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  السكران عمر بن إبراهيم
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  احلمد  وبعد،،

زع أن هناك شرحية ممن صاغت زغاريد ذا القرار   األفراح على شبكات التواصل ابتهاجاً  نعم، ال أ
عثها املضمر أن  ملعروف"كان   فاغتبط الوضيعة كانت تقلق إشباعه لبعض نزواته  "هيئة األمر 

ِب التهاين مع من يشاركه الدافع نفسه، متامًا كما ي لَ ، وتبادَ بعض احلواجز زاحة هرّ ُ نشرح صدر امل
ّل ّذب  ، بل كما يرقص الطفل حني ال جيد يف الغرفةسلطة موّظف اجلمارك بكل نظام يكب يداً 

  صحن احللوى.. الكه على

دة كلمات االستبشار على سبيل املغايظة واملناكقذف  وإن كان بعض هؤالء ميعن يف التصعيد ب
 ّ ّ التي وهذا الصنف غالبًا ال يستطيع أن يبين يف األحداث رؤية موضوعية، ويصعب النقاش العلمي  ،ةاري
  ..معه

لقرار و  وال أجادل ملعروف مسبقة مشكلة لديه لكن أيضًا أن مثة من أشاد  مع أصل مبدأ "األمر 
القصور املنهجي مناقشته يف هي عن املنكر" وأن اإللزام الشرعي يعارض احلرية، وهذا الصنف من نوال

 ،انفسه ألنه سيغدو نقاشًا يف التطبيق قبل االتفاق على القاعدة مدى صالحيات مؤسسة احلسبة،
ونصوص  والقاعدة الشرعية يف اإللزام، يف أصل التسليم  ورسوله، بل املناقشة مع هذا الصنف
ليد وما دونه وحنوها  لعدل واحلرية الليربالية املتجاوزةة املقيدة ، والتمييز بني احلرية الشرعيالتغيري 

  .للعدل
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تلخيص  ومن القصور ،ليس هذا كل املشهد ، ومع التسليم بوجود هاتني الشرحيتني، إال أنهلكنو 
ركته بل ،الساحة يف مثل هذه الشرائح لت القرار و ّ من  ، وهي قادمةهناك اجتاهات أخرى تقب

ملسؤولية، و حتمل مبادئ ولديها شعو  خلفيات أخرى،   .اهلادئة واملوضوعية تستحق املناقشة العلميةر 

ً الصدى حوله ، ولذلك ترى فهناك من مل يستوعب أصالً مغزى ومرامي هذا التنظيم ومازال مستغر
  هذا "تنظيم" وما املشكلة يف التنظيم؟ برباءة بعضهم يقول

لضبط حقيقة الدور الذي تقوم به اهليئة ر  ا يسمع يف اإلعالم غم كثرة موهناك من ال يعرف 
الس عنها.   وا

 :يف نفسه ولكنه يقول ؛ويعرف حقيقة التنظيم التجميدي اجلديد ،وهناك من يعرف حقيقة دور اهليئة
ا للجمع بني لعل هذا هو أخف الشرور وأسلم الطرق يف ذات  حفظ مكتسبات اهليئة ودرء جتاوزا

  .وصلف، فإن بعض أعضاء اهليئة فيهم عنجهية الوقت

ملعروف هي مؤسسة الضبط األخالقي يف جمتمعنا،  سة العامةصِد وتُ هيئة األمر  ً  للجهاز ر الر  سنو
، يسمى (التقرير الس الشورى وغريهجلس الوزراء وجمواملسؤولني كم تقريراً رمسيًا يقدم للجهات العليا

ملعروف والنهي عن املنكر) يتو  افق مع السنة املالية، يتضمن اإلحصائي السنوي ألداء هيئة األمر 
 واالسرتاتيجية العامة املصروفاتامليزانية و عرضًا للتنظيم اإلداري وعدد القوى العاملة واملقرات واملباين و 
وعدد  حبسب اجلرائم وحبسب املناطق وعدد الوقوعات (أي الوقائع اجلنائية املضبوطة) وتصنيفها

 طبوعات املوّزعة وبرامج تدريب األعضاء واإليفاد واالبتعاثالتوجيهية املنّفذة وامل والندوات الربامج
  .، مدّعم جبداول وأشكال بيانية لعرض اإلحصاءاتوالدراسات وكراسي البحث العلمية وحنو ذلك

منه  هـ) سأنقل١٤٣٥هـ/١٤٣٤وكمثال ومنوذج فقط، بني يدي اآلن التقرير السنوي للعام املايل (
  : بعض املعلومات واإلحصاءات
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) ثالمثائة وثالثون ٣٣٠٬٢٣٥إمجايل عدد الوقوعات (=الوقائع اجلنائية املضبوطة) هلذا العام: ( بلغ
ويقّسم اجلهاز الوقوعات إىل قسمني: ما يسميه ، مضبوطة جنائية ألف ومائتان ومخس وثالثون واقعة

وهي  "لفاتاملخاما يسميه "، و تقريباً  %١٠ومتثل عادة  وهي اليت حتال جلهة االختصاص "القضا"
اؤها   .كما ذكر التقرير  %٩٠لتعهد واملناصحة وإخالء سبيل صاحبها ومتثل عادًة  اليت يتم إ

والشركيات  العقائد (مثل السحر والشعوذة -حبسب تصنيف اهليئة– وهذه الوقوعات تشمل
ت ار رمضان) واألخالقيات (مث والقبور إلفطار  اهرة  ل التحرش وسب الدين) والعبادات (مثل ا

كرات واملخدرات والقمار، واالبتزاز والدعارة واالغتصاب والشذوذ اجلنسي واحلفالت املاجنة) واملس
  واآلداب العامة.

إذ ) واقعة، أعالها يف منطقة مكة املكرمة ١٠٧املضبوطة هلذا العام ( "السحر"وبلغ عدد وقوعات 
  ) حالة.٤٢بلغت لوحدها (

ض حيث بلغت لوحدها ٥٨٧ذا العام (هل "االبتزاز"وبلغ عدد وقوعات  ) واقعة، أعالها مبنطقة الر
  ) واقعة.١٥٩(

) واقعة، أعالها مبنطقة مكة املكرمة حيث ٦١ا العام (ذهل عدد وقوعات "هروب الفتيات"وبلغ 
  ) واقعة.٢٥بلغت لوحدها (

 نس الثالث") واقعة، وبلغ عدد وقوعات "اجل٢٦٠وبلغ عدد وقوعات "شبكات الدعارة" هلذا العام (
  .) واقعة٢٧٤٨) واقعة، وبلغ عدد وقوعات "اخلمور" هلذا العام (٧٦٢هلذا العام (

ألسر واألطفال  مل املصلح شنائع ما يفعله السحر واالبتزاز واملسكرات واملخدرات والدعارة  فإذا 
  وهدم البيوت وانتشار الطالق واألمراض العضوية والنفسية أدرك خطورة هذه األرقام..
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وهناك تفاصيل وإحصاءات أخرى جلرائم أخرى كثرية، مصنفة حبسب اجلرمية، ومصنفة حبسب 
  املناطق، ميكن مراجعة التقرير للمزيد حوهلا.

لذكر أن  سم (وحدة مكافحة السحر) ومن أعماهلا متابعة وجيدر  يف جهاز اهليئة وحدة متخصصة 
ر إنشاء (وحدة التعامل مع قضا االبتزاز) يف الرقاة الشرعيني ومعاجلي الطب الشعيب، وذكر التقري

، وأوضح أن من املبادئ املستقرة معاملة حاالت االبتزاز بسرية وجاري استكمال البقية بعض الفروع
شرف اهليئة دراسة مة حلفظ كرامة الفتاة ولتعيش حياة طبيعية بعد ختليصها، كما نفّ  ذ فريق علمي 

وسبل معاجلة ذلك،  يف اجلرمية ، وخطر استغالهلنستقصاء املشكلةال خاصة لظاهرة "هروب الفتيات"
ومثة أبواب خاصة يف التقرير لذكر األعمال املنجزة يف موسم احلج واملشاعر واملناسك واملسجد 

  النبوي.

ا، مثل: مهارات  هيل أعضاء ومنسويب اجلهاز اليت بدأ اجلهاز  كما تضمن عرضًا لربامج تدريب و
مج مهور التعامل مع اجل والتحدث اإلعالمي وإدارة املشاريع وحنوها، وعدد املستفيدين من كل بر

إلضافة لتفاصيل وإحصاءات كثرية علمية وإدارية وميدانية ميكن مراجعة هذا التقرير أو ما  تدرييب، 
سة مياثله من التقارير السنوية   .اليت تصدر عن الر

، بعد أن تبّني ضخامة الدور الذي ت ت اليت حسنًا قوم به مؤسسة احلسبة الرمسية، وهول اجلرائم واجلنا
سنأيت للتساؤل الربيء الذي يقول: ولكن التنظيم اجلديد امسه "تنظيم" وما املشكلة يف حتاصرها، 
  التنظيم؟!

، السعودي ائي" يف النظامتصور مفهوم "الضبط اجلن واحلقيقة أن جواب هذا السؤال كله يدور حول
ّس ، وخصوصاً امل مع جرائم يعترب الضبط اجلنائيأي مؤسسة تتعف هو القلب النابض  ؛يف حالة التلب

يبدأ من تلقي  ين شلل املؤسسة، والضبط اجلنائيالضبط اجلنائي عن اخلفقان يعسلطة وتوقف فيها، 
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سلطة  ، إىل أن يصل يف حالة التلبس إىلومساع األقوال ومجع األدلةواملعاينة البالغات والتحري 
  .)٤٢، ٣٤، ٣٣(نظام اإلجراءات اجلزائية:م وحنوها تيقاف والقبض والتفتيشاالس

لضبط اجلنائي وهم:  ) من نظام اإلجراءات اجلزائية٢٦كما حددت املادة ( هيئة اجلهات املختصة 
التحقيق واالدعاء العام، والشرطة، وضباط األمن العام واملباحث واالستخبارات والدفاع املدين اخل، 

