
 بين الكفاءةوالوالء

 

 والوالء ،  للمهنة والوالء ، للعمل والوالء ، للوطن الوالء مع الكفاءة إذااجتمعت

 ما،أو لشخص الوالء كان إذا أما ، منشود أمل فذاك ، اإلنسان به يعمل الذي للمكان

 أو الكفاية أو األمانة حساب على والتقديم االختيار  مناط هو ، ما حزب أو ، ما مجاعة

 وهما الوطنية، مقاييس يف ،أم الشرع مقاييس  يف سواء ، خطري جد أمر  فهذا الكفاءة

  َجَماَعٍة َعَلى َرُجاَل اْسَتْعَمَل "َمِن:   (وسلم عليه اهلل صلى) نبينا ،يقول الينفكان مرتبطان

 أن اْلُمْسِلِمنَي"،على َوَجِميع َوَرُسوَله، اللََّه َخاَن َفَقْد ، ِمْنُه  ِبَذِلَك ْوَلى ِفيِهْمَأ َأنَّ َوُهَوَيْعَلُم

 سبحانه احلق يقول معا، والكفاءة األمانة تتطلب صغرًيا أو كبرًيا شأنها كان أيا الوالية

 َعِليٌم" َحِفيٌظ يِإنِّ ِاأَلْرِض َخَزآِئن َعَلى َاْجَعْلِني "َقال( :  السالم عليه) يوسف لسان على

( السالم عليه) موسى شأن يف( السالم عليه) شعيب ابنة لسان على سبحانه ،ويقول

 وال جتدي وحدها األمانة فال األِمنُي" ، اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرَت َخْيَرَمِن ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه "َياَأَبِت:

 . يغين  وحده العلم

 صلى) النيب اهلل يوليهق أن( وسلم عليه اهلل صلى) النيب الغفاري ذر أبو اسأل ومل

 ،إال وندامة خزي القيامة يوم ،وإنها أمانة وإنها”  ضعيف إنك ذر أبا يا( : وسلم عليه اهلل

 من كالًّ( وسلم عليه اهلل صلى) النيب ولَّى فيها " ،وقد عليه الذي ،وأدى حبقها أخذها من

 كبار وفيه اجليش قيادة إسالمهم حداثة مع وغريهما العاص بن وعمرو الوليد بن خالد

 بفنون وخربة وكفاية كفاءة من به يتمتعون كان ،ملا اإلسالم يف والسابقون الصحابة

 . والنزال القتال وضروب احلرب

 وتقديم،  والعشري األهل عام ، األسود العام إىل فيعيدنا اخلاصة اتالوالء تقديم أما

 اإلداري الفساد فيها ساد عقود إىل يردنا كما ، فاءاتالك سائر على اإلرشاد ملكتب الوالء

 واملتزلفني املنافقني ولبعض للوصوليني التقديم كان حيث ، آثاره من نعاني مازلنا الذي

 ، األكفاء على األكفاء غري فنقدم ، والواسطة واحملسوبية الرشوة طرق ونحيسن ومن ،

 عن األكفاء بإبعاد عوراتهم يسرتوا أن األكفاء غري َهمُّ وأصبح ، واإلحباط الظلم فكان

 إليه ماوصلوا إىل الوصول أجل من مادفعوه اسرتداد على يعملوا نوأ ، جهة من طريقهم

 الفساد على الرئيس سيادة حرب تأتي هنا ومن،  أخرى منجهة مضاعفة أضعافا

 جذوره من الفساد اجتثاث على الشديد وحرصه،  واملفسدين



 شرعية غري وأساليب بطرق األكفاء أكتاف على يتسلقون الذين هؤالء أن شك وال

 دينهم حساب على ذلك كان لو حتى ، فوقهم من إرضاء على إال يعملون ال ، قانونية وال

 . الوطنية املصلحة أو مصلحةالعمل حساب على أو وضمريهم

 وال مبؤسسة الو البوطن ينهضوا أن الميكن الوصوليني النفعيني هؤالء أن والشك

 يف نفوسهم إن بل ، األكفاء تصعيد على حيرصوا ولن ، أهال هلا يكونوا مل ألنهم،  بأمانة

 كل حريصني ،وسيكونون املتميزين األكفاء هؤالء على باحلقد مليئة ستكون الغالب

 يراجعهم أن له ميكن وال ، الكامل بالوالء هلم يدين الذي األضعف تصعيد على احلرص

 . أعماهلم من عمال ينتقد أو تصرفاتهم  من شيء على يعرتض أن أو

 أو واخنداعها السياسيه اإلسالم مجاعات كبتهاارت اليت األخطاء أكرب من ولعل

 الشعائر ببعض االلتزام واعتبار،  الشكليات يف الدين وحصر،  الشكلية باملظاهر اخداعه

 للجماعة والء الناس فأكثر،  وموجباتها شروطها أهم بل القيادة تمقوما أهم هو التعبدية

 دنيا يف شيًئا حيسن يكاد ال باألمس كان من جتد فقد،  املناصب لتولي تأهال أكثرهم هو

 ما ولعل،  فيه له خربة وال به له عالقة ال مما،  أمورهم مقاليد من خطرًيا أمًرا يتوىل الناس

 خري السلطة ملقاليد اإلرهابية عناصراجلماعة تولي فور املصرية وزارةاألوقاف يف حدث

 وال بإدارتها وال األوقاف بعمل هلا عالقة ال جهات من أناس أتواب فقد،  ذلك على شاهد

 قصًرا األمر ومليكن،  للجماعة الوالء جملرد فيها التنفيذية املناصب أعلى ليعتلوا بفنياتها

،  مقيت سعار يف،  الدولة أجهزة من كثرًيا األخونة عمت بل،  وحدها األوقاف على

 الكفاءات لكل مثله ثاحلدي عصرنا يشهد مل رمبا وإقصاء،    للسلطة جاحمة وشهوة

 رمبا ذريًعا سقوًطا بسقوطهم عجل مما،  اجلماعة أبناء خارج من املخلصة الوطنية

 نهاية أنها ؤكدن جيعلنا مما،  كله للعامل حقيقتهم وكشف،  مثله احلديث تارخينا مليشهد

 وظلت،  رخيصة مزايدة هب وزايدت بالدين تاجرت أنها للجميع تأكد اليت اجلماعة هذه

 والداني القاصي وعرف،  أمرهم( وجل عز) اهلل كشف حتى،   طويال زمنا الناس ختدع

 .منهم واملكابرين النفعيني بقايا سوى موال من يعدهلم ومل،  طويتهم خبث

 وغري والكاذبة الزائفة الوالءات عن البعدب ذلك كل من نفيد أن ينبغي أننا على

 ال املرحلة هذه ألن،  به القيام على األجدر إىل األمر نسند وأن،  الوطنية وغري الشرعية

 . املخلص الوطين،  العليم احلفيظ،  األمني القوي غري حتتمل

 


