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من اصدارات قسم

االعالم



إقرأ.. دوما

يحيى الفتالوي

الخامتة  رسالته  تعاىل  الله  افتتاح  يكن  مل 

وأمته  النبي  اعالم  ملجرد  أو  عبثيا  أقرأ  بكلمة 

للقراءة  ملا  بل  فقط،  االسالمية  الرسالة  مبضامني 

من أثر فاعل يف حفظ وصيانة البرش كأفراد وأمم 

من مخاطر ترك القراءة وإهاملها وعدم اعطائها 

أهميتها وأثرها يف معرفة تفاصيل ومعاين االفعال 

من  آدم  بني  صيانة  ودورها يف  االخرى جميعا، 

الوقوع يف حبائل الشيطان وأتباعه.

واحدا  أن  وحديثا  قدميا  االمم  ادركت  وقد 

والسيطرة  االمم  عىل  القضاء  جوانب  أهم  من 

حالة  ونرش  الجهل  إشاعة  مقدراتها  عليها وعىل 

عدم االهتامم باملعرفة بني أبنائها، فراحت تكرس 

جهودها من اجل هذا الغرض، وهو ما نشاهده 

أو  هامشية  بقضايا  االمم  الهاء  عرب  ايامنا  يف 

االمة  فتنشغل  مفتعلة  ادخالها يف رصاعات  عرب 

الثقافية  بالجوانب  االهتامم  عن  وتتغاىض  بها 

والعلمية وغريها من جوانب النهوض والتقدم.

لتكون  الحديثة  التكنولوجيا  جاءت  وقد 

سالحا آخر من أسلحة تلك الدول يف تجهيل االمم 

وابعاد انظارها عن أمور وقضايا العلم واملعرفة 

يف  االمة  وبناء  إسعاد  شأنها  من  التي  الرصينة 

حارضها ومستقبلها، وليك تظل أمة خاملة تابعة 

ملا تخطط له دول االستكبار، وبخاصة تلك االمم 

يف  ومؤثر  بارز  ودور  عريق  ماض  لها  كان  التي 

بناء الحضارة االنسانية وعىل رأسها االمة العربية 

واالسالمية. 

أخرى  عنارص  االستكبار  دول  حددت  وقد 

املرجوة  النتائج  اىل  الوصول  سبيل  يف  مهمة 

فراحت  للدول،  االقتصادي  الجانب  رأسها  وعىل 

تسعى بشتى الوسائل اىل القضاء عىل الجوانب 

فكريا  االمم  انعاش  شأنها  من  التي  االقتصادية 

واملعرفة  العلم  اىل  والنظر  الخصوص  وجه  عىل 

باهتامم بالغ.

أهم  من  االقتصادي  االستنزاف  وكان   

الوسائل يف هذا الخصوص عرب توجيه نظر تلك 

الدول اىل أهمبة التسليح الحريب بشكل كبري من 

خالل ادخالها يف رصاعات مفتعلة ثم اغراقها يف 

العقوبات  فرض  اساليب  كبرية، فضال عن  ديون 

االقتصادية وغري ذلك وهو ما نراه جليا وواضحا 

يف منطقتنا العربية عىل وجه التحديد.

التقليل  نجاحها يف  بعد  االستكبار  وإن دول 

الزاخرة  االقتصادية  املوارد  وتأثري  اهمية  من 

الذي  العريب  النفط  رأسها  وعىل  العريب  للوطن 

واملفكرين  الباحثني  من  العديد  رأي  أصبح عىل 

اىل  اتجهت  به،  تذبح  وسيفا  االمة  عىل  وباال 

ويف  االخرى  الجوانب  عىل  للقضاء  السعي 

مجال  يف  وخصوصا  السياحي  الجانب  مقدمتها 

اآلثار ملا لها من دور مهم وكبري يف دعم االقتصاد.

داعش  تنظيم  به  قام  ما  يكن  مل  هنا  ومن 

االرهايب من تدمري لآلثار من باب الصدفة أو من 

بسبب الجانب الديني الذي ُخدع به الناس، إمنا 

بسبب اهميتها االقتصادية من جانب وأهميتها 

التاريخية من جهة كونها دليال عىل عظمة االمة 

عليها  وبالقضاء  االمم،  بني  املرموقة  ومكانتها 

بال  أمة  وتصبح  االمة  تنسلخ  فسوف  وتدمريها 

تاريخ او حضارة تستند اليها يف حياتها، وبالتايل 

سيتهيأ ألمم االستكبار مستقبال بث ما تشاء من 

افكار وأخالق وقوانني وغري ذلك .

من اجل هذا وغريه من االمور املهمة ثقافيا 

تحصني  يف  القراءة  أهمية  تعي  ان  لألمة  بد  ال 

أبنائها ضد مخاطر الغزو الثقايف وإحيائها وجعلها 

تأخذ مصافها ضمن االمم الحارضة لتكون فاعلة 

الزاهرة  االنسانية  الحضارة  بناء  يف  ومساهمة 

معرفة  يف  تعمقها  عند  خصوصا  للخري  واملحبة 

أسس االسالم الحقة الداعية اىل التعاون يف عامرة 

صالحا  خليفة  االنسان  وجعل  واالرض،  االنسان 

كام أراده الله وليس كام يريده الشيطان وأعوانه، 

ونبذ  الصالحة  واالعراف  الخري  قيم  نرش  وكذلك 

والتقليل  األمة  قدر  من  الحط  شأنه  من  ما  كل 

من دورها االنساين.  

في البدء
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اخبار محلية

عن  املقدسة  الحسينية  العتبة  أعلنت 

املبارشة مبرشوع وطني لرعاية املواهب القرآنية 

ويركز  العراقية  املحافظات  أبناء  كافة  يشمل 

عىل استقطاب املواهب النسوية بشكل خاص 

لتمثيل العراق يف املحافل الدولية.

الكريم  القرآن  دار  قسم  عضو  وقالت 

واملرشفة عىل املرشوع أمل العيداين ان “املرشوع 

يهدف اىل إعداد نخبة من الحافظات والقارئات 

لتمثيل العراق يف املحافل واملسابقات الدولية”.

 40 فيه  تشارك  “املرشوع  أن  وأضافت 

مختلف  من  الكريم  القرآن  لكل  حافظة 

املحافظات العراقية”. مبينة أنه “تم اختيارهن 

مرشوع  طالبات  من  حافظة   2500 بني  من 

األلف حافظ للقرآن الكريم الذي تبنته العتبة 

الحسينية املقدسة يف وقت سابق”.

عن  الكريم  القرآن  دار  أعلنت  ان  وسبق 

الوطني  املرشوع  من  األوىل  املرحلة  انتهاء 

لرعاية املواهب القرآنية الخاص بالحفاظ.

وأشارت املرشفة عىل املرشوع اىل ان “هناك 

برنامجا معدا للحافظات ضمن املرشوع يستمر 

املشاركات دروساً  فيه  تتلقى  كامل،  ملدة شهر 

متواصلة يف إتقان فنون الحفظ والتالوة”.

من  أجيال  وتنشئة  إعداد  القسم  ويرعى 

القراء والحفاظ للقرآن الكريم وسبق ان شارك 

املهمة  الدولية  املحافل  من  العديد  يف  العراق 

عىل هذا الصعيد.

املوقع الرسمي للعتبة الحسينية املقدسة

الخميس  يوم  املقدسة  كربالء  يف  انطلقت 

الثانية  الدورة  اعامل  أب/2017   10 املوافق 

يف  الرشيفة  واملزارات  املقدسة  العتبات  ملؤمتر 

العامل االسالمي.

وشارك يف الدورة التي ترعاها االمانة العامة 

للعتبة الحسينية املقدسة ممثلون عن العتبات 

العراق  الرشيفة يف كل من  املقدسة واملزارات 

وسوريا وايران.

املؤمتر  يف  الحسينية  العتبة  ممثل  وقال 

الحسينية  “العتبة  ان  الشامي  أفضل  السيد 

والجمعة  الخميس  يومي  مدى  وعىل  رعت 

واملزارات  العتبات  ملؤمتر  الثانية  الدورة  أعامل 

الرشيفة يف العامل”.

وأضاف أن “ هذه الدورة كانت تهدف اىل 

االرتقاء بطبيعة الخدمات التي تقدمها العتبات 

كافة  وتذليل  الزائرين  اىل  الرشيفة  واملزارات 

“ابرز  ان  موضحا  تواجههم”,  التي  العراقيل 

التي  االعتداءات  مناقشة  هي  الدورة  محاور 

طرح  قبل  املقدسة  العتبات  زوار  لها  يتعرض 

الرؤى املناسبة ملعالجتها”.

وأشار الشامي اىل ان، “الدورة ناقشت أيضا 

اىل  العالقة  ذات  والترشيعات  القوانني  بعض 

بأداء  املتعلقة  املقرتحات  بعض  مداولة  جانب 

وعمل العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة.

دار القران الكريم يطلق مشروعا إلعداد “ممثالت” عن 
العراق في المحافل الدولية

العتبة الحسينية المقدسة  تستضيف اعمال الدورة الثانية 
للعتبات المقدسة والمزارات في العالم االسالمي
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• السومرية نيوز 

• ياسني بوتيتي

• متابعة الروضة الحسينية

دعا رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، يوم الثالثاء 2آب2017م دول 

بالده  تقديم  عن  وكشف  اإلرهاب،  خطر  أمام  الرتاخي  عدم  إىل  العامل 

مرشوع قانون “مالحقة اإلرهاب” إىل مجلس األمن الدويل. 

وقال العبادي، يف مؤمتره الصحايف األسبوعي: إن العراق اقرتح مرشوع 

قانون مالحقة اإلرهاب أمام مجلس األمن الدويل.

واعترب العبادي أن: إعادة االستقرار إىل املناطق املحررة أولوية قصوى، 

عىل  حققناه  كام  اإلعامر  إعادة  يف  االنتصار  نحقق  أن  مضيفا“نستطيع 

داعش”.

يشار إىل أن العبادي أكد، يف وقت سابق، أن خطر اإلرهاب ال يهدد 

العراق فقط، بل يهدد دول املنطقة والعامل.

تحرير تلعفر

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، يف الوقت ذاته، قرب إصدار قرار 

عسكري النطالق عمليات تحرير مدينة تلعفر التي ال يزال تنظيم داعش 

يسيطر عليها.

وذكر أن االستعدادات قامئة لتحرير ما تبقى من األرايض “املحتلة”، 

وهنالك رضبات جوية منظمة للتهيئة لتحرير مدينة تلعفر الواقعة شامل 

املوصل، مشريا إىل أنه جرى وضع خطة ومتت مراجعتها قبل يومني.

لوجود جانب عسكري  أحدد موعدا،  سائرة، وال  “العملية  أن  وقال 

القادة  قرار  وننتظر  الجوي،  الغطاء  بتوفري  يتعلقان  لوجستي،  وآخر 

العسكريني إلعالن االنطالق”.

هذه  لتحرير  القطعات  جميع  مشاركة  عىل  مرصون  “إننا  وأضاف 

زمنيا  ووضعنا جدوال  التحرير،  عمليات  يف  تباطؤ  أي  نريد  وال  املناطق، 

إلعادة النازحني إىل أمين املوصل، ومستمرون بإعادة الخدمات األساسية”، 

مبينا أن أعداد “الدواعش” املتخفني بدأ يقل.

العراق: مشروع قانون عراقي أممي لـ”مالحقة اإلرهاب”

خضري  للمستشفى  اإلداري  املعاون  قال  

ياس ان “الكوادر الطبية العاملة يف مستشفى 

عىل  متوقعة  غري  انجاز  نسب  حققت  السفري 

صعيد عدد ونوع العمليات التي تجريها”، مبينا 

انه، “يف شهر متوز املايض اجريت يف املستشفى 

)1117( عملية جراحية”.

وأضاف خضري، أن “معظم العمليات التي 

العظمى  بني  تباينت  املستشفى  يف  أجريت 

التي  العمليات  جانب  اىل  العظمى  وفوق 

يف  “يتم  أنه  موضحا  رسيعة”  جراحة  تتطلب 

وال  ومعقدة  نادرة  عمليات  إجراء  املستشفى 

عىل  قادرة  العراق  داخل  مستشفيات  تتوفر 

إجرائها”.

وذكر أن مستشفى السفري تتفرد عن باقي 

الـ  عمليات  بإجراء  العراق  يف  املستشفيات 

العمليات  من  وهي  بالكىل،  الخاصة   )DNL(

الجراحية بالغة التعقيد ويستلزم إجراؤها توفر 

جانب  اىل  رفيعة  مهارات  متتلك  طبية  كوادر 

الكوادر  أن”  مضيفا  متطورة”  طبية  معدات 

بإجراء  نجحت  السفري  مستشفى  يف  الجراحية 

الحشد  جرحى  من  لعدد  تجميلية  عمليات 

الشعبي اىل جانب القيام بعمليات قص املعدة 

ملن يعانون من السمنة املفرطة.

بعض  يف  يستعني  املستشفى  أن  وأوضح 

داخل  من  تستقدم  طبية  بكوادر  العمليات 

املختصني  الجراحيني  خصوصا  العراق،  وخارج 

يف  بها  القيام  النادر  من  كان  عمليات  يف 

املستشفيات العراقية.

املعاون  وأشار 

ان  للمستشفى،  اإلداري 

من  املتواصل  “الدعم 

الحسينية  العتبة  قبل 

عام  بشكل  املقدسة 

الشيخ  الرشعي  واملتويل 

الكرباليئ  املهدي  عبد 

مكن  خاص  بشكل 

اإلنسانية  النتائج  هذه  تحقيق  من  املستشفى 

بهذا التفوق”.

السفري  مستشفى  أن  بالذكر  الجدير  من 

املقدسة  الحسينية  العتبة  قبل  من  أنشئ 

بهدف تقديم الخدمات الطبية للعوائل الفقرية 

إذ يجري  العراق بصورة مجانية،  واملتعففة يف 

للمرىض  الكربى  فوق  عمليات  املستشفى 

العراقيني بعد تعذر تأمينهم لكلف العمليات يف 

املستشفيات الخاصة او إجرائها خارج العراق.

مستشفى سفير االمام الحسين)( يحطم الرقم 
القياسي بعدد العمليات الجراحية “المجانية” يوميا
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اخبار العالم العربي

• )رويرتز، العريب الجديد( 10 مايو 2017

ارتفعت عقود النفط اآلجلة، اليوم األربعاء، بعدما خفضت السعودية 

البلدان املصدرة  الوقت الذي تسعى فيه منظمة  الخام آلسيا يف  إمدادات 

للبرتول )أوبك( لتبديد أثر زيادة اإلنتاج األمرييك التي تهدد بإحباط جهودها 

للتخلص من تخمة املعروض عامليا.

كام تلقى النفط دعام من انخفاض أكرب من املتوقع يف مخزونات الخام 

بالواليات املتحدة األسبوع املايض إذ تقلصت املخزونات 5.8 ماليني برميل 

معهد  بحسب  برميل  مليون   1.8 بانخفاضها  محللني  توقعات  مع  مقارنة 

البرتول األمرييك.

السعودية  الحكومية  أرامكو  رشكة  إن  لرويرتز:  قال  قد  مصدر  وكان 

ستخفض إمدادات الخام لزبائن يف آسيا بنحو سبعة ماليني برميل يف يونيو/ 

حزيران ضمن اتفاق أوبك لخفض اإلنتاج ويف إطار تقليص صادراتها بهدف 

تغطية الطلب املحيل املتزايد عىل الكهرباء يف فصل الصيف.

وتوازي السبعة ماليني برميل واردات النفط اليابانية يف يومني تقريبا. 

وطوكيو رابع أكرب مستورد للخام يف العامل. 

وأبلغت السعودية اليوم، مصفاة آسيوية واحدة عىل األقل بأول خفض 

يف مخصصات الخام منذ بدء تنفيذ تقليص إنتاج أوبك يف يناير/كانون الثاين.

النفط  وزير  وأكد  اإلنتاج،  خفض  اتفاق  متديد  إىل  املنتجون  ويتجه 

الجهود  لجميع  الكامل  بالده  دعم  األول،  أمس  املرزوق،  عصام  الكويتي، 

الرامية إىل إعادة التوازن للسوق النفطية.

املنتجة  الدول  بني  الدراسة  قيد  عديدة  خيارات  هناك  أن  وأضاف 

اتفاق خفض اإلنتاج “لكن هناك شبه إجامع عىل أهمية  بخصوص متديد 

متديد االتفاق ملدة ستة أشهر عىل األقل”، مؤكدا أن الكويت تدعم جميع 

الجهود من قبل الدول األخرى يف هذا االتجاه.

ويف السياق نفسه، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، منتصف 

زيادة  من  سنوات  بعد  توازنها  تعيد  النفط  “أسواق  إن  الجاري،  األسبوع 

املعروض، لكنه ال يزال يتوقع متديد اتفاق قادته أوبك، لخفض اإلنتاج، خالل 

النصف األول من العام ليشمل 2017 بالكامل”.

السابق  يف  أبقت  العامل،  يف  للخام  مصدر  أكرب  السعودية،  وكانت 

الذي  الوقت  يف  تغيري  دون  اآلسيوية  األسواق  يف  الزبائن  إىل  اإلمدادات 

خفضت فيه اإلمدادات ألوروبا والواليات املتحدة.

وأضاف املصدر أن الخفض يأيت وفاء لحصة السعودية من خفض إنتاج 

العام، عالوة عىل  من  األول  النصف  بها وذلك خالل  تعهدت  التي  النفط 

دعم أسعار الخام.

خفض صادرات النفط السعودية آلسيا يرفع األسعار

مئات القتلى من داعش فى ليبيا تنتظر إعادتها ألوطانها
  2017/24/7 •

قال مسؤولون محليون أنه: بعد مرور سبعة 

أشهر عىل دحر قوات ليبية لتنظيم داعش، ىف 

مدينة رست الساحلية ال تزال جثث مئات من 

مربدات  ىف  محفوظة  املتشدد  التنظيم  مقاتىل 

بانتظار نتيجة تفاوض السلطات الليبية مع عدة 

حكومات دول أخرى لتقرير مصريها.

ونقلت الجثث إىل مرصاتة، غريب رست، التى 

قادت قواتها القتال الذى أدى لهزمية التنظيم ىف 

رست ىف ديسمرب.

معنية  وحدة  عضو ىف  رويرتز  إىل  وتحدث 

مبكافحة الجرمية املنظمة ىف مرصاتة، وبالتعامل 

هويته  يخفى  قناعا  مرتديا  الجثث،  تلك  مع 

مئات  فريقنا  “انتشل  قائال:  أمنية  ملخاوف 

الجثث”.

الرئيسية  العملية  هى  “هذه  وأضاف: 

الجثث وتوثيقها  بالحفاظ عىل  لنا  التى تسمح 

وتصويرها وجمع عينات من الحمض النووي”.

املنظمة ىف  الجرمية  وقالت وحدة مكافحة 

مرصاتة، إنها بانتظار قرار من النائب العام الذى 

ال يزال يخوض محادثات مع حكومات أجنبية 

بشأن إعادة الجثث.

الرئيىس  معقله  ىف  داعش  تنظيم  وُهزم 

ىف  لضغوط  ويتعرض  العراقية  املوصل  مبدينة 

انضم  وقد  سوريا.  ىف  الرئيسية  قاعدته  الرقة 

قوته  أوج  ىف  كان  عندما  التنظيم  لصفوف 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  من  أشخاص 

وأوروبا.

 2015 ىف  رست  عىل  داعش  وسيطرت 

مستغلة االقتتال الداخىل بني الفصائل املسلحة 

الليبية. وكانت رست هى القاعدة التى شن منها 

النفط  حقول  عىل  هجامته  املتشدد  التنظيم 

والبلدات املجاورة.
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• الرشوق 25يوليو 2017

قالت الدكتورة آمنة نصري، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر 

باجتهاد  ترحب  إنها  النواب،  مبجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  وعضو 

األزهر الرشيف يف محاولته املشاركة يف التصدي لألفكار املتطرفة وتصويب 

الفتوى« يف  »أكشاك  فكرة  أن  اإلسالم، مضيفة  املغلوطة عن  املعلومات 

محطات املرتو تُعد اجتهاًدا غري صائب. 

املذاع  مسئوليتي«،  »عىل  بربنامج  لقائها  خالل  »نصري«،  وأضافت 

أن  االثنني،  أمس  اإلعالمي أحمد موىس،  البلد«، مع  عرب فضائية »صدى 

االجتهاد يجب أن يصحبه بعًدا علميًا وأدبيًا، وأن يتمتع ببعض الضوابط، 

يركب  رايح  اليل  لكل مقاٍم مقال،  تقول  متابعة: »هناك مقولة معروفة 

املرتو يا رايح بيجري لعمله، يا رايح مشوار، أنا مش فاهمة إيه حكمة 

اختيار مكان الكشك يف املرتو؟«.

وأشارت إىل اعرتاضها عىل فكرة األكشاك شكاًل وموضوًعا، متابعة أن 

األمر أصبح مادة للسخرية؛ نظرًا ألن الفكرة نفذت يف املكان الخطأ، وأنها 

قد اقرتحت من قبل أن يتم تخصيص يوًما تُفتح فيه أكرب قاعات جامعة 

األزهر؛ إلقامة ندوة ملناقشة أسباب كاًل من اإللحاد والرتاجع عن الدين 

واإلرهاب، يف لقاٍء مفتوح بني الشباب وعلامء األزهر. 

يُذكر أن أكشاك الفتوى بدأت عملها بافتتاح واحد يف محطة الشهداء 

من شبكة املرتو بالقاهرة، بالتنسيق بني مجمع البحوث اإلسالمية التابع 

لألزهر والرشكة املرصية ملرتو األنفاق، الجمعة املاضية، بعد أن انتهت من 

عملها بانتهاء شهر رمضان املايض.

مصر/ آمنة نصير: »أكشاك الفتوى« اجتهاد غير صائب

• رويرتز 01.08.2017 

• خالد عبد الله/

التهاب  مرض  تفيش  املتحدة  األمم  أكدت 

السحايا إضافة إىل وباء الكولريا يف اليمن، الذي 

اإلنساين  للوضع  مستمر  تدهور  ظل  يف  يعيش 

جراء انهيار النظام الصحي وشبكات املياه. 

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مدير  وأعلن 

يف اليمن، أوك لوتسام، يف مؤمتر صحفي أجراه 

“خالل  الثالثاء:  اليوم  صنعاء،  يف  الفيديو،  عرب 

وباء  إىل  إضافة  نواجه،  املاضيني،  األسبوعني 

تركب  أزمة  السحايا، يف  التهاب  تفيش  الكولريا، 

فوق أخرى”.

ألف   400 تسجيل  األممي  املسؤول  وأكد 

حالة يشتبه بإصابتها بالكولريا وألف وتسعمئة 

حالة وفاة مرتبطة بالكولريا يف اليمن.

فيها  مبا  األمراض،  انتشار  أن  إىل  وأشار 

واسع  نطاق  عىل  السحايا،  والتهاب  الكولريا 

ونظام  الصحي  النظام  انهيار  سببه  اليمن،  يف 

اإلمداد باملياه، جراء النزاع املسلح املتواصل منذ 

أكرث من سنتني. 

املؤسسات  نصف  قرابة  إن  لوتسام  وقال 

الصحية يف اليمن دمرت كامال أو جزئيا، يف حني 

مل يحصل أطباء كثريون عىل رواتبهم منذ نحو 

سنة. وقارن اليمن مع حافلة تتجه بأقىص رسعة 

إىل حافة الهاوية.

وشدد عىل أن إنقاذ البالد يتطلب استيفاء 

والثاين،  الحرب،  أولهام، وقف  أساسيني،  رشطني 

معالجة املشاكل اللوجستية.

ووفقا لتقديرات األمم املتحدة األخرية، فإن 

20 مليون ميني، أي قرابة 70 باملئة من سكان 

اليمن، يحتاجون إىل مساعدات إنسانية، ويعاين 

الحاد يف  النقص  األطفال من  مليونني من  نحو 

التغذية، يف حني تجاوز عدد النازحني 3 ماليني. 

األمم المتحدة تؤكد تفشي مرض التهاب السحايا في اليمن
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االعالم
تحفيز جماهيري وتحدي افتراضي

       يلعب االعالم  دورا رئيسيا واساسيا يف اوقات السلم والحرب، لهذا نحتاج اىل االنفتاح عىل املجال االعالمي والخوض يف مفاهيمه 

واسسه وضوابطه املختلفة، حتى نتمكن من استخدامه بالجانب االيجايب مقابل استخدامه السلبي من قبل جهات أخرى.

وقد برز دور االعالم يف زعزعة السلم عرب مترير الكثري من الرسائل االعالمية التي تهدد البنية املجتمعية للبلد املستهدف، اضافة اىل مترير 

االفكار التي تتبناها الجهات الراعية لذلك االعالم مبختلف توجهاتها، فضال عن استخدامه يف اوقات الحرب كونه يعد نصف املعركة.

وإن هذا األمر يستدعي من الجهات املعنية الوقوف عىل كيفية خلق جهاز اعالمي يتناسب مع الخطر الذي يستخدم االعالم كسالح اسايس 

يف حربه.

 من هذه االشكالية وظفت مجلة )الروضة الحسينية( هذه الصفحات ملعرفة اهمية االعالم يف اوقات السلم والحرب وماهي االلية التي 

ينبغي ان تتبع، من خالل عرضها آلراء عدد من املختصني يف املجال االعالمي.

تحقيق : إبراهيم العويني – سالم الطايئ/ تحرير : عيل الهاشمي

تحقيق

ِء
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فلحي: وجود حرية 

مفتوحة لإلعالم اتاح لألعداء 

مخاطبة الجمهور العراقي 

بصورة مؤذية

‚‚

‚‚

د. فلحي: وجود حرية مفتوحة لإلعالم اتاح لألعداء مخاطبة 

الجمهور العراقي بصورة مؤذية

جامعة  االعالم  كلية  يف  االكادميي 

تحدث  فلحي،  محمد  الدكتور  بغداد 

ان  قائال"  املعنوية  االعالم  قوة  عن 

يف  كبرية  معنوية  قوة  يشكل  االعالم 

التقنيات  توفر  الحارض؛ يف ظل  العرص 

التكنولوجية ووسائل االتصال الحديثة، 

االعالم  بان   نقول  ان  ونستطيع 

الجامهريي الذي بدأ بعد عرص الطباعة 

والصحافة منذ ذلك الوقت؛ بدأ يوظَّف 

مصطلحات  استخدام  وبدأ  والحروب  والرصاع  التنافس  يف  ويستخدم 

جديدة منها الدعاية، واالشاعة، والحرب النفسية، والعالقات العامة.

من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الدول  من  كثري  هناك  ان  وأضاف" 

كبري  عدد  وانتشار  دخول  شهد  حيث  العراق؛  ومنها  االعالمي  االنفتاح 

لوسائل االعالم'' منوها اىل أن'' هناك حصة كبرية  للقطاع الخاص يف االعالم 

املشهد  اصبح يشكل جزءا من  الذي  الرسمي  االعالم  اىل جانب  الجديد 

العام يف البلد، وقد لعب دورا كبريا يف العملية السياسية يف العراق من 

الناحية االيجابية والسلبية يف الوقت نفسه، حيث اصبح الجمهور يتابع 

من  التقييم  واصبح  قيود  او  رقابة  اية  دون  بشكل حر  السيايس  الحوار 

للبيئة االعالمية  نتيجة حتمية  خالل متابعته وبال تدخل خارجي، وهذا 

الجديدة التي اعطت هذه الفرصة للمتلقي،  من خالل توفر وسائل اعالم 

يسهل الوصول اليها.

  اما النواحي السلبية فمنها" ان االعالم منقسم عىل اساس طائفي 

وعرقي كام أنه ال يخضع اىل سلطة محددة وال توجد بيئة قانونية تنظم 

العمل االعالمي''. 

وختم فلحي حديثه بالتطرق اىل الجهات االعالمية املعادية واهدافها  

استهدفت  املعادية  االعالم  وسائل  من  الكثري  هناك  ان  شك  ال  قائال" 

لإلعالم  مفتوحة  حرية  وجود  وان  السياسية،  والعملية  العراقي  املواطن 

اتاح لألعداء مخاطبة الجمهور العراقي وبصورة مؤذية؛ مام سبب مشاكل 

نفسية للمواطنني؛ ومنها الحرب النفسية التي شنتها املنظامت االرهابية 

املسلحة  القوات  معنويات  وتدمري  واستهداف  االخرية،  السنوات  يف 

واملواطنني، ونرش الرعب والخوف'' مشريا اىل أن ''هذا كله كان له تبعات 

مرحلة  يبدأ  ان  استطاع  ما  لكنه رسعان  العراقي؛  املجتمع  عىل  مخيفة 

جديدة يف التصدي لهذه الهجامت املتتالية و املمنهجة للعدو من خالل 

فتوى املرجعية التي ساهمت بشكل كبري يف دحر هذه املنظامت ودميومة 

التعبئة النفسية للمواطن عىل وجه الخصوص، وتوحيد الشعب ضد هذه 

الهجامت ومتكنه من دحرهم وافشال خططهم املعادية. 

د. محمد فلحي
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د. خليل : توحيد الخطاب والدقة 

والنزاهة

خليل  عادل  الدكتور  االستاذ 

جامعة  اآلداب،  كلية  رئيس  الزبيدي، 

تحدث  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 

ان  وكيف  الحرب  يف  االعالم  دور  عن 

الحرب اعالمية باألساس قائال"  يتحمل 

املعارك، وال سيام  االعالم دورا كبريا يف 

حروب  الراهن  الوقت  يف  الحروب  ان 

املناسبة  االرضية  يهيئ  االعالم  اصبح  وبالتايل  االساس،  بالدرجة  اعالمية 

االعداء  فان  الوقت  نفس  ويف  الحروب،  من  كثري  يف  النرص  لتحقيق 

يستخدمون االعالم كوسيلة لتحقيق اهدافهم، وقد كان لإلعالم دور كبري 

أثاروا  وامنا  تدخل  جيوش  هناك  يكن  فلم  العريب،  بالربيع  سمي  ما  يف 

ووقفوا  االعالم،  السياسيني عن طريق  الفرقاء  بني  والتناقضات  الشعوب 

متفرجني ملا يدور من احداث.

وعن دور االعالم يف التصدي لهذا السيل الكبري من االعالم املعادي 

قال الزبيدي" هنا يأيت دور االعالم العريب للتصدي والوقوف بوجه هذه 

اتفق مع ما يسمى باإلعالم الحريب، الن ذلك  املؤامرات، وانا شخصيا ال 

الوقت  اعالميا، يف  الحرب  القيادة وتغطية  لها حق  يختص بجهة معينه 

االعالم  الجميع واعني هنا وسائل  تكون هذه مسؤولية  ان  الذي يجب 

املختلفة، من اجل تحقيق النرص وتقليل الخسائر يف ساحات القتال".

مؤكدا يف الوقت نفسه عىل رضورة" ان ال يتجاهل االعالم انه منصاع 

ألوامر قيادية توجهه وال يحق له تجاهلها او تجاوزها، كأن يكون بعض 

املراسلني او املحللني يظهرون يف شاشات التلفاز ويرصحون ان هناك تحركا 

للقوات االمنية خالل الساعات القادمة، فهذا غري جائز الن الحرب مبنية 

يؤدي  قد  العدو  اىل  مجانا  املعلومة  اعطاء  وإن  واملباغتة،  الرسية  عىل 

اىل زيادة الخسائر او عرقلة التقدم، اضافة اىل التحفظ عىل عدم اظهار 

تكون  القيادية يك ال  الشخصيات  صور 

مستهدفة، وايضا ان يكون املصور عىل 

حيادية يف التقاط الصورة؛ الن املتلقي 

وسيلة  او  منفذ  من  اكرث  لديه  اصبح 

مع  وتفاصيلها،  االخبار  عىل  لالطالع 

رضورة نقل املعلومة الصحيحة والتأكد 

من صحتها من خالل الناطق االعالمي 

مبعلومات  اإلدالء  وعدم  العسكري 

او  العسكرية  القطعات  تخص هيكلية 

تحركاتها، ومن الرضوري ان يتم ذلك من خالل الوسائل االعالمية بأنواعها 

يف نقل هزائم وخسائر العدو لتخفيف الضغط عن القطعات العسكرية 

ورفع الروح املعنوية لديهم.

 كام أن من الرضوري قبل كل يشء توحيد الخطاب والدقة والنزاهة 

يف نقل املعلومة، وهناك امر مهم هو ان تكون القطعات العسكرية تحت 

مسمى واحد وقانون واحد واالبتعاد عن املسميات املختلفة. 

د. الكعبي الصدمة االعالمية كفيلة بخلق خطاب اعالمي مؤثر

الدكتور رعد الكعبي،  كلية االعالم، جامعة بغداد تحدث عن االهداف 

واالساليب لوسائل االعالم قائال" نستطيع القول ان دور االعالم يف السلم 

يختلف عن دوره يف الحرب؛ من ناحية االهداف، واالساليب، والخطط، 

داعش  تنظيم  مع  للحرب  االوىل  االيام  ابان  العراقي  االعالم  صدم  وقد 

مركزية  وجود  وعدم  الخطابات  تشتت  بسبب  بأخطاء  ووقع  االرهايب، 

اعالمية تستطيع ان تعمل عىل خلق خطاب اعالمي موجه، لكنه استطاع 

بعد تلقي الصدمة من تعديل الخطاب االعالمي بخصوص املعركة والسري 

وفق خطط صحيحة، واستطاع ان يعمل عىل نقل الحدث، ومعالجته وقد 

ونجح يف ذلك.

د. رعد الكعبيد. عادل خليل الزبيدي
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الهاشمي: الحرب النفسية أكرث أهمية من العمليات العسكرية

هشام الهاشمي، باحث يف الشؤون األمنية واالسرتاتيجية، مركز النهرين، 

تحدث عن الحرب النفسية والقوة الناعمة يف مجال الحرب واملناورة يف 

ادارة الحرب قائال": ان الحرب النفسية تلعب دوراً مهام  يف نشوب الحرب، 

وهي أكرث أهمية من العمليات العسكرية والتسليح وتشكيل التحالفات، 

وحتى من العوامل االقتصادية، وأهم سبب لخسارة الحرب النفسية هي 

املناورة  يف  ويحتاجها  الحريب  اإلعالمي  يحملها  التي  الخاطئة  التصورات 

وعن  وامكانياته  نفسه  عن  خاطئة  تصورات  تتكون  فقد  الحرب،  وإدارة 

خصمه ونواياه وقدراته". 

وبنيَّ الهاشمي" ان الحرب النفسية هي الحرب الباردة، والقوة الناعمة، 

ترويجها،  وعرقلة  اإلشاعة  مكافحة  يف  الجديدة،  اإللكرتونية  والتقنيات 

وليست صناعة األكاذيب عىل طريقة برافدا الروسية''.

 وأشار اىل : ان إعالم اليوم مع األسف يف كثري من املواقع اإللكرتونية 

املواءمة  اجل  من  والطائفية  السياسية  األكاذيب  تسويقه عىل  يعتمد يف 

الناس، بأخبار مختلقة ال تراعي ضمريا  املخابراتية يك ترهق عيون وآذان 

املخابرات  إن  املجتمعات وأمنها ووحدتها"،  موضحاً"  استقرار  يهمها  وال 

األمريكية تعترب أن الحرب االلكرتونية ال تقل اهمية عن الحرب النووية، 

قادرة  اليوم   واألوروبية  والروسية  األمريكية  االستخبارات  اجهزة  ان  كام 

وخاصة  النشطة،  االرهابية  داعش  ومنها  حساب  أي  مكان  تعقب  عىل 

يوميا،  مشاركات  ثالث  من  أكرث  له  من 

او  حاسوبه  عىل  يشاهده  ما  ومعرفة 

يف  األمامية  بالكامريا  وتصويره  هاتفه 

يدري،  ان  دون  الهاتف  او  الحاسوب 

عىل  االلكرتونية  حساباته  واخرتاق 

والتنصت  االجتامعي  التواصل  شبكات 

عىل مكاملاته الهاتفية والرسائل النصية.

وعىل الرغم من جهود خلية اإلعالم 

األمني  الجانبني،  يف  املتميزة،  الحريب 

اإلرهاب قارصة  العالقة مبكافحة  تبقى مخرجات اإلعالم ذات  واإلعالمي، 

مقارنة باإلمكانيات املتاحة.

وختم الهاشمي حديثه قائال" ان إدارة اإلعالم األمني بحاجة دامئة إىل 

الجودة  يضمن  ومبا  النهائية،  باملخرجات  التحكم  عىل  القادرة  الشمولية 

واملصداقية، والجامعة املتطرّفة تحاول التقدم يف مواقع التواصل االجتامعي 

من  البديل سالحا  االلكرتوين  اإلعالم  ويعترب  الرسمي،  اإلعالم  مصادر  عىل 

أسلحة الحرب النفسية و"اإلرهاب الفكري" بيد تلك الجامعات.

وكالة  تحرير  رئيس  الخزرجي،  خميس  والصحفي  الكاتب  أشار  فيام 

استطاع  قائال":  االعالم  به  يقوم  الذي  الدور  اىل  االخبارية  نيوز  املوعد 

من خالل  داعش؛  حربهم ضد  يف  املقاتلني  معنويات  رفع  الحريب  االعالم 

االمنية  االجهزة  انتصارات  وتوثيق  ضده،  املعنوية  االنتصار  روح  تجسيد 

وبثها عرب وسائل االعالم املختلفة، كذلك عمل أفالم وثائقية عن بطوالت 

بتأسيس  العدو؛  اشاعات  تفنيد  من  ومتكن  وانتصاراتهم،  االمنية  القوات 

خلية االعالم الحريب، التي يكمن دورها يف التنسيق مع كافة وسائل االعالم 

القواطع،  مختلف  يف  الدائرة  املعارك  بصور  وتزويدها  واألجنبية،  املحلية 

وكذلك إظهار الصورة الحقيقية لقوات االمن و التعامل االنساين املتميز مع 

العوائل املوجودة يف معارك التحرير".

كثري من املواقع اإللكرتونية يعتمد 

يف تسويقه عىل األكاذيب السياسية 

والطائفية من اجل املواءمة املخابراتية 

يك ترهق عيون وآذان الناس بأخبار 

مختلقة ال تراعي ضمريا وال يهمها استقرار 

املجتمعات وأمنها ووحدتها

‚‚

‚‚

هشام الهاشمي
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التنمية البشرية ضرورة لالستقرار

حنان الُزعبي/ سوريا

اآلونة  يف  الحديث  كرث  العربية  الدول  بعض  تشهدها  التي  والرصاعات  الحرب  ظل  ويف 

األخرية عن التنمية البرشية وانترشت الدورات التدريبية الخاصة بها كالربمجة اللغوية العصبية 

والتنويم اإليحايئ وغريها.

التنمية  أن رضورة  الكريم مرسايب”  “عبد  البرشية  التنمية  مدرب  يؤكد  الصدد  هذا  ويف 

البرشية ال تقترص عىل فرتات الحروب واألزمات فقط بل تزداد أهميتها بسبب الحالة النفسية 

السيئة التي يعاين منها األفراد يف ظل هذه األزمات، فتكون مبثابة دافع لهم لالستمرار وتحويل 

األطفال  بالنسبة لرشيحة  البرشية وخاصة  التنمية  اىل مهارات عن طريق دورات  املعلومات 

واليافعني.

والدمار  الخراب  التنمية يف ظل  عن  نتحدث  أن  البعض  عند  املنطقي  من  يكون  ال  وقد 

والحروب التي تشهدها املنطقة العربية والتي انعكست سلباً عىل قطاع الصحة والتعليم وحتى 

املايض  الحروب يف  من  عانت  التي  الدول  أن معظم  نجد  للتاريخ  نظرنا  إذا  ولكن  االقتصاد، 

كاليابان عىل سبيل املثال استطاعت النهوض من جديد بعد الحرب العاملية الثانية رغم خروجها 

منها مدمرة منهكة عىل األصعدة كافة،  مام يدل عىل أن اليابانيني قد فهموا جيدا معادلة ارتكاز 

التنمية عىل اإلنسان .

مقارنة  البرشية  التنمية  وتحقيق  النهوض  مقومات  من  الكثري  ميتلك  العريب  الوطن  وإن 

بدول الغرب كارتفاع نسبة الشباب حيث تقدر نسبة الفئة الشبابية يف سوريا 50% بحسب 

الحرب،  بعد  الغربية  الدول  حال  من  بكثري  أفضل  سوريا  تكون  النسبة  وبهذه  االحصاءات، 

فالشباب هم الفئة التي يعول عليها باإلضافة لتوافر املوارد الطبيعية والجغرافية املعروفة يف 

الوطن العريب من غاز ونفط ومعادن وتراث سياحي ضخم.

ويشري مدرب التنمية البرشية السوري “ماهر شبانة” إىل أن التنمية البرشية تتصل بكافة 

أدوار ومفاصل الدولة السياسية االجتامعية السكانية...الخ، فالدول املتقدمة تضع خطة التنمية 

البرشية ضمن خطط الدولة السنوية وتلتزم بها وترصد لها امليزانيات الضخمة أما يف الوطن 

العريب وباألخص سوريا فيلزمنا الجهد املؤسسايت الكبري لالستفادة من جهود املدربني الفردية 

لتأطريها بهدف أسايس يخدم البالد عىل أصعدتها كافة .

و يكاد ال يخفى عىل أحد بأن هناك العديد من املعوقات التي تقف عائقا يف وجه تحقيق 

التنمية البرشية العربية وهي تتصل بشكل مبارش بالثقافة السائدة والبنية االجتامعية باإلضافة 

لألوضاع االقتصادية، ولعل أبرز تلك املعوقات هي الكثافة السكانية العالية والتغريات الهيكلية 

يف بنية املجتمع العريب حيث أن الطبقات الوسطى والتي كانت تشكل الرشيحة األساسية من 

رشائح املجتمع العريب قد تدهورت نحو األدىن مام أدى لتوسع دائرة الفقر، كذلك األمن الغذايئ 

العريب املهَدد واألزمات املالية العاملية.

إن تحقيق التنمية البرشية يتطلب رضورة املساواة الطبقية بني أفراد املجتمع وتهيئة املناخ 

النفيس لألفراد لالنخراط يف التنمية إضافة للوعي املؤسيس والفردي ألهمية التنمية.

“ إن حدود قدراتنا ومدى نجاحنا، يكون مبنيا عىل مانتوقعه من أنفسنا، فام يفكر فيه العقل ينفذه 

الجسد”

بهذه الكلامت وصف “دينس وايتيل” التنمية البرشية والتي هي توسيع نطاق خيارات البرش وبناء اإلنسان 

وتنمية ذاته، كونه األداة والغاية التي ميكن من خاللها الوصول ملستقبل أفضل يعّم البرشية جمعاء.

رؤى 
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في النص القرآني
)(رد الشبهات واألقاويل عن عصمة الرسول الكريم

• الدكتور عدنان كاظم مهدي    • الدكتور صادق فوزي النجادي

إن ظاهرة الطعن باألنبياء )( لها امتداد قديم ، ونجد يف كل عرص من يغذيها ويرفد عنارص بقائها، فهم يشكلون عىل الرسل بارتكاب 

األخطاء واملعايص ليربروا ألنفسهم األخطاء التي تقع منهم ، وقد القى رسول الله)( الحظ األكرب من تلك الطعون والشهادات، ومرد ذلك 

أسباب سياسية محضة.

ومن البديهي أن دفع الشبهات واجب رشعي عىل كل 

مسلم من أجل استقرار الفكر وعدم التالعب باالعتقادات 

)(وخاصة ما يرتبط بنبينا محمد

الله  رسول  أن  هل  مسألة  يف  العلامء  افرتق  وطاملا 

بعض  استغل  وكيف  والذنوب؟  الخطأ  عن  معصوم 

املنافقني وامللحدين بعض آيات الذكر الحكيم ليقولوا ملن 

ال معرفة له بباطن التأويل بأن الرسول )( يجوز عليه 

العصمة  إثبات  عدم  ذلك  من  والغاية  والخطأ  النسيان 

للرسول )( )ثم لغريه من البرش( فهو معصوم عندهم 

بعض  تبناه  مبدأ  وهذا   ، غري  ليس  النبوة  حالة  يف  فقط 

العلامء ونادوا به . 

الرسول مختار من  أن  الثابت لدى كل املسلمني  من 

بحوث

15 العدد 114 ذو الحجة 1438هـ



العصمة هي 
اللطف الذي 
يفعله تعاىل 

فيختار العبد 
عنده االمتناع 

عن فعل 
القبيح

‚
‚

قبل الله عز وجل والله يقول يف أنبيائه  ]اللَُّه يَْصطَِفي ِمَن 

الَْماَلئَِكِة رُُساًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه َسِميٌع بَِصرٌي [ الحج /75 

معصومون  والرسل  األنبياء  فإن  املباركة  اآلية  .ومبقتىض 

من قبل الله عز وجل فاختارهم من خلقه ألداء الرسالة 

الساموية وهذه الرسالة استلزمت العصمة لألنبياء ؛ ألن 

صدور املعصية عنهم أو السهو يتعارض مع االقتداء بهم 

من  ويقتبس  يتبعهم،  من  أعني  يف  سقوطهم  ويوجب 

أنوارهم . 

عصمة  يف  اإلسالمية  املذاهب  اختلفت  وقد 

ارتكاب  جواز  عدم  يرون  اإلمامية  األنبياء)(.فالشيعة 

النبوة  قبل  ال  صغرية  أو  كانت  كبرية  والذنوب  املعصية 

اإلقدام  جواز  إىل  املعتزلة  ذهب  حني  يف  بعدها  وال 

رسول  قبل  من  العمد  سبيل  عىل  الصغرية  املعصية  عىل 

الله)(.)1( وجّوز أصحاب الحديث الحشوية عىل الرسل 

الكبائر قبل النبوة ومنهم من جّوزها حتى يف حال النبوة 

بعض  لظاهر  الخاطئ  فهمهم  من  ذلك  يف  منطلقني   )2(.

يتعلق  ما  منها  تهام  وصاغوا  أكاذيب  فاخرتعوا  اآليات 

عصمة  بعدم  واألقاويل  الشبهة  وهي  إال  بحثنا  مبوضوع 

الرسول محمد )( مستندين يف زعمهم هذا عىل آيات 

كبار  لهم  انتحلها  وروايات  تفسريها  أساءوا  قد  قرآنية 

. ورب سائل   )(الكريم بالرسول  الوضاعني يك يطعنوا 

؟  فيه  يتمعنوا  ومل  النص  بظاهر  هؤالء  أخذ  ملاذا  يسأل 

عن  ابتعدوا  أنهم  نحسب  التساؤل  هذا  عىل  ولإلجابة   .

مدرسة أهل البيت)( فلم يتفكروا ومل يتدبروا يف النص 

تعاىل  يقول  فمثالً  وأفعالهم  األنبياء  صفات  ويف  املقدس 

َوإِنََّك لََعىَل ُخلٍُق َعِظيٍمالقلم/4. فيأتون بتهمة )عبس 
وتوىل( أي العبوسة يف وجه املساكني . 

وكذلك حتى يعلمهم الله )( أن األنبياء ما هم إال 

بنا  فاألحرى  والذنوب  املعايص  يرتكبون  ال  أمثالهم  برش 

أن نتخذهم قدوة لنا لََقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة 

وكيف  األنبياء  علو  لبيان  وأيضا   . األحزاب/21   َحَسَنٌة

إاِلَّ  إِلََه  :اَل   )(يونس كقول  قبلهم  من  الدعاء  يكون 

فهو   . الظَّالِِمنَياألنبياء/87  ِمَن  كُْنُت  إِينيِّ  ُسبَْحانََك  أَنَْت 

املثل  لذنوبنا عىل طريقة  يعلمنا كيف نستغفر  أن  يريد 

القرآن  ذكر  ولقد  يا جارة(.  واسمعي  أعني  )إياك  القائل 

الكريم مسألة العصمة وأكّد عليها مراراً . 

مفهوم العصمة 

)عصم،العصمة  العرب:  لسان  يف  منظور  ابن  ذكر 

مام  يعصمه  عبده،أن  الله  املنع،وعصمة  العرب:  كالم  يف 

وعليه  ووقاه(.)3(  عصام،منعه  يعصمه  يوبقه،عصمه 

اجتناب  أو  املكروه،  من  الوقاية  تعني  لغويا  فالعصمة 

من  النجاة  تعني  القرآين  النص  يف  والعصمة  املخاطر.)4( 

الهالك،أو املوت، قَاَل َسآِوي إىَِل َجبٍَل يَْعِصُمِني ِمَن الاَْمء 

قَاَل الَ َعاِصَم الْيَْوَم ِمْن أَْمِر اللِّه هود/43 أي :يقيني من 

مخاطر ماء الطوفان فال أغرق وليس هناك يشء يعصم من 
الله إال من رحمه الله فهو املعصوم.)5(

طاعم،  يقال  كام  معصوم  مبعنى  عاصام  أن   : وقيل 
وكاٍس مبعنى مطعوم ومكسو.)6(

 ويف الرواية:أن نوحا)عليه السالم( نادى ابنه،وكان يف 

معزل بعيد عنهم،وقال يف ندائه:يا بني، بصيغة اإلشفاق 

الكافرين  مع  تكن  وال  السفينة،  معنا،  اركب  والرحمة، 

وعدم  الصحبة  يف  شاركتهم  كام  البالء  يف  فتشاركهم 

لتعريف  تعرض  من  كل  أن  نجد  لذا   ، السفينة)7(  ركوب 

العصمة،فقد أخذ فيها معنى االمتناع واإلمساك. 

والعصمة يف الفقه الرشعي يراد بها اجتناب املعايص 

املرتىض  السيد  قال  بطن؛  وما  منها،  ظهر  ما  والفواحش 

فيختار  تعاىل  يفعله  الذي  اللطف  هي  العصمة   :)(

العبد عنده االمتناع عن فعل القبيح.)8( من هنا نفهم))أن 

استحالة إقدام املعصوم عىل املعصية ال يتناىف مع إمكانه 

وقوعي  امتناع  االمتناع  أن  يقع؛أي  ال  ولكن  عليها  ذاتا 

))يقال:أن  ذايت(()9(عنها،فقد  امتناع  ال  املعصية  وقوع  أي 

هذا اليشء ممكن ذاتا بيد أنه ال يقع؛كاعتقادنا بأن الله 

سبحانه قادر عىل أن يظلم ألن قدرته شاملة،بيد أن ذلك 

منه  وقوعا  ممتنع  الظلم  ألن  الوقوع  مقام  يف  معدوم 

وإمكان  اختياره  ومع  قدرته  مع  يتناىف  ال  .سبحانه،وهذا 

وقوع الظلم منه،فاالمتناع الوقوعي )أي االمتناع يف مقام 

الوقوع(ال يتناىف مع اإلمكان الذايت؛ألنه ميكن أن يقع لكنه 

ال يقع أبدا؛فأنا وأنت نستطيع أن نرشب السم بيد أنا ال 

ذاتا  ممكنة  اإلمكان  حيث  من  األمور  ذلك،وهذه  نفعل 
ولكن من حيث الوقوع ممتنعة وقوعا((.)10(

وال  يخطئ  ال  من  اصطالحا  العصمة  تخص  وعليه   

يسهو وال يذنب،وله بصرية نافذة يرى من خاللها حقائق 

الكون باملشاهد والعيان. وقد ذكر ابن أيب الحديد يف رشح 

النهج أن العصمة لطف مينع املكلف من القبيح اختيارا)11( 

وبذلك يكون املعصوم هو من ميتنع عن املعصية وميسك 

عن الذنب، بل عن الخطأ واالشتباه أيضا. 

أسباب الشبهات

الشبهات  هذه  مثل  ظهرت  ملاذا  يسأل  سائل  ورب 

واملزاعم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال نلخص األمر بنقاط مهمة: ــ

1 ـ أسباب سياسية تتعلق بالحكام والسالطني الذين 

حاولوا أن يبعدوا العصمة عن األنبياء أوال وعن رسول الله 

محمد)( ثانياً حتى ال يقال فيام بعد أنهم معصومون 

األنبياء  ، وبذلك تبطل حجة األمئة)( ورثة  الخطأ  عن 
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)1( ينظر : تنزيه األنبياء واألمئة : 34 .

)2( املصدر نفسه .

)3( لسان العرب مادة )عصم ( .

)4( ينظر :املنجد : 480.

 ، كثري:585/2  ابن  تفسري   : ينظر   )5(

وتفسري الجاللني :297. 

)6( املصدر نفسه.

 /  10  : القرآن  تفسري  يف  امليزان   )7(

.220

)8( الشايف يف اإلمامة 1/ 295، رسائل 

األنوار  بحار   ،326 325/3ـ  املرتىض  

.94 /17:

)9( العصمة يف الفكر اإلسالمي : 5ـ  6.

)10( بحوث حول اإلمامة : 220.

)11( رشح نهج البالغة : 7 ـ 8.

 ،105/1: البخاري  صحيح   :  )12(

وسنن  أحمد:409/1  مسند  وينظر: 

البيهقي: 341/2 .

وورثة الرسول محمد)( الذين هم عدل القرآن وصنوه 

يف املطالبة بالخالفة .

2ـ  ارتفاع شأن علامء اليهود الداخلني إىل اإلسالم بغرض 

إليهم  الحكام  فالتجأ  قتلهم  من  الخوف  أو  فيه  الطعن 

للدين الحنيف وبثوا فيه الخرافات  فنرشوا فكراً معارضاً 

واألساطري ونسبوا بعضها إىل الرسول الكريم)( وبعضها 

إىل ما ورد يف كتبهم من السابقني .

لألحاديث  والكّذابني  الوضاعني  طبقة  ظهور  ـ      3

الرشيفة ونسبة الحديث إىل رسول الله محمد)( وأنه 

ممن يسهو ويغفل ويخطئ فقد روى عبد الله بن مسعود 

أنه قال : ))صىّل  رسول الله محمد)( خمساً الظهر أو 

العرص ، فلام انرصف قيل له يا رسول الله أِزيَد يف الصالة 

قال: ال ، قالوا: فإنك صليت خمساً، قال : فسجد سجديت 

السهو ثم سلّم ((.)12(وغريها من األحاديث املوضوعة عىل 

رسول الله )( ومن امللفت للنظر أن رسول الله كان ال 

يدري وصىّل بهم خمسا فإن الراوي ال يعلم الصالة فهي 

إما الظهر أو العرص.

اإلسالمي  املجتمع  يف  والضالالت  الجهل  انتشار  ـ   4

سواء أكان ذلك بقصد أم بغري قصد.

5 ـ الشعور بالنقص والحرمان وعدم االهتامم من قبل 

الناس بقائيل الشبه ومحاولتهم التسلق واالرتفاع ليصلوا 

إىل مقام العلامء واألمئة.  

كل هذه األسباب جعلت املبتعدين عن طلب العلم 

طبقاتهم  بني  وينرشونها  األقاويل  تلك  يتلقفون  واملعرفة 

الطعن  حاولت  التي  للجهات  أبواقا  بذلك  فأصبحوا 

باملقدسات واألنبياء، لذا ظهر يف وقتنا الحايل من يعتقد 

بأن األنبياء قد ارتكبوا الذنوب واألخطاء كقولهم : إن الله 

غفر لنبيه محمد)( ذنبه ما تقدم وتأخر مام حدا بهم 

أن  العظام يجوز  األطهار واملراجع  األمئة  بأن   : القول  إىل 

وهو  أخطأ  قد   )(الله رسول  كان  فإن  الخطأ  يرتكبوا 

أعىل مقاما منهم فإنهم بالتأكيد يخطئون .حاشا لله .
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الجنود  أحد  سمح  دوالراً   30 بالقول”مقابل  تقريرها  بدأت  وقد 

أي  يدخلها  مل  مناطق  إىل  بالدخول  الجديد”  “العريب  لفريق  العراقيني 

صحايف من قبل يف املوصل القدمية”

مناقشة رقم 1

وان صح هذا الكالم بالتامم فان هناك العديد من االسئلة التي تثار 

حني قراءتنا لبداية الخرب، وهي هل يعقل ان يقوم جندي بإخذ مبلغ زهيد 

كهذا وهو يف حالة حرب ويتواجد يف خط النار ويف أية لحظة قد يستشهد، 

فضال عن انه يتقاىض لوجبات الطعام فقط اكرث من هذا امللبغ ان مل يكن 

عينه، زيادة عىل ان ذلك الجندي مل يكن وحده يف نقطة التفتيش، فهل 

قام املراسلون بإعطاء املبلغ لجندي واحد ام تم توزيع مبالغ اخرى لجنود 

من  قتايل  فريق  بها  يتواجد  دخلوها  التي  املنطقة  ان  خصوصا  آخرين 

افراد جهاز مكافحة االرهاب وهو يضم العديد من الضباط والجنود، فهل 

يستطيع جندي واحد ادخالهم للمنطقة حسب ما يزعمون، بظل سكوت 

من قبل الضباط املوجودين يف املنطقة، هذه  اسئلة بديهية للتعرف عىل 

آلية دخولهم للمنطقة وتغطيتهم ألحداثها.

مناقشة رقم 2

وتناول التقرير شهادات لعوائل كانوا ميكثون تحت سيطرة التنظيم 

قبل تحرير القوات العراقية لهم، حيث فوجئ احد الضباط املتواجدين 

هناك بوصول فريق املراسلني اىل تلك املنطقة، امل يكن باألحرى يف الوضع 

العادي وكام هو معلوم بان يقوم الضابط بإخراجهم من منطقة خط النار 

كونها قد تلحق الرضر بهم وهذا األمر متبع مع اغلب وسائل االعالم.

الضابط  اسم  يذكر  مل  املوقع  ان  واالستغراب  للتساؤل  املثري  ومن 

الضابط  بان  التقرير  من خالل  املوقع  يقول  بشهادة حسبام  ادىل  الذي 

وصول  بعد  القتال  إلنهاء  كبرية  بقنابل  املنطقة  األمريكيون  قال”قصف 

العبادي، وتأجيل البيان الخاص بالتحرير لحني القضاء عىل جيوب داعش 

يف هذه املنطقة”. 

حياة  كلفته  كانت  القصف  أن”هذا  زعمهم  عىل  الضابط  ويضيف 

عرشات املدنيني إن مل نقل املئات يف أقل من 24 ساعة”.

ولو عدنا اىل أرض الواقع لرأينا ان املوصل تم تحريرها بأيٍد عراقية 

شجاعة وباعرتاف الرئيس االمرييك، اضافة اىل التقارير االعالمية التي بثتها 

يسئ للجيش العراقي وسط سكوت رسمي واعالمي
• تحليل: عيل الهاشمي

 يبدو ان االذرع االعالمية ملاكنة االعالم املغرض مل تكتف بدعم تنظيم داعش عىل طول خط املواجهة منذ سقوط املوصل عام 2014 اىل حني تحريرها 

من دنسه، حيث عملت عىل بث تقارير اعالمية عنه وعن كيفية احتالله للمدن ورضب القوات العراقية، بفضل مرافقة شبكة مراسليها لداعش، والتواجد يف 

املناطق املسيطر عليها، مع غياب تام لبقية وسائل االعالم االخرى، مام يؤرش عىل ان هناك توافقا خفيا يف دعم التنظيم.

وقد نرش موقع العريب الجديد تقريرا صحفيا بعنوان )املوصل... للقصة بقية يرويها مراسلو “العريب الجديد”( لعدد من مراسيل القناة منهم عراقيني 

واجانب وهم كل من؛ ) احمد الجمييل، عيل الحسيني، احمد النعيمي، الن ستيف(.

موقع العربي الجديد

خبر وتحليل
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السلم  بأوقات  مهم  االستخبارات  وكاالت  دور  ان  الجميع  عىل  يخفى  ال 

الدولة  مصالح  اجل حامية  من  نهار  ليل  الوكاالت  تعمل هذه  والحرب، حيث 

تحت اي مسمى.

بالنسبة  التايل نوضح اهمية دور وكاالت االستخبارات  التقرير   ومن خالل 

ألمن الدولة وحامية مصالحها داخليا او خارجيا، وسنسلط الضوء عىل  الواليات 

التجسس  لعمليات  مخصصة  وكالة   17 مبفردها  متتلك  التي  األمريكية  املتحدة 

واملراقبة وتحليل املعلومات، والكثري منا يعتقد أن الجهاز الوحيد املسؤول عن 

عمليات املراقبة والتجسس يف كل دولة هو جهاز االستخبارات فقط، ولكن يف 

الواليات املتحدة االمريكية ودوال أخرى يبدو أن األمر ليس كذلك.

وإن أبرز تلك الوكاالت يف الواليات املتحدة األمريكية ما يطلق عليها اسم 

“الخمسة الكبار” وتشمل: جهاز االستخبارات املركزية )يس آي إيه(، ووكالة األمن 

القومي، ووكالة االستخبارات العسكرية، ووكالة االستخبارات الجغرافية الوطنية، 

ومكتب االستطالع الوطني.

األمريكية )CIA( ودورها  املركزية  االستخبارات  وبنظرة رسيعة عىل وكالة 

يف حامية األمن القومي األمرييك، نجد أنها وكالة مسؤولة عن جمع املعلومات 

املتحدة  الواليات  حدود  خارج  تتم  التي  واألحداث  والحكومات  األشخاص  عن 

األمريكية، ثم العمل عىل تحليلها ومعالجتها، ثم تقدميها إىل جهات مختلفة يف 

الحكومة األمريكية.

تعمل  التي  األمريكية  التجسس  اجهزة  بني  من  الوحيدة  الوكالة  وهذه 

باستقاللية وترفع تقاريرها مبارشة إىل رئيس االستخبارات الوطنية، حيث ال متلك 

هذه الوكالة أي مهام رشطية أو مهام إنفاذ وتطبيق القانون، سواء داخل أو خارج 

الواليات املتحدة.

 ويقع املقر الرئيس للوكالة يف مدينة النغيل بوالية فريجينيا التي تبعد عدة 

يف  1947م  عام  الوكالة  هذه  تأسست  وقد  واشنطن،  العاصمة  عن  كيلومرتات 

أعقاب الحرب العاملية الثانية، ويبلغ عدد العاملني فيها 21575 موظًفا، وهم ال 

يعملون فقط يف مقر الوكالة الرئيس، بل منترشون يف سفارات الواليات املتحدة 

حول العامل، وقد بلغت ميزانية الوكالة عام 2013م حوايل 15 مليار دوالر أمرييك.

عين على االمة 
وكاالت التجسس الخمس الكبار

الـ )cia( انموذجا

وسائل االعالم، ومن خالل استقراء هذا املقطع يتبني ان هناك 

اهدافا مبيتة ملثل هذا االدعاء، فيالحظ بشكل جيل ان هناك 

العراقية  املسلحة  القوات  وقدرات  شجاعة  من  للتقليل  نية 

اىل  االمرييك  العنرص  ادخال  من خالل  منها،  النرص  ، ورسقة 

املعركة.

بجهاز  النخبة  قوات  فان  الجميع  لدى  معلوم  هو  وكام 

مكافحة االرهاب هي من تولت تحرير باقي مدينة املوصل 

من جيوب داعش والقضاء عليه دون مشاركة الطريان؛ خوفا 

عىل املدنيني يف املنطقة، وايضا خوفا عىل فرق الجيش التي 

تقاتل؛ كونها عىل متاس مبارش مع عنارص داعش، وهذا االمر 

يفند ما ذهب اليه التقرير نقال عن ذلك الضابط.

مناقشة رقم 3

اما بخصوص فريق املراسلني وادعائه وصوله اىل منطقة 

االدعاء  من  هذا رضب  فإن  االخرى  االعالم  وسائل  تصلها  مل 

التغطية  أن  االعالمية؛وتفنيده  اإلثارة  عنرص  تحقيق  أغراضه 

)قناة  مثل  االعالم  وسائل  اغلب  من  كانت حارضة  االعالمية 

املوصل( التي رافقت جهاز مكافحة االرهاب يف كافة محاور 

القتال وتحديداً يف املناطق التي ذكرها التقرير.

مناقشة رقم 4

عراقيني  ضباط  شهادات  نقل  التقرير  ختام  يف  وجاء 

يتحدثون عن سري املعارك والظروف املفاجئة التي يتعرضون 

املوقع  محاولة  اىل  واضحة  اشارة  وهي  التنظيم،  من  اليها 

واظهاره مبظهر  التنظيم  اشاعة سطوة  اىل  والعودة  التدليس 

القوة ، عىل عكس اغلب التقارير االعالمية املحلية والدولية 

التي تشري اىل انهيار اتباعه وتاليش قدراتهم املعنوية والنفسية 

امام بسالة القوات العراقية.

ختاما

تقليال  هناك  ان  نجد  للتقرير  العامة  النظرة  خالل  من 

اظهار  اىل  عمدت  حيث  املوقع،  ادارة  قبل  من  واستهانة 

أغىل  فيه  يقدم  الذي  الوقت  يف  مرتشيا  العراقي  الجندي 

املوقع  به  قام  ما  فان  لذلك  تحرير مدنه،  اجل  ما ميلك من 

مخالف للمهنية االعالمية يف نقل الصورة الحقيقة للحرب ضد 

تنظيم داعش.

 وأما الغرابة الذي تدعو اىل تساؤل كبري فتتمثل يف صمت 

التقرير  عن  اعالمها  ووسائل  العالقة  ذات  الجهات  وتعامي 

املشاركة  املسلحة  والقوات  العراقي  الجيش  بحق  املجحف 

بالتحرير. 
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 االنحراف الفكري هو كاملرض الذي ينخر جسد املريض، ويعمل عىل تشيت قوته وإضعافه، وما تشهده االمة االسالمية من 

انحرافات فكرية وفقهية هنا وهناك توجب الوقوف عندها ومعرفة االسباب والظروف التي ادت اليها، وما ينبغي الصحاب الشأن 

القيام به ووضع خطوط رئيسة للحد من تلك االنحرافات الفكرية والفقهية التي عصفت باألمة، ويف صدارتها مسألة الجامعات 

املتطرفة واالسس التي بنوا عقيدتهم عليها؛ علّه يصبح باالمكان معالجتها وتصحيح مسارهم.

 ومن هذا املنطلق حاورنا الشيخ جامل الدورسي رئيس مؤسسة الوحدة اإلسالمية لعلامء الدين يف البرصة.

يرى البعض ان ظهور الجامعات املتطرفة سببه ضعف 

الوازع الديني وعدم فهم الدين بالشكل الصحيح، فام 

تعليقكم؟ 

الدورسي: لقد اذن الله ببزوغ فجر جديد عىل االنسانية 

منهجا  والرساالت  االديان  بخامتة  محمدا  اليهم  بعث  ان 

رحمة  دين  واإلسالم  ومكان  زمان  لكل  وصالحا  قوميا 

الدماء،  وتحقن  االموال  تحفظ  وبه  وهداية  وأمن  لألمة 

)ولقد  تعاىل  قال  كام  االنسان  إلكرام  االسالم  جاء  ولقد 

سائر  عىل  وفّضله  االنسان  الله  فكرم  ادم(  بني  كرمنا 

غري  حق  وجه  بغري  اذالله  عىل  يجرؤ  الذي  فمن  خلقه 

الذين  املجرمني  للدماء  السفاكني  املتشددين  املتطرفني 

واالرهابيون  والجنائز،  العبادة  دور  حتى  منهم  تسلم  مل 

قد اعتمدوا عىل مبادئ االسالم مادة لعملهم عن طريق 

مبا  النبوية  واألحاديث  القرآنية  النصوص  ظاهر  أخذ 

التي نزلت بحق  النصوص  يوافق اهواءهم ويستخدمون 

بهذا  وهم  املوحدين  املؤمنني  عىل  فيطبقونها  املرشكني 

و كام ورد يف  الصحيح،  االسالم  منهج  العمل خرجوا عن 

الناس( – أي مبعنى  الحديث الرشيف )املسلم من سلم 

كل الناس مبختلف عقائدهم وقومياتهم وأديانهم – )من 

يده( – أوال- )ولسانه( –ثانيا-، وهؤالء املتطرفني ال تتوفر 

فيهم أية واحدة من هذه الصفات التي تناولها الحديث 

النبي  بسنة  يقتدون  انهم ال  والواضح من ذلك  الرشيف 

محمد )ص( .

لدى  الفكري  لالنحراف  اخرى  اسبابا  ترون  هل 

الجامعات املتطرفة؟

واملفّجر  الباليا  أسس  من  الفكري  االنحراف  الدورسي: 

رئيس مؤسسة الوحدة اإلسالمية لعلماء الدين :
التطرف هو الخروج عن القيم والمعايير والعادات المجتمعية

حوار : إبراهيم العويني – عيل الهاشمي

حوار
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لكل املفاسد من الضاللة واإلرهاب، ومنه ينطلق صاحب 

هذا الفكر نحو التدمري والتخريب ونحو االفكار الهدامة، 

وإن من اسباب االنحراف الفكري الرتبية الخاطئة او البيئة 

الحاضنة حيث نجد أن املنحرفني مل يرتبوا عىل قيم الرحمة 

والحلم والصرب ومل يتنوروا مبنهج االسالم الوسطي املعتدل 

دور  اىل  الكريم  القرآن  اشار  ولقد  والعبادة،  العقيدة  يف 

مكان  يوسف  سيدنا  ذكر  فقد  االنسان  نشأة  يف  املكان 

اخوانه الذين أساؤوا اليه ثم كذبوا بأنه رّش مكانا عندما 

قالوا ) ان رسق فقد رسق اخ له من قبل فأرسها يوسف 

اعلم  والله  مكانا  رّش  انتم  قال  لهم  يبدها  ومل  نفسه  يف 

املؤثر  الدور  عىل  بوضوح  تدل  االية  فهذه   ) تصفون  مبا 

للمكان وللبيئة الحاضنة يف الضاللة، واملراد باملكان ليس 

االرض من الناحية الجغرافية امنا املقصود هو من يسكنها 

االرشار،  الضالني  املفسدين  او  املصلحني  الصالحني  من 

اضف اىل ذلك عدم فهم الدين وعدم التفقه فيه فرنى ان 

املنحرف الفكري يظن أنه بلغ مرتبة تؤهله لالجتهاد وهو 

يف الحقيقة خال من الفقه الحق ومل يصل لتلك املرتبة او 

دون  النصوص  بظاهر  األخذ  فيدخل يف محذور  الدرجة، 

النبي)ص(:  بلوغ مقاصده العميقة والحقيقية، وكام قال 

ال يقبض الله العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم 

رؤوسا  الناس  اتخذ  عامل  يبق  مل  اذا  حتى  العلامء  بقبض 

باتباع  وأضلوا(  فضلوا  علم  بغري  فأفتوا  فُسئلوا  جهاال 

املتشابهات وترك املحكامت، فضال عن الضعف يف معرفة 

يف  االرساف  اىل  فيذهب  الحياة  بسنن  والجهل  التاريخ 

اطالق التحريم والتساهل يف تجريح االخرين وتفسيقهم، 

كام أن الفقر واملشاكل االجتامعية واالقتصادية أصبح لها 

لها دور يشتغل عليه اصحاب الفكر املتطرف يف التضليل 

وتعطيل  االعمى  التقليد  اىل  للوصول  االموال  باستعامل 

العقل.

التشدد  اسلوب  املتطرفة  الجامعات  تنتهج  وملاذا 

الديني؟

الدورسي: يعاين املجتمع من التشدد الذي تختلف قوته 

التشدد  يتخذون  املتشددين  فهؤالء  وآخر  مجتمع  بني 

والزعامة  الشهرة  وطلب  املجتمع  يف  للربوز  وسيلة 

وتحقيق مصالح شخصية، خاصة مع وجود الفراغ الثقايف 

نحو  توجيههم  ومنع  الشباب،  اوساط  بني  واالجتامعي 

االنشغال بقضايا البناء والتنمية، وهناك امراض نفسية من 

افرازات املجتمع املحبط ثقافيا أدت اىل التعصب ملذاهب 

معينة والشخاص معينني يتخذونهم أمراء يأمترون بأمرهم 

الصغر  منذ  الشباب  هؤالء  أن  ذلك  ومرجع  وآرائهم، 

التي  الحقيقية  االنسانية  ملفاهيم  يتعرضوا  ومل  يلقنوا  مل 

تحملها التعاليم االسالمية كمفاهيم االحسان اىل االخرين 

والذي هو ركن من اسس تعاليم االسالم.

هل نحن اليوم امام ازمة معرفة ودراية مبادئ الدين 

السبل  هي  فام  كذلك،  األمر  كان  واذا  االسالمي، 

الكفيلة بالقضاء عىل هذه االزمة؟

الدورسي: إن الدين االسالمي تم اختطافه وتحول رهينة 

البغي والفجور  الظالم تستخدمه يف كل اعامل  بيد قوى 

والظلم وتم تشويهه واالفرتاء عليه، فصار دين اعتداء عىل 

أعراض وأموال االخرين بدال من كونه دين تسامح وحوار 

وتعايش وحامية لإلنسان مهام كان معتقده ودينه، فنحن 

من  باالسالم  ضالة خرجت  منحرفة  حفنة  مبواجهة  اليوم 

عظمته وسامحته، ونحن امام ازمة كربى فكيف نتصدى 

لها؟

البيانات واملؤمترات ال تكفي فال بد من عمل جدي   إن 

دابر  يقطع  االسالمي  الفكر  يف  ثورة  اىل  بحاجة  واننا 

العمل  الدين، وهذا  اصول  فهم  والجاهلني يف  املفسدين 

ينبغي أن يقوم به العلامء الربانيون الذين يعرفون دين 

الله حق معرفته والرتكيز يف تربيتنا الدينية عىل ان االسالم 

دين رحمة، خصوصا وان لفظة الرحمة تكررت يف القرآن 

مئات املرات، وقد اوىل االسالم عناية منقطعة النظري مببدأ 

ان  أيضا عىل  االنسانية، والرتكيز  الرحمة والعدل واملعاين 

احد  وأن  االنسان،  بني  لعموم  وسالم  أمان  دين  االسالم 

السالم  املسلمني  تحية  وأن  )السالم(  الحسنى  الله  اسامء 

يوم  )وتحيتهم  تعاىل  قال  حيث  ايضا  الجنه  يف  وتحيتهم 

يلقونه سالم(، لذلك ينبغي  تعليم الصغار عىل ان الرتويع 

صفات  من  بل  الصالحني  سامت  من  يكن  مل  واإلرهاب 

من  يكن  مل  االبرياء  االمنني  ترويع  وان  الخوارج  الغالة 

صفات املؤمنني بل كانت سمتهم الرحمة واذا كان هناك 

اجراءات  خالل  من  يتم  ذلك  فان  العقوبة  يستحق  من 

لتلك  نتصدى  ان  علينا  لذلك  وأدلة،  وبضوابط  قضائية 

االفكار الضالة يك نواصل املسري نحو التقدم .

االنعزال عن  اىل  تلجأ  املتطرفة  الجامعات  ان  يالحظ 

الحياة العامة، فام دوافعها وأسبابها لذلك؟

الدورسي: نؤكد أن التطرف هو الخروج عن القيم واملعايري 

حالة  فهو  مخالفة  معايري  ويتبنى  املجتمعية  والعادات 

مرضية عىل كل املستويات، لذلك من الطبيعي أن ينعزل 

املتطرف عن الفكر السائد، فيتحول التطرف من فكر اىل 

تحقيق  اجل  من  العنف  استخدام  واىل  مظهري  سلوك 

حتى  واملقاطعة  لالنعزال  فيلجأ  بها،  يؤمن  التي  املبادئ 

يصل اىل اصدار حكم عىل ذلك املجتمع بالردة والكفر ثم 

اىل موقف عدواين، وهكذا  االنعزايل  املوقف  يتحول هذا 

نرى أن املتطرف يعتقد أن هدم املجتمع نوع من التقرب 

اىل الله تعاىل.

االرهابيون قد 

اعتمدوا عىل 

مبادئ االسالم 

مادة لعملهم 

عن طريق 

أخذ ظاهر 

النصوص 

القرآنية 

واألحاديث 

النبوية 

مبا يوافق 

اهواءهم

‚
‚
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إن تنامي الفكر التكفريي خلف ظهور الكثري من املنظامت االرهابية التي كان لها األثر الكبري عىل الرصاعات 

العرقية والقومية وتصاعد جرائم العنف بني البرشية، وما نشهدُه يف الوقت الحايل يشكل تهديداً واضحاً 

وحقيقياً لكل مكونات واطياف املجتمعات االسالمية وغري االسالمية، الن هدف تلك املنظامت هو زرع 

التوترات يف املنطقة وزعزعة أمنها خدمة ألجندات عاملية تدعمها.

تأثير اإلرهاب على العالقة بين

المسلمين والمسيحيين

وغليان  املنطقة  يف  املوجود  التوتر  وفق 

االفكار املتطرفة فان العمليات االرهابية تطال 

الجميع ومل تستنث احدا، فالكثري من املناطق 

ارهابية  لهجامت  تعرضت  االطياف  املتنوعة 

املناطق  تلك  ابناء  من  العديد  وراح ضحيتها 

بغض النظر عن الهوية والقومية، فضالً عن أن أعاملها اجتاحت 

جميع األماكن العامة والخاصة والدينية.

االرهاب  بها  يتعامل  التي  التكفريية  االيديولوجية  وأمام 

وارتكاب  الطائفية  الفنت  وخلق  االجتامعي  النسيج  لتمزيق 

ورادعة  حاسمة  اجراءات  اتخاذ  من  بد  ال  املروعة،  الفظائع 

للتصدي لها وحامية املجتمعات منها قبل فوات االوان وانتشارها.

ظهور تنظيم داعش االجرامي الذي انبثق من رحم التنظيامت 

االرهابية التي سبقته اىل الساحة وارتكابه جرائم التطهري العرقي 

واالبادة الجامعية ادى اىل توتر العالقات بني املسيحيني واملسلمني 

خصوصا، رغم ان التنظيم يستهدف املكون املسيحي واملكونات 

الدين  باسم  والتعصب  التشدد  ايدلوجيا  معاً،مستخدما  االخرى 

اىل  التنظيم  عمد  املسلمة  العوائل  من  الكثري  فهناك  االسالمي، 

ترحيلها وقتل رجالها واختطاف البعض منهم.

إن الديانة املسيحية اقرب الديانات الساموية اىل االسالم من 

حيث احرتام االنسان وحرمة سفك الدماء والتعايش السلمي ونبذ 

الرصاعات بني املجتمع، وليس هناك أي مشكلة بني الديانتني من 

ناحية السالم واملحبة، فاإلسالم دين رحمة واملسيحية دين سالم 

ومحبة، لكن االحداث االرهابية يف العامل شكلت قلقا كبريا لدى 

ابناء الطائفة املسيحية بعد ان بلغت ذروتها وقامت بتهجريهم 

وقتلهم وحرق الكنائس واختطاف النساء، ففي الشأن العريب ويف 

الهجامت  املسيحيني سلسلة من  اوضاع  بالتحديد شهدت  مرص 

االرهابية طالت رجال دين وتفجري بعض الكنائس التي يرتادونها 

للعبادة وعمليات قتل وخطف لهم، لكن مع كل هذه االحداث 

وتعايشهم  املرصيون عن وطنهم  املسيحيون  يتخّل  مل  االرهابية 

السلمي مع املسلمني هناك، اما يف نيجرييا فقد استهدف االرهاب 

املسلمني املعتدلني واملسيحيني معا، لكن الجزء االكرب من الجرائم 

التي ارتكبها طالت املسيحيني أكرث من غريهم.

املسيحيون يف العراق

املسيحيون جزء من مكونات النسيج العراقي ويشكلون ما 

نسبته %3 من السكان، وقد متيزوا عن ابناء طائفتهم يف الوطن 

العريب والبلدان االخرى بانهم احتفظوا بطابعهم االصيل ومتسكهم 

بلغتهم املسيحية الرسيانية األم اىل جانب اللغة العربية.

ولقد اتسمت تجربة التعايش السلمي يف العراق بني الديانتني 

االسالمية واملسيحية بامتزاج حضارة وثقافة الديانتني عىل اساس 

االحرتام والحوار املتبادل، وان العنف الذي جاء به االرهاب اىل 

املناطق ذات الطابع املختلط مل تلَق قبوال من الجانبني املعتدلني.

متآخية  سلمي  تعايش  منطقة  نينوى  سهل  مناطق  كانت 

متحابة مل تشهد أي نوع من انواع النعرات الطائفية بني املسلمني 

اطياف  يضم  مصغر  لعراق  منوذج  وهي  االخرى  واملكونات 

كان  وما  غريها،  او  قومية  كانت  سواء  الديانات  من  متعددة 

املسيحيون يرغبون باجتياح االرهاب مناطقهم ليتم ترحيلهم من 

التي  والشائعات  االعالم  موجة  لكن  شملهم،  وتشتيت  ديارهم 

بثها االرهاب بني صفوف املواطنني افقدتهم الثقة ودفعتهم اىل 

ابناء مدينتهم  النزوح والهرب نحو املجهول، متسائلني عن دور 

من الديانات االخرى ممن كانوا يعيشون معهم لسنوات طوال، 

من املأساة التي حلت بهم.

فالواقع املأساوي املرير والصدمة التي تعرض لها املسيحيون 

يف العراق وفقدانهم الكثري من شبابهم دفعتهم اىل تشكيل قوة 

انخرط فيها جمع ليس بالقليل للدفاع عن انفسهم عرفت باسم 

الكثري  عن  الدفاع  يف  كبري  دور  لها  كان  التي  بابليون”  “كتائب 

من املناطق التي تعرضت لإلرهاب ومل تقترص عىل املناطق التي 

الحشد  يف  رقام  بعد  ما  يف  اصبحت  والتي  املسيحيون،  يقطنها 

الشعبي الذي انضمت اليه الحقا لتكون احدى تشكيالته القتالية 

يف محاربة االرهاب، اىل جانب اخوانهم من ابناء الوطن معربين 

بذلك عن وحدة الصف للدفاع عن العراق.

مقاالت

سامر الجبوري/العراق
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العوامل التي تساعد يف تعزيز الوحدة بني املسلمني واملسيحيني

يف  واملسيحيني  املسلمني  بني  العالقة  عىل  ضغطاً  االرهاب  شكل 

محاولة منه لزعزعة الثقة بني مجتمع الديانتني من خالل زيادة عمليات 

وتفجري  واختطاف  قتل  النطاق من  الواسعة  العنف  االضطهاد وجرائم 

الكنائس وتهديد رجال الدين خصوصا يف الدول التي اجتاحها االرهاب 

والتي دفعت املسيحيني اىل زيادة معدل الهجرة يف صفوفها اىل درجة 

خلق  اىل  باإلضافة  ووجودها  مصريها  يهدد  النزيف  هذا  بات  بحيث 

فجوة من الكراهية بني اطياف املجتمع.

الفجوة  وردم  الجامعية  الهوية  تعزيز  صار رضوريا  ذلك  اجل  من 

عامة من خالل  بصورة  واملسلمني  املسيحيني  بني  االرهاب  التي خلفها 

االيت:

• تأمني حياة حرة ملكونات الشعب ولألقليات واألديان االخرى.

• تعزيز ثقافة التعايش والتسامح واالندماج والتفاهم.

• العمل عىل التصدي للتمييز وتأكيد املساواة.

• صيانة املجتمع من االنحراف والفساد.

دمرها  التي  والكنائس  الجوامع  بناء  إلعادة  التعاون  جسور  مد   •

االرهاب.

ان مامرسات االرهاب بحق البرشية ناقضت ما جاء به االسالم من 

تسامح ومودة، ومتاشت مع ما يروج له الغرب من ان االرهاب اسالمي 

وان االسالم يحرض أصحابه عىل العنف والكراهية وال يستطيع التعايش 

مع الديانات االخرى، لكن متازج الشعوب االسالمية مع الثقافات االخرى 

كان خري دليل عىل بطالن ذلك وعىل عمق وتاريخ العالقات االجتامعية 

بينها جميعا.

وإن من يتعمق قليال يف سامت ودعوات االسالم يجد ان االسالم ال 

يقف عند حد االشادة مببدأ التعارف فحسب، بل يذهب بفكره ومبادئه 

اىل مدى أعمق ومسافة اقىص، حيث أكد عىل جعل العالقة بني االفراد 

وبني الجامعات وبني الدول أيضا عالقة مبنية عىل اساس السلم والسالم 

واالمان.

االرهاب  أن  االخرية  السنني  شهدتها  التي  االحداث  أثبتت  ولقد 

املواطنني  قوته عىل  واالمان وقد حاول فرض  والطأمنينة  السالم  اعداء 

القرن  يف  امره  استفحل  وامنا  العرص  هذا  وليد  ليس  وألنه  الضعفاء، 

اىل  ادت  التي  الخاطئة  الدولية  السياسات  نتيجة  والعرشين  الحادي 

حالة  وخلق  البرشية  لتفكيك  وسعيه  االجرامية  اعامله  وانتشار  تزايد 

من الفوىض والتناحر والقتل وتدمري الحضارات وفعل أشنع املوبقات، 

لذلك فإن املسؤولية كبرية يف العمل عىل كشف وفضح تلك الجامعات 

حكومات  منها  مهامً  قسطاً  وتتحمل  منها  العادل  والقصاص  االرهابية 

البلدان التي اجتاحها االرهاب، او التي زرع فيها خالياه، .

إن توحيد الصف والعيش بأمان ونبذ الطائفية من عقول املتشددين 

وايقاف متويل املنظامت االرهابية مطلب الجميع، وعىل املجتمع الدويل 

املعنية  املنظامت  توحيد  خالل  من  ومحاكمته  االرهاب  عىل  القضاء 

واستخدام احدث الوسائل املتاحة لتجفيف منابعه والوصول اىل جذوره 

التي ينبع منها، واقتالعها من بني صفوف البرشية الخرية املساملة.
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األثر الذي ال ُيقهر
تدُمر..

تقرير: غانيا درغام/ سوريا

بلد املقاومني باللغة العمورية، والبلد التي ال تقهر باللغة اآلرامية وهي لغة سوريا القدمية أما بالالتينية 

فهي املعجزة.

 إنها مدينة تدمر األثرية التي تقع وسط سوريا وتتبع ملحافظة حمص، وتبعد 215 كيلومرتا عن مدينة 

دمشق إىل الشامل الرشقي منها، وتقع عىل بعد 150 كيلومرتا إىل الجنوب الغريب من نهر الفرات و160 

كيلومرتا رشق مدينة حمص، وتعرف حاليا يف سوريا باسم »عروس الصحراء« ولها مكانة عالية نظراً 

ألهميتها التاريخية كونها كانت عاصمة ململكة تدمر الشهرية.

آثار
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ظهر اسم تدمر يف املخطوطات األثرية البابلية التي عرث عليها يف 

مملكة ماري السورية الواقعة عىل نهر الفرات، ومتلك تدمر موقعا 

اسرتاتيجيا مهام يف التاريخ القديم حيث كانت محطة تجارية مهمة 

بني قارة آسيا وقارة أوروبا، بسبب وقوعها بني البحر األبيض املتوسط 

ونهر الفرات، وقد عرفت يف النصف الثاين من القرن األول قبل امليالد، 

واملدينة بطابعها املعامري تحمل طابع املدن اإلغريقية الرومانية يف 

مبانيها امللكية ومساكنها الخاصة باإلدارة والعامة.

ازدهرت مدينة تدمر يف النصف الثاين من القرن الثالث امليالدي 

الشامية،  الصحراء  تدمر  شملت  حيث  الرومان  مع  حلفا  وعقدت 

وكان أذينة أول حاكم لتدمر ومنحه القيرص الروماين غالينوس لقب 

ملك سنة 265م مكافأة له ملا قدم من مساعدات ضد الفرس، واستلم 

الزباء  الزباء "زنوبيا" سنة 268م، وأعلنت  الحكم من بعده زوجته 

ابنها وهب  أعلنت  كام  املرشق  من  االكرب  الجزء  ملكة عىل  نفسها 

القيرص اورليان سنة 273م حملة عسكرية ضد تدمر  قيرصاً، فشن 

وسيطر عليها.

النبالء  تدمر ثالث طبقات سكانية، هي: طبقة  كان يف مدينة   

واملواطنون، والكهنة طبقة العبيد الذين هم خدم السادة واألحرار، 

وطبقة األجانب.

تضم مدينة تدمر مواقع أثرية وآثاراً قدمية تعود إىل الحضارات 

العمرانية  املباين  أجمل  من  آثارها  وتعد  أرضها،  عىل  قامت  التي 

تدمر  مدينة  ادراج  تم  كام  واسعة،  مساحة  عىل  ومتتد  الرشق،  يف 

ألهميتها  نظراً  م   1980 عام  العاملي  للرتاث  اليونيسكو  الئحة  عىل 

التاريخية والحضارية.

 ومن أهم اآلثار التدمرية:

• قوس النرص: إذ يعترب أشهر َمعلم يف مدينة تدمر، كام يعترب 

ثالثة  النصب  ويضم  العامل،  يف  الجّذابة  املعامرية  املباين  أشهر  من 

أقواس، وهي الطّريق الذي يصل إىل معبد )بل(، وتم بناؤه يف عهد 

بني  املدينة  حكم  الذي  سيفريوس  سيبتموس  الروماين  اإلمرباطور 

عامي 193-211 م.

• األغورا: عبارة عن ساحة مستطيلة الشكل، يبلغ طولها 71 مرتاً، 

وعرضها 48 مرتاً، تم بناؤها يف القرن الثاين امليالدي، يُحيط بالساحة 

مستطيلة  نوافذ  عىل  أسوارها  وتحتوي  املعمدة،  األروقة  من  عدد 

الشكل مليئة بالزخارف الجميلة.

• معبد بعل شمني: هو معبد قديم إلله الكنعانيني بعل شمني، 

ويعود املعبد إىل القرن األول امليالدي، وتم ترميمه عدة مرات.

اآلثار  من  كبرية  مجموعة  عىل  ويحتوي  الفلكلور:  متحف   •

من  الكثري  يحتوي عىل  كام  تدمر،  مدينة  التي وجدت يف  والفنون 

خالل  من  موتاها  تكرم  الغنية  العائالت  كانت  حيث  التاّمثيل، 

التامثيل املنحوتة.

مجموعة  عىل  يحتوي  الذي  القبور:   وادي   •

كبرية من املقابر امللكية، من أبرزها قرب المليكو.

• شارع األعمدة: يبلُغ طوله  1.2 كلم، ويحتوي 

عىل قوس النرص، ويف آخره يوجد معبد نابو.

الثاين  القرن  إىل  تاريخه  يعود  املرسح:   •

الجامهري  الستقبال  مرافق  فيه  ويوجد  امليالدي، 

وغرف للممثّلني.
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نسمة،تقطن  ألف  فإن 30،085  عام 2015م  إحصائيات  حسب 

املدينة، وديانتهم الحالية هي اإلسالم، لكن قدمياً كان سكانها يعبدون 

وأُعترب  يرحبول،  واإلله  بل،  واإلله  أغلبول،  كاإلله  اآللهة  من  الكثري 

التدمريون شعبا تجاريا بحتا ولكنه مل يتخل عن الدين بل بالعكس، 

معبوداتهم  كانت  كام  كبريا،  والقبور  املعابد  ببناء  اهتاممهم  كان 

كثرية العدد وتقارب الثالثني وعىل رأسها املعبود األعىل )بل( الذي 

يظهر وحيداَ يف املنحوتات، فأكرث اآللهة التدمرية تصور معه حسب 

املناسبات.

كام عمل سكان تدمر بقطاع الزراعة حيث كانت املدينة عبارة 

النخيل،  املزروعات أهمها أشجار  الكثري من  عن واحة زراعية فيها 

املاء،  وجمعوا  والقنوات،  السدود،  وأنشأوا  الري،  أساليب  فطوروا 

يف  السكان  فيعمل  اليوم  أما  الخزانات،  شيدوا  كام  اآلبار،  وحفروا 

قطاع السياحة مستقبلني زوارهم بالرتاث والثقافة اإلنسانية املفعمة 

بالرتحيب واملعاملة الحسنة، متمسكني مبدينتهم وإرثهم الذي يعترب 

"أن  العدس:  أمل  السيدة  نوهت  حيث  املعارص،  العامل  كنوز  أحد 

البيت هو الوطن".

ويف إشارة منها اىل التالحم اإلنساين السوري عربت السيدة هزار 

طراد: "السوريون كانوا وسيبقون أرسة واحدة موحدة".

االرهاب وأثرُه عىل تَدمر

الوقت  حتى  تزال  وال  حدثت  التي  السورية  األزمة  خضم  يف 

الحارض، كانت مدينة تدمر احدى أهم املواقع التي سعى الحتاللها 

إيرينا بوكوفا: تدمر موقع استثنايئ من الرتاث العاملي يف الصحراء، وإن تدمري 

املدينة التاريخية ليس فقط جرمية حرب ولكن أيضا خسارة كبرية للبرشية

‚‚

‚‚
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تنظيم "داعش" املدرج عىل الئحة اإلرهاب 

الدولية، واستوىل عليها لفرتة بعد انسحاب 

بغية  تدمر  أحياء  من  الشعبي  الدفاع  قوات 

وإنقاذ  املدينة،  سكان  معظم  خروج  تأمني 

الذين  "داعش"  مسلحي  وحشية  من  حياتهم 

يحاولون  وكانوا  كبرية  بأعداد  املدينة  إىل  دخلوا 

الدخول إىل املواقع األثرية والتحصن فيها.

التنظيم  عند  اسرتاتيجية  أهمية  وللمدينة   

السيطرة  الستعادة  السبل  أوىل  أنها  حيث  االرهايب، 

الفتح  ما يسمى  أنها طريق ملد  عىل مدينة حمص، كام 

العراقية،  األنبار  بالحدود مع محافظة  املتصلة  البادية  إىل 

كام تتميز تدمر بأنها ممر إسرتاتيجي مهم ألنها تربط رشق 

سوريا بغربها، وبحسب ظنهم أن ذلك يقرب تنظيم الدولة من 

املعارك يف دمشق.

باتت مدينة تدمر محط أنظار العامل كله، بعد اقتحام 

التنظيم لها والسيطرة عليها، نظراً لألهمية الرتاثية 

مخاوف  أثار  مام  بها،  تتمتع  التي  التاريخية 

السيناريو  نفس  تكرار  من  العديد 

العراقي يف مدينة املوصل بتدمري املدينة 

فقد  "داعش"،  عنارص  يد  عىل  التاريخية 

بوكوفا  إيرينا  لليونسكو  العامة  املديرة  قالت 

العاملي  الرتاث  من  استثنايئ  موقع  هي  تدمر  أن 

يف الصحراء، وإن تدمري املدينة التاريخية ليس فقط 

جرمية حرب ولكن أيضا خسارة كبرية للبرشية.

 وكررت املديرة العامة لليونسكو دعوتها ملجلس األمن 

"نحن  ورصحت:  املدينة،  هذه  حامية  عملية  عىل  لإلرشاف 

والزعامء  السياسيني  القادة  وجميع  األمن،  مجلس  إىل  بحاجة 

بالصحراء  األثري  املوقع  أن  وأشارت  التدمري"،  هذا  ملنع  الدينيني 

مضيفة  جمعاء،  للبرشية  ينتمي  اإلنسانية،  للحضارة  مهد  السورية 

الثقافات ترثي بعضها  الثقافات تؤثر يف بعضها البعض، وكل  أن جميع 

البعض..

وقد متكنت القوات السورية من تحرير املدينة العريقة )تدمر( من 

اإلرهابيني يف أواخر مارس/آذار عام 2016، وبدأ حينها األهايل بالعودة 

لربوع مدينتهم وإعادة بناء ما دمره االرهاب الداعيش فيها. 
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 نرش مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية دراسة مطولة تناولت تأثري املراكز املتخصصة بالدراسات واالبحاث يف الواليات 

املتحدة األمريكية ومدى تأثريها يف السياسة األمريكية والقرار االمرييك يف التعامل مع قضايا العامل، 

وسنقدم هنا ملخصا لتلك الدراسة التي نرشها املركز وهي للباحث كريم القايض .

وتأثيرها في القرار االميركي
مراكز الدراسات السياسية

عيل أحمد

تقارير
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يف  املدين  املجتمع  سامت  أبرز  من  أن  الباحث  ذكر 

اهتامما  اخذت  التي  االبحاث،  مراكز  هي  املتحدة  الواليات 

كبريا يف السياسة االمريكية والتأثري فيها بصورة مبارشة او غري 

مبارشة، من خالل مراكز صنع القرار، ويتضح ذلك جليا من 

خالل مراكز االبحاث التي تهتم بشؤون الرشق االوسط.

الخارجية  السياسة  صياغة  يف  املراكز  دور  أن  اىل  وأشار 

األمريكية يتمثل بعاملني:

السيايس  النظام  يف  الالمركزية  طابع  هو  األول:  العامل 

األمرييك الذي يتيح فرصة املشاركة يف صنع و تطبيق السياسة 

للجميع  فعالة  املشاركة  عملية  تصبح  وبهذا  الخارجية،  

وليست حكرا عىل مؤسسة دون األخرى.

كفاعل  املتحدة  الواليات  انخراط  هو  الثاين:   العامل 

رئييس يف العالقات الدولية منذ بداية القرن العرشين، وتطور 

هذا الدور عرب مراحل مختلفة، فقد صاحب هذا التطور منذ 

كارنجي  مركز  مثل  األمريكية  البحثية  املراكز  ظهور  بداياته 

والسالم،  والثورة  للحرب،   هوفر  ومؤسسة  الدويل،  للسالم 

ومجلس العالقات الدولية.

االدوار الخمس للمراكز البحثية

للمراكز البحثية خمسة أدوار أساسية تقوم بها، هي:

والوسائل  واألهداف  األفكار  لصناعة  مراكزا  تعد  أوال:   

الخارجية، وهو ما تستفيد منه اإلدارة  السياسة  التي تخص 

إعداد  البحثية  املراكز  فوظيفة  أجهزتها،  بكافة  األمريكية 

وسائل  أفضل  واختيار  األمريكية  املصالح  لتحقيق  السبل 

التطبيق .

باملوظفني  اإلدارة  بإمداد  البحثية  املراكز  تقوم  ثانيا: 

ويعد  الخارجية،  السياسة  لتطبيق  وعمليا  علميا  الالئقني 

هذا من التأثري املبارش لها، فأفرادها والعاملون فيها يقومون 

املنتخبة،  اإلدارات  يف  الخارجية  للسياسة  التطبيقي  بالعمل 

األبيض  البيت  يف  اإلدارة  موظفي  من  كثريا  أن  نجد  لذلك 

ووزاريت الدفاع والخارجية، هم باألساس باحثون.

ثالثا: تجرى املراكز البحثية حلقات نقاش عن املبادرات 

والسياسات األمريكية عن طريق عقد اجتامعات بني ممثيل 

وكبار  الكربى  الرشكات  وأصحاب  املراكز  وأعضاء  اإلدارة 

عىل  الخارجية  السياسة  أثر  معرفة  أجل  من  األكادمييني 

تقوم  فعاليتها  حالة  وىف  فعاليتها،  ومدى  األمريكية  املصالح 

املراكز بحشد الدعم لتلك السياسة بني مختلف املؤسسات أو 

معارضة تلك السياسة يف حالة إرضارها باملصالح األمريكية.

نرش  خالل  من  مبارش  غري  تأثري  البحثية  للمراكز  رابعا: 

الوعى الثقايف بني أفراد املجتمع بأهم القضايا الدولية التي 

تلك  اعرتاض  أو  مساندة  وكيفية  املتحدة  الواليات  تواجه 

ودراسات  مقاالت  كتابة  عن طريق  ذلك  ويتم  السياسات،  

يف  والظهور  والدوريات  الكتب  وإصدار  الكربى  بالصحف 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة لخرباء املراكز.

البحثية تدخالً مبارشاً يف بعض  املراكز  خامسا:  تتدخل 

بعض  تحقيق  إىل  تهدف  فاعلة  كمؤسسة  الدولية  القضايا 

النتائج بالتنسيق مع اإلدارة ، ولعل من أبرز هذه األدوار ما 

قام به املركز األمرييك للسالم بإجراء مفاوضات غري رسمية بني 

اإلرسائيليني والفلسطينيني،  كام قام بتدريب موظفي اإلدارة 

األمريكية عىل كيفية إدارة املفاوضات بني كال الطرفني.

اجراء البحوث

وكام هو معروف أن مراكز االبحاث تصب جّل عملها عىل 

السياسة  وخصوصا  مختلفة  بقضايا  املتعلقة  البحوث  اجراء 

اىل  ينقسم  البحوث  بإجراء  الخاص  العمل  وهذا  الخارجية، 

قسمني

مبنطقة  مختصا  البحث  يكون  أن  منه  االول  القسم   

جغرافية محددة مثل جنوب رشق آسيا أو الرشق األوسط، 

تلك  يف  الخارجية  السياسة  أمناط  كافة  دراسة  تتم  وبالتايل 

املناطق وتحديد أهم التحديات الكائنة بها. 

القسم الثاين منه أن يكون البحث متعلقاً بأحد أهداف 

أو  النووية  األسلحة  انتشار  حظر  مثل  األمريكية  السياسات 

محاربة اإلرهاب أو العوملة وتحرير التجارة العاملية.

وتختلف املراكز البحثية فيام بينها حول توجهات السياسة 

الخارجية وقدرتها عىل تحقيق املصالح العليا، ويكون قياس 

مدى نجاح املركز البحثي هو بإدراك مدى تأثريه عىل دوائر 

إليه،  وصل  ملا  اإلدارة  استجابة  ومدى  األمرييك  القرار  صنع 

والعمل عىل تطبيق السياسات الخارجية املصنوعة داخله.
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؟
ً
هل كان النبيُّ أّمّيا

 يرتّدد لدى بعض املسلمني بني الحني واآلخر شبهة )هل كان النبيُّ أّمّياً؟( وإذا كان أمّياً بالفعل فهل يُعّد ذلك 

نقصاً فيه )صىّل الله عليه وآله وسلّم(؟ حاشاه من كّل نقص، وإذا كان يقرأ ويكتب فامذا نفعل مع اآليات 

واألحاديث الرصيحة يف وصفه باألمّية؟

هذا وغريه من اإلشكاالت املرتتّبة عىل هذه الشبهة نطرحها عىل اثننينْ من مفكّري وعلامء املسلمني ليجيبا عليها 

باستيفاء. 

إذ يقول السيد جعفر مرتىض العاميل راّداً عىل هذه الشبهة:

أوالً: اننا ال نستطيع وصف رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( 

بالجهل، فإنه تعبري مرفوض ومدان، وليكن التعبري يف السؤال كام ييل: 

قبل  ويكتب  يقرأ  وآله وسلم(  عليه  الله  الله )صىل  كان رسول  هل 

البعثة، أم مل يكن يقرأ ويكتب؟

ثانياً: قال تعاىل: ﴿ َوَما كُنَت تَتْلُو ِمن قَبْلِِه ِمن كِتَاٍب َواَل تَُخطُُّه 

رْتَاَب الُْمبِْطلُوَن ﴾)1( ِبيَِميِنَك إًِذا الَّ

أن  يريد  وتعاىل  الله سبحانه  أن  تعطي:  الرشيفة  اآلية  إّن هذه 

يقطع دابر أيّة فرصة لإلساءة إليه )صىل الله عليه وآله وسلم(، وإىل 

نبّوته، فيزيل أّي ريب أو شبهة ميكن أن تثار حول نبّوة نبيّه األكرم 

)صىل الله عليه وآله وسلم(، وتتأثر بها نفوس الضعفاء.

وما يوجب الريب هو أن يكون )صىل الله عليه وآله وسلم( قد 

قرأ كتب السابقني عند البرش، أو تعلم منهم، وأخذ عنهم. فإذا تحقق 

لدى الناس أنه مل يقرأ قبل بعثته عند أحد، فإذا جاء بهذا الدين، وصار 

ذلك  فإن  معلم،  دون  من  إعجازية،  بصورة  والكتابة  القراءة  يعرف 

يضطرهم إىل اإلميان والتسليم.

فاملهم إذن هو أن ال يكون قد تعلم شيئاً عند أحد، فإذا حصلت 

كُنَت  َوَما  العلوم كفى ذلك لتحقق مصداق قوله تعاىل: ﴿  له هذه 

تَتْلُو ِمن قَبْلِِه ِمن كِتَاٍب َواَل تَُخطُُّه ِبيَِميِنَك... ﴾)2(، وال بّد لهم يف هذه 

يُبعث، ويرونه قد أصبح  أن  به مبجرد  اإلميان والتصديق  الحالة من 

والترشيعات،  واملعارف  العلوم  هذه  وبكل  والكتابة،  بالقراءة  عارفاً 

التي يعجز البرش عن نيلها.

وال حاجة بعد ذلك إىل أن يبقى النبّي )صىل الله عليه وآله وسلم( 

عاجزاً عن القراءة والكتابة بنظرهم وإىل أن ميوت، فإن ذلك سيكون 

بالرباهني واألدلة  ثبت  النقص يف شخصيته عندهم. وقد  من حاالت 

العقلية والنقلية، أنه منزّه عن كّل عيب ونقص.

القراءة والكتابة ال تقصد لذاتها، وإمنا  أّن  الواضح:  إّن من  ثالثاً: 

هي من العلوم اآللية التي يكون القصد إليها للتوصل إىل غريها. وهو 

نيل املعارف عن طريقها.

الله  )صىل  الرسول  لدى  حارضة  والعلوم  املعارف  كانت  فإذا 

عليه وآله وسلم( ويراها رأي العني. وهو يخربهم بها، ويرون صدقه 

السيد جعفر مرتىض العاميل/لبنان

عبد الرحمن الالمي 

شبهات
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بصدقها، فإن البحث عن وسيلة أخرى عاجزة عن إحضارها لديه، وعن 

إراءتها له. بل هي توجد له حالة تخيّل وتصّور لها ال أكرث، إّن البحث 

بذلك  ويكون  مقبول.  غري  سفهاً  يصبح  العاجزة،  الوسيلة  هذه  عن 

كالذي يجد حبيبه إىل جنبه، ثم يطلب النوم لعله يراه يف عامل الرؤيا. 

أما األدلّة عىل أنّه )صىل الله عليه وآله( مل يكن يقرأ ويكتب، فهي غري 

دالة عىل مطلوبهم، ونحن نذكر أجوبتها فيام ييل:

الدليل األول:

قوله تعاىل: ﴿ َوَما كُنَت تَتْلُو ِمن قَبْلِِه ِمن كِتَاٍب َواَل تَُخطُُّه ِبيَِميِنَك 

رْتَاَب الُْمبِْطلُوَن ﴾)3(. إًِذا الَّ

ونقول: إن االستدالل باآلية: ال يصح ألنها إمنا تدل عىل أنهم كانوا 

يعلمون أنه مل يتعلم القراءة والكتابة عند أحد قبل أن يُبعث، وأنّه مل 

يكن يقرأ كتباً، وال كتَب شيئاً منها، أو عنها، وهذا ال مينع من أن يبعثه 

األولني واآلخرين، وهو مل يطّلع عىل كتب  بعلوم  فيفاجئهم  نبيّاً  الله 

أحد.

الغيبّي  بالطريق  منحرٌص  والعلوم  املعارف  عىل  حصوله  فطريق 

واتّصاله  نبّوته،  الشواهد عىل  األمر من أظهر  والوحي، وسيكون هذا 

بالغيب.

الدليل الثاين:

إن اآليات القرآنية قد وصفت النبّي )صىل الله عليه وآله وسلم( 

باألمّي، قال تعاىل:

يَّ الَِّذي يَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعنَدُهْم  ﴿ الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ األُميِّ

يِف التَّْوَراِة َواإلِنِْجيِل... ﴾)4(.

ييِّ الَِّذي يُْؤِمُن ِباللِّه.﴾)5(. وقال: ﴿.فَآِمُنواْ ِباللِّه َورَُسولِِه النَِّبييِّ األُميِّ

واألمّي هو الذي بقَي كام ولدته أّمه، ال عهد له بعلم، وال بقراءة، 

وال كتابة.

ونقول يف جوابه:

أ: إّن نفس ما أوردناه لرّد االستدالل باآلية السابقة يُرّد به االستدالل 

بهذه اآلية. وأما وصفه باألّمية واعتبارها وساماً له، فإمنا هو بلحاظ ما 

قبل البعثة، أما بعدها فلعل العكس هو الصحيح، أي أن استمرار األمية 

هو الذي يُعّد نقصاً بنظر الناس.

القراءة والكتابة،  أمّي كام تأيت مبعنى من ال يعرف  إّن كلمة  ب: 

كذلك هي تأيت لبيان االنتساب إىل أّم القرى، وهي مّكة. وسيأيت عن أيب 

جعفر )عليه السالم( أّن املقصود باألمّي هو هذا املعنى.

ولهذه الكلمة أيضاً معاين أَخر، ال تالئم معنى عدم معرفته القراءة 

والكتابة، مثل كونه منسوباً إىل أّمٍة مل تُنزّل عليها كتب ساموية، ونحو 

ذلك.

الدليل الثالث:

بقي أن نشري إىل أّن ما جرى يف الحديبية قد يعتربه البعض صالحاً 

وآله(، عىل  عليه  الله  )صىل  الرسول  أميّة  استمرار  به عىل  لالستدالل 

اعