحملك عبئ ًا بحجمها ،ويجعل من ال�رضوري
مرجعية يف ال�سجن ،الأمر الذي ّ
ّ

ومهامك دون تق�صري ،و�أن تبحث عما يعينك على
�أن تقوم ب�صالحياتك
ّ
ذلك.

و�إليك هذه املالحظات والإ�شارات التي تعينك على �إجناز مهامك على �أكمل
وجه:
1ـ من �رشوط الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى بح�سب الالئحة الداخلية التم ّت ُـع
ال�سلوكي
بثقافة مقبولة وخربة وكفاءة �إدارية ،و�أن يتح ّلى الأخ الع�ضو باالن�ضباط
ّ
أعلم بها فالتزمها.
مقت�ضيات
وعلو الهمة ،ولهذه ال�رشوط
الرفيع
ٌ
ٌ
وتبعات � َ
ّ
أنت � ُ

2ـ عملك ال يقت�رص على املحا�سبة و�إقرار اللوائح ،بل دورك حافظ لال�ستقرار
يف الق�سم ،ف�إذا وقع التنظيم يف خط أ� �أو ق�صور ف�أنت املك َّلف مبراجعته وتقوميه،
و�إن كان من فراغ فعليك تغطيته ،و�أنت الأ ُذن التي يجب �أن تُ�صغي للقاعدة
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ول�شكواها �إن مل جتد من ي�صغي لها ،ويف غرفتك �أنت من مي ّثل التنظيم ويحفظ
اال�ستقرار ويجيب على الت�سا�ؤالت دون �أن يتعار�ض دورك مع دور �أمري الغرفة،
فله القول الف�صل.
يخ�صك ب�شكل
أح�سن قراءة الالئحة الداخلية بجميع بنودها ،ومبا
3ـ � ِ
ّ

أخ�ص ،و�أنت �أكرث من يلزمه ذلك لأنك امل�س�ؤول عن تعديل �أي بند يف هذه
� ّ
الالئحة.

4ـ اح�رض اجتماعات (م.ج) دون انقطاع ،و�شارك ب�إبداء الر�أي و�صناعة
القرار ،وتفاعل مع ما ُيعر�ض من �أمور ،واطرح ما يخطر ببالك من �أمور ترى
�رضور ًة لنقا�شها والت�سا�ؤل عنها ،و�إذا كان من جدول �أعمال فاجتهد �أن تدر�سه
وت�ضيف عليه النق�ص وحتـ�ضرِّ له قبل القدوم للجل�سة.
5ـ يف حال مرور مداوالت عليك من قبل الأمري العام �أو �سكرتري جمل�س
ال�شورى ،فعليك قراءتها بالكامل وعدم االكتفاء ب�شطب اال�سم ومتريره دون
�أن َّ
تطـلع على تفا�صيل ما فيها ،كما عليك �أن ت�ضع تعليقك على ما ورد فيها �إن
كانت حتتاج �إىل تعليق ،و�أحيان ًا ال � ّ
أقل من كلمة ت�شجيع ،ولكن غالب ًا عليك �أن
تع�رص ذهنك لت�ضيف مالحظات و�أفكار وتوجيهات تعني العاملني وم�س�ؤويل
وجدت حرج ًا يف كتابة تعليق ما مع �رضورة
اللجان و�أ�صحاب املداوالت ،ف�إن
َ
لفت النظر �إليه ،ف�أر�سل ورقة با�سمك للأخ �صاحب املداولة �أو للأمري العام
ليقوم بدوره يف معاجلة الفكرة.
6ـ �إذا تب ّنى التنظيم قراراً �أو موقف ًا ،فدورك هو الدفاع عن موقف التنظيم
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وحث الإخوة على االلتزام به ،و�إن كان بعك�س رغباتهم ورغباتك،
وقراره
ِّ
وال تنفرد بالر�أي وتر ِّوج ملعار�ضة ذلك ،ففي املوقف الأول طاعة ويف الثاين

مع�صية.

7ـ �إذا ّ
نظم �إخوانك �أي ن�شاط فاعترب نف�سك مك َّلف ًا ب�شكل مبا�رش لإجناحه
وامل�ساهمة يف �إجنازه ،وال تنتظر �أن يكون لك دور فيه حتى تدعو له �أو ت�سهم
فيه.
مهامك بح�سب الالئحة الداخلية؛ امل�صادقة على التكليفات العامة،
8ـ من ّ

والقيام بالتكليفات الفرعية ،وهذا يحتاج منك �إىل دقّة وانتباه ،ولذا �أرفقنا
لك ملحق ًا مبالحظات تُراعى عند اختيار املجاهدين لي�شغلوا املهام الإدارية
والتنظيمية.
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نظيمي
ملحق مالحظات التّ ِ
كليف ال ِّ
إداري والتّ
ّ
عندما يعزم املكتب التنفيذي �أو جمل�س ال�شورى على تعيني م�س�ؤويل و�أع�ضاء
اللجان التنظيمية ،عليهم �أخذ جملة من املالحظات بعني االعتبار حتى تكون
وغني عن القول �أن جناح العمل التنظيمي مرهون
قرارات التكليفات �صحيحة،
ٌّ
يو�سد الأمر �إىل �أهله و�أ�صحاب القدرة فيه» ،ولذا
بعوامل عدة؛ على ر�أ�سها�« :أن َّ

فالأمر بحاجة �إىل ر�ؤية و�إخال�ص وا�ست�شارة متعددة.

�أ ـ نن�صح اللجنة التي �ستختار الأ�سماء للتكليفات �أن تحُ �رض معها قائمة
ميررها الإخوة على
ب�أ�سماء جميع املجاهدين يف الق�سم كي ال تن�سى �أحداً ،و�أن ّ
ناظريهم �أثناء البحث عن مك َّلفنيَّ ،
فلعل القائمة ت�شري �إىل الأمثل وت ّ
ُذكر مبن

يغيب عن البال.
ب ـ �أن يكون الإخوة على معرفة بقدرات وخربات و�إمكانات املجاهدين،
وعلى علم بتخ�ص�صاتهم وجماالت عملهم ومهنهم ،الأمر الذي ي�ساعد على
اختيار املوقع الأمثل والأف�ضل لهم.
ج ـ نن�صح با�ست�شارة �إخوة �آخرين بالتكليفات قبل �إبالغ املكلفني ،وحتديداً
ممن يعاي�شونهم يف غرفتهم �أو �أبناء بلدهم �أو الأقرب �إليهم...
د ـ عند اختيار �أع�ضاء اللجان؛ فالأ�صل �أن يكون الأخ م�س�ؤول اللجنة
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حا�رضاً يف اللقاء و�أن ي�شارك يف االختيار ،فهو من �سيعمل معهم طوال الدورة،
ولذا يجب �أن يكونوا متوافقني يف الأداء ،ومن هنا ف�إننا ن�ؤكد على �رضورة
اختيار م�س�ؤول اللجنة �أو ًال ومن ثم الأع�ضاء.
هـ ـ على الهيئة التنظيمية �أن ت�سعى دائم ًا �إىل تكليف �أكرب عدد من املجاهدين
ت�صب
بحيث تُف ّعل م�ساحة �أو�سع من القاعدة ،هذا التفعيل يحقق �أهداف ًا عديدة
ُّ
يف جمملها يف �إجناح العمل وتدريب املجاهدين.
وـ ا�ستكما ًال للبند ال�سابق؛ ف�إن من املنا�سب تكليف �إخوة جدد مل ي�سبق
وندرب
لهم �أن �شاركوا يف العمل التنظيمي ،لكي نكت�شف خربات جديدة،
ّ
عدداً �أكرب ،ونخفّف الأعباء عن العاملني ،ولكن يف ذات الوقت �أن ال تقت�رص

التكليفات على عاملني جدد ،بل ال�صحيح الدمج بني اجلديد والقدمي ،فالقدمي
بخربته واجلديد بحما�سته.
هذا الدمج يثمر تدريب ًا �أف�ضل للجدد ،كما يحفظ الواقع التنظيمي من
التخبط� ،إذ �إن قيام العمل على �إخوة جدد فقط عدميي اخلربة قد يربك الواقع
ّ
وي�ؤدي �إىل اتخاذ قرارات غري م�ضبوطة �أو متزنة.

زـ عندما نك ّلف �أخ ًا فالأ�صل �أن يكون الأخ موافق ًا على التكليف ،بل

الأَوىل �أن يكون راغب ًا فيه ،حتى ين�سجم معه ،وي�ؤ ّدي دوره باندفاع ورغبة� ،أما

�أن يكون مكره ًا عليه �أو راف�ض ًا له فهذا �إن �أداه ف�سي�ؤديه رفع ًا للحرج ،ولن يبدع
فيه ولن ي�ؤدي الدور كما يجب.
ح ـ مالحظة نرفقها �إىل الإخوة امل�رشفني على العمل التنظيمي ،وهي �أن
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بع�ض التكليفات حتتاج �إىل مهارات وقدرات ميكن للتنظيم �أن يعقد لها دورات
خا�صة� ،أو يوجه املكلفني �إىل اكت�سابها ،فمث ً
ال؛ يحتاج عامل (املردوان) �إىل
حد �أدنى من تع ّلم اللغة العربية لت�ساعده يف �أداء مهمته ،والإداريون كذلك قد
يحتاجون �إىل دورة خا�صة بهم ،كذلك (الدوبري) ،واللجنة الأمنية� ...،إلخ.
ط ـ ن�ؤكد �أن التكليف �أمانة ،ف�إذا اتّبع الأخ هواه يف تكليف �إخوانه فاختار
و�سد الأمر �إىل غري �أهله.
الأقرب لقربه فقد �أ�ضاع الأمانة ،وقد ّ
***
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ُ
الف�صل الرابع

ُ
جمل�س ُّ
ال�شورى
دليل �سكرتري
ِ
يف حال كون جمل�س ال�شورى العام (م�.ش.ع) مو َّزع ًا يف �أكرث من ق�سم،
إ�رشافية عامة ،هذا
ف�إنه يحتاج بح�سب الالئحة �إىل �سكرتري يقوم مبهام
تن�سيقية و� ّ
ّ

ال�سكرتري هو �أحد �أع�ضاء (م�.ش.ع) ،ومهامه و�صالحياته هي الآتي:

1ـ ا�ستقبال االقرتاحات وامل�شاريع من �أع�ضاء (م�.ش.ع) ،وتقدميها �إىل
املجل�س التخاذ قرار بها.
2ـ مترير مداوالت اللجان التنفيذية العامة وتقاريرها الدورية.
3ـ حفظ و�أر�شفة �أوراق جمل�س ال�شورى.
4ـ تثبيت قرارات جمل�س ال�شورى يف الالئحة التنظيمية �إن كانت متعلقة
بالالئحة.
5ـ تنظيم �أن�شطة ب�سيطة تهدف �إىل تفعيل دور جمل�س ال�شورى يف الأق�سام
املختلفة يف ال�سجن.
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�أخانا املجاهد،

بنا ًء على ما �سبق ،ف�إننا نلفت عنايتك �إىل جملة من املالحظات التي تعينك على

�أداء مهامك على �أف�ضل �صورة:

مطلوب منك ّ
االطالع ب�شكل جيد
1ـ مع بداية عملك يف تكليفك اجلديد،
ٌ

على الالئحة التنظيمية ّ
وكل ما حتويه من �أنظمة و�ضوابط وبنود ،وخ�صو�ص ًا
تلك املتعلقة بـ(م�.ش.ع) و�صالحياته ،وبطبيعة موقعك وعملك.
مرجعيتك يف العمل هو الأمري العام ،ولذا يجب عليك �أن تكون على
2ـ
ّ

توا�صل دائم معه ،و�أن تلفت نظره �إىل كل مالحظة جتد لها موقع ًا وترى �أن لها
ت�أثرياً ،و�أن تطلعه على ما تنوي فعله.
3ـ مع و�صول املداولة التنظيمية �إليك ،وقبل �أن تقوم بتمريرها على �أع�ضاء

(م�.ش.ع) ،اقر�أْها جيداً وع ِّل ْق عليها بر�أيك �إن لزم الأمر ،و�إال ف�أرجئ التعليق
�إىل حني عودة املداولة �إليك.

�سجل لديك تاريخ �إخراج كل مداولة ،لي�سهل عليك متابعتها ،و�إن
4ـ ّ
رت �أكرث مما يجب ف� ْ
أر�سل يف البحث وال�س�ؤال عنها.
ت� َّأخ ْ
5ـ عند عودة املداولة �إليك فلتتبع التايل:
مرت على جميع �أع�ضاء (م�.ش.ع) ،ويف حال وجود �إخوة مل
 ت� ّأكد من �أنها ّأعدها لهم �أو ت� ّأكد من و�صولها �إليهم.
مترر �إليهم ف� ْ
َّ

 اقر�أْ التعليقات جيداً لتعرف جميع ما فيها.42

توجهها �إىل ال�سائل ،و�إن مل
 �إنْ َح ْأجب عليها عرب ر�سالة ّ
وت على ا�ستف�سارات ف� ْ
تكن الإجابة عندك ف� ْ
أر�سل �إىل �صاحب املداولة ليجيب على الت�سا�ؤالت.

أ�صدر مداولة بالنتيجة
 �إنْ كان فيها ت�صويت على قرار ف� ِأح�ص الأ�صوات ،و� ْ
املعنية.
التف�صيلية للت�صويت ومررها على (م�.ش.ع) ،ثم �أر�سله �إىل اجلهة ّ
ّ

فثب ْت هذا القرار يف الالئحة و�أر�سل
 �إنْ كان يف املداولة قرارُّ
يخ�ص الالئحةّ ،
�إىل الأمري العام بذلك.

فقـيـدها عندك
 �إن كان يف املداولة مالحظات ميكن اال�ستفادة منها؛ ِّوا�ستثمرها ،و� ْ
أر�سل بها �إىل اللجنة �أو اجلهة التي ميكنها �أن ت�ستفيد منها يف
ْ
مهامها.
ّ

6ـ بعد االنتهاء من املداولة؛ �إما �أن تعيدها �إىل اجلهة التي �أ�صدرتها �إن
كانت تريد االحتفاظ بها� ،أو �أن ت�ؤر�شفها يف �أر�شيف خا�ص ،ويجب عليك
أ�صدرتَها
�أن َّ
تعد �أر�شيف ًا خا�ص ًا يحوي مداوالت املجل�س وخ�صو�ص ًا تلك التي � ْ
ك�سكرتري للمجل�س.

7ـ �إذا كان من بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى من اعتاد دائم ًا على عدم التعليق
على املداوالت� ،أو �أنه يكتفي ب�إ�ضافة ا�سمه �أو �شطب رقمه ،فمن املنا�سب لفت
نظره �إىل �رضورة امل�شاركة بر�أيه ،مبرا�سلته ب�شكل مبا�رش �أو مبالحظة عامة (غري
مبا�رشة).
8ـ مطلوب منك �أخانا �أن جتتهد يف ابتكار بع�ض الأن�شطة الب�سيطة لأع�ضاء
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(م�.ش.ع) يف الأق�سام ،تعمل على تفعيلهم ،وت�ساهم يف �أن ي�أخذوا دورهم
تعد جملة با�سمهم حتوي م�شاركاتهم ،ومقابالت معهمّ ،
وذكرهم
الإيجابي ،ك�أن َّ
بني الفينة والأخرى �أن دورهم هو الإبداع واالبتكار وامل�ساهمة يف االرتقاء،
ولي�س فقط التعليق على املداوالت.

***
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ُ
الف�صل اخلام�س

ُ
لإدار ّية
دليل ا ّل
ِ
لجنة ا ِ
�أخانا يف اللجنة الإدارية؛ م�س�ؤو ًال وع�ضواً،
أهم من بني اللجان القائمة على متابعة
تعلم �أنك مك َّل ٌ
ف ب�أعباء اللجنة ال ّ

ح�سن حم َلها و�إدارتَها
احلياة اليومية للمجاهدين ،هذه الأعباء حتتاج �إىل من ُي ِ

قي بواقع املجاهدين ،واحلفاظ على ا�ستقرارهم والقيام على �ش�ؤونهم ،ف�أنت
ّ
للر ِّ
مت ّثل اللجنة الأكرث احتكاك ًا بالقاعدة.

وهذه بع�ض املالحظات املطلوب منك مراعاتها كع�ضو يف اللجنة الإدارية:
مطلوب منك �أن
ع�ضو يف اللجن ِة الأك ِرث احتكاكاً باملجاهدين ،ولذا
ٌ
1ـ �أنت ٌ

يهم
ّ
تتلم َ
�س احتياجاتهم املادية واملعنوية لتقف عليها وتعاجلها ،فهذا �أكرث ما ّ
املجاهد ،وقد جتد من يبادر �إىل ال�شكوى ورفع حاجته؛ والو�صول �إىل هذا
يتحرج من ذلك ،على الرغم من كونهم ذوي حاجة وفاقة
�سهل ،لكن منهم من ّ

تثق ب�أنّ خدم َة �إخوانك ،وخ�صو�ص ًا
«حت�سبهم �أغنياء من التعفّف» ،ولك �أن َ
تقدمه لهم.
خري ما ّ
املحتاجني منهم ،هو ُ

2ـ م�شاكل �إخوانك وعوراتهم �أ�رسار ،و�أنت �أكرث من ّ
يطلع عليها ،ف�إياك �أن
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تك�شفها و�إن كان على �سبيل الدعابة« ،ومن �س َرت م�سلم ًا يف الدنيا �سرتَه اهلل يوم
القيامة».
3ـ على اللجنة جمتمع ًة �أن تقوم بجولة زيارات جلميع الغرف مع بداية الدورة،
حتمل خاللها جملة ر�سائل تتفق عليها الهيئة التنظيمية العليا ،ر�سائل �إدارية
وثقافية وتربوية خمتلفة .هذه الزيارات تخلق حال ًة من التوا�صل بني اللجنة
والقاعدة منذ بداية الدورة ،كما على اللجنة �أن جتتهد يف تكرار الزيارات كلما
�سنحت الفر�صة �أو اقت�ضت احلاجة.
4ـ �إذا كان هناك منا�سبة اجتماعية لأحد املجاهدين؛ عزاء �أو تهنئة ،فعليك
متابعتها والقيام بواجبها؛ عرب الزيارة �أو التعميم �أو الر�سالة ،ومن الالئق �أن
ت�صحب معك وجهاء املجاهدين من كبار ال�سن �أو امل�س�ؤولني ذوي املكانة.
تواج ْد يف ال�ساحة �أكرث من غريك من املجاهدين ،حتى �إذا طلبك �أحدهم
5ـ َ
وجدك ،وحتى تكون جاهزاً يف � ِّأي حدث ،وحتى ّ
ت�شكل لغريك قدو ًة ح�سنة،

ّ
ولعل من املنا�سب �أن تبد�أ اللجنة دورتها التنظيمية ب�إلزام جميع عنا�رصها
بالتواجد يف جميع الفورات ملدة كافية لرتتيب الأمور.
6ـ على اللجنة الإدارية �أن تر�صد �أمرا�ض القاعدة النف�سية ،و�أن تتعرف عليها
تقدم لها احللول
عرب تقارير الأمراء ،وعرب الإ�شكاالت والأحداث اليومية ،ثم ّ
املنا�سبة ،باال�شرتاك مع اللجنة الثقافية؛ عرب الن�رشة �أو اجلل�سة �أو اخلطبة.
7ـ لتعلم �أخانا �أن املطلوب يف تطبيق الربنامج الإداري (الأخ ُذ بروحِ ه)،

روح ت�صاحب الن�ص ،والن�ص اجلامد قد يخلق الإ�شكال بد ًال من ح ِّله،
فللقانون ٌ
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ولذا يجب اجلمع بني الن�ص والروح �أثناء � ّأي متابعة ،وتوافق الغرفة على ذلك

أمر �أ�سا�س ،على �أن ال يكون التوافق �سلبي ًا.
� ٌ

8ـ ق ّدم املتابعات الإدارية على �أعمالك الفردية وال�شخ�صية ،فقد يطلب �أحد
الإخوة ر�ؤيتك ل�شكوى �أو متابعة ما يف الوقت الذي ترغب فيه بالراحة� ،أو
زيارة لإخوانك غري �رضورية ،ف�إن ّ
تقدم لقاء الأخ الذي طلبك
متكنت من �أن ّ
حلاجة فهو الأ�صل والأوىل ،واهلل يف عونك.

9ـ عند مرور الق�ضايا الإدارية ،عليك �أن ال ته ِّون �أمرها وت�ست�صغرها �إىل درجة

ت�ضخمها وتعطيها �أكرب من حجمها ،وكن و�سط ًا
الإهمال وعدم املتابعة ،و�أن ال ّ
أعط الأمور حجمها ،وهذا ال يكون �إال باخلربة واليقظة واحلر�ص.
بني ذلك ،و� ِ
فمطلوب منك
10ـ �إذا ق ّدم �أحد الإخوة املجاهدين �شكوى �إىل التنظيم؛
ٌ

متابعتها دون النظر �إىل من هو الأخ ،و�إن كان الأمر يحتاج �إىل ت�شكيل جلنة� ،أو
َّ
تق�ص للأمر.
طلب الأخ ذلك
فلت�شكل جلنة ٍّ
ال�رضوري
حدث �إ�شكال له و ْقـ ٌع �أو �سمع به �إخو ٌة من القاعدة ،فمن
11ـ �إذا َ
ّ

�أن تكتب لإخوانك يف املكتب التنفيذي وجمل�س ال�شورى ،بح�سب احلاجة،
مف�ص ً
مغيبني
تقريراً َّ
ال باحلدث ،وال تدعهم يعلمون به من القاعدة� ،أو �أن يبقوا َّ
عنه.

ادر�سها جيّداً وتابع كل م�شكلة ترد
12ـ �أبـدِ اهتماماً بتقارير �أُمراء ال ُغرفْ ،

وجدت فيها نق�ص ًا فبادر �إىل
يف التقارير ،وت� ّأكد من االنتهاء من �أمرها ،و�إذا
َ
فقدم له �رشح ًا
رت التقارير على املكتب التنفيذي ّ
مر َ
التوجيه والإر�شاد ،و�إذا ّ
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عاج ً
و�صلت �إليه يف التقارير ،واقرتح احللول التي
ال للأو�ضاع ،وع ِّلق على ما
َ
ترى �أنها الأمثل.
توا�صل مع �أمراء ال ُغرف ،فهم الذين يوفّرون حالة اال�ستقرار
ابق على
ٍ
13ـ َ

ّ
وتذكر �أنه متى ا�ستقرت
متابع لأدائهم،
قريب منهم
يف غرفهم ،و�أ�شعرهم ب�أنك
ٌ
ٌ
ا�ستقر الق�سم وال�سجن.
الغرف
ّ

14ـ �إذا ما ح�رض �إىل ال�سجن قاد ٌم جدي ٌد من الإخوة الذين يخرجون من الزنازين

وتتبع احتياجاته من
�أو حديثي العهد باالعتقال ،فعليك ا�ستقباله والتعرف �إليهّ ،
لبا�س و�أ�سا�سيات وتوفري ما �أمكن منها.

15ـ �أثناء �إجراء النقليّات بني الغرف �أو �إجراء توزيعة �سكنية ،فمن ال�رضوري

�أن يتوفر لكل غرفة �أخ قادر على �إدارة الأمور ب�شكل جيد ،و�آخر قادر على متابعة
الأمور الثقافية وتقدمي اجلل�سات ،وقد يكون هو ذاته من يقوم بالأمرين مع ًا،
وبهذا ت�ضمن ا�ستقرار الو�ضع الإداري و�سري الربنامج الثقايف.

16ـ �إذا كان املجاهدون مو َّزعني يف �أق�سام خمتلفة ،فواجب م�س�ؤول اللجنة

الإدارية العامة �أن يتوا�صل مع �أمراء الأق�سام وجلانهم الإدارية ب�شكل دوري ودون

انقطاع ،بحيث ال يتجاوز االنقطاع ثالثة �أيام ،ليكون الأخ َّ
مطلع ًا على جمريات

الأمور.
اجمع بني ال�ش ّدة والِّلني ،وكن لإخوانك ملج�أً،
17ـ يف ح ِّل َك للإ�شكاليات؛ ْ

ت�سي ٍب �أو ترهل ،وا�ستخدم حكمتك يف
دون �أن يكون ذلك �سبب ًا يف حدوث ّ

ذلك.
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ونلفت نظرك �إىل �أن هناك بع�ض الإخوة ّ
ي�شكلون يف واقعهم م�شكل ًة
م�ستع�صية ،وهم قالئل وهلل احلمد ،وه�ؤالء يحتاجون �إىل املزيد من احلكمة يف
ال�شدة واحلزم الذي يبينّ لهم حدودهم ،بحيث
متابعة �أمورهم ،ثم ا�ستخدام
ّ
ي�ضمن التنظيم ا�ستقرارهم منذ البداية ،لكن املهم عدم �إهمالهم ،وكذلك ف�إن
ي�سبب �إرباك
من الأَوىل �أن ال ُيجمع �أكرث من �أخ من ه�ؤالء يف غرفة واحدة ،مما ّ
و�ضعها وكرثة �إ�شكاالتها و�إرهاق الإخوة املقيمني فيها.

18ـ ّ
تذك ْر �أخانا �أنك حتتاج �إىل �أن يكون لديك �أر�شيف متكامل حول و�ضع

الإخوة ،فت�ستخدمه وي�ستخدمه �إخوانك عند احلاجة ،ويحتوي هذا الأر�شيف
على التايل:
اال�سم الرباعي للأخ ،ومعلومات �شخ�صية عنه ،واحلاالت املر�ضية ملتابعتها
داخلي ًا وخارجي ًا ،واملعلومات التي يحتاجها �إخوانك يف اللجان الأخرى؛ فهذا
الأر�شيف يخدم التنظيم على وجه العموم.

19ـ مرجعيّة الإداريّة العامة هي الأمري العام ،ولذا عليك بالتن�سيق الدائم معه،

و� ْأطلعه على ِّ
كل مهم ٍة تنوي القيام بها ،والإ�شكاليات التي حت�صل يف ال�سجن؛
ما يجعله يعرف جممل ما يدور يف الأق�سام.
20ـ حلّ الإ�شكاالت يكون عموماً باحل�سنى ،وال�شدة تلزم حلاالت حمدودة،
ولكل �أخ مفتاحه؛ وا�ستخدامه جيد للو�صول �إىل الأخ ب�أ�سل�س الطرق.

التدخل يف
21ـ عند القيام باملتابعات الإدارية مع املجاهدين؛ انتبه �إىل عدم ّ

مت�س الواقع �أو تخالف القانون.
خ�صو�صيّات املجاهد وجزئيّات حياته اليوميّـة ،ما مل ّ
49

22ـ من مهماتك �إعداد و�صياغة الالئحة الإدارية التي تن ّظم حياة املجاهدين
يف غرفهم ،ولدى التنظيم عموم ًا الئحة جاهزة حتتاج يف كل دورة تنظيمية �إىل
�إعادة تقييم ومراجعة لإقرار املنا�سب منها ،وا�ستبدال غري املنا�سب ،طبع ًا جمل�س
متررها عليه ويحق له تعديل �أي بند
يقر الالئحة بعد �أن ّ
ال�شورى العام هو الذي ّ
فيها.

23ـ لك احلق �أن تعاقب �أي جماهد جتاوز حده �إذا كانت العقوبة خفيفة� ،أما

العقوبة املغ َّلظة فتحتاج �إىل �إقرار من (م.ت) و(م.ج) ،لكن الأ�صل هو الإقالل
امللحة لها ،ونلفت
من العقوبات بالقدر امل�ستطاع ،و�أن ال تُ�ستخدم �إال للحاجة َّ
أف�ضلية �إبالغ الأمري بالعقوبة قبل �إبالغ املجاهد ،حتى ال يكون
نظرك �إىل � ّ
تعار�ض يف �إقرارها ُفيك�رس قرارك �أمام املجاهدين.

24ـ انتب ْه �إىل �أن الإداريّـة جلنة ولي�ست �شخ�صاً ،ولذا عليك �أن تعمل مع

�إخوانك كفريق واحد ،و�أن تطلعهم ـ �إن كنت امل�س�ؤول ـ على جمريات العمل،
و�أن ت�رشكهم الر�أي وامل�شورة ثم التنفيذ ،و�إال �سي�شعرون بالإهمال والتهمي�ش،
�سلبيـة.
ولذلك عواقب ّ
***
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ُ
ال�ساد�س
الف�صل ّ

ُ
لجنة ال ّثـقاف ّيـة
دليل ا ّل
ِ

اللجنة الثقافية هي من �أكرث اللجان �أهمي ًة يف حياة الأ�سري ،بل لع ّلها �أهمها،
الثقافية حتى تكون ذات �أثر طيب
بد من االهتمام يف �إعداد اخلطة
ولذا ال ّ
ّ

متر اخلطة
وحقيقي ،وحتى تكون قابلة للتطبيق والإجناز ،ولذا فمن املهم �أن ّ

مير بها �أي عمل م�ؤ�س�سي :التّخطيط ،والتّنفيذ،
الثقافية يف املراحل الثالث التي ّ
والتّقييم.
ومن هنا ،ف�إننا �سنعر�ض دليل اللجنة الثقافية ب�أ�سلوب خمتلف عن باقي اللجان.

�أوالً :التخطيط:
و�سنتناوله يف ثالثة عناوين :املق ِّدمة ،والأهداف ،والو�سائل.
بد من الإملام الكايف باملعطيات واملعلومات
�أ ـ املق ِّدمة :قبل البدء بالتخطيط؛ ال َّ

املتع ّلقة باحلاجات والكفاءات والإمكانات ،حتى تكون عملية التخطيط ناجح ًة
بد من:
وموافق ًة لهذا الواقع ،ولذا ال َّ
 ح�رص الكفاءات املوجودة يف ال�سجن ،وحتديد املجاالت التي ميكناال�ستفادة منها.
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تت�ضمن امل�ساقات
 حتديد امل�ستوى الثقايف للقاعدة ،عرب توزيع ا�ستبانةّ
والدورات املختلفة التي ت�ضع العاملني يف �صورة امل�ستوى الثقايف ِّ
لكل
واحدٍ من املجاهدين ،في�ضعوا اخلطة بنا ًء عليها.
 النظر يف الإمكانات املا ّدية املتوفّرة ،وحتديداً املتعق ّلة باملكتبة واملواد الثقافيةواملراجع التي ت�صلح لتدري�سها كم�ساقات ،و�إمكانات توفري الناق�ص

منها.
ّ
 ّواملطبقة و�سواها من
اخلطة ال�سابقة
االطالع الفوري والعاجل على
َّ
اخلطط.
بد عند و�ضع الأهداف من مراعاة الآتي:
ب ـ الأهداف :ال َّ
واقعية وقابلة للتحقيق ،و�أن ت�أخذ بعني االعتبار
1ـ �أن تكون الأهداف
ّ
الظروف الراهنة.
أولويات �أثناء التطبيق.
2ـ �أن تراعي ال ّ
3ـ �أن تكون متنا�سب ًة مع الإمكانات والقدرات ،وتراعي احتياجات
القاعدة.
توجهات:
4ـ تندرج الأهداف �ضمن �أربعة ّ
العالج :لالنحرافات الفكرية� ،أو النقائ�ض اخللقية �أو ال�ضعف الرتبوي.
الفكرية واخللقية والرتبوية.
الوقاية :من الوقوع يف الأمرا�ض ِ
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ال ّتنمية :برفع امل�ستوى الثقايف للأفراد ،وزيادة معلوماتهم و�إملامهم بالق�ضايا

واحلياتية العامة.
واحلركية
ال�رشعية
ّ
ّ
ّ

ال ّتهيئة :ملنا�سبات قادمة (دينية� ،سيا�سية ،وطنية� ،)... ،أو ظروف طارئة

ت�ستدعي برناجم ًا �أو م�ساق ًا ُم�س َتعج ً
ال.

بد بعد و�ضع الأهداف من �أن تو�ضع الو�سائل املنا�سبة
ج ـ الو�سائل :ال ّ
لتحقيق هذه الأهداف ،فهي جزء مهم من التخطيط ،وبعد ذلك تو�ضع �آلية
التنفيذ املنا�سبة لإجناز الأهداف املر�سومة �ضمن الو�سائل املطروحة ،ثم بعد
االنتهاء من مرحلة التخطيط يجب مترير اخلطة على �أع�ضاء (م.ج) لال�ست�شارة
والإقرار ،كما ُين�صح با�ست�شارة �أويل الر�أي واخلربة والكفاءة لي�شاركوا بالن�صح

والتوجيه والإر�شاد ،فكلما �شارك يف ر�سم اخلطة عدد �أكرب كانت اخلطة �أقرب
�إىل ال�شمولية واجلودة.
بد �أن ي�شارك جميع �أع�ضاء اللجنة الثقافية يف �إعداد و�إقرار اخلطة ،فعلى
وال َّ
عاتقهم تقع مهمة �إجنازها ،ف�إذا �شاركوا يف �إعدادها كانوا �أكرث قناع ًة بتفا�صيلها
و�أكرث ا�ستعداداً للدفاع عنها وال�سعي لإجنازها.

ثانياً :التنفيذ:
فور �إقرار اخلطة تبد�أ اللجنة الثقافية العامة والفرعية عملها ،ومن املفيد �أن
مبكراً حتى يكون التنفيذ بدون ّ
يبد أ� التخطيط ّ
تلك�ؤ ،فال ي�ضيع منذ بداية الدورة
ٌ
طويل بدون عمل ،وتعطى �أولوية لعمل (الأُ�سرَ ) منذ اليوم الأول.
وقت
ٌ
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كما �أن ت�شكيل اللجان الفرعية يكون بتن�سيب و�إقرار من (م.ج) ،لكن

الأَوىل �أن ت�شارك الثقافية العامة يف اختيار م�س�ؤويل الثقافية يف الأق�سام ،و�أن
ي�شارك م�س�ؤول الثقافية يف الق�سم باختيار �أع�ضاء اللجنة الفرعية.
ويتم توزيع املهام على �أع�ضاء اللجنة ،بحيث يتكفّل كل ع�ضو مبلف
خا�ص ،ثم ي�شارك اجلميع يف �إدارة �أمور اللجنة العامة ،ف�أخ يتوىل امل�سابقات،
و�آخر يتوىل الن�رشات والإ�صدارات ،وثالث يتكفّل بامل�ساقات ،وبهذا ال يكون
حمدد املهام والأدوار.
العمل عام ًا غري ّ
يتم توفري ما يلزم من مواد مكتوبة للم�ساقات قبل البدء بالعمل
وال بد �أن ّ

لكل ق�سم بح�سب احلاجة ،حتى ال ّ
ّ
يتعطل العمل بعد البدء به.

وقد تختلف الأولويات بني الأق�سام ،وال ي�شرتط الت�ساوي �أو التوازي بني
جميع الأق�سام يف الأداء.
الثقافية بلجان خمتلفة مثل جلان
ويتم التن�سيق مع اللجنة الإدارية لرفد
ّ
تطوعية �أخرى.
اال�ستن�ساخ وجلان
ّ
يجب مراعاة التن�سيق مع اللجنة الإدارية �أثناء التنفيذ ،بدءاً من توزيع
الكفاءات على الغرف وعلى مناحي الق�سم وعلى الأق�سام ،بحيث يتم توفري
�أخ ّ
لكل غرفة على الأقل ،يكون قادراً على �إعطاء م�ساقات وجل�سات ثقافية
بح�سب احلاجة ،وكذلك التن�سيق مع الإدارية فيما يتعلق بالأن�شطة املختلفة
وحجز الغرف ،والزيارات و�أوقات اجلل�سات.
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وعلى الثقافية كذلك التن�سيق مع جميع اللجان ،بحيث حتر�ص على عدم
أمنيـة).
تعار�ض � ٍّأي من �أن�شطتها مع الأن�شطة الأخرى (الإدار ّيـة ّ
يا�سيـة وال ّ
وال�س ّ
قبل بدء املحا�رض ب�إعطاء جل�ساته ولقاءاته ،ال بد من توجيهه �إىل الكيفية
ال�سليمة يف �إدارة اللقاء ،و�إعطاء املادة عرب ن�رشة مو�سعة (مرفقة مع الدليل) يلفت
نظره فيها �إىل جملة مالحظات ت�ساعده يف الت�أثري الإيجابي على امل�شاركني ،بل
ُيعطى دلي ً
باملدر�س.
خا�ص ًا
ال ّ
ّ
ب�شكل يومي ،وعالج � ِّأي �إ�شكال،
بد من متابعة انتظام اجلل�سات
ال ّ
ٍ
املدر�س ملر�ض �أو بو�سطة
والعمل على تعوي�ض الفائت منها ب�سبب خلل �أو غياب ّ
�أو نقل.

متابعة الأفراد يف ح�ضورهم وغيابهم ،و�إيجاد حالة من امل�ساءلة املقبولة
لإ�شعارهم بوجود املتابعة.

ثالثاً :التّقييم:
من �أبرز �أنواع اخللل التي نقع فيها �أثناء عملنا التنظيمي امل� َّؤ�س�سي ،هو عدم

وجود ثقافة التقييم ملا نقوم به من �أعمال و�أن�شطة وم�شاريع ،فنعترب ما ّمت �إجنازه
( َبركة!) ،ونحمد اهلل تعاىل عليه ثم ننتقل �إىل غريه ،لكن �إيجاد حالة منتظمة من
التقييم يجعلنا نقفز عما مررنا به من �أخطاء ،ونتعلم من التجارب ،وننطلق على

ب�صرية ومعرفة.
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واملدر�س يف عملية التقييم عرب توزيع ا�ستبانة
وعلينا �أن ن�رشك الطالب
ِّ

دور ّية على الطالب ،تتع ّلق مبدى ان�سجامه مع املادة وا�ستفادته منها ومالحظاته
للمدر�س لي�ضع ر�أيه يف ذلك وما يقرتحه
مدر�سها ،وا�ستبانة �أخرى
ّ
عليها وعلى ّ

للم�ستقبل (وقد و�ضعنا ملحق ًا بهذا يف نهاية هذا الف�صل).

و�سد
على �ضوء املتابعة واال�ستبيانات ،ال بد من الإ�رساع يف عالج اخللل ّ
الثغرة و�إكمال النق�ص حتى نح�سن الأداء.
أ�سبوعي ًا مقت�ضب ًا
يقدموا تقريراً �
على م�س�ؤويل اللجان الفرعية للأق�سام �أن ّ
ّ

إيجابيات.
مل�س�ؤول الثقافية العامة ،و�إطالعه من خاللها على
ال�سلبيات كما ال ّ
ّ

تقدم تقريراً �شهري ًا ملجل�س ال�شورى
من م�س�ؤولية الثقافية العامة �أن ّ
بد للتقرير من �أن يكون
واملكتب التنفيذي ،يحوي ما �أمكن من تفا�صيل ،وال ّ

ب�شكل ي�ض ّلل الأخ القارئ ،بل ن�ضع الأمور يف
�شفّاف ًا بحيث ال جنمل ال�صورة
ٍ
ن�صابها ،حتى ي�ساهموا يف التوجيه والإر�شاد .ونن�صح الأخ امل�س�ؤول يف الثقافية
الفرعية قبل عر�ضه على (م�.ش).
الثقافيات
العامة بتمرير التقرير على
ّ
ّ
على م�س�ؤول الثقافية العامة �أن ي�ضع يف نهاية الدورة التو�صيات الالزمة
التي ا�ستنتجها عرب عمله يف الثقافية ،و�أن يجعلها بني يدي الأخ الذي �سيت�س ّلم
مها ّم اللجنة مكانه ،ويف ذلك نعمل على توريث اخلربة وعدم هدر الطاقة

والكفاءة دومنا فائدة.
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مالحظات عامة:
نقليات بني
من �أكرث امل�شاكل التي تواجه انتظام الربنامج الثقايف؛ وجود ّ

ال�سجون ،وبالتايل خلق حالة من عدم اال�ستقرار ،وتتم معاجلة هذه امل�شكلة بالآتي:
مدر�سه �أو انتقال بع�ض �أفراده.
1ـ احلر�ص على عدم �إلغاء �أي م�ساق بانتقال ِّ

تورث لأخ �آخر قادر على �إعطاء
2ـ توفري ما ّدة مكتوبة ل ِّأي م�ساق ،بحيث َّ
املادة ،فيكمل من حيث انتهى الأخ الأول.

3ـ دمج الوافدين ا ُ
كمية
جلدد يف اجلل�سات وامل�ساقات املوجودة مهما كانت ّ
املادة التي ُ�أجنزت قبل ح�ضورهم.
واملميزة التي ميكنها �إعداد
ال بد من تكليف بع�ض الكفاءات املوجودة
َّ

بع�ض املواد �أو الدرا�سات التي قد ال يح�سنها غريها ،بحيث تكون جاهزة
أمنية �أو جهاد ّية
للتدري�س� ،أو لو�ضعها بني يدي القاعدة� ،سواء كانت درا�سات � ّ
�رشعية �أو ت�أريخية.
�أو
ّ

من ال�رضورة مبكان �أن يكون الربنامج الثقايف �ضمن امل�ستوى الثقايف العام
للقاعدة ،بحيث ال ت ُْـرهق النفو�س ب�أكرث مما تطيقه.
يهتمب�أر�شفةكلمات�صدرهاللجنةمن�إ�صداراتومن�شورات
علىالأخالعامل�أن ّ

ودرا�سات ،لتكون داعم ًا وم�ساعداً ملن بعده ومرجع ًا ملن �أراد اال�ستفادة.

املكتبة �إحدى �أهم العوامل امل�ساندة لإيجاد حركة ثقافية داخل ال�سجن،
جيدة حتوي عدداً من
ولذا ال ّ
بد للجنة الثقافية من بذل اجلهد لإيجاد مكتبة ّ
ومقررات احلركة.
الثقافية املختلفة
� ّأمهات الكتب التي تخدم الربامج
ّ
َّ
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لحق
ُم َ
ا�ستبيان ملتابعة امل�ساقات
جدول (:)1
ممتاز

تقييم مو�ضوع
اجلل�سة
تقييم فهمي
للمو�ضوع
تقييم عر�ض
املو�ضوع

جيد
جداً

متو�سط

جيد

�ضعيف

جدول (:)2
موافق
ب�شدة

موافق

هل ا�ستخدم املدر�س
الأ�ساليب الرتبوية؟
هل نوعيّة الطالب
منا�سبة للمادة؟

هل كان تفاعل الطالب
مع الدر�س جيداً؟
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حمايد

معار�ض

معار�ض
ب�شدة

�أ�سئلة عامة:
موا�ضيع تو ّد �أن يتم طرحها على القاعدة............................:
املدر�س و�أ�سلوبه يف الدر�س.............................:
�أفكار حول ّ
مالحظات عامة..................................................:
توجه لطلبة امل�ساقات ،وميكن �إعداد ا�ستبيان خا�ص
هذه الأ�سئلة وغريها َّ

ببع�ض املحا�رضات العامة ذات الأهمية ،ت�شمل هذه الأ�سئلة وغريها ،مثل:
هل كان الوقت املمنوح للأ�سئلة كافي ًا؟

هل تعتقد �أن املو�ضوع يحتاج �إىل متابعة �أخرى مثل :ن�رشة ،در�س �آخر...؟

***
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ُ
الف�صل ال�سابع

دليل الكنـتينا
مهنية عالية يف الأداء،
الكنتينا (املق�صف) :هو املرفق الذي يحتاج �إىل ّ
وب�شكل يفوق جميع املرافق الأخرى ،فالتعامل فيه يكون مع الأرقام والأموال
وحقوق املجاهدين ،وعامل الكنتينا م�ؤتمَ ن على هذه الأموال ،وهو م�س�ؤول
عن حفظها ورعايتها ،ولذا وجب عليك �أخانا �أن تبذل جهدك يف �إدارة هذا
املرفق الهام.
و�إليك بع�ض ًا من الإجراءات ال�رضورية لإدارة الكنتينا ب�صورة �صحيحة:
وقيـد كل حركة مالية جتري؛ �سواء
1ـ ال تعتمد يف العمل املايل على ذاكرتكِّ ،
كانت �سحب ب�ضاعة �أو حتويالت مالية� ،أو �سحوبات �أر�صدة �أو غري ذلك.

ي�سهل على �صاحب احل�ساب وعلى
مالية جتري ،فهذا ّ
2ـ اكتب تاريخ كل عملية ّ
�إخوانك يف التنظيم عملية املراجعة والتدقيق وفهم جمريات الأمور.

املحا�سبية �أي رقم �أو معادلة �أو عبارة يكتنفها الغمو�ض،
تدع يف الدفاتر
3ـ ال ْ
ّ

َ
نقلك من ال�سجن وقع �إخوانك من بعدك يف حري ٍة وحي�ص
حتى �إذا َّمت
بي�ص.
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املالية التي تتع ّلق
4ـ � ْأطلع امل�س�ؤول عنك على جمريات عملك وعلى احلركات ّ

و�ضعه يف
بالف�صائل الأخرى �أو بال�سجون الأخرى �أو باخلارج �أو ًال ب�أول،
ْ
ي�ستجد يف هذا املجال.
الر�صيد العام وكل ما
ّ
�صورة ّ

ْ
موحداً باجلداول والألوان و�آلية
5ـ
اجعل من دفاتر املجاهدين و�أوراقهم منوذج ًا َّ
التعامل؛ لي�سهل عليك العمل وعلى �إخوانك الفهم.

ُعط
للدين �أن يرتاكم ،وال ت ِ
بد من االهتمام الدائم ُّ
بالديون ،فال ت�سمح َّ
6ـ ال َّ
جممد ،و�إخوانك بحاجة
بالدينَّ ،
الأفراد والغُرف َّ
فالدين عبارة عن ر�صيد َّ

ّ
وتذك ْر �أن
الديون من جديد،
�إليه ،وا�ستثمر فر�صة نزول
�رصفية ل�ضبط ُّ
ّ
(االقت�صاد ن�صف املعي�شة).
�شعرت بوجود ذوي حاجات و�ضيق فال ترت ّدد يف و�ضع �إخوانك يف
7ـ �إذا
َ
�صورة ذلك ،ف�أنت بذلك ت�سهم يف تفريج كربتهم ،وتعني �إخوانك على

أهملت يف ذلك فلرمبا نالك من ذلك �إثم.
الو�صول �إليهم ،و�إذا �
َ
اجتهد �أن تكون حا�رض الذهن ،تعمل
املحا�سبية،
8ـ عند �إجرائك العمليات
ْ
ّ

ت�ضييع
تقيد احل�ساب �أكرث من مرة من باب الدقّة ،ففي خلل الأرقام
ٌ
بدقة؛ ّ
للحقوق.

9ـ ا�ستخدم الألوان يف �إي�ضاح الأرقام ،فمث ً
(ال�رصفيات
ال :املدخالت
ّ
ّ
الر�صيد باللون
وال�شيكات) باللون الأحمرُّ ،
ال�سحوبات باللون الأزرقّ ،
الأ�سود� ...إلخ.
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قليات من و�إىل ال�سجن ،بحيث تعطي ِّ
ر�صيده على
لكل � ٍأخ منقول
َ
10ـ تابع ال ّن ّ

ورقة �صغرية ،وتعتمد ِّ
ْ
وت�رصف للقادم من الزنازين
ر�صيده،
قادم جديدٍ
َ
لكل ٍ
�رصفية خا�صة به ...وهكذا.
ّ

أر�شف ما يلزم من �أوراق مالية ،وال ت�سارع �إىل �إتالفها �إال عند التيقّن من
11ـ � ْ
ْ
واحتفظ بفواتري
عدم احلاجة لها ،و� ْأطلع الأمري على ذلك قبل الإقدام عليه،

زمنية ال ّ
تقل عن �أربعة �أ�شهر (دورة).
م�شرتيات الكنتينا لفرتة ّ
ف�ساهم يف حماولة توفري الأموال
املالية يف ال�سجن،
ْ
12ـ �أنت جز ٌء من املنظومة ّ
الالزمة التي تعني �إخوانك يف �رصف النفقات املالية.

كنت تعمل يف توزيع مواد الكنتيناّ ،
فتذكر �أنك م�س�ؤول �أمام اهلل و�أمام
13ـ �إنْ َ
متيز يف العطاء
�إخوانك عن العدل يف التوزيع و�إعطاء املواد واحل�ص�ص ،فال ّ
ؤولية.
بنا ًء على العالقة
واملحبة وامل�س� ّ
ّ

ْ
حاول �أن حتفظ �أ�سعار الب�ضاعة لي�سهل عليك العمل ،واجتهد �أن تتابع �أي
14ـ
تغيري يطر�أ عليها ،ودقِّق فيها ب�صورة دورية.
لي�سجلوا طلباتهم بنا ًء
15ـ وف ِّْـر لكل غرفة قائمة ب�أ�سماء موجودات الكنتينا،
ّ
فق دفرت كل غرفة بورقة دائمة
عليها،
ِّ
وجد ْدها ك ّلما اقت�ضت احلاجة ،و� ْأر ْ

حتوي قائمة بالأغرا�ض و�أ�سعارها؛ حتى ي�ستطيع املجاهد �أن يدقّق ح�ساباته

ويت� ّأكد منها.
أعد التقرير يف موعده ،وت� ّأكد من �صحة
أجر جرداً دوري ًا للأغرا�ض ،و� َّ
16ـ � ِ
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الأرقام ،ومن عدم فقدان �شيء من الأغرا�ض �أو �ضياع يف الر�صيد ،وال تن�س
�أن يحوي تقريرك جميع التفا�صيل الالزمة.
17ـ قرار ال�صرّ ف بيد الأمري العام �أو من ينيبه ،ولذا فلي�س من حقّك �رصف �أي
مبلغ دون قرار منه ،ويدخل يف ذلك ح�ساب ال ّتالف من الأغرا�ض.
ْ
ا�ستقبل من �إخوانك املجاهدين ما يقرتحونه من ب�ضاعة جديدة ،وما يطلبونه
18ـ
من �أغرا�ض لإح�ضارها على الكنتينا ،وحاول �أن توفّر لهم طلباتهم بالقدر
التنظيمية والأغرا�ض
امل�ستطاع الذي ال ي�ؤ ّثر على الإدارة املالية واملطلوبات
ّ
أ�سا�سيـة.
ال ّ

ْ
جهدك يف البحث
أنت من ي�شرتي الأغرا�ض من الإدارة،
فابذل َ
كنت � َ
19ـ �إذا َ
تكتف مبا
نوعيات امل�شرتيات ،وال
عما هو جديد ،واعمل على تطوير
ِ
ّ
اعتدت �رشاءه يف كل مرة.
َ
تقدم قائمة امل�شرت ّيات للإدارة ،اعر�ضْ ها على �إخوانك حتى ّ
يطلعوا
20ـ قبل �أن ّ

ّ
وتذكر �أن �إخوانك
عليها ويقرتحوا عليك � ّأي �إ�ضافات �أو حذف �أ�صناف،

�رشكا�ؤك يف �إدارة الأمور ف� ْ
أ�رشكهم يف ذلك.

تنوع حمتويات الكنتينا ،فما هو جيد يف نظرك قد ال يكون
21ـ
ْ
احر�ص على ّ

كذلك يف نظر غريك ،وال�صنف الذي يعجبك قد ال يعجب غريك ،واحر�ص

على �إعطاء الأولوية لأغرا�ض الغرف واحتياجاتها من الأ�سا�سيات ،ثم انتقل
�إىل الأقل �أهمية بح�سب الإمكانات املالية.
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22ـ ال ت�سـحب من (ال�شِّ ليمت) �أي مبلغ للمجـاهدين �إال بعد ا�ست�شارتهم
و�أخذ موافقتهم ،واعمل على �أن توفّر لكل جماهد رقم ح�سابه يف الكنتينا،
وخ�صو�ص ًا القادم اجلديد.
23ـ �إذا كنت تتعامل مع الف�صائل الأخرى ،فت� ّأكد من ح�ساباتك قبل اجللو�س
معهم ،وعام ْلهم با ّللني واحل�سنى ولكن باحلقوق والأرقام.

65

لحق
ُم َ
ال ّتقرير املايل العام
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات....
الأخوة الأفا�ضل يف جمل�س ال�شورى،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
�أ�ضع بني �أيديكم التقرير املايل حلركة ال�صندوق العام (الكنتينا) ،للفرتة
املالية( ،)....وي�شتمل على الآتي:

1ـ امليزانية العموميّة.
2ـ �أر�صدة اللجان والف�صائل وال�سجون.
3ـ ح�ساب الإيرادات وامل�رصوفات.
4ـ معادلة الربح واخل�سارة.
					

�أخوكم

					

امل�رشف املايل
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�أوالً :امليزانية العموميّة:
لنا

علينا

البيان

البيان

ب�ضاعة يف الكنتينا

ح�ساب املجاهدين

ديون على املجاهدين

ح�ساب الغرف

ح�ساب ال�شليمت

ح�ساب الف�صائل

ديون على ال�سجون

ح�ساب اللجان

ديون على الف�صائل

ح�ساب ال�سجون

ديون على الغرف
ديون على اللجان
املجموع

املجموع
لنا ـ علينا
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الر�صيد العام

ثانياً :امل�رصوفات العامة:
البيان

املبلغ

مالحظات

�رصفيـة املجاهدين
ّ

100×130

�رصفيـة الغرف
ّ

1200×17

اللجنة الثقافية
اللجنة الإدارية
مركز اليا�سني
�رصفية العمال
ّ
تنظيمية
�رصفيات
ّ
ّ
اللجنة...
اللجنة...
�رصف وطني
املجموع
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احلركي (التنظيمي):
ك�شف بال�صرّ ف َ
البيان

التاريخ

املبلغ

مالحظات

م�ساعدات
ثمن كهربائيات
قرطا�سية
حلويات
هدية
�إلخ
املجموع
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�أر�صدة وح�سابات:
لنا

علينا

ال�سجن
اي�شل
ع�سقالن
هدارمي
جلبوع
�شطة
نفحة
الرملة
رامون
اي�شل()4
الدامون
رميونيم
املجموع
املجموع الكلي
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ح�سابات الف�صائل:
علينا

لنا

الف�صيل
فتح
اجلهاد الإ�سالمي
الي�سار
املجموع
املجموع الكلي

ثالثاً :ح�ساب الإيرادات وامل�رصوفات:
علينا

لنا

امل�رصوفات العامة

ال�سلطةالفل�سطينية
احلركة
تربعات
املجموع
لنا  -علينا
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املجموع الكلي

رابعاً :معادلة الربح واخل�سارة:
الر�صيد العام = (ح�ساب الإيرادات وامل�رصوفات)  +الر�صيد ال�سابق.
الر�صيد العام الناجت عن امليزانية العمومية يجب �أن ي�ساوي الر�صيد العام الناجت
عن املعادلة ال�سابقة ،ومقدار الفرق هو مقدار اخللل.

مالحظات عامة:
يكتبها امل�رشف املايل لتو�ضيح الأحداث خالل ال�شهر واقرتاحاته.

***
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ُ
الف�صل الثامن

ُ
لجنة الأمن ّيـة
دليل ا ّل
ِ
نتيج ًة لأهمية العمل الأمني يف كل الأوقات والأماكن ،فقد �أ�صدر التنظيم
دلي ً
خا�ص ًا حتت عنوان (دليل العمل الأمني) ،يحوي عدداً كبرياً من املفاهيم
ال ّ

أمنية املطلوب فهمها والعمل مبقت�ضاها ،كما يحتوي على (د�ستور العمل الأمني)
ال ّ
ال�شخ�صانية
الت�سيب �أو
مبا ّ
ّ
يت�ضمنه من قواعد و�أنظمة ت�ضبط العمل الأمني بعيداً عن ّ

ل�رسية هذه املعلومات فيجب عدم �إظهارها بكامل تفا�صيلها،
واملزاجية ،ونظراً ّ
ّ

احل�سا�س �إىل
ونكتفي هنا بذكر مالحظات عامة تر�شد العاملني يف هذا احلقل ّ
ال�سليم ،و�أداء عملهم على �أكمل وجه ير�ضي اهلل تعاىل:
ال�سلوك ّ
ّ

1ـ بداي ًة �أخانا املجاهد عليك ب�إخال�ص نيتك وعملك هلل تعاىل ،واحذر من
ت�رسب (خلل ال ُعجب واملفاخرة) �إىل نف�سك� ،إذ قد ت�شعر ب�شيء من ذلك نظراً
ّ

وال�رسية التامة.
لطبيعة العمل الأمني القائم على املراقبة
ّ

2ـ عليك بتقوى اهلل تعاىل يف كل �ش�أنك ،واعلم �أن اخلط�أ منك لي�س كاخلط أ�
من غريك ،مما يدعوك �إىل ا�ستح�ضار مراقبة اهلل دائم ًا لك.
عدوك ،ف�سوء
الظن يف ّ
الظن ب�إخوانك املجاهدين ،وا�ستخدم �إ�ساءة ّ
3ـ �أح�سن َّ
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بعدوك فطن ٌة واحتياط .واجعل
الظن بالإخوان يوقعك يف ال ّز َلل ،و�سوء الظن
ّ
ّ
اليقينيـة هي املر�شد لك وهي الفي�صل يف اتخاذ القرار.
املعلومات
ّ

الت�رصفات الواقعة حتت طائلة امل�س�ؤولية الإدار ّية
4ـ يجب التمييز بني
ّ
والتنظيمية ،وبني تلك التي تدخل يف املتابعة الأمنية.
ّ
ني لإخوانك ولي�س عيناً عليهم ،فكن عون ًا لهم على ال�شيطان وال
5ـ �أنت ع ٌ

تكن عون ًا لل�شيطان عليهم.

خري من �أن تخطئ باالتّهام مر ًة واحدة،
مرةٌ ،
6ـ لأن تخطئ بالتربئة مئة ّ
فاخلط�أ يف الرت ّيث ُي�ستدرك ،واخلط أ� يف العجلة ال عالج له.
7ـ لي�س مطلوباً منك �أن جتلد املخطئ دائماً� ،أو �أن تطرده من رحمة اهلل ،فباب
التوبة مفتوح ،وكثري من الأخطاء يكفيها اال�ستغفار ،ومن �أخط�أ ال نخرجه من
دائرة احلركة �أو النقاء.
و�س ْمعته ،و�رشْ ُعنا
8ـ من �س َرت م�سلماً �س َ
رته اهلل ،و�أنت م�ؤتمَ ٌن على ِعر�ض �أخيك ُ

ال�س رْت.
يدعونا �إىل �أق�صى درجات ِّ

أمني هي ال�رسِّية ،فالتزمها م�سرت�شداً بحديث
9ـ القاعدة الأوىل للعمل ال ّ
ر�سول اهلل [« :ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان» ،و�أنت م�ؤتمَ ن على
تفرط يف الأمانة.
ما حتمل من معلومات ،ف�إياك �أن ّ
لـ(كيفية
10ـ من الأخطاء التي يقع فيها بع�ضنا؛ عدم التطبيق ال�صحيح
ّ

ت�سجل الإدار ّيات يف
الأر�شفة) ،فال ت�ؤر�شف كل ما ت�سمعه عن �إخوانك ،وال ّ
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الأر�شيف الأمني ،وزياد ًة يف التو�ضيح ن�رضب مث ً
علمت �أن �أخ ًا وقع
ال :فك ّلما
َ
فت�سجل ذلك يف الأر�شيف ،ف�إذا ما
يف مع�صية النظر �إىل حرام يف التلفاز ،تقوم
ّ
مهامك ّ
اطلع على مثل هذه املعلومات ،وهذا ما ال يجوز
ت�س َّلم � ٌ
أحد من بعدك ّ
وال يجب.

أمني حمكوم ب�ضوابط �رشعيّة وتنظيميّة مو َّثقة يف اللوائح الأمنية
11ـ العمل ال ّ

والإدارية ،فال تقبل بتجاوزها وعدم االلتزام بها.

12ـ يجب عليك االطالع على جميع ما و�ضعه التنظيم من �أدبيّات و�ضوابط

تو�ضح املهام وال�صالحيات والهيكلية والتعريفات وما يجوز وما ال يجوز،
ّ
حتى تكون ب�صرياً بعملك ودورك ،واجتهد �أن تتلقّى كل ما متلكه اللجنة من
متخ�ص�صة تُع ِّلم ذلك.
دورات
ّ
13ـ ا ّطلع على جميع الدرا�سات الأمنيّة املتوفرة ،حتى تخلق يف جمموعها

لديك عقلي ًة �أمني ًة متكاملة .ومن هذه الدرا�سات املتوفّرة حالياً يف ال�سجون� :أمن
املطارد� ،أمن االت�صاالت ،اخليانة �رسطان ال�شعوب� ،رصاع يف الظالم� ،صعود
الهاوية� ،صفحات من جهاد �أبناء الق�سام ،حرب الع�صابات ،ال�شيفرة والرتميز،
نقاط فوق احلروف� ،أجهزة الأمن ال�صهيونية.
14ـ من �أبرز �أهداف اللجنة الأمنية التعبئة والتثقيف ،ولذا ف�إن من �أوىل
عمن يحتاج لهذه التعبئة لتو�صلها �إليه ب�شكل مبا�رش وفردي،
�أولوياتك �أن تبحث ّ
وبالطريقة املنا�سبة ،طبع ًا هذا عدا عن التعبئة العامة املطلوب ن�رشها يف القاعدة
ولدى ُج ِّل املجاهدين.
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15ـ لدى اجلهاز الأمني عد ٌد ال ب�أ�س به من العاملني؛ بدءاً باللجنة العامة وو�ص ً
وال

�إىل العيون الرا�صدة ،ف�إذا اجتهدنا يف تدريب وتثقيف �أع�ضاء اجلهاز نكون قد
�أجنزنا جزءاً مهم ًا من دورنا ،فقد ثقّفنا عدداً ال ب�أ�س به من املجاهدين ،كما �أننا � ّأهلنا
ه�ؤالء العاملني ليقوموا بدورهم يف �أي �سجن �أو موقع يتواجدون فيه الحق ًا.

ني يف اللجنة الأمنية ،يجب مراعاة توفّر
16ـ من � ِ
�سليم للعامل َ
أجل اختيا ٍر ٍ

وال�رسية وغري
والروحانية
فاملهنية العالية
ومهامهم؛
موا�صفات خا�صة تتنا�سب
ّ
ِّ
ّ
ّ
ذلك مما يجب �أن يتوفر يف ه�ؤالء الإخوة ،ك ّلها موا�صفات ال بد منها ،وي�شمل
ا�صدين ،فهم �رشيان اللجنة.
الر ِ
ذلك �أي�ض ًا َّ

موج َه اللجنة ،وال تعمل
17ـ اعملْ باال�شرتاك مع جلنتك ،وخ�صو�صاً �إن كنت ِّ

لوحدك ،فر�أي االثنني �أ�صوب من ر�أي الواحد.

18ـ عالقتك بالتنظيم هي عرب الأمري العام ،وعليك �أن تطلعه على تفا�صيل

ال�رسية ـ �أن
عملك و�أن ت�ست�شريه يف ّ
مهامك ،وال جتعل من اللجنة ـ حتت م�سمى ِّ
خا�ص ًا �أو جلن ًة مف�صول ًة عن حميطها وتنظيمها.
ت�صبح تنظيم ًا ّ

نف�سه على جميع العاملني� ،أو �أن ي ّت�صل
19ـ ال ينبغي �أن يك�شف ِّ
موجه اللجنة َ

توا�صل مبا� ٍرش مع �أع�ضاء اللجنة
ب�شكل مبا�رش ،بل يكفي �أن يكون على
معهم
ٍ
ٍ
العامة ،ومن ثم تكون متابعة العنا�رص موزعة على �أع�ضاء اللجنة.

ت�ستهن �أو تهمل � ّأي اقرتاح يق َّدم �إليك من �إخوانك و�إن كانوا دونك يف
20ـ ال
ْ

فكثري من االقرتاحات التي رمبا نظ ّنها لي�ست ذات جدوى قد يكون
التكليف،
ٌ
لها الأثر يف خدمة عمل اللجنة وتطور �أدائها.
***
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ُ
الف�صل التا�سع

ُ
لجنة اخلارج ّيـة
دليل ا ّل
ِ
تقوم اللجنة اخلارجية على متابعة �ش�ؤون ثالثة اجتاهات وجلان هامة يف
تهتم بعالقة التنظيم داخل ال�سجن بالآخر،
العمل التنظيمي ،وهي كما ا�سمها ّ

�سواء كان هذا الآخر باقي التنظيمات يف ال�سجن� ،أو �إدارة ال�سجن� ،أو التنظيم

(حما�س) يف ال�سجون الأخرى .ويتو ّزع عمل هذه اللجنة على حماور ثالث:
�أ ـ احلوار والوطنية.
ب ـ التمثيل االعتقايل.
ج ـ مرا�سلة ال�سجون.
ولأنك �أخانا املجاهد عاملٌ يف موقعك يف اللجنة اخلارجية ،فال بد من تنبيهك
للأمور التالية:
1ـ �أنت يف موقعك هذا ممثّلُ
يحملك
ِ
التنظيم ووج ُهه �أمام الف�صائل الأخرى ،مما ّ

ؤولية �إعطاء ال�صورة الأكرث �إ�رشاق ًا لإخوانك ،عرب التزامك واتّزانك وح�سن
م�س� ّ
ت�رصفك.
ّ

2ـ العمل الوطني يقت�ضي املرونة يف املعاملة واملجادلة بالتي هي �أح�سن ،فاللغة
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اخل�شبية والت�ص ّلب يف املواقف وا�ستخدام العبارات التفجري ّية والكلمات

اال�ستفزاز ّية يوتّر الأجواء ،ويخلق حال ًة من عدم االن�سجام ،وهذا ما ال نرغبه
وال ن�سعى �إليه.

وطني �آخر؛ كانطالقة حركته �أو ذكرى
لف�صيل
3ـ �إذا ح َّلت منا�سب ٌة وطني ٌة
ٍ
ٍّ

ا�ست�شهاد قائد من قادته ،ف�إن هذا ي�ستوجب منك �أن ت�شاركهم منا�سبتهم بالتهنئة
�أو التعزية عرب �إر�سال ر�سالة ّ
خطية با�سم تنظيمك� ،أو زيارة لهم ب�صحبة �إخوانك،
ّ
ت�سجل هذه
وتذكر �أن الف�صائل
�أو تعميم وطني يعبرِّ عن موقف حركتك،
ّ
ت�رصفاتها ومواقفها
بال�سلب �أو الإيجاب ،وتبني الكثري من ّ
املواقف �سواء كانت َّ
بنا ًء على ذلك ،فكن دائم ًا مبادراً ومتحفّزاً.

4ـ �إذا بلغك حدوث ِ�إ�شكال بني �أفراد من تنظيمك و�آخرين من تنظيم �آخر،
ف�سارع �إىل �إنهائه وعدم �إهماله كي ال يتفاقم ،لأنه قد ي�ؤ ّدي �إىل نتائج غري
موحدة �أو يف املردوان �أو يف ال�ساحة ،فت�صفية
حممودة� ،سواء كان ذلك يف غرفة َّ

مهامك.
الأجواء جز ٌء ها ٌّم من ّ

العمـال داخل �أروقة ال�سجن هو من اخت�صا�ص اللجنة الإدارية،
5ـ �إن متابعة عمل ّ

مهمتك هي متابعة عالقاتهم بعمل الف�صائل الأخرى ،وتبادل املالحظات
�إال �أ ّن ّ
الق�سْ م) فيما يتعلق
العمـال ،ومتابعة �أداء (دوبري ِ
مع مم ّثلي الف�صائل حول �أداء ّ

ّ
بالطلبات العامة واملتابعات الوطنية ،وما يلزم الأ�رسى من �إدارة ال�سجن ،وهذا
(الدوبري)� ،إذ عليك
وال�سماع منهم وخ�صو�ص ًا ّ
ي�ستوجب منك ال ّتوا�صل معهم ِّ

ِّ
وتذكره فيما عليه من واجبات يف ذلك اليوم،
يومي معه،
متا�س
�أن تكون على ٍّ
ٍّ
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تقدم له قائمة العناوين واملتابعات مكتوب ًة كي ال
وقد يكون من املنا�سب �أن ّ
ين�ساها.

6ـ ابحث ب�شكل دائم عن خطوات ت�سعى �إىل تلطيف الأجواء مع الف�صائل
الأخرى ،عرب الزيارات املتبادلة ،و�إيجاد �أن�شطة م�شرتكة ،واحلديث يف املواقف
التي جتمع ّ
الكل.
7ـ عند �إجراء توزيعة وطنيّة بني الف�صائل للأمور امل�شرتكة؛ �سواء كانت مرافق

عمل �أو ما يدخل من �أغرا�ض من ال�صليب �أو من اخلارج ،اعمل على توزيعه

بالعدل ،واحر�ص �أال تظلم غريك؛ ك�أن ت�أخذ حقّك وزيادة ،و�إيّاك �أن تعترب
التّالعب يف ذلك مك�سباً �أو غنيمة.

8ـ �أنت ّ
ومطلوب منك �أن
خط التّما�س الأول والأخري مع الف�صائل الأخرى،
ٌ

تكون عن�رص تهدئة و�ضبط ،فال ت�صعيد وال توتُّر ،كما ال ينبغي �أن تكون عن�رص
حتري�ض واحتكاك وتفجري للأو�ضاع� ،أو �أن تكون غري مقبول لديهم ب�سبب
عدائية قد تظهر منك؛ لأن ذلك �سي�ؤ ّثر �سلب ًا على عالقة تنظيمك بهم ،وعلى
ّ

َ
ت�صل �إىل مقاطعتهم �أو �أن
جتاوبهم مع مطالبك ،ويجب �أال تقبل لنف�سك �أن
تدخل معهم يف طريق م�سدود ي�صعب اخلروج منه.
9ـ اطلب من �إخوانك �أن ي�ضعوك يف �صورة ما ينوون عقده من �أن�شطة عامة،
خا�صة تلك التي يكون لإدارة ال�سجن �أو الف�صائل منها موقف؛ كالأن�شطة يف
ال�ساحة �أو بع�ض املظاهر االحتفالية ،حتى ت�ستطيع و�ضع الآخر يف �صورتها
ّ
والإجابة عن � ِّأي ا�ستف�سار قد يرد حولها.
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يتوجه به املجاهدون �إليك� ،أو ت�ستذكره
�سجـل كل مالحظة �أو مطلب َّ
10ـ ِّ

�أثناء عملك ،ود ِّون ذلك ك َّله عندك حتى ال تن�ساه ،ثم راجع به اجلهات ذات

االخت�صا�ص كدوبري الق�سم مث ً
ال �أو مم ّثلي الف�صائل الأخرى� ،أو م�س�ؤويل

تنظيمك ،و�ستجد �أن لدى �إخوانك يف القاعدة الكثري من املالحظات الإيجابية
واملقرتحات العملية التي تر�شدك وتعينك وترفع من حال الو�ضع االعتقايل
لدى الأ�رسى ،وهذا يقت�ضي منك �أن حتمل دفرت مالحظات جتعله مالزم ًا لك،
ويومياتك ،وجيد لو ملكت دفرتاً �آخر تو ّثق فيه عملك؛
تكتب فيه مالحظاتك
ّ
ك�أن ت�ضع فيه التق�سيمة الوطنية ،و�أعداد الأ�رسى ،وتواريخ الق�ضايا الهامة يف

مت بها للإدارة� ...إلخ.
ال�سجن ،واملطالب التي ّ
تقد َ
تابع كلّ ما يتع ّلق بعملك و�صالحياتك ،وال تنتظر �أن ت�أتيك املالحظات
11ـ ْ

حيث �أنت ،فهناك الكثري من الأمور التي ت� ّؤرق القاعدة كالإجنازات التي

يحتاجونها وال ّنواق�ص التي ي�شعرون بها ،واحلقوق التي يفتقدونها ،فعليك
ت َل ُّم�سها وال�سعي لتحقيقها ،حتى لو مل ُيطلب منك ذلك ،فهذا عملك �أو ًال ،ال
�أن تكتفي بتلقّي ال�شكاوى واملقرتحات.

ت�رصف غري
12ـ �ستجد الكثري من �إخوانك يف القاعدة مندفعني نحو ت�صعيد �أو ّ

منا�سب يف بع�ض املواقف ب�سبب غيابهم عن ال�صورة �أو عدم اكتمالها لديهم،
هجومي ًا
فال ت�سمح لنف�سك باالندفاع خلف حما�س ٍة من �أحدهم لت ّتخذ موقف ًا
ّ

�أو عدائي ًا �أو غري م ّتزن ت�صل من خالله بتنظيمك �إىل القطيعة مع التنظيمات
الأخرى� ،أو �إىل �أزمة جديدة مع �إدارة ال�سجن.
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13ـ �ضع �إخوانك يف �صورة ما ي�ستج ّد من �أمور مع الإدارة �أو مع الف�صائل

يتوجهوا �إليك بال�س�ؤال،
الأخرى �أو مع ال�سجون �أ ّو ًال ب�أول ،وال تنتظر منهم �أن َّ
تعمم هذه الأفكار واملعلومات
و�إن ر� َ
أيت �رضورة تعميم �أمر ما فاقرتح عليهم �أن َّ

على القاعدة عرب تعميم �أو خطبة �أو لقاء �أو غري ذلك.

14ـ من �صالحيّات اللجنة الوطنية اتخاذ خطوات ن�ضاليّة �ضد �إدارة ال�سجن

العمـال �أو غري ذلك.
�إذا اقت�ضت احلاجة ذلك؛ ك�إرجاع الوجبات �أو �إدخال ّ

وعند اتخاذ مثل هذه القرارات ال بد من مراعاة الأمور الآتية:
ّ
وتذكر �أن موقف ًا خاطئ ًا قد
الت�رسع يف اتخاذ مثل هذه القرارات،
 احذرّ
ي�ؤ ّدي �إىل نتائج �سلبية على جميع الأ�رسى يف �سجنك.

وارجع �إىل �إخوانك بامل�شورة و�أخذ الر�أي،
 ال ت ّتخذ القرار ب�شكل فردي،ْ

قد جتد �أن من املحرج �أن تظهر �أمام الآخرين �أنك ال متلك قراراً ،والأ�صل
�شخ�صك ،ولكن
ول�ست مت ّثل
�أن ال يراودك هذا ال�شعور ،ف�أنت مم ّثل تنظيم
َ
َ

اجتماع �أو لقا ٍء
يف�ضل �أن تذهب �إىل � ِّأي
للخروج من مثل هذا ال�شعور َّ
ٍ

الت�صور الذي يراه �إخوانك كام ً
ت�ضطر �إىل
ال ووا�ضح ًا ،كي ال
ومعك
ُّ
ّ
الرجوع �إليهم حينها� ،إال �إذا اقت�ضت احلاجة لذلك ،وهذا عني احلكمة

حرج يف ذلك �أبداً.
وال�صواب ،وال
َ
يهمه الأمر
تن�س �أن ت�ضع �إخوانك ومن ّ
 يف حال ّمت اتخاذ قرار وطني ،ال َيف �صورة القرار كاملةً.
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فتن�سق املواقف
15ـ من املهام املنوطة بك �أن تتوا�صل مع ال�سجون الأخرىِّ ،

وتقدم لهم الن�صيحة
وت�ضعهم يف �صورة الو�ضع الذي يحياه �سج ُنك،
ّ
وحت�سن من �أو�ضاعهم يف خمتلف
واملقرتحات والتوجيهات التي ترى �أنها تخدم ّ

حي ًا وم ّت�ص ً
ال
ووطني ًا
ثقافي ًا و�إدار ّي ًا
املجاالت؛
وحياتي ًا ،واجعل هذا التوا�صل ّ
ّ
ّ
ّ

حتى لو مل تكن منا�سبة كبرية.

16ـ �إن الكثري من الأحداث التي جتري على ال�ساحة الفل�سطينية و�أحياناً الدولية
حتتاج منك �إىل املتابعة ،فبع�ضها قد ينعك�س على الواقع امل�شرتك داخل ال�سجن
لب �أو الإيجاب ،وبع�ضها قد يحتاج �إىل وقفة وتعليق عرب بيان �أو ن�شاط
بال�س ِ
َّ
�أو غري ذلك ،ومنها املجازر وال�شهداء وبع�ض الأحداث ال�سيا�سية واملنا�سبات

العامة ،فكن متنبه ًا لذلك.
17ـ �أخرياً ،ال تن�س �أن عليك تقدمي تقرير �شهري لإخوانك يف جمل�س
ال�شورى ت�ضع فيه ح�صيلة عملك خالل ال�شهر املن�رصم ،وتطلب منهم امل�شورة
واملعونة فيما ي�أتي من �أيام.
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ُ
الف�صل العا�شر

ُ
ال�سيا�س ّيـة
ا ّل
لجنة ِّ
تُعنى اللجنة ال�سيا�سية مبتابعة الأحداث ال�سيا�سية والإعالمية على ال�ساحة
وحركي ًا ،ولذا فعلى الأخ
�سيا�سي ًا
املح ّلية� ،إ�ضاف ًة �إىل اهتمامها بتعبئة املجاهدين
ّ
ّ
العامل يف هذه اللجنة مراعاة جملة من الأمور ،منها:

1ـ متابعة الأحداث واالهتمام بالتفا�صيل ومواكبة و�سائل الإعالم من
تلفاز وراديو و�صحف ،واالهتمام بالأحداث ذات الأهمية ،وو�ضع الإخوة
املجاهدين يف �صورة التفا�صيل وخ�صو�ص ًا ما ال ي�صلون �إليه ب�سهولة.
ال�سيا�سية املوجودة يف الق�سم �أو ال�سجن ،واقتنا�ص فر�صة
2ـ ا�ستثمار القدرات ّ

وجودها؛ �سواء بكتابة ال ّتحليالت واملقاالت �أو ب�إلقاء املحا�رضات �أو ب�إعداد

الدرا�سات الّالزمة للمجاهدين.
بع�ض ّ

3ـ من ال�رضوري �أن يكون عمل اللجنة ال�سيا�سية حماكياً للواقع والأحداث
الراهنة ،ويجيب عن الت�سا�ؤالت التي تخطر يف �أذهان املجاهدين ،ال �أن تبحث
يف �أمور بعيدة ،ولعل الإجابة عن ت�سا�ؤالت املجاهدين � ْأوىل من غريه من
الأمور.
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4ـ �إن و�سائلك يف اللجنة حمدودة ،فابحث دائم ًا عن الو�سيلة الأمثل

والأ�سلوب املتغيرّ الذي ال يبعث على امل َلل ،وال جتعل ال ّتعميم هو الأ�سلوب
و�شبه الوحيد.
الدائم ِ

5ـ التلفاز والراديو وال�صحف هي م�صادرك الأ�سا�سية يف الإتيان بكل جديد
حتدد من
معينني ملتابعتها ،ك�أن ّ
من الأخبار ،وعليه فمن املنا�سب تكليف �إخوة َّ

يتابع الإذاعة الفالنية �أو القنوات التلفزيونية �أو ترجمة ال�صحف الإجنليزية �أو
العربية ،وبغري هذا �سيبقى اجلهد �ضعيف ًا والثمرة قليلة.
امل�ستمرة� ،سواء
6ـ تُعترب اللجنة ال�سيا�سية من اللجان التي حتتاج �إىل الأر�شفة
ّ

لإ�صداراتها �أو لبع�ض الرتجمات التي قد ي�ستخدمها الإخوة يف درا�ساتهم �أو
متخ�ص�صة،
املقاالت ال�صحفية املميزة والتي ميكن من خاللها �إعداد درا�سات
ّ

ولذا فعليك �أخانا املجاهد االهتمام بذلك جيداً.

7ـ يُعترب عمل اللجنة ال�سيا�سية متداخ ً
بد لك
ال مع اللجنة الثقافية ،ولذا فال ّ

موجه اللجنة الثقافية والتن�سيق معه يف
�أخانا املجاهد من التوا�صل الدائم مع الأخ ِّ

الأن�شطة واملهام املختلفة ،واالتفاق معه على �إخراج بع�ض الإ�صدارات اخلا�صة
املهمة ،وال ّتدار�س و�إياه مبا يلزم القاعدة من تعبئة وتوجيه.
والدوريّات ّ
8ـ عند تعميمك �أخباراً �أو �أحداثاً ال بد �أن تتمتّع هذه املعلومات مب�صداقيّة،

�صحته وم�صداقيته ،واعتمد
و�أن ال ت�ضع بني يدي القاعدة �إال ما
تطمئن �إىل ّ
ّ
بقدر امل�ستطاع على املعلومات والأرقام والإح�صائيات �أكرث من اعتمادك على

ال ّتحليل والإن�شاء.
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9ـ �إن من الأ�ساليب الهامة التي البد للجنة ال�سيا�سية من �أن تف ِّعـلها ب�صورة

جيدة (اال�ستبيانات) ،والتي ميكن من خاللها الو�صول �إىل العديد من النتائج
التي تخدم عمل اللجنة على امل�ستوى اخلا�ص ،واحلركة على امل�ستوى العام؛
م�ستجدة يف املنطقة ،و ُيطلب معرفة وجهة
فقد يكون اال�ستبيان لنقا�ش ق�ضية
ّ

نظر املجاهدين حولها ،وقد يكون لدرا�سة موقف تطلب احلركة معرفة ر�أي
الأ�رسى حوله لي�شاركوا يف �صناعة قراره النهائي ،وقد يكون لدرا�سة حال
الأ�رسى يف �أمر ما ومعرفة ما يلزمهم من تعبئة وتوجيه ،كما قد يكون �شهري ًا
روتيني ًا يجعل القاعدة على توا�صل مع واقعها ال�سيا�سي وي�شعرها ب�أهمية
ر�أيها.
ومن املهم التنبيه �إىل �أن اال�ستبيان قد ال يقت�ضي بال�رضورة �أخذ ر�أي جميع
عينة ع�شوائية متغيرّ ة ،ومن
املجاهدين يف الق�ضية مو�ضوع الطرح ،بل قد تكفي ّ
لتعم الفائدة.
اجليد تعميم نتائج اال�ستبيان على القاعدة ّ
10ـ ا�ستعن بدليل اللجنة الثقافية ،ففيه من التوجيهات واملالحظات ما
يلزمك يف عملك ويفيدك ،فهناك روابط وغايات ثقافية وتوعويّة م�شرتكة بني
كلتا اللجنتني.

11ـ من الأهداف الأ�سا�سيّة ل ّلجنة ال�سيا�سية هو بناء الكادر القادر على �إدارة

العمل ال�سيا�سي وحتليل الأحداث والنظر �إليها بعنيٍ خبرية ،وهذا يقت�ضي �إيجاد

العقلية املح ِّللة ،وميكن
منهج متكامل يف �أبجديات العمل ال�سيا�سي وت�شكيل
ّ

منهجية الدرا�سة والتحليل واخلروج
اختيار �أزمات �ساخنة وا�ستغاللها يف تدري�س
ّ
85

بالنتائج .ولو ا�ستطاعت اللجنة اخلروج بب�ضع جماهدين يتم ّتعون بقدرات �سيا�سية
متقدمة طيلة دورة كاملة �ستكون قد �أجنزت خرياً كثرياً.
ّ

12ـ (احلركيّات ،والق�ضية الفل�سطينية) مواد وم�ساقات من ال�رضوري تغذية

القاعدة بها عرب تعبئة جيدة.

13ـ من اجليد �أن تُلفت نظر �إخوانك املجاهدين �إىل الربامج ال�سيا�سية املهمة التي

ُبث يف منا�سبات و�أحداث
ُبث عرب القنوات الف�ضائية ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ت ّ
ت ّ
معينة.

متخ�ص�صة لأ�صحاب القدرات
14ـ اعمل على عقد لقاءات و ُو َر�ش عمل
ّ

املتخ�ص�صني
والكفاءات واخلربات ال�سيا�سية ،وذلك ك�أن تك ِّلف �أحد الإخوة
ِّ
ب�إعداد درا�سة �أو بحث �أو �أوراق عمل ،ثم تناق�ش ما فيها من �أطروحات و�أفكار
من قبل احل�ضور.

86

ُ
الف�صل احلادي ع�شر

ُ
مركز اليا�سني
جلنة
ِ
م�ستحدث ٌة م�ستق ّل ٌة يف العمل التنظيمي ،تقوم مبتابعة اجلانب املتع ّلق
هي جلن ٌة
َ

بالقر�آن الكرمي وعلومه لدى املجاهدين ،يف حني ال ميكن ل ّلجنة الثقافية منح هذا
اجلانب اهتمام ًا خا�ص ًا.
بد من توجيه عدة
ولأهمية هذه اللجنة
وخ�صو�صيتها وكرامتها ،كان ال ّ
ّ

مالحظات للإخوة العاملني فيها ،تعينهم على حتقيق �أهداف اللجنة ب�أف�ضل
�صورة:
تذكر �أيها الأخ احلبيب ،و�أنت تبد أ� هذا العمل املباركَ ،
1ـ بدايةًّ ،
قول ر�سول
الظن باهلل و�أخل�ص ال ّنية له،
اهلل [« :خريكم من تع َّلم القر�آنَ وع ّلمه» ،ف� ِ
أح�سن ّ

وا�ستح�رض �أجر عملك مع كل �آية يحفظها �أخ من �إخوانك.

ُعده اللجنة حلفظ
مقدمة �أي م�رشوع ت ّ
2ـ من الواجب عليك �أن تكون يف ّ
�شيء من كتاب اهلل العزيز ،و�أن ت�شارك مبا تقوم به من م�سابقات و�أن�شطة ،حتى
تكون قدوةً ،لغريك فتدفعهم �إىل امل�شاركة بفعلك كما حتفّزهم بقولك.
3ـ ّ
تذكر �أنّ عم َلك يدور حول كل ما يتعلق بالقر�آن الكرمي واحلديث ال ّنبوي،
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مطلوب منك �أن ت�ستحدث يف الأ�ساليب والأن�شطة ّ
وتركز يف الأداء حتى
لذا،
ٌ

ت�ستطيع الإجناز ،ومن املهام املوكلة �إليك :تعليم جتويد القر�آن الكرمي؛ وهو
ر�أ�س الأولويات ،وعقد دورات لتحفيظ القر�آن الكرمي وتف�سريه؛ وهذا �أبرز
�أن�شطتك ،ثم حتفيظ احلديث ال�رشيف وبيان معاين مفرداته .وهذا ك ّله ميكنك
�إجنازه عرب امل�سابقات وال ّن�رشات والدورات واملحا�رضات� ...إلخ.
4ـ من ال�رضوري التن�سيق مع اللجنة الثقافية يف الأن�شطة التي تقوم بها
جلن ُة مركز اليا�سني ،وخ�صو�ص ًا دورات التجويد وامل�سابقات العامة� ،إ�ضاف ًة �إىل
يتم عقدها للتعريف بعلوم القر�آن وتف�سريه �أو �أي
م�ساقات �أو دورات ترى �أن ّ
حما�رضات �أخرى.

5ـ خري و�سيلة لإجناح عملك هو التوا�صل املبا�رش مع املجاهدين ،وخ�صو�ص ًا
يف م�رشوع حفظ القر�آن ،ف�إذا �شعر الأخ �أنه ُمتا َبع ب�شكل �شخ�صي ،و�أن هناك

وي�سمع له ويتابع ما ينجزه؛ ف�إنه �سي�شعر بالرابط واملتابعة
من الإخوة من يح ّثه
ّ

وامل�ساءلة ،فيزداد عطا�ؤه ونتاجه.

بحث
6ـ من ال�رضوري �أن يك َّلف يف كل غرفة � ٌأخ مندوب للمركز ،يقوم
ّ
بد من �أن يكون
الإخوة داخل الغرفة ومتابعة ما يحفظون �أو ي�شاركون به .وال ّ
املندوب ن�شيط ًا حيو ّي ًا م�شارك ًا يف �أن�شطة املركز ،حا ّث ًا غريه على امل�شاركة
فيها.

همك وم�رشوعك� ،أن تغر�س يف �صدر كل جماهد �شيئ ًا
7ـ اجعل جزءاً من ّ

حد �أدنى من القر�آن؛ عليه
جديداً من القر�آن الكرمي ،وال ّ
بد �أن يكون لكل جماهد ٌّ
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�أن يحفظه مهما كان ي�سرياً .فاح�صل على �أجر و�رشف زيادة ر�صيد �إخوانك
حد �أدنى من
بد من ٍّ
املجاهدين مما يحملوه من كتاب اهلل يف �صدورهم ،ولذا فال ّ

احلفظ للمجاهدين ت�ضعه هدف ًا يف ّ
التنظيمية.
الدورة
خطتك مع بداية ّ
ّ

يحملك
ر�سمية
دورك يف �إعطاء �شهادة جتويد
َّ
8ـ �إنّ َ
وم�صدقة من الأوقاف ّ
ّ

م�س�ؤولية و�أمانة �إعطاء ال�شهادة مل�ستحقّيها ،مما يعني �رضورة االهتمام بتخريج �إخوة
يتقنون القراءة والأحكام ،وذلك عرب االهتمام اخلا�ص بدورات تعليم التجويد،
وعرب االهتمام باالمتحان الر�سمي الذي يمُ نح الطالب ال�شهادة مبقت�ضاه.
َعقد الدورات
9ـ املتابعة داخل الغرف حتقّق نتائج �أف�ضل ،فال يكفي �أن ت َ

وت�سج َل بها عدداً من املنت�سبني ،بل اجعل العمل داخل
أهميتها ـ
ِّ
العامة ـ رغم � ّ

ّ
وتذكر �أن �ساحة عملك هم كافة املجاهدين،
الغرف جزءاً هام ًا من عملك،
يتح�سن ،واملتو�سط جنعله
طالب يتع ّلم� ،أو متع ِّل ٌم يع ِّلم ،وال�ضعيف جنعله
فهم �إما
ٌ
ّ
متقدم ًا ،والقوي نزيد من قوته ومننحه ال�شهادة ...وهكذا.
ّ

10ـ �أخرياً� ،إن عملك �أخانا املجاهد يف دائرة القر�آن الكرمي وحديث النبي [

ّ
ميكنك من امل�ساهمة يف جمال العمل الرتبوي والروحاين ،فلي�س �أقل من �أن ِّ
تذكر
�إخوانك وحت ّثهم على ال ّنوافل وزيادة الطاعات ،خ�صو�ص ًا و�أنك ت�رشف على �صندوق
(الر ّيان لإفطار ال�صائمني) ،على �أن يكون ذلك كله بالتن�سيق مع اللجنة الثقافية.
***
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ُ
الف�صل الثاين ع�شر

الق ْ�سم (الدُّ وبري)
مم ِّثل ِ
يلعب الدوبري دوراً هام ًا وكبرياً داخل �أروقة ال�سجن ،فهو وجه الأ�رسى
يف ق�سمه ،ومم ّثلهم والناطق با�سمهم ،الأمر الذي ُيلقي عليه مزيداً من الأعباء،

احل�سا�س،
و َيلزمه االنتباه �إىل جمل ٍة من املالحظات الهامة لرت�سم له معامل موقعه ّ

حتدد له متام ًا ما يلزمه لينجح يف �أدائه لدوره على
وتبينّ له اخلطوط العري�ضة التي ّ
الوجه الأمثل.
مهمتك هذه ،و�أن مينحك
ون�س�أل اهلل لك �أخانا املجاهد �أن يعينك يف ّ
القدرة وال�صرب وطول النف�س .و�إليك جملة من املالحظات املهمة لت�ساعدك
يف موقعك:

�أ ـ العالقة بالإدارة:
1ـ لتعلم �أخانا املجاهد �أنك ممثّلُ الأ�رسى �أمام �إدارة ال�سجن ،وعليه ف�أنت

ف ب�إي�صال ر�أي الأ�رسى ومواقفهم كما هي ،ونق�صد هنا ر�أي التنظيمات
مك َّل ٌ
ّ
ككل ،حتى لو تعار�ضت مع ر�أيك ال�شخ�صي ،وال تقبل �أن تو�صل ر�أيك الذي
فمطلوب منك على وجه الإلزام
تقتنع به �إن كان خمالف ًا لر�أي �إخوانك ،وعليه،
ٌ
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�أن تتب ّنى وجهة نظر �إخوانك �أثناء احلديث مع الإدارة� ،إذ �إن بع�ض املم ّثلني �أحيان ًا
ـ وللأ�سف ـ ينقلون وجهة نظر �إخوانهم الأ�رسى �إىل الإدارة ،ثم ي�شعرونها �أنهم

م�ضطرون لنقل هذا املوقف رغم عدم قناعتهم به! ويف
�ضد هذا املوقف ،و�أنهم
ّ
ّ

ٌ
إ�ضعاف للموقف عي ِنه.
هذا �

خمتلف فناق�شه مع التنظيمات ،قبل نقله �إىل الإدارة،
ف�إن كان لك ر� ٌأي
ٌ
�صحتها ،ثم تب ّنى ما يتم االتفاق عليه
وحاول �إقناعهم بوجهة نظرك التي ترى ّ
ويقرره �إخوانك.
ّ

2ـ من ال�صفات الأ�سا�سية التي ال بد من �أن تتوفّر يف الدوبري؛ �أن يجمع بني

احلزم واملرونة ،ولع ّله يحتاج �إىل املرونة �أكرث من حاجته �إىل احلزم ،فالإدارة
�صاحبة ال�سلطة ،ويجب �أن ال ن�صل معها �إىل ك�رس العظم �إال يف حاالت خا�صة
ّ
ولتتذكر �أخانا �أن موقفك املت�ص ّلب قد يقود الق�سم ك ّله �إىل �أزمة قد تعود
جداً،
به �إىل الوراء.
3ـ لكل دوبري �أ�سلوبه اخلا�ص الذي يحاول من خالله �أن ي�صل �إىل الإدارة،
ت�صب يف م�صلحة
ومطلوب منه �أن يبني عالقات جيدة مع رجاالتهم؛ لأنها
ٌ
ُّ

تتحدث
جماهد و�أنك
أ�سري
ٌ
ّ
املجموع ،لكن حذارِ �أخانا املجاهد �أن تن�سى �أنك � ٌ
�سجانك.
�إىل ّ

ومطالب من �إدارة ال�سجن،
احتياجات
4ـ �أنت كباقي �إخوانك الأ�رسى ،لك
ٌ
ُ

تتحرج من طلبها وحت�صيلها ،ولكن �إياك �أن ت�أخذ �شيئ ًا على ح�ساب �إخوانك
فال ّ

الأ�رسى� ،أو �أن ت�أخذ �أكرث منهم ب�شكل ملفت و�أكرث من احلق واملنطق ،وال تُكرث
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من ّ
ّ
ت�ستغل ذلك جيداً ،فت�صبح �ضعيف ًا �أمامهم
الطلبات ل�شخ�صك ،فالإدارة
وتتحرج يف طلبات �إخوانك.
ّ

5ـ يحظر عليك �أخانا املجاهد �أن تتّخذ الإجراءات والقرارات وتنقل املواقف

ووجهات النظر �إىل الإدارة دون الرجوع �إىل �إخوانك ،ف�أنت تعلم حدود
�صالحياتك ،وتعلم �أن �صاحب ال�ش�أن يف اتخاذ اخلطوات هو �إخوانك يف
ّ
التنظيم والتنظيمات الأخرى ،وعليه:
 ف�إياك �أن تعترب كلمة (�س�أ�شاور) عيب ًا �أو انتقا�ص ًا من دورك الذي ت�ؤ ّديه ،بل �إنمدير ال�سجن يف اجتماعه معك �سري ّد على طلباتك بالقول�( :س�أفح�ص).

�صالحياتك ف�أخرب �إخوانك به
 و�إذا اتخذت قراراً �أو بلغت موقف ًا �ضمنّ
حتى ولو انتهى دون نتيجة ،فالأ�صل �أن َّ
يطـ ِلعوا على جمريات الأمور.

أردت �أن تق ّلل من كلمة (�س�أ�شاور) �أمام �إدارة ال�سجن ،فاعلم �أن
 و�إذا � َالدوبري الناجح هو الذي ي�ستبق الأحداث ويحاول توقّع الأمور ،وي�أخذ
ّ
الإجابات وا�ضح ًة عليها من �إخوانه ،ويحاول �أن يفهم املواقف من
�رصحوا
تلميحات الإدارة قبل ت�رصيحها،
ّ
فيتجهز لذلك ،حتى �إذا ما ّ
مبوقفهم كان اجلواب جاهزاً.
 اعلم �أن هناك موا�ضيع عادية ميكن �إعطاء مواقف فيها دون الرجوع للتنظيم،وهذه موكل ٌة �إليك ،فلو ر�أتك الف�صائل �أنك ترجع �إليهم يف كل �صغرية
�شخ�صيتك
وكبرية دون �أن تتمكن من �إعطاء الإدارة �أدنى �إجابة ،ت�صبح
ّ
�ضعيف ًة �أمامهم.
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6ـ و�أخرياً ،ال بد من التنبيه على م�شكل ٍة يقع فيها بع�ض الإخوة املم ّثلني،
يتحدثون مع الإدارة حول بع�ض الأ�رسى ف�إنهم ين�سون �أنف�سهم
وهي �أنهم عندما ّ
ويتطوعون ل�رشح طبيعة �إخوانهم وتفكريهم ونقاط �ضعفهم وو�ضعها بني يدي
ّ

عدوهم ،فيقولون مث ً
مت�شدد ،وذاك متهاون ،وهكذا! وهذا ما ال يجوز
ال :هذا
ّ
ّ
أحدنا ولينتبه حلديثه مع الإدارة.
�أبداً ،فليحذر � ُ
ب ـ داخلياً:
ال�صدق مع �إخوانه
1ـ من �أهم ال�صفات التي يجب على الدوبري �أن يتح ّلى؛ بها ِّ

و�سائر ال ّتنظيمات ،بحيث ينقل تفا�صيل ما يدور بينه وبني الإدارة ب�صدق ،فال

يهونها بحيث يخدع �إخوانه ليتخذوا قراراتهم بح�سب رغبته
يهول الأمور وال ِّ
ِّ
هو.

أيت �أنّ الأمور
لع �إخوانك على ما يجري من يوميّات و�أحداث ،و�إن ر� َ
2ـ � ْأط ْ

ت�سري بغري حاج ٍة لذلك ،فمعرفتهم تفيدك يف الر�أي وامل�شورة ،وتفيدهم يف

الدقة باتخاذ القرار ،ومن املفيد كذلك �أن تبد أ� يومك مبراجعة الأمري العام �أو من
ّ
مطلوب منك عمله مع الإدارة.
ينوب عنه مبا هو
ٌ
وجدت عندك �ضعف ًا
3ـ من البديهيّات يف عملك �أن تتقن اللغة العربية ،ف�إن
َ

الطبي مث ً
ال ،فعليك ببذل اجلهد يف
عام ًا �أو �ضعف ًا يف مو�ضوع معينّ ؛ كاملو�ضوع ّ
تغطية هذا ال ّنق�ص وتقوية لغتك فيه.
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4ـ �أنت امل�س�ؤول عن عمال (املردوان) مبا فيهم احللاّ ق والكنتينا واملغ�سلة ،ولذا
يجب عليك �أن تتابع توزيع الأدوار بني العاملني ومتابعة �أدائهم ومراجعتهم يف
�أخطائهم وق�صورهم ،ويف ذات الوقت العدل بينهم؛ �سواء كانوا من تنظيمك
�أو من الف�صائل الأخرى� ،إ�ضاف ًة �إىل �رضورة معاملتهم باحل�سنى ودون �رصاخ �أو
ع�صبية.

اختيار
5ـ على الدوبري �أن يكون مقبو ًال عند جميع الف�صائل على الرغم من �أنه
ٌ
عائ ٌد �إىل تنظيمه ،ولذا عليك �أخانا احلبيب توثيق ِ�صالتك مع الف�صائل الأخرى
قياد ًة وقاعدةً ،وم�شاورتهم يف ما يجري من �أحداث و�إطالعهم عليها ،و�أن

وتلبي حاجاتهم ورغباتهم �ضمن املمكن.
ت�سعى �إىل خدمتهم و�أن تدافع عنهم ّ
 _6لأ ّن من طبيعة عمل الدوبري �أن يكون دائم احلركة ومتواجداً �أمام �إخوانه،
يظن بع�ض الأ�رسى �أنه ميلك
ويحمل طلباتهم واحتياجاتهم �إىل الإدارة ،قد ّ
مفاتيح الأمور ويعرف كل �شيء ،وي�ستطيع حتقيق جميع الطلبات ،وين�سون �أنه
حمـلوك
حتدثوا بغري
أ�سري مثلهم! لذا عليك �أخانا املجاهد ا�ستيعابهم �إن ّ
� ٌ
منطقية �أو ّ
ّ
ما ال حتمله� ،أو طلبوا منك ما ال تطيق� ،أو اتّهموك ببع�ض العبارات الالذعة

اجلارية مثل( :الدوبري نائم والإدارة ت�ضحك عليه)� ،أو (هو مب ِّثـل الإدارة)...
�إلخ.
ومطلوب منك مع ا�ستيعابهم عدم ال�صرّ اخ يف وجوههم �أو التعامل معهم
ٌ

بالرفق والِّلني والتو ّدد،
ّ
بع�صبية ،و�أن جتعل االبت�سامة �سمتك الدائمة ،وجوابك ّ
الت�رسع ور ّدات الفعل.
و�أن ال تقع يف
ّ
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7ـ �إذا تق ّدم �إليك �إخوانك بطلب �أو �شكوى �أو حاجة وبد� َأت مبتابعتها ،فمن
الالئق �أن ال تنتظر حتى يراجعوك وي�س�ألوا عن م�س�ألتهم ،بل �أن تبادر �إىل احلديث
ق�ضيتهم ،و�أنها حتت املتابعة ،الأمر الذي
�إليهم و�إخبارهم ب�آخر ما و�صلت �إليه ّ

ُير�ضيهم وي�شعرهم باالطمئنان.

احل�سا�سة لدى الأ�سري اهتماماً خا�صاً يف اخلدمة
8ـ عليك �أخانا �أن تعطي الأمور ّ
�ضية.
واملعاملة ،حتديداً يف
َ
املر ّ
مو�ضوعي :زيارة الأهل ،واحلاالت َ
فاملري�ض مث ً
يقدر عدم قدرتك على عالجه كما يريد
ال يطلب العالج ،وقد ال ّ

تقدمه له ،ولذا فعليك �أن
هو ،وبذات الوقت فهو يت�أمل �أمامك و�أنت قد ال جتد ما ّ
تبذل اجلهد من �أجل عالجه وال ّتخفيف عنه ،كما يجب �أن تعذره �إن �أ�ساء �إليك �أو

نف�سي �أو
مر�ضه
ي�صدق بذلك ،حتى لو
يقدر عملك وجهدك ،و�إن مل ّ
مل ّ
َ
ظننت �أن َ
ّ

�أنه غري مري�ض ،فيجب �أن ال جتعل ذلك مينعك من بذل اجلهد لعالجه.

�أما يف زيارة الأهل ،فقد يحتمل الأخ ق ّلة الطعام و�ضيق احلال ،لكنه ال يحتمل

�أن ُيهان �أهله يف الزيارة �أو �أن ُي�ساء �إليه يف زيارة الأهل� ،أو �أن يمُ نع �أهله من ر�ؤيته،

ولذا ،فعليك �أن تبذل اجلهد جلعل الزيارة خالي ًة من الإ�شكاالت ،وتابع ذلك

مع الإدارة ،واعمل على توفري طلبات الأ�رسى ك�إدخال املالب�س �أو ال ّت�صوير مع
الأهل �أو �إدخال الأطفال �أثناء الزيارة� ...إلخ.

وال بد من �أن تقوم بتفهيم الإخوة �أن ال ي�ستخدموا الزيارات يف التهريب
يتعر�ضوا للإ�ساءة� ،أو �أهلهم للتفتي�ش والإذالل.
حتى ال ّ
و�سجل كل ما ُيطلب منك
9ـ ال تعتمد على ذاكرتك يف متابعات املجاهدينّ ،

�سواء من �إخوانك يف التنظيم �أو القاعدة.
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تواجد يف املردوان �أطول مدة ممكنة ،حتى يتمكن �إخوانك من مراجعتك
10ـ
ْ

ي�سهل عليهم احلديث معك ب�شكل
يف احتياجاتهم و�ش�ؤونهم اخلا�صة ،وذلك ّ

مبا�رش ،وحتى تكون حا�رضاً �شاهداً يف كل حدث ،وليكن خروجك �إىل املردوان
ّ
و�ضباط الق�سم فتنجز عملك دون ت�أخري.
مبكراً حتى تلتقي بالإدارة ّ
تقدم
11ـ ال متيّز بني �أخ و�آخر يف متابعة الطلبات وتوفري االحتياجات ،وال ّ

متيز م�س�ؤول التنظيم عن باقي املجاهدين يف ذلك.
�أحداً على �أحد متييزاً له ،وال ّ

12ـ تذ ّكر �أخانا �أنك ل�ست فوق القانون ،و�أنك كع�ضو يف تنظيم حما�س

ّ
وتذكر كذلك �أن م�س�ؤولك
والتجرد،...
فهذا يعني الكثري من الوالء والطاعة
ّ
التنظيمية هي �صاحبة القرار النهائي يف حتديد
املبا�رش هو الأمري العام ،و�أن الهيئة
ّ

اجتاه الأمور بل ويف عملك ذاته.

نوجهك �أخانا املجاهد �إىل اال ّطالع على (دليل العمال)؛ لأن فيه مالحظات
13ـ ّ

�إ�ضافية ال داعي لتكرارها هنا.

14ـ �أخرياً �أخانا املجاهد ..ال بد من تذكريك ب�أن عملك يف املردوان

وان�شغالك مبتابعة احتياجات �إخوانك الأ�رسى ،والكثري من املهام امللقاة على
�سي�شغل تفكريك وي�رصفك عن االهتمام بربنامج ثقايف تربوي خا�ص
عاتقكُ ،

تهتم ب�إعداد برنامج ثقايف و�آخر تربوي يتنا�سب مع
بك ،فن�صيحتنا �إليك �أن ّ

وقت فراغك ،بحيث تبقى �صلتك باهلل متينة ،وتكون ثقافتك العامة مب�ستوى

جيد بل ويف ازدياد .واهلل معك ولن يرتك عملك.

***
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ُ
الف�صل الثالث ع�شر

ُ
دليل املردوان
�أخانا العامل على خدمة �إخوانك الأ�رسى� ،سواء كنت مم ّثل ق�سم �أو عامل

مردوان �أو عامل مغ�سلة �أو حلاّ ق ًا �أو يف الكنتينا ،ن�ضع بني يديك هذه املالحظات
التي تعينك على �أداء واجبك على �أكمل وجه:
1ـ �أو ًال وقبل ّ
وجه نيتك خال�صة هلل عز وجل ،ل�سان حالك يقول:
كل �شيءِّ ،

}ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{[الأنعام،]١٦٢:
متم ّث ً
خري
ال قول عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه« :لأن �أم�شي يف حاجة �أخي ٌ
فجدد ّنيتك كل يوم مع خروجك
يل من �أن �أعتكف يف م�سجدي هذا �شهراً»،
ّ
للعمل �صباح ًا ،واربطها بالأجر وفعل اخلري.

ُ
ر�سول دعو ٍة وجماعة ،فاحر�ص على �أن تكون وجهها امل�رشق،
2ـ �أنت
ور�سولها الأمني ،ور�سالتها الأجمل يف مظهرك وجوهرك ،ومنطقك
و�صمتك.
3ـ الن�شاط الن�شاط ،ف�أ�سا�س عملك يف املردوان هو الن�شاط واملجهود
ال�ست
خرجت �إىل العمل �إال خلدمة �إخوانك ،فاجعل من ال�ساعات
البدين ،وما
َ
ّ
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همة وحركة وبذل اجلهد ب�أعلى
التي تخرج فيها كل يوم �إىل املردوان �ساعات ّ

درجاته.

كنت ال حت�سن االبت�سامة فال تخرج للعمل يف املردوان! فاجعل
4ـ �إذا َ

ملحياك �أثناء عملك حتى لو كنت مهموم ًا يف غرفتك� ،أو
االبت�سامة مالزم ًة ّ

أخبار �ساءتك ,فالأ�صل �أن ال ينعك�س ذلك عليك وعلى عملك وعلى
جاءتك � ٌ
فا�سرتح قلي ً
ال يف غرفتك حتى يذهب عنك ما جتد.
ب�شا�شتك ,و�إال
ْ

5ـ ال تغ�ضب ،ف�أنت تعمل وتتعامل مع �إخوان لهم �أحا�سي�س وم�شاعر
ولي�سوا بجمادات ,فقد ُي�سيء �أحدهم �إليك �أو يخطئ معك ,وقد ترى منه
ت�رصف ،فما عليك �إال �أن ت�ضبط نف�سك ،وال ت�سمح لل�شيطان
تق�صرياً �أو �سوء ّ

�شعرت بالغ�ضب يتم ّلكك فاتّبع �س ّنة ر�سول اهلل [ يف
ب�أن ي�سيطر عليك ,ف�إن
َ
فتوجه بها �إىل املكان ال�صحيح.
طرد الغ�ضب ,و�إن كان عندك �شكوى ما َّ

6ـ كن مبادراً ،واحذر االتّكالية ،وال تنتظر من �أخيك الذي يعمل معك
�أن يقوم هو بالعمل ،بل ا�سبقْه �إىل ذلك ،فلع ّلك تدفعه ليكون مثلك ،في�صبح
كخلية النحل التي يقوم ٌّ
كل فيها بدوره بهمة ون�شاط ،و�إال كانت
بذلك العمل
ّ

�سيدة املوقف ،وكان الف�شل والق�صور ،ومت َّث ْ
ـل مواقف �صحابة ر�سول
االتكالية ّ

ال�سبق واملناف�سة ،وما ق�صة عكا�شة ال�صحابي �إال �أكرب دليل وحمفّز لنا
اهلل [ يف َّ

على الإجناز�« :سبق َ
َك بها عكا�شة».

تكاملية مع �إخوانك يف املردوان ،واجعل التفاهم والت�آخي
اخلق عالقة
7ـ
ْ
ّ

ال�سمة العامة فيما بينكم ،وهذا يقت�ضي �أن تخف�ض لهم جناحك ،وتلني لهم
هو ّ
100

جانبك ،و�أن تت�سامح معهم ،وتتجاوز عن زالتهم ،وحت�سن لهم يف املعاملة,
فت�صبحوا بذلك فريق ًا متكام ً
ال و�أ�رسة واحدة.
8ـ احر�ص على م�صلحة �إخوانك يف الق�سم ،وابذل اجلهد يف �سبيل ذلك ،وجت ّنب

ما ُيغ�ضبهم �أو ي�ؤذيهم �أو ين ّغ�ص عليهم ,وحيثما وجدت عم ً
يح�سن من و�ضعهم �أو
ال ِّ

يخفّف عنهم �أو يعينهم فبادر �إليه وقم به ،ولو لزم ذلك منك جهداً �إ�ضافي ًاّ ،
وتذكر
أحبهم �إليه �أنف ُعهم ِلعياله».
حديث ر�سول اهلل [:
ُ
«اخللق ِعيال اهللُّ � ،
ني لإخوانك ،فاحر�ص على و�ضعهم يف �صورة ما يجري حولك،
9ـ �أنت ع ٌ

ّ
وتذكر �أن
بل �أنت يدهم ،فاجتهد �أن تنفّذ لهم ما يعينهم على �إنفاذ براجمهم،
الكثري من الإ�شكاالت �أو امل�شاريع ب�إمكان �إخوانك �أن يح ّلوها �أو ينجزوها �إن
علموا بها فكن ال�سبب يف ذلك اخلري.
10ـ احر�ص على �أوراق �إخوانك وتعميمات التنظيم ،وقم بكل ما ُيطلب

تن�س كذلك �أن
منك على خري وجه ،ولو مل يطلب منك ب�شكل مبا�رش ,وال َ

تكون �أول امللتزمني بقرارات �إخوانك من تعليمات وتوجيهات.

11ـ اجتهد �أن تنجز عملك على �أف�ضل وجه و�أكمل �أداء ,ولي�س كيفما اتفق
(ت�سليك حال) ،قال ر�سول اهلل [�« :إنّ َ
أحدكم عم ً
ال �أن
اهلل
يحب �إذا َع ِم َل � ُ
ُّ
يتق َنه».
12ـ دوبري الق�سم هو امل�س�ؤول امليداين عنك ،فاجتهد �أن ّ
ت�شكل معه فريق ًا
و�ضعه ب�صورة �إ�شكاالت العمل وا�ستقبل منه التوجيهات
متفاهم ًا متجان�س ًا,
ْ

امليدانية.
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تهتم به و�أن تعطيه انتباهك
13ـ تُعترب النظافة من �أَوىل ما يجب عليك �أن ّ

وق�ص �أظافرك� ،إ�ضافة �إىل النظافة
ورعايتك،
ُّ
ونخ�ص هنا نظافة ج�سمك وثيابك ّ

العامة للمرفق الذي تعمل به كاملردوان ،واملحلقة ،والكنتينا ،واملغ�سلة.

مهمتك وتخدم
ا�سع جاهداً �إىل تع ّلم اللغة العربية؛ لأنها ّ
14ـ َ
ت�سهل عليك ّ

ّ
وحل �إ�شكاالت ،وابد�أ يف تعلم
موقعك ,وت�ستطيع من خاللها جتاوز عقبات
املفردات التي ت�ستخدمها يف عملك اليومي.
15ـ اجعل تعاملك مع رجال الإدارة م�ضبوط ًا وحمدوداً بحدود العمل ,وال
طيات،
تفتح قنوات زائدة لي�س لها ٍ
داع ،وخ�صو�ص ًا �إذا �أ�صبح الأمر يتع ّلق بال�شرّ ّ
فال ُيقبل منك حينئذ �إال االن�ضباط واالتزان واالحتياط.

ْ
اعمل على نقل خربتك �إىل �إخوانك الذين التحقوا بالعمل م� َّؤخراً ،و�إن
16ـ

كنت من ا ُ
جلدد فاك�سب اخلربة ممن �سبقك ملعرفة الأ�سلوب الأمثل يف العمل,
َ
و�سجل اقرتاحاتك العملية ومالحظاتك لي�ستفيد منها اجلميع.
ِّ
17ـ ال ترفع �صوتك �أثناء العمل �أكرث مما يحتاجه ال�سامع ،ف�إن ذلك رعون ٌة
و�إيذا ٌء لإخوانك وخ�صو�ص ًا يف �أوقات الهدوء ,وتعامل على الأبواب بلباقة ،فال

تروع هادئا  ..وال تنادي من �أول املردوان َ
(طرفه) على من يف
توقظ نائما وال ّ

تتحدث ب�أعلى �صوتك ولو مل يكن وقت
وقفت بباب غرفة فال
�آخره  ..و�إذا
ّ
َ

قيلولة �أو نوم .
18ـ �إذا وقع منك خط�أ جتاه �أحد �إخوانك فال ترت ّدد يف امل�سارعة �إىل االعتذار

منه ،فاالعرتاف بالذنب ف�ضيلة.
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19ـ اهتم بتلبية طلبات �إخوانك دون �أن تن�سى منها �شيئ ًا� ،أو �أن حتوجهم
�إىل تكرار طلبهم منك ،وا�ستخدم لأجل ّ
تذكرها ورقة مالحظات ت�سجل عليها
الطلبات.
لي�ستعدوا
20ـ ِّنبـه �إخوانك على �أوقات الفورات والزيارات قبل موعدها
ّ

لهاِّ ,
وذكرهم كذلك بجميع املواعيد املهمة ،كاملتع ّلقة بالكنتينا �أو املغ�سلة �أو
الربامج الثقافية.
21ـ �إذا جاء الطعام من الإدارة �أو (الأ�سبكاة) وفيه نق�ص �أو تلف ،فال
ت�ستقبله حتى تبلغ الدوبري بذلك ،ثم خذ توجيهاتك منه.
22ـ ال ت�أخذ القرارات على عاتقك ال�شخ�صي� ،إال �أن تعود �إىل الإخوة
املك َّلـفني بح�سب دورهم ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالتعامل مع الإدارة.
23ـ �أخانا الكرمي ،لقد اتخذ �إخوانك قراراً مبنع � ّأي مدخن من العمل يف

وادع غريك �إىل التخ ّل�ص
املردوان ،فاجتهد �أن تكون ممن عافاه اهلل من هذه الآفةُ ،
وم�رض ٌة للذات.
منها ،فما هي �إال مع�صي ٌة هلل
ّ

24ـ تكون الدورة العملية للأخ عامل املردوان �أربعة �أ�شهر ،وميكن للتنظيم
ما�س ًة لذلك ,ولكن الأ�صل
ميدد ّ
�أن ّ
مدة عمل الأخ لدورة �أخرى �إن وجد حاج ًة ّ

فكثري
قرروا ا�ستبدالك بغريك،
ٌ
هو اال�ستبدال ،وعليه فال ت�سخط على �إخوانك �إن ّ
من املجاهدين يرغبون يف اخلروج للعمل يف املردوان ،ولذا يحاول �إخوانك
�إتاحة الفر�صة لأكرب عدد منهم.
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�صحيح �أنه �سي�أخذ جزءاً مهم ًا
25ـ ال ي�شغل ّنك عم ُلك عن برناجمك الثقايف،
ٌ

ابق على برناجمك الثقايف ومطالع ٍة
من وقتك ،لكن على �صعيدك ال�شخ�صيَ ،
تتغيب عن
تلبي احلد الأدنى ،وعلى �صعيد برنامج الغرفة ،ال تقبل لنف�سك �أن ّ
ّ

جل�ساتها ،وعلى �صعيد الربنامج الثقايف العام� ،إن كان يتعار�ض مع عملك ،فال
التغيب عنه ،و�إال فااللتزام �أَوىل.
ب�أ�س من ّ
26ـ ال ترتك ال�رشطي يفتح �أبواب الغرف لإخوانك وحده ،فالأ�صل �أن تكون
عدة فوائد� ،أهمها �أنه يق ّلل االحتكاك بني �إخوانك وال�رشطة.
معه دائم ًا؛ فهذا يحقّق ّ
27ـ �إياك والتمييز بني الغرف يف توزيع الأ�سبكاة والطعام وغري ذلك ،لأن
مناف للأمانة وامل�ساواة.
هذا ٍ
ت�ض ْع وقتك واقف ًا على �أبواب الغرف تت�س ّلى باحلديث مع �إخوانك
28ـ ال ِ

وحتمل باقي �إخوانك عم ً
ال �إ�ضافي ًا ليقوموا به.
فتق�صرّ يف عملك ّ

�أما �أنت �أخانا عامل املح َلقة ف�إليك هذه املالحظات والإر�شادات:
تهتم برائحة فمك
 بحكم طبيعة عمل احللاّ ق ،ف�إن من واجبك �أخانا �أن ّومالب�سك ،حتى ال ت�ؤذي �إخوانك املجاهدين ,وهذا يحتاج منك �إىل
تتطيب.
ا�ستخدام دائم لفر�شاة الأ�سنان ،ومن اجليد كذلك �أن ّ
يتعر�ض لالتّ�ساخ ،ب�سبب ال�شعر املت�ساقط ،ولذا فمن
( -املحلقة) مكانٌ دائم ًا ما ّ

ال�رضوري وبا�ستمرار االعتناء بنظافة املكان بالكن�س والغ�سل واالهتمام
ّ

بنظافة �أدوات احلالقة.
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أعط عم َلك حقّه من االهتمام ،واخرج للعمل ّ
مبكراً ،واعمل خالل �ساعات
� ِبجد ،وال ّ
ما�سة وحقيقية ،حتى ال يت�أذّى
النهار ّ
تعطل عن العمل �إال حلاجة ّ
الإخوة ب�سبب ذلك فيرتاكم العمل عليك.

املح�سوبيات واملعارف على
تقدم
 اتبع الرتتيب (الدور ح�سب الت�سجيل) ،وال ّّ
تقدم �أبناء تنظيمك يف الدور على ح�ساب �أبناء
الأحق يف الدور ,بل ال ّ

التنظيمات الأخرى ،وهذا هو العدل الذي ُت�ؤمر به.
وعرف ًا كحلقات
لق�صات ال�شعر املنهي عنها �رشع ًا ُ
 ونلفت انتباهك �أخانا ّاملارينز وغريها...

***
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ُ
الف�صل الرابع ع�شر

ـم املكـتبـة
قـ ِّي ُ
�أخانا الفا�ضل القائم على متابعة املكتبة الثقافية ،هذا املرفق الهام والذي نُعنى
والروح
به ب�شكل خا�ص نحن �أبناء احلركة الإ�سالمية ،ملا مي ّثله من غذا ٍء للعقل ُّ

والوجدان� .إليك بع�ض املالحظات والتنبيهات ،ن�رسدها لك لتعمل بها و�أنت
قائم تخدم �إخوانك يف هذا املرفق الهام:
ٌ
1ـ املكتبة مرف ٌق يحتاج �إىل الرتتيب والنظام ب�شكل كبري ،وال تقبل الفو�ضو ّية

مق�سمة �إىل رفوف ،يحمل كل كتاب فيها ت�صنيف ًا بح�سب
والإهمال ،فاملكتبة ّ

مو�ضوع الكتاب ,والكتب حتتاج �إىل �أن تُرتَّب ب�شكل جيد بحيث ال تتم ّزق،
ولكي ي�سهل الو�صول �إليها دون عناء.

2ـ للمكتبة دليلٌ هو عنوان املكتبة ،وهو اجلزء الذي يتّ�صل عربه املجاهد بالقيّم
وباملكتبة ،ولذا يجب �إعداده ب�شكل جيد بحيث يكون ُّ
خطه وا�ضح ًا وحال ُته
جتدده
�سليمة ،و�أن يكون جم َّلداً ال مم ّزق ًا �أو م ّت�سخ ًا ..ولذا وجب عليك �أخانا �أن ّ

كلما اقت�ضى الأمر ،و�أن تراجع ما فيه دوري ًا لكي تعلم ما يحتاج �إليه ،وعلى الأقل

يجب �أن تكون هناك مراجعة �أ�سبوعية كاملة حلاله وما يحتويه من معلومات،
ويف�ضل �أن جتعل منه ن�سختني.
َّ
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أمور يجب �أن تراعيها ،منها:
3ـ عند مراجعتك لدليل املكتبة ،هناك � ٌ
مدة الإعارة للكتاب ،وذلك من باب التنظيم،
بد من حتديد ّ
 مدة الإعارة :ال ّف�إذا وجدت كتب ًا مت�أخرة عند �أحد الإخوة �أكرث من احلد امل�سموح به،

ف�سارع �إىل طلبها منه ،فكثرياً ما ين�سى الإخوة الكتب عندهم �شهراً �أو

�شهرين لعدم �س�ؤال ّقيم املكتبة عنها.

 عدد الكتب املعارة :من املهم �أن يكون هناك حد للعدد امل�سموح به منالكتب املعارة ،لأنك �ستجد �أن لدى بع�ض الإخوة كتب ًا كثرية ،والأ�صل
�أن ال ُيعار الأخ �أكرث من ثالثة كتب مث ً
فليعد
ال ،ف�إذا �أراد ا�ستعارة غريها ُ
�أحدها� ،إال �إذا كان الأخ يكتب بحث ًا خا�ص ًا �أو غري ذلك ُفيت�ساهل معه.

 ال ت�سمح لأحد �أن ي�ضيف مالحظات على الدليل ،وراجع كل من يكتب�شيئ ًا عليه.
كتب
تن�س حذفها من الدليل ،و�إذا و�ص َل ْت ٌ
 �إذا �ضاعت �أو فُقدت كتب ،فال َجديد ٌة ف�سارع �إىل �إ�ضافتها �إليه ،ومن املنا�سب �إعداد تعميم على القاعدة
لإعالمهم بو�صول الكتب اجلديدة.

الدليل بقلم ر�صا�ص حتى تَ�سهل عملية احلذف والإ�ضافة بح�سب
ُ -يكتب ّ

احلاجة واملتغيرّ ات ،وتكون الكتابة ب�أف�ضل اخلطوط و�أو�ضحها حتى
ي�سهل ا�ستخدامه.

4ـ حتتاج الكتب بني الفينة والأخرى �إىل تفقّد ورعاية ,ف�إذا كانت تعاين من

وجدت عليها كتابات لي�ست
مت ّزق �أو حتتاج �إىل جتليد فبادر �إىل �إ�صالحها ،و�إذا
َ
ْ
و�سائل من فعلها.
منها فراجع
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5ـ دو ُر َك �أيها الأخ احلبيب ال يتوقّف عند احلفاظ على املكتبة مبوجوداتها ،بل

مطلوب منك �أن تعمل على �إثراء املكتبة بكتب جديدة عرب جميع الطرق املمكنة
ٌ

وعلى ر�أ�سها زيارات الأهل ،وتكليف �أ�شخا�ص ب�شكل مبا�رش ب�إدخال الكتب
الالزمة ،ولك يف ذلك الأجر العظيم.
مكررة يف املكتبة ،ف�أح�سن التدبري فيها؛ ف�إن كانت
6ـ �إذا كان لديك كتب َّ

من الكتب املطلوبة وكثرية اال�ستعارة ف� ِأبقها يف املكتبة و�إال فاحتفظ بها �إىل حني
علمت �أن �إخوانك يف �سجون �أخرى تنق�صهم الكتب؛ فاعمل ـ بعد
حاجة ,و�إن
َ
وتزودهم ببع�ض هذه الكتب.
�إذن �إخوانك يف التنظيم ـ �أن َ
تفيدهم ّ
7ـ من املهم النظر يف مكتبات الف�صائل الأخرى واال ّطالع عليها واال�ستفادة

منها و�إيجاد تن�سيق معها ,فقد ت�ستفيد منهم مث ً
املكررة �أو
ال يف تبديل الكتب
َّ

اال�ستعارة �أو غري ذلك ,وهذا قد ي�ستدعي منك نَ�سْ خ �أر�شيف مكتبات الف�صائل
الأخرى �أو �إيجاد و�سيلة تعاون منا�سبة معهم.

8ـ ّ
فكر ب�أن�شطة تعمل على تفعيل املكتبة وتن�شيط القراءة ,مثل� :أ�سبوع
القراء ،م�سابقة �أجمل
الكتاب ,حملة ال�صدقة اجلارية� ,ساعة املطالعة ,نادي ّ
تلخي�ص و�أف�ضل بحث� ..إلخ.

9ـ كلما كان ا ّطالعك ومعرفتك وخربتك مبا هو متوفر يف املكتبة من كتب
ودرا�سات؛ كان �أدا�ؤك �أف�ضل ،وذلك ب�أن تكون على معرفة بكل ما حتتويه
املكتبة من عناوين ،و�أ�سماء م�ؤلفني ،و�أين توجد الكتب؟ وما هي موا�صفاتها؟
وما الذي يلزم املكتبة؟� ..إلخ.
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فاعر�ضه على �إخوانك يف
وجدت كتاباً يعر�ض �أفكاراً خمالفة لديننا
10ـ �إذا
َ
ْ
وان�صح �إخوانك بالتخل�ص منه� ،إذ �إننا ال نريد للمجاهد �أن يقر�أ من
التنظيم,
ْ
م�صادر غري �سليمة و�أن يتثقّف بالأفكار املخالفة لتعاليم ديننا ودعوتنا ،ولكن ال
يجوز لك �إتالف الكتاب بقرار �شخ�صي ،وهذا ُيرتك للتنظيم ,و�أحيان ًا ُيكتفى
بالتعقيب على مو�ضع املخالفة يف الكتاب والإ�شارة �إىل مو�ضع اخللل بدل
ف بذلك.
�إتالفه ,ويعقّب عليه � ٌأخ مك َّل ٌ

11ـ �أخانا احلبيب ..اغتنم فر�صة كونك تتعامل مع الكتب ب�صورة يومية و ِّمن
ثقافتك بقدر امل�ستطاع باالطالع على الكتب وم�ؤ ّلفيها وموا�ضيعها وقراءة ما
ي�صل �إىل يديك من كتب� ..إلخ.

توجه �إىل الإخوة
12ـ عند حدوث �أي نقليات من ال�سجن �إىل �سجون �أخرىَّ ،
املنقولني وت�أكد �أنه لي�س بحوزتهم كتب ًا عامة لئال ي�أخذوها معهم.
وجدت �أنك غري قادر لوحدك على متابعة �أمور املكتبة ب�شكل ممتاز،
13ـ �إذا
َ
فال ترت ّدد يف الطلب من �إخوانك يف التنظيم �أن يك ّلفوا �أخ ًا م�ساعداً لك يف

احلدود التي ت�ساعدك على �إجناز عملك على خري وجه.

14ـ و�أخرياً ،فلتكن �إعارة الكتب ب�إر�سال ورقة مكتوبة من الأخ امل�ستعري ال
أحد من املكتبة لوحده ثم يبلغك بذلك.
بالطلب ال�شفوي منك ،وال ب�أن ي�أخذ � ٌ
***
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ُ
الف�صل اخلام�س ع�شر

دليل �أمري ُ
ُ
الغرفة
�أمري الغرفة هو عنوان اال�ستقرار يف غرفته ،وهو مم ّثل التنظيم �أمام �إخوانه،
وح�سا�سية تدعو �إىل اليقظة واحلذر يف التعامل مع �إخوانه
وهو على �أهمية
ّ
املجاهدين...
�أخانا �أمري الغرفة� ،إنّ ح�سن تعاملك و�إجادتك يف �إدارة �ش�ؤون الغرفة هو
الكفيل ب�إيجاد حياة هادئة وواقع م�ستقر وقدرة على الإجناز والإبداع .وعليه
نكتب �إليك هذه املالحظات:

1ـ �إ ّن �أول ما ندعوك �إليه هو قراءة واجبك وم�س�ؤوليّاتك الواردة يف الالئحة

الداخلية ،و�أن تعمل على تنفيذ ما فيها على �أكمل وجه.

ثم ّ
ذات �أهمية ،وهي� :أنّ دورك هو �إراحة �إخوانك وت�سهيل
نذكرك مبالحظ ٍة ِ
�أمورهم ،ولي�س الت�ضييق عليهم ،ولذا فاعمل بروح القانون� ،أي :مقا�صده
حر ّفية ،وابحث عن الأ�سلوب الأمثل لتطبيقه كي ال
ومطالبه ،ال تطبيقه ب�صورة ْ
يكون مفرو�ض ًا على الإخوة بطريقة تدفعهم لرف�ضه �أو التمرد عليه.

2ـ والتعامل بروح القانون ال يعني عدم تطبيقه �أو التغا�ضي عنه ،بل �إن من
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واجبك ّ
االطالع التام على القانون الإداري ،و� ْإطالع الإخوة يف الغرف عليه
ومراقبة تطبيقه.
3ـ �إن التوافق يف الغرفة هو �أف�ضل �أ�سلوب لتطبيق القانون ،لكن على �أن ال
�سلبي ًا.
يكون توافق ًا ّ
وكنت
ا�ستيقظت يومي ًا قبل �إخوانك
4ـ ن�شاط الغرفة من ن�شاط الأمري ,ف�إن
َ
َ

ن�شيط ًا يف الفورة؛ تخرج على الريا�ضة و�أنت ذو همة يف الربنامج الرتبوي
وكنت قدو ًة
حث �إخوانك واالرتقاء بهم،
كنت قادراً على ِّ
َ
والثقايف�...إلخَ ،
حث املجاهدين و�إلزامهم ب�أمر؛
أردت َّ
ح�سن ًة ترفع �إخوانك �إىل م�ستواك ,ف�إذا � َ
فابد�أ بنف�سك.
5ـ تُعترب اللجنة الإدارية هي امل�س�ؤولة عنك ،ولذا فمن واجبك �أن ت�ضعها يف
امل�ستجدات ،ولكي ت�شاركك
ي�ستجد يف غرفتك حتى تكون يف �صورة
�صورة ما
ّ
ّ
يف الر�أي وت�سهم يف ّ
�سد الثغرة�...إلخ.
حل الإ�شكال� ،أو توفري املطلوب� ،أو ّ

ميرر على جمل�س
6ـ من واجبك �أن تكتب تقريراً �شهرياً عن و�ضع غرفتك َّ

تتطرق �إىل ِذكر الأ�سماء ،وال تز ّينه
ال�شورى ،فاكتبه بو�ضوح وتف�صيل دون �أن ّ
وجتمله حتى ُت�ؤخذ �صور ٌة جميل ٌة عن غرفتك ،بل اجعله حماكي ًا لواقع الغرفة،
ّ
مف�ص ً
ال ملا يدور فيها من �أحداث.
ّ

7ـ ال ترت ّدد يف تقدمي � ّأي اقرتاح �أو انتقاد �أو توجيه تراه منا�سباً ميكن �أن يخدم

وتوجه مبا�رش ًة �إىل
تقدم ًا يف الواقع العام,
�إخوانك ويخفّف عنهم �أو يحقّق ّ
َّ

امل�س�ؤول عنك ،وارفع مالحظاتك هذه يف تقريرك ال�شهري.
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8ـ �إن من مها ّمك متابعة التّعميمات والن�رشات والدوريّات التنظيميّة،

وواجبك �أن تدفع �إخوانك �إىل االهتمام بها وحماولة اال�ستفادة مما فيها ،وقراءتها
ت�ضيعها �أو ترتكها
واال�ستماع �إليها ثم �إخراجها بال�رسعة املمكنة ،واحذر من �أن ّ
عندك طوي ً
ال.

9ـ من اجليد �أن تقوم بتوزيع مهام الغرفة ،فال جتعلها ك ّلها من ن�صيبك؛ فهناك

�إعداد الطعام والإمامة يف ال�صالة و�إعطاء اجلل�سات وت�سجيل الكنتينا ،وك ّلما
تو ّزعت املهام على الإخوة و�شاركوا ب�أدائها كان انخراطهم والتزامهم �أف�ضل،
وجتمعت املهام عندك وحدك كان ذلك �سبب ًا يف التق�صري
وكلما كان العك�س
ّ

وبقاء �إخوانك يف �ضعفهم وقلة خربتهم.

10ـ كن حكيماً يف حلّ الإ�شكاالت واخلالفات التي حت�صل بني الإخوة يف
ي�ستمر
الغرفة ،وال تكن طرف ًا يف اخل�صومة واخلالف ،وال ترتك للإ�شكال �أن
َّ
حل ،والأ�صل �أن تحُ ل الإ�شكاالت داخل الغرفة ،ف�إن ّ
ال دون ّ
طوي ً
تعذر احلل
حتاب �أحداً يف ذلك.
و�ضعت امل�شكلة بني يدي الإدار ّية حل ّلها ،وال ِ
َ
11ـ كن �أميناً على �أ�رسار الغرفة وعورات املجاهدين ،فمن غري الالئق وال
لتتحدث بعيوب �إخوانك ،كما �أن هذا يخلق توتراً
اجلائز �أن تخرج �إىل ال�ساحة
ّ
داخل الغرفة.
12ـ بحكم م�س�ؤوليّتك عن الأمور املالية داخل الغرفة ،عليك �أن ال تقب�ض

يدك وال تب�سطها َّ
كل الب�سط ،بل وازنْ مبا َي� ِرصفُه لك التنظيم وبني م�شرتيات

�سجل على غرفتك ،وهذا ي�ستوجب منك �أي�ض ًا
الغرفة ،وال ت�سمح َّ
للد ِين ب�أن ُي َّ
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�أن ت�ستفيد من �أنواع الطعام الذي حت�رضه الإدارة و�أن ت�ست�صلح منه ما �أمكن،
ففي ذلك توفري عليك وعلى �إخوانك.
تتمم ّ
كل نق�ص تراه من
13ـ لأنك امل�س�ؤول الأول داخل الغرفة ،عليك �أن ّ

�إخوانك يف النظافة والرتتيب والنظام ،ويف ذلك مقيا�س ملدى جناحك ،وهذا
ّ
وتذكرهم بواجبهم وتُلفت
يدعوك �إىل �أن جتمع �إخوانك بني الفينة والأخرى
بد َر منهم.
النظر �إىل �أي تق�صري َ
14ـ ا�ستخدم الن�صيحة الفردية قبل اللجوء للحلول الإدارية ،واعترب العقاب
ح ً
ال �أخرياً ال تلج�أ �إليه �إال ل�رضورة حقيقية فهو لي�س احلل الأمثل.

***
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ُ
ال�ساد�س ع�شر
الف�صل ّ

دليل الإمامة يف ال�صالة
�ضامن ملن خلفه كما �أخربنا احلبيب [ ،ولذا ف�إن �إعطاء
الإمام م�ؤتمَ ن ،وهو
ٌ

يت�صدر لها.
واجب �رشعي ،و�رضورة لكل من
الإمامة حقَّها
َّ
ٌ

و�إليك �أخانا املجاهد هذه املالحظات التي تعينك على �إعطاء الإمامة حقّها:
1ـ املوا�صفات وال�رشوط التي بها نقدم �إماماً على غريه هي :الأقر أ� للقر�آن تالو ًة
وحفظ ًا ،والأعلم بال�س ّنة وفقه ال�صالة ،ثم الأكرب �س ّن ًا ،مرتّب ًة كما بينّ َ لنا ر�سول

اهلل [.

2ـ من �أوجب واجباتك �أخانا املجاهد عند �إمامتك لإخوانك �أن تكون على
و�سننها
دراي ٍة ال ب�أ�س فيها يف فقه ال�صالة؛ تعرف �أركانها و�رشوط ّ
�صحتها ُ
الت�رصف حال حدوث خط�أ ما ،فال
وكيفية
وفرو�ضها ومكروهاتها ونواق�ضها،
ّ
ّ

ت�رصفك ،فتبطل �صالتك
ُيعقل �أن تقع يف ٍ
�سهو �أو خط�أ ثم ال تعرف كيف يكون ّ
و�صالة �إخوانك.

ونن�صحك �أخانا لتعليم �أحكام ال�صالة وفقهها بقراءة باب ال�صالة من كتاب
(الفقه املنهجي).
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لتنوع
3ـ ومن واجباتك كذلك �أن تزيد من ن�سبة حفظك من كتاب اهلل العزيزّ ،

ال�صلوات اجلهريّة ،فمن غري املقبول �أن تكتفي بتكرار �آيات
يف قراءاتك يف ّ

ال�صلوات.
ال�س َور يف جميع ّ
حمدودة �أو ِق�صار ُّ

4ـ من اجليد �أن تقوم قبل دخولك يف �إمامة ال�صالة مبراجعة املقطع من الآيات
الذي تنوي قراءته يف �صالتك ،حتى ال يكرث خط�ؤك وتلعثمك.
5ـ من ال�سنّة عدم الإطالة يف �صالة اجلماعة ،وعدم الإطالة ال تعني الإ�رساع،

فمن ال�س ّنة �أن تقر أ� يف �صالة املغرب ِق�صار ال�سور ،ويف �صالة الع�شاء والفجر
الركعة الأوىل �أطول من
ّ
مبعدل �صفحة لكل ركعة ..وكذلك من ال�سنة �أن تكون ّ
باقي الركعات.

6ـ وال بد من �أن تكون جاهزاً لوعظ الإخوة بني الفينة والأخرىّ ،
تذكرهم فيها
بقد�سية ال�صالة ومبا تراه من خلل �أو مالحظات جديرة باالهتمام.
ّ
7ـ يجب �أن ت�ؤ َّدى ال�صلوات يف �أ ّول وقتها ،ومن املنا�سب �أن يلفت الإمام

�ضيق ًا
نظر املجاهدين قبل الأذان بدقائق لال�ستعداد لل�صالة ،و�إذا كان الوقت ّ
ب�سبب ما فالأَوىل �إعطاء اجلميع فر�ص ًة لال�ستعداد قبل الإقامة.
يتم االتفاق على �أن يتكفّل �إمام
8ـ تُقام ال�صالة ب�إذن �أمري الغرفة� ،إال �أن ّ
ال�صالة بذلك.
9ـ اجتهد �أخانا يف جعل وقت ال�صالة وقت خ�شوع وخ�صو�صيّة ،تقتطع من

باقي الأوقات ،وت�ؤخذ لذلك �أ�سباب عديدة ،منها:
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 �إطفاء التلفاز �إال لل�رضورة. الرتديد مع الأذان. وقف املزاح ومظاهر اللعب بال�شطرجن �أو الدومينوز وما �شابه. التذكري بف�ضل الدعاء بني الأذان والإقامة.باجلدية؛ كانوا
 �إذا �أُقيمت ال�صالة فال كالم �إال للإمام ،فكلما مت ّث َل امل�ص ّلونّ
�أكرث تعظيم ًا ل�شعرية ال�صالة.

10ـ �إن من الالئق بعد ال�صالة �أن تكون قدو ًة يف �إف�ساح م�ساحة كافية للذكر
الدقائق هادئ ًة
ف�ضل �أن تبقى هذه
والدعاء ببقائك يف مو�ضع ال�صالة ،كذلك ُي َّ
ُ
ن�سبي ًا لأداء ال�س ّنة ب�شيء من اخل�شوع ،مع جت ّنب ما يثري ال�ضحك �أو ينتق�ص من
�أجواء العبادة.

11ـ ال ب�أ�س ب�أن يكون الإمام يف طور التدريب ،وجتوز ال�صالة خلفه وفق

قاعدة جواز �إمامة املف�ضول للفا�ضل ،وهنا ن� ّؤكد على �أهمية تدريب �إخوة
معينني على الإمامة.
ّ
12ـ ال ب ّد من �أن يكون االتفاق م�سبقاً على توزيع �أدوار الإمامة ،فال نكرث من

املعازمات يف تقدمي هذا الأخ وذاك للإمامة بينما ال�صالة قائمة.

13ـ ال بد من �أن يراعي الإمام وجود حاالت خا�صة يف �صفوف �إخوانه امل�صلني؛
كمر�ض �أحد الإخوة �أو قدوم �آخر من البو�سطة �أو ظهور حالة من الإرهاق
تقدر بقدرها.
�...إلخ ،والأمور َّ
***
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ُ
ال�سابع ع�شر
الف�صل ّ

ُ
اجلمعة
خطيب
دليل
ُ
ِ

اعلم �أخي اخلطيب ،زا َد َك اهلل ِعلم ًا� ،أن اخلطبة هي و�سيلة من و�سائل حمادثة

اجلمهور ب�صورة تلقائية ،حتوي �أ�ساليب و�أدوات ت�ؤ ّدي �إىل �إقناعهم وا�ستمالتهم

لفكرة ما ،واالرتقاء مب�ستواهم تربو ّي ًا وثقافي ًا.

وهي �إحدى الو�سائل التي ا�ستخدمها ر�سول اهلل [ و�صحابته الأخيار
ال�رشعية وتعاليم الدين ور�سائل ال�رشيعة �إىل عامة
من بعده لإي�صال الأحكام
ّ
امل�سلمني.
نف�سيته
فهي تهدف �إذاً �إىل االرتقاء بامل�ستمع وتغيري �أحواله ،والت�أثري يف
ّ

وحما�سي ًا ،و�إي�صال املعلومات الالزمة له بحيث يدركها
عاطفي ًا و�شعوري ًا
ّ
ويحفظها .واخلطيب الناجح هو اخلطيب القادر على حتقيق القدر الأعلى من
كل هذه الأهداف.

و�إليك �أخانا اخلطيب بع�ض الإر�شادات واملالحظات التي تُ َ
عينك للو�صول �إىل

حتقيق �أهداف اخلطبة ب�صورة �إبداعية:
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�أوالً :مالحظات خا�صة باخلطيب:
جدد �أخانا اخلطيب النية هلل عز وجل يف عملك حتى يكون مقب ً
وال عند
1ـ ّ
ف�س جتد لها
ملهمة ِ
اهلل ،ثم عند النا�س ،وحتديداً �أثناء ت�أديتك ّ
اخلطابة ،ف�إن ال ّن َ

َ
حظوظ
فيها حظ ًا ...فالأ�صابع ت�شري �إليك والأعني تتط ّلع نحوك ،ولذا ،اطر ْد
العلم ُليجاري به العلماء �أو
النف�س ،وا�ستذكر حديث ر�سول اهلل [« :من تع ّل َم َ

ال�سفهاء �أو ي�رصف وجوه النا�س �إليه؛ فهو يف النار».
يمُ اري به ّ

طبق على م�ستواك ال�شخ�صي ما تدعو �إليه من ف�ضائل ،واجعل من اخلطبة
2ـ ِّ
نف�سك مبا تدعو النا�س �إليهَ ،
فر�ص ًة
الل �أَنْ
}كبرُ َ َم ْق ًتا ِع ْن َد َهّ ِ
ّ
لتجدد �إميانك ،وتُلزم َ
َتقُو ُلوا َما اَل َت ْف َع ُلونَ { [ال�صف. ]٣ :
ح�سن �أثناء اخلطبة ،ف�أنت
ارتد �أف�ضل ما لديك من ثياب،
3ـ ِ
لتظهر مبظهر َ
َ

تقف موقف ر�سول اهلل [ .قال اهلل تعاىل } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ{[الأعراف ،]٣١ :ويف ذلك هيب ٌة يف �أعني امل�ستمعني وتعظيم ل�شعائر
الإ�سالم } ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ [احلج.]٣٢:
تتحدث فيها ،حتى
4ـ حاول االطالع على تف�صيالت وخفايا العناوين التي
ّ
�إذا ما تعر�ضت ل�س�ؤال �أو موقف؛ تكون عارف ًا فيه حميط ًا به.
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ثانياً :مالحظات لإعداد اخلطبة:
1ـ �أح�سن اختيار العنوان ،واهتم بذلك جيداً ،فهو �أول خطوات النجاح،
ولت�أخذ عند �إعداد املو�ضوع االعتبارات التالية:
ال�سامع ويح�صل منه على الفائدة ،ومن
�أن يكون املو�ضوع مما يحتاجه ّ

املنا�سب �أن تكون ا ُ
خلطب مت�سل�سل ًة تعالج �أمرا�ض ًا لها وجود يف القاعدة ،و�أن
ال تكون تكراراً لعناوين َكـ ُثـر احلديث حولها.
�أن يكون املو�ضوع منا�سب ًا للوقت واملرحلة الراهنة وما حتويه من
�أحداث.
�أن ال يثري املو�ضوع خالف ًا مع الف�صائل ،فكل ما ميكن �أن يثري اخلالف ال
ينبغي طرحه.
ُيراعى كوننا �أ�رسى ،و�أن �إدارة ال�سجن تتابع ا ُ
خلطب ،وبالتايل فال داعي

يجر ال�سجن �إىل �إ�شكاالت �أو ي�ؤ ّدي بالأخ اخلطيب �إىل
لطرح ما ميكن �أن ّ
العقاب ،وامل�س�ؤولية هنا عظيمة.
2ـ ا�ضبط وقت اخلطبة بحيث ال تزيد عن ثلث �ساعة �أو قريب ًا من ذلك،
واح�سب لذلك على �ساعتك �سواء قبل اخلطبة �إن كانت مكتوبة �أو �أثناءها �إن
كانت ارجتالية.
3ـ احر�ص على وحدة املو�ضوع ،بحيث ال تقفز من عنوان لآخر ومن
�ساحة ل�ساحة فت�ش ّتت ال�سامع وت�رشد به بعيداً نحو امللل.
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التحبيب.
التنفري
التب�شري� ،أو
التيئي�س
4ـ اجتهد �أن ال يغلب
َ
ُ
َ
ُ
ُدخل يف خطبتك عبارات غري الئقة �أو توبيخ ًا فيه غلظة �أو �ألفاظ ًا
5ـ ال ت ِ
فجة.
ّ
6ـ �ضع اخلطبة حني �إعدادها بني يدي من ترى �أنه � ٌ
أهل لال�ست�شارة و�صاحب
خربة وال ترتدد يف ذلك.
يف�ضل كتابة اخلطبة كاملة حتى ولو مل ت�أخذها معك يف اخلطبة ،لأن
7ـ َّ
الكتابة تزيد من ترتيبها و�شموليتها.

ثالثاً :مالحظات �أثناء اخلطبة:
1ـ ّ
معوجة.
ركز على كيفية وقفتك �أمام امل�ستمعني ،ولتكن معتدلة غري
ّ
2ـ جت ّنب كرثة احلركات ب�شكل ملفت بيديك �أو رجليك �أو ج�سمك.
3ـ �أخرب امل�صلني بعنوان خطبتك ليحفظوه ويزدادوا فهم ًا لها.
4ـ و ّزع نظراتك على امل�صلني يف جميع االجتاهات ،وابتعد عن الرتكيز نحو جهة
دون غريها �أو �شخ�ص بعينه ،وهذا من �ش�أنه �أن يحقق عدة �أمور �إيجابية يف فح�ص مدى
لل�ساهي والغافل� ...إلخ.
تفاعل امل�ستمعني مع اخلطبة ،وفيه كذلك �إيقاظ ّ
5ـ جت ّنب الإ�رساع يف �رسد اخلطبة� ،أو الإبطاء �إىل درجة التم ّغط يف الكالم

الذي ي�ؤ ّدي �إىل امل َلل.
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ولتعط للخطبة مكانتها
6ـ عليك بالإقالل من الفكاهة واملزاح �أثناء اخلطبة،
ِ
ك�شعرية من �شعائر الدين.
حد ًة وليونةً ،وال جتعل اخلطبة
7ـ عليك بتغيري نربة �صوتك رفع ًا وخف�ض ًاّ ،
لون ًا من ال�رصاخ.
8ـ كن رفيق ًا مع امل�ستمعني ما ا�ستطعت ،و�أظهر لهم الإجالل واالحرتام،
ّ
وذكرهم ب�أف�ضالهم وح�سناتهم.

مالحظات عامة
1ـ ال ْ
تطل يف الدعاء يف نهاية اخلطبة.
تو�س ْط يف طول قراءة القر�آن يف ال�صالة ،ك�أن تكون مث ً
ال ن�صف �صفحة،
2ـ َّ

فال تكن القراءة طويلة وال ق�صرية ،و�إن كان �صوتك قد ُب َّح يف اخلطبة فال ب�أ�س

لي�سد مكانك يف ال�صالة.
من اختيار �أخ َّ

وا�ستفد من
3ـ ّقيم خطبتك بعد االنتهاء منها ،وا�س�أل من تثق به عن �أدائك،
ْ

�أخطائك لتتجاوزها يف خطب الحقة.

التجئ �إىل اهلل قبل اخلطبة بالدعاء ،واطلب من �إخوانك �أن يدعو لك.
4ـ
ْ
5ـ و�أخرياً ..احر�ص على تنفيذ و�صية ر�سول اهلل [ الذي قال�« :إنّ من
َم ِئ ّنة فقه الرجل ق�رص اخلطبة وطول ال�صالة».
***
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ُ
الف�صل ال ّثامن ع�شر

ُ
املدر�س
دليل املحا�ضر �أو
ّ
املدر�س ،ن ّتفق و�إياك على �أن الهدف الرئي�سي من التدري�س هو تبليغ
�أخانا ّ

العلم و�إ�صالح النفو�س وت�صحيح الأفهام و�إن�ضاج العقول و�إعداد ال�شخ�صيات
املتكاملة ..هذا ك ّله ال يكون �إال ب�سلوك منهاج علمي �سليم ،هذا املنهاج موجو ٌد
يف �س ّنة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم ويف فهم ال�صحابة عليهم ر�ضوان اهلل

ويف ا�ستنباط علمائنا وقادتنا الف�ضالء..

�أ ـ حال املدر�س وهيئته:
املدر�س �أن يكون قدو ًة بني �إخوانه ،فال يجوز له �أن يكون ممن
1ـ على ّ

الدين �أو �أن يكون مق�صرّ اً ب�أداء الفرائ�ض �أو �أن يكون م�صاب ًا
يخالفون
بديهيات ِّ
ّ

الفكر �أو ُيعرف عنه عدم الطاعة وق ّلة االلتزام ،ف�إذا ما دعا غريه
باعوجاج ِ

وجد من يتلو عليه قول اهلل تعال }:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
�إىل معروف
َ

ﮨ{ [البقرة.]٤٤ :
يتغيب عن احل�ضور ،وال
2ـ �أن يكون ّ
املدر�س �أول احلا�رضين ،فال يت�أخر وال ّ
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امل�ستحب �أن يظهر عليه االجتهاد.
ين�سى ما يلزم اللقاء من �أوراق ومواد ،ومن
ّ
3ـ �أن ُيح�سن الإعداد واال�ستعداد للمحا�رضة ،فال يظهر عليه عدم التح�ضري

ن�سبية اال�ستفادة من اللقاء ،ومن املعروف
والإرباك ،مما ُي�ضعف �أداءه ويق ّلل من ّ

يهتم باجلل�سات بقدر ما يهتم املدر�س بالإعداد لها.
�أن الطالب ّ
وال�سمت.
4ـ �أن يكون املحا�رض ح�سن الهيئة ّ

واجلدية دون عبو�س
5ـ �أن يجمع بني االبت�سامة دون �إفراط وميوعة،
ّ
وت�شدد.
ّ
6ـ �أن يكون رفيق ًا مبن حوله ،وا�سع ال�صدر حليم ًا حتى ي�شعر طالبه معه
ُزع
الرفق يف �شيء �إال زانَه ،وما ن َ
بالراحة واملحبة ،قال ر�سول اهلل [« :ما كان ِّ

من �شيء �إال �شانَه».

ب ـ تعاملُ املد ِّر�س مع احل�ضور:
1ـ عليه بالرتحيب بهم يف ِّ
كل مرة ،و�شكرهم على احل�ضور والتجاوب،
وخ�صو�ص ًا �إن كانت اللقاءات خارج نطاق الغرفة الواحدة.
2ـ ال�س�ؤال عن الغائب منهم واالطمئنان عليه و�إظهار االهتمام به ،وال�س�ؤال
عن �أخبارهم مع بداية اللقاء ،والوقوف قلي ً
ال مع منا�سباتهم �إن وجدت؛
كاال�ستف�سار عن زيارة الأهل �أو املحاكم ،واحلديث معهم جميع ًا فرداً فرداً حتى
ال يكون االهتمام بواحد على ح�ساب الآخر.
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وتقدمهم ،و�إرجاع الف�ضل يف ذلك �إىل اهتمامهم
كر ح�سناتهم
ّ
3ـ ِذ ُ
امل�ضي واال�ستمرار على ذات ال َّنهج.
وانتباههم ومالحظاتهم ،وت�شجيعهم على
ّ
4ـ �إ�رشاكهم يف احلديث والنقا�ش وعدم اال�ستئثار باحلديث طيلة الدر�س،
أحب الأ�سماء �إليهم،
وتوزيع دقائق اللقاء عليهم ب�صورة عادلة ،والنداء عليهم ب� ّ
وتوجيه الأ�سئلة لهم لتن�شيطهم ال لإحراجهم.

5ـ لفت النظر �إىل الن�شيط منهم و�صاحب الهمة وامل�ؤدي واجبه ب�صورة
ح�سنة ،دون الإ�شارة �إىل املق�صرّ خوف ًا من �إحراجه.
بذمه �أو نقد �سلوكه �أمامهم ،ولو مزح ًا،
التعر�ض لأحدهم حال غيابه ّ
6ـ عدم ّ

وعدم الإ�ساءة �إليه ،لأن ذلك ي�سيء �إىل املحا�رض يف �أعينهم ،بل ذكره باخلري
واملديح والدعاء له و�إح�سان الظن به ،حتى ولو علم من حاله عك�س ذلك.
7ـ عدم مقاطعة �أي طالب عند حديثه �إال لل�رضورة ،وعدم اال�ستهانة به
�أو ب�أدائه �أو التعليق على حديثه ب�شيء من االزدراء ،ف�إن ذلك مينعه ومينع غريه

املدر�س �أن
من امل�شاركة يف احلوار ،ويرتك يف �أذهانهم �أثراً �سلبي ًا ،كما �أن على ّ

يجتهد يف ت�شويق الطالب للدر�س ،و�إ�شعارهم بكيانهم و�أهميتهم فيه.

ج ـ مالحظات لأداء الدر�س الناجح:
كان ر�سول اهلل [ حكيم ًا ف�صيح ًا بليغ ًا خطيب ًا� ،إال �أنه رغم ذلك كله كان
يتحدث �إال بالقدر الالزم ،يعبرِّ عن فكرته ب�أق�رص عبارة.
�أكرث النا�س �صمت ًا ،ال
ّ
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وكثرياً ما كان ال�صحابة من حوله يتبادلون احلديث وهو ي�ستمع �إليهم با�سم ًا،
�سكت الذين حوله لال�ستماع �إليه ،وكان كالمه هادئ ًا لي�س ب�صاخب،
ف�إذا تك ّل َم
َ

قلي ً
ال لدرجة �أن ال�سامع ي�ستطيع �إح�صاءه ،ينهي كالمه ثم يعود �إىل �صمته ،فكان

ال�صحابة يت�شوقون �إىل حديثه .وهذا كله ير�شدنا �إىل ما يلي:
املدر�س بالتذكري بف�ضل اهلل تعاىل ،ثم ف�ضل الإخوة وجتاوبهم
1ـ ُي
ّ
�ستحب �أن يبد�أ ّ

حل�ضور الدر�س ،و�أن يقوم بهذا الأمر يف بداية ّ
كل در�س خالل دقائق قليلة.

يتحدث باتّزان ور�صانة ،فيبتعد عن اخلفة واحلديث التافه
املدر�س �أن ّ
2ـ على ّ

والكالم غري الالئق ،ف�إن �أخط�أ اعتذر على م�سامع الطالب ليتعلموا منه.

يتحدث ،وال ي�ست�أثر باحلديث دون �إخوانه،
يتحدث ويرتك لغريه �أن
3ـ �أن
ّ
ّ
ويح ّثهم على امل�ساهمة ب� ّأي قدر ممكن في�رشكهم جميع ًا دون �إحراجهم.
4ـ �أن ي�ستثمر مداخالت الطالب ليعرج منها �إىل عناوين ومالحظات تخدم
يتو�سع فيخرج عن املو�ضوع.
هدفه وترثي مادته وتو�صل ر�سالته ،دون �أن ّ
5ـ �أن ال ي�رسع يف احلديث �أكرث مما يحتمله ال�سامع ،و�أن ال يبطئ �إىل درجة
ت�صل بهم �إىل امللل.
6ـ �أن يرتك بني يدي احل�ضور اخلطوط العري�ضة التي �سيتحدث بها يف الدر�س
ملناق�شتها� ،أو �أن ي�ستعر�ض معهم ما ّمت عر�ضه يف اللقاء ال�سابق.
حت�صلوه من فائدة يف اللقاء� ،أو ما ا�ستفادوه يف
7ـ �أن ي�س�أل امل�ستمعني عما ّ

يطمئن �إىل �إفادتهم وي�س�ألهم عن ذلك با�ستمرار .
اللقاء ال�سابق بحيث
ّ
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8ـ �إذا �أجاب �أحد الإخوة على �س�ؤال ب�إجابة خاطئة� ،أو ع ّلق تعليق ًا ال يو�صل
الفكرة ،ف�إن املحا�رض الناجح ال يبادر �إىل الإعالن عن خطئه ب�شكل �رصيح
ي�صححه برفق ،ويحاول �أن يذكر اجلزء ال�صحيح من الإجابة �إن
وحمرج ،بل
ّ
وجد� ،أو �أن يثني على حماولته.

9ـ �أن يبد�أ املحا�رض اللقاء بذكر اهلل والدعاء و�أن يختم بالت�سبيح واال�ستغفار،
وحبذا لو �أ�رشك الطالب بالدعاء يف بع�ض اللقاءات.
يوجه املحا�رض �شكره للح�ضور على ح�سن التزامهم وم�شاركتهم
10ـ ّ

وي�شجعهم على االنتفاع مبا �سمعوه.

11ـ �أن يكون اختيار مو�ضوع الدر�س وم�ضمونه مبا يتنا�سب وعقول
احل�ضور ،فال يكون فوق م�ستواهم في�صعب عليهم ا�ستيعابه ،وال �أقل من
م�ستواهم لدرجة عدم �شعورهم بالفائدة.
12ـ من املهم اختيار الوقت املنا�سب للمحا�رضة �أو املوعظة ،مع �إمكانية
الت�أجيل يف حاالت خا�صة ،يرى فيها املدر�س �أن الأجواء غري مالئمة.
املدر�س املدة
13ـ �أن تكون مدة اجلل�سة معقولة ومقبولة ،و�أن ال يتجاوز ّ

املحددة كثرياً ،و�إن كانت اجلل�سة يف زيارات الغرف فال داعي لتوا�صل احلديث
ّ
حتى نهاية الزيارة ،ولكن يرتك بع�ض الوقت للراحة وال�سالمات.

تتحدث عن
ف�ضل توجيه امل�ستمعني �إىل كتب ومراجع وم�صادر
14ـ ُي َّ
ّ

والتو�سع يف املو�ضوع.
مو�ضوع الدر�س للرجوع �إليها
ّ
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بد من الو�صية ب�أن يتقي املحا�رض َ
اهلل يف �أدائه ،و�أن يجعل عمله
15ـ �أخرياً ،ال ّ
ُ

خال�ص ًا لوجهه �سبحانه ،و�أن ي�سعى جهده يف �إفادة �إخوانه واالرتقاء بهم.

جعلنا اهلل و�إياك �أخانا احلبيب ممن ي�ستمعون القول فيتّبعون �أح�سنه.
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