ملعروف وحمافظو والنهي عن  احملافظات ورؤساء املراكز، ورؤساء املراكب البحرية واجلوية، وهيئة األمر 
  ، وكل جهة صدر هلا نظام خاص خيوهلا ذلك.املنكر

من املفاهيم  ويقامسه ومثة تفاصيل حول عالقة مفهوم الضبطية اجلنائية يف السعودية مبا مياثله ويقاربه
خارج حمل  ، وهووالشرطة القضائية اخل ة اإلدارية والضبطية القضائيةيف النظم املعاصرة كالضبطي

ارنة حول نظام املقاألكادميية و  يف الشروحات والدراسات املقالة، وميكن مراجعة تفاصيل املفهوم
ج ٢٠٠٣حممد العبدهللا  هـ،١٤٢٣اإلجراءات اجلزائية السعودي (مثل: إبراهيم املوجان  ، مدين 

  .هـ، وغريهم)١٤٢٩هـ، عبد العزيز بن مصلح الشمري ١٤٢٦فري هـ، سعد بن ظ١٤٢٥

، و  يف بداية إنشاء والية احلسبة يف عهد امللك عبد العزيز يف العشرينيات اهلجرية من القرن رخييًا
ت التأديبية   .احملدودة املاضي كانت هذه الوالية تزيد بسلطة بعض العقو

ملعروف وا  يف عهد امللك خالد، هـ)١٤٠٠لنهي عن املنكر عام (مث صدر أول نظام هليئة األمر 
  ).٤م:املضافة لسلطة التحقيق، ولكنه قيدها مبوافقة اإلمارة ( احملدودة وأبقى سلطة التأديب

ا، مث صدر نظام اإلجراءات اجلزائية الذي  هـ١٤٢٢ مث صدرت أوامر خاصة حتد من بعض صالحيا
  .الضبط اجلنائي جعلها فقط سلطة ضبط جنائي ضمن بقية سلطات

ومل يغّري هذا التنظيم سلطات اهليئة  ،هـ يف عهد امللك عبد هللا١٤٣٤مث صدر تنظيم اهليئة عام 
ا الفعلية   )،١٠، ٩، ٨(م: يف نظام الفعلي للصالحيات لكنه صاغ الواقع ،يف الواقعاملعمول 
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ل عتبار ٥لفاء الراشدين (م:سرية النبوية واخلوأضاف بعض العبارات حول الرفق واللني واالقتداء   ،(
.١٤٠٠أن نظام    هـ مل يعد معموالً به فعليًا

لغاء كامل  يقضي ظاهر نّصه والذياحلايل، عهد الهـ يف ١٤٣٧مث صدر هذا التنظيم اجلديد 
ت حمل اختصاصها، وجعلها فقط مؤسسة  صالحيات اهليئة كليًا يف الضبط اجلنائي للجرائم واجلنا

  .تشارك املواطنني يف التبليغ عن اجلرائم كرجل الشارع غري املسؤول من املواطن واملقيموتوعية، و  إرشاد

على نقل صالحيات اهليئة يف الضبط اجلنائي إىل  من هذا التنظيم اجلديد )٧ّصت املادة (حيث ن
الضبط  الشرطة وإدارة مكافحة املخدرات، ومنع مؤسسة اهليئة من كل درجات ومراتب سلطة

  بالغ جهات االختصاص فقط. - كغريها من املواطنني واملقيمني-وأن تكتفي اجلنائي، 

  هـ).١٤٣٤ن التنظيم السابق (م لنص وأما عامة مواده املتبقية فهي منقولة

مله أدرك فوراً أنه قرار غري مدروس البتة. وأول إشكال أمام هذا التنظيم اجلديد أن   من 

) ثالمثائة وثالثون ألف ومائتان ومخس ٣٣٠٬٢٣٥( د فقط:يئة اليت ضبطت يف عام واحمؤسسة اهلف
، مبا فيها من وقوعات السحر والشعوذة واالبتزاز وشبكات الدعارة واملسكرات وثالثون واقعة جنائية

ار رمضان والتحرش والشذوذ اجلنسي واحلفالت املاجنة والقمار إلفطار  اهرة   واملخدرات وا
لشرطة أن تستوعب كل عمل يف سنة واحدة، يراد من اأن كل هذه واآلداب العامة اخل، والحظ 

  يف حلظة واحدة!  مؤسسة أخرى

ل هناك عمل تنظيمي وتقنيين يف العامل يسري مبثل هذه الطريقة؟ فهذا يؤكد بال شك أن األمر غري ه
  .ئرة ، وفيه أنفاس االستعجالمدروس

ة وخصوصًا بعد أحداث الغلو واستحالل أن مؤسسة الشرطة تعاين من أعباء هائل يدرك املواطن
تمع أن هذا أّثر سلبيًا على كفاءة قيام  الدماء وتدمري املنشآت، ويتحدث كثري من الناس يف ا
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ملهام التقليدية كمواجهة سرقة السيارات والسطو وحنوها االشرطة  ص اهتمامها تقلّ ذلك تبعًا ل ، وأ
دة كفاءة مواج هة اإلرهاب، فكيف يتم إغراقها يف حلظة واحدة مبا هو دون ببعض امللفات األمنية لز

  نصف مليون واقعة جنائية يف سنة واحدة كانت تواجهها مؤسسة ضبطية أخرى؟!

العتبار: هل يستطيع جهاز الشرطة أن يستوعب مطالب جهاز ضبط  فهذا سؤال جيب أن يؤخذ 
ا، دفعة واح   دة؟جنائي آخر، ذي اختصاصات خمتلفة ال خربة له 

نعم، لن يكون هناك إن شاء هللا انفالت، ولكن سيكون حتمًا اضطراب ال يسر من حيب اخلري 
تمعه.   للمسلمني و

قد ذكر بعض أهل اخلربة أن هناك قرائن أخرى أيضًا على االستعجال يف إصدار التنظيم كشفته و 
! وهذا هذا التنظيم منح الشرطة سلط أخطاء الصياغة، ومما ذكره أهل اخلربة: أن ة التحقيق مطلقًا

  ، فالشرطة ليست جهة حتقيق يف األصل.أصالً  اإلطالق خمالف لنظام اإلجراءات اجلزائية

غ عنها عضو اهليئة يف أشد ما يكون  - وهو حيدث ألول مرة–كما أن التنظيم  جعل اجلرائم اليت يبّل
فجعل معيار  ) خمالفات من هلا يظهر ما شأن يف البالغات تقدميمن الصياغة العائمة حيث يقول (

املخالفة حبسب نظر عضو اهليئة وما يظهر له، فيتصل على الشرطة ويقول أرى أن هذه خمالفة! 
  فكيف يتعامل منسوبو الشرطة مع منسوبو اهليئة أمام هذا الغموض؟!

 أن يعين وهذا ) منعت اهليئة من "متابعة" اجلرمية،٧ومن االندفاع يف صياغة هذا التنظيم أن املادة (
ا عفو اخلاطر ا عضو اهليئة جيب أن يكون علم  أن مير  بعد ذلك مث جيب عليه ،اجلرمية اليت يعلم 

، حىت لو كان ملزيد املعلومات اليت تفيد جهاز وال يتابع أي خيط من خيوط اجلرمية ،مرور الكرام
ته فهذه املتابعة الشرطة! فإذا وقع من عضو اهليئة "متابعة" أي شبهة جنائية للتأكد من مالحظ

  انتهاك لتنظيم اهليئة اجلديد! 
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فهذا  ،وهذا يعين أن رجل اهليئة األفضل له أن يبلغ الشرطة عن اجلرمية كمواطن خارج الدوام الرمسي
إنكاره واحتسابه! فهو كمواطن يستطيع أن يتحقق من خيوط اجلرمية أفضل أكثر جدوى يف حتقق 

ين صارت أكثر من األول! برغم أن الثاين كان يفرتض أنه هو منه كعضو هيئة! ألن القيود على الثا
  املختص!

أو كما يقول  مث إن وضع نظام جيعل من صالحية اهليئة "تبليغ جهات االختصاص عن اجلرائم"
 هو أمر ال يعزز روح الثقة بني املواطن واملسؤول، )تتوىل اهليئة تقدمي البالغاتالتنظيم يف املادة السابعة (

،إذ قد يش و أمر  مشاع لكل ألن "تبليغ جهات االختصاص" ه عر بعض املتابعني أن هذا فيه تذاكيًا
) من نظام اإلجراءات اجلزائية، فهل التبليغ أصالً حيتاج ١٥املادة ( ذلك مواطن ومقيم كما نص على

  إىل "صالحيات"؟ 

يمكنه أن يبلغ ف ،جهات االختصاص مبعىن أن عضو اهليئة ال حيتاج أن يعمل يف اهليئة حىت يبلغ
 .أي مهنة أخرىوهو يعمل يف الشرطة عن أي منكر 

عن غريها، فأما إن كان عمل اهليئة هو أنه  كليًا أو جزئياً   هو ما تنفرد به مؤسسة مث إن "االختصاص"
حيق هلا تقدمي البالغ للشرطة، فهذا ليس اختصاص أصالً، إذ هي ال تنفرد به، بل هو حق لكل 

  مواطن ومقيم.

ما و  بعضو اهليئة وإرادة قمعه االستهانةن اللغة املستخدمة يف هذا التنظيم يلمس فيها املواطن روح مث إ
، وكأنه عبء ال موظف يعمل يف مهمة ضبطية جنائية ضمن جترئة اجلمهور عليهينتج عن ذلك من 

 أو ليهمع التحفظ أو األشخاص إيقاف اهليئة أعضاء أو املراكز لرؤساء وليس:٧م( :مؤسسات الدولة

م ئقهم طلب أو مطارد م من التثبت أو و   .)متابعتهم أو هو

حىت أنين وأ أقرأ هذا النص املكرر مرتني، مرة جيعل هذه االختصاصات للشرطة ومكافحة 
من صاغ التنظيم  املخدرات، ومرة بتأكيد نفيها عن اهليئة، يف نظام ال يتعدى بضعة مواد؛ شعرت أن
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ألنظمة والتشريعات، بل كأنه أحد املنخرط   ني يف الصراعمل يكن حمايداً من أهل االختصاص واخلربة 
ذا. - إن شاء هللا-، واملسؤولون والرتاشق اإلعالمي ذي الصلة الليربايل اإلسالمي   ال يرضون 

مطلب احلقيقة أن و  الح"،يقول البعض أن هناك يف اهليئة جتاوزات كثرية وهي حباجة إىل "إص
 اإلصالح مطلب عظيم، ومجيع مؤسسات الدولة بل حنن كأفراد أيضًا حباجة إىل إصالح مستمر،

صالح، بل هذا "إلغاء": التنظيم  ولكن الواقع أن هذا   ليس 

فال حيق لك استيقافه وتفتيشه، بل  ريب حني تقول مثالً لرجل "اجلمارك" إذا رأيت متلبسًا جبرميةف
لشرطة أو مكافحة املخدرات، فهل هذا تت للجمارك أم هو يف جوهره إلغاء  تنظيمإصالح و صل 

  له؟!

خمالفًا يتجاوز اإلشارات ويسري بسرعة جنونية على وشك أن وحني تقول ملوظف املرور إذا رأيت 
أم يهلك الناس فال حيق لك استيقافه بل تبلغ عليه الشرطة فقط، فهل هذا إصالح وتنظيم للمرور 

  إلغاء له؟!

ت املنشآت وحنو ذلك، له سلطة  بل إن احلارس املدين (السكيورييت) الذي يكون على األسواق وبوا
جلرمية، كما ينص النظام  للحارس املدين سلطة ضبط الشخص أو األشخاص (الضبط للمتلبس 

جلرمية   ].٥).[الالئحة التنفيذية لنظام احلراسات املدنية، م:املتلبسني 

ً على ما يقارب نصف تالكربى اليت  من احملزن أن تكون مؤسسة الضبط األخالقي أليس قبض سنو
د دفعة واحدة مجتُ مليون جرمية  ب السوق نفسه ، ويتاح للحارس املدينان مهامهرّ أن  الذي على 

  يكون له صالحيات الضبط اجلنائي؟! 

، فإن واملراد أن من يقول أن هذا التنظيم اجلديد هو ضبط للفوضى ، فهذا التصوير عكس الواقع متامًا
تنظيم الفوضى هو إعطاء املؤسسة الصالحيات وحماسبة املقصر، أما إلغاء الصالحيات من أي 

  للفوضى، بل هذا فتح الباب للفوضى. اً س ضبطيمؤسسة حكومية، فهذا ل
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) وحتتاج إلصالح أن مؤسسة اهليئة فيها جتاوزات من جهة عنجهية وصلف أفرادهامث إن هذه املقولة (
هر العلمي واالبتعاد عن أجواء املشاحنات.   حباجة إىل وضعها حتت ا

ُ ف شخص يفكر بطريقة غري فهو فال شك  يف جهاز اهليئة كابر ويقول أنه ليس هناك أخطاءمن ي
، ولكين  ال أعلم أحداً من املتصدين لإلصالح يف جمتمعنا يقرتب من  -وبكل أمانة–موضوعية كليًا

  .قول، وما مسعت أحداً تلفظ مبثل ذلكهذا ال

إلضافةولكن املطلوب هو التدبر والت   إىل معطيني:  أمل يف نسبية هذا اخلطأ 

لنسبة إىل كمية الوقوعات والضبطيات املعلنة رمسيًا للهيئة، فنحن مسعنا مثالً يف العام املاضي  األول 
ا كانت  عدة وقائع وأخطاء سّلط عليها اإلعالم الليربايل ألسنة واقعة،  )٢٠(التشنيع، لنفرض أ

، ف إليها ِضعفها أيضاً ولنض موع أربعون خطأ يف السنة، افرتاضيًا مث لنحسب مقدارها  وليكون ا
  هي: ، فستكون النتيجة أن نسبة اخلطأ يف اجلهاز)٣٣٠٬٢٣٥( لنسبة إىل معدل الوقوعات السنوية

١٬٢%.  

ن هذا اجلهاز متميز يف ندرة أي خبري إدراي ألن يقول أ عليك لو عرضت هذه النتيجة على 
  !اخلطأ وليس العكس

ألخطاء الطبية يف املستشفيات، واألخطاء اهلندسية يف مؤسسات بل لو قارنت هذه النسبة 
لكانت النتيجة مدهشة، وهل ميكن أن يقول قائل إن احلل للطب واهلندسة هو  ؛وحنوها اإلنشاءات
  إغالقها؟!

ستمرار  اوزات بعض املعلمني حبق الطالب متعددةلم أن جتبل حنن نع ، فهل بعضهاوينقل لإلعالم 
  يقول قائل أن هذا يعين أنه جيب إلغاء التعليم؟



 ١٦من  ١١الصفحة 

 

أم هل يقول قائل أنه ثبت أن املرأة ألطف من الرجل يف التعليم، وعليه فيجب تعطيل تواصل املعلمني 
هم شيء فيبلغون املعلمة املرأة وهي بدورها تنقله الرجال مع مجيع فئات الطالب، وإذا كان لدي

  للتالميذ؟!

تمع؟!   هل هذا تفكري موضوعي يف مشكالت ا

أن أي قارئ موضوعي يدرك جيداً أن اإلعالم الليربايل يتعامل مع أخطاء وجتاوزات  املعطى اآلخر:
سلوب لتحزب والعصبية التيارية وا االحنيازيوظف فيه كل ما تعرفه البشرية من آليات  أعضاء اهليئة 

  .لبواعث صراعية معروفة وغري نزيهة

ً يف بعض ذلك،  فإذا قارنت ذلك بشدة حماسبة أفراد اهليئة على أخطائهم، بل والتعسف أحيا
  أدركت حجم الظلم الذي وقع عليهم.

وحني احلديث عن األخطاء واهلفوات فيجب التأكيد على أن من أسباب وقوع بعض أفراد هذا 
ً هو "رسالية" أفراده، فكثري من أجهزة الضبط اجلنائي تعاين من تقاعس اجل هاز يف اخلطأ أحيا

ا النظامية يف الضبط والتحقيق، بينما هذا اجلهاز يعاين من شدة رسالية  أعضائها عن تنفيذ التزاما
  أفراده يف القيام مبهامهم.

لن سبة للقطاعات األخرى اليت حيصل ولذلك فربغم أن هذا اجلهاز ليس فيه إغراءات مالية 
منسوبوها على رواتب جمزية، إال أنك جتد أعضاءه صابرون حمتسبون على شظف الراتب من أجل 

  رسالة النهي عن املنكر اليت يعيشها ويستعذب السهر والعناء ألجلها.

إلجراءات املعتادة، ومل يسمع املوا طن مبشروع التنظيم ومن األمور الغريبة يف هذا التنظيم أنه مل مير 
األنظمة، بل مل يسم حىت "نظام" وإمنا تنظيم  ات سّن قبل صدوره، كما هي العادة املتبعة يف إجراء

  وصدر بقرار.
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 ُ درس جيداً ما نبه عليه غري واحد من أهل اخلربة أن ومن العناصر اليت تؤكد أن هذا التنظيم مل ي
إلبالغ عنه، فكيف يبلغ عن من التنظيم منع رجل اهليئة من أخذ أي معلومات عن امل تهم، مث أمر 

لصفات اجلسدية فقط، فاملعلومات اليت يقدمها رجل اهليئة  ال يعلمه؟ وهذا يعين أن البالغ يكون 
م ولون ثوبه ومشاغه وحنو ذلك فقط، كما يفعل ذلك رجل للشرطة هي من جنس طول وقصر املته

  الشارع العادي.

ير جمتمعنا وكأنه كينفلت بسبب جتميد اهليئة" وهذا اعرتاض مبين على هناك من يقول "ملاذا يتم تصو 
دة الفساد فليست مشكلة ، فهذا االعرتاض يكشف خلالً أن املشكلة فقط يف االنفالت التام، أما ز

  .مسبقًا يف التفكري اإلصالحي

ال خيتلف  وهذا منطق أهوج وآخر يقول "من يرى أن عرضه لن حيميه إال اهليئة فهي ليس برجل" 
ي ومن يرى أن أمنه لن حيميه إال الشرطة فليس و عن من يقول: ال مانع من حتويل الشرطة جلهاز توع

  .برجل

أو من يقول: جيب حتويل القضاء إىل مؤسسة تثقيف حقوقية فقط ومن يرى أن حقوقه لن يفصل 
  .فيها إال القضاء فليس برجل

 ومن يرى أنه لن يقاوم احلوثيني إال هم فهو ليس أو من يقول: جيب إرجاع جنود من احلد اجلنويب
  برجل.

  لك، فهل هذا عقل ومنطق وموضوعية؟ذوحنو 

م  تمع املسلم كله وكأ املصلح الصادق يفرح بتقوية مؤسسة الضبط األخالقي ألنه يفكر يف نساء ا
  أخواته وشقيقاته فهو حريص على حفظهم وصيانتهم.
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عتداء فقط، ألن عقله مقصور يف فهم اجلرمية على "املنظور وهناك من يتحدث عن التحرش واال
الليربايل"، فمثل هذا يرى أن الفواحش الرضائية مثالً ليست جرمية! وأن الشركيات ليست جناية طاملا 
ليس فيها اعتداء على الغري، وهذا الصنف مشكلته ليست يف تنظيم اهليئة، بل يف أصل مفهوم املنكر 

، فهو ال يعد منكراً إال ما فيه اعتداء على حرية الغري، وأما انتهاك الشريعة فليس واجلرمية يف اإلسالم
  عنده منكر أصالً.

ملعروف والنهي عن املنكر" ذات الصالحيات الفعلية؛ تعّدها الدولة  لقد كانت "هيئة األمر 
ا الدولة الوحيد لشريع ةالسعودية مفخرة دينية هلا حني تتحدث عن أ ة، وكان املدافعون اليت حتكم 

لشريعة ين عنصر بعد احلرمني هو أن هذه الدولة  لقياس لغريها عن اململكة وعالقتها  يذكرون 
ملعروف والنهي املنكر"فيها جهاز يقوم على  ، ومن احملزن أن يكون قد مت التخلي عن هذه "األمر 

  املفخرة الدينية إن كان هذا التنظيم على ظاهره فعالً.

ت الدولة السعودية هو وال يش ديد خارجي اليوم قلب حسا ك أي قارئ لألحداث أن أخطر 
سم الدين، وال يشك املتابع أيضًا أن من  "التهديد اإليراين"، والغول اإليراين حيشد أتباعه وميليشياته 

ه ويعبئهم سم  أخطر ما يواجه اململكة داخليًا هو "الغلو واستحالل الدماء" والغلو جيند ضحا
لشريعة.   مواجهة الدولة اليت ال حتكم 

مل املراقب هذين اخلطرين اللذين يركبان عربة الدين املنحرف أدرك أن أقوى وسيلة يف  فإذا 
مواجهتهم متتني الدين الصحيح، وأن التخلي التدرجيي عن األوراق الدينية يف الشرعية السياسية يعين 

ملزيد من املستندات و    أدوات الصراع.تزويد اخلصم 

من اخلاسر من هذا القرار؟ اخلاسر ليس العلماء والدعاة واملصلحون، حىت أن بعضهم من شدة 
  استحواذ هذا الشعور عليه صار يعد نفسه يف هذه املسألة خارج اخلريطة أصالً..
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، حنن الذين ختلينا يف ليلة واحدة عن مؤسسة كانت تسهر على  ولكن اخلاسر حقًا هو حنن مجيعًا
لنهار.. ، يواصلون الليل    توفري مناخ أخالقي صحي لنا وألسر

ليبه املستمر والبعض يتصور أن اإلعالم الليربايل هو الذي صنع القرار ، وهذا حتليل عرب تشويهه و
، فالقرارات الكربى تفرضها ظروف سياسية هي أعىت من كل الالعبني الكبار يف ق يف نظريغري دقي

تمعية لقرار مطبوخ  نعم، اإلعالم الليربايل قد يكون له دور يف التهيئة التغريبية اإلعالم الليربايل، ا
ا علينامسبقاً  ، كتعزيز شرعية الغلو بتسليمه ، أو وضع مستندات إضافية يف يد األعداء يتسلطون 

  ، لكنه أعجز بكثري من أن يصنع األحداث الكربى والقرارات املفصلية.الرتاث السين

فسري احلدث؟ وكيف نتج القرار؟ هناك اجتاهات كثرية يف تفسري الواقعة، فثمة من يرى أن إذن ما ت
، وآخرون ورغبة يف احلل اجلذري هلذه التجاوزات القرار جمرد رد فعل بسيط للتجاوزات الفردية السابقة

 ِ إلرهاب حبسب جة ليرون أن القرار هو رضوخ للضغط الغريب املباشر للتغيري الثقايف يف املنطقة املنت
ن  املنظور الغريب ومن ضمن العناصر عندهم ما يسمى البوليس الديين، وهناك من مييل للتفسري 

مج التحول الوطين" املنهمك يف احملور االقتصادي وتوفري البيئة اجلاذبة  القرار جزء من مشروع "بر
مج عنصر "الرتفيه" وأن ورش العمل  يف املشروع خرجت لالستثمارات ومن ضمن عناصر الرب

وهناك من يرى أن اإلعالم بتوصيات كان من ضمنها أن مؤسسة احلسبة معيق لطموحات املشروع، 
مج التحول الوطين ال ال يوجد إجبار غريب  الليربايل أعجز من أن يصنع القرار وأنه مباشر وأن بر

ذا الشكل صحاب هذا التفسري أن وإمنا يرى أ املفاجئ ميكن أن ينتج قرارات صادمة اجتماعيًا 
اليت يفرضها الغرب  على العرش لشروط التنافس السياسيائية وخمرجات مألوفة القرار هو حمصلة 

  ، ومثة تفسريات أخرى.على املنطقة

لضبط: صيغة التعامل مع احلدث؟وعلى أية حال ال يعنينا هنا الرتجيح بني التفسريات،    وإمنا يعنينا 
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صيغ التعامل "االندفاع والتهور"، فبعض الناس قد يرى أن التهديد فالذي أراه أن من أخطر 
ينتج  لفوضى هو سبيل اسرتجاع صالحيات مؤسسة الضبط األخالقي، وهذا تفكري فيه طيش

عكس املقصود، بل ال أحصي كم رأيت االندفاع ينقلب إىل االنكفاء إىل الداخل وسيطرة اليأس 
  اإلصالح. ، واالنسحاب عن استحقاقاتواإلحباط

يبحثون عن أقوى تغريدة فيها حتدي سياسي قبيل اخلط األمحر األخري وآخرون يف مثل هذه األحوال 
للسقف السياسي، دون تفكري جدي بسبل اإلصالح، وهذا بصراحة تفكري غري رسايل، وفيه 

  البسالة الومهية. استثمار للمنكرات لبناء جاه

حيل، وال أن نفرض ما خيرج عن قدرتنا وإمكاننا، وإمنا أن نصنع املست عند هللا ليس املطلوب منا
   الذي قال هللا عنه: "اإلعذار"الواجب أن نضع بني يدينا االجتهاد يف 

إِذْ ( ْت  وَ مْ  أُمَّةٌ  قَاَل هُ نـْ َ  مِّ ا تَعُِظونَ  ملِ مً ُ  قـَوْ َّ مْ  ا ُكهُ ِ ْهل مْ  َأوْ  مُ هُ ُ بـ ِ ّذ عَ ةً  قَاُلوا َشِديًدا َعَذًا  مُ ِذرَ عْ ُِّكمْ  إَِىلٰ  مَ ب  رَ
مْ  لَّهُ عَ َل تـَُّقونَ  وَ َ   ).يـ

عدم اليأس من التواصل مع املسؤولني ال  األول أقنية: اإلصالح يف تقديري جتري يف ثالثوسبل 
افقط السرتجاع صالحيات مؤسسة احلسبة دة وتطوير إمكانيا   .أيضاً  ، بل لز

ملعروف والنه تمعي بشعرية األمر    ي عن املنكر والتعبد  بدعمها.الثاين: مواصلة نشر الوعي ا

ا السياسية بل  لرمسية واعتقال التفكري اإلصالحيوالثالث: عدم االحتباس يف مؤسسة احلسبة ا برها
ملعروف والنهي عن املنكر وإنشاء اجلميعات ودعم  ينبغي التجديد واإلبداع يف وسائل وآليات األمر 

ت   معية ملفهوم النصيحة والتناصح.األفكار اخلالقة واملبدعة واإلشاعة ا

ملعروف والنهي عن املنكر، ويتقرب  ألمر  يسعى املصلح لتقوية أي مؤسسة أكثر جدية يف القيام 
لغرية والغضب  ورسوله، ولكن إن مل يتحقق ما اجتهد يف حتقيقه فال يعين أن الصراع مع أهل   



 ١٦من  ١٦الصفحة 

 

وجيتهد حبسب إمكانه، وهللا سبحانه هو الذي يقدر الباطل انتهى، بل مايزال املصلح يستعني  
ب من خبالف غرضه وخيتار، مث يتلمس املصلح دقائق حكمة هللا فيما يقع ق  غَل ُ ، فما أكثر ما ي

ً أخرى ما طرأت للناس ببال،  َعَسى(اإلصالح تعلق الناس به ويفتح احلكيم اخلبري أبوا ُهوا أَنْ  وَ  تَْكرَ
اً  ئَ ُهوَ  َشيـْ رٌ  وَ ُكمْ  َخيـْ َعَسى َل بُّوا َأنْ  وَ اً  ُحتِ ئَ ُهوَ  َشيـْ ُكمْ  َشرٌّ  وَ ُ  َل هللا مُ  وَ َل عْ َ تُمْ  يـ أَنـْ ونَ  َال  وَ مُ َل عْ   .)تـَ

ملعروف والنهي عن املنكر، بل أخطر منه بال  ألمر  إن أخطر ما يقع ليس تكبيل أيدي جهاز قائم 
ليأس واإلحباط، وهذه أعظم ما يسعى له املفسدو  ن احملاربون ألصل مبدأ شك تكبيل القلوب 

نتهاء األمور وموت فرتاهم ، النهي عن املنكر، فيما يسمى "احلرب النفسية" ال يكفون عن التهويل 
  احلسبة اخل ال ليغتالوا جهازاً ومؤسسة، بل ليغتالوا قلوب املصلحني وحيقنوا مهتهم بسموم اإلحباط..

ريخ البشرية، ك مل كلمة أحد سادات املصلحني يف  يف يكتب بنور القرآن، وينظر بني غمرات و
، حيث يقول اإلمام ابن تيمية:   املنكرات ومكر املفسدين بعني التوكل والثقة 

وكثري من الناس إذا رأى املنكر أو تغري كثري ، فاملؤمن منهي أن حيزن عليهم أو يكون يف ضيق من مكرهم(

ح كما ينوح  لصرب  ،وهو منهي عن هذا ،ائبأهل املصمن أحوال اإلسالم جزع وكل و بل هو مأمور 

وأن العاقبة  ،وأن يؤمن  مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ،والتوكل والثبات على دين اإلسالم

  .)للتقوى

  وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

  أبو عمر 

من رجب لعام    هـ١٤٣٧اجلمعة 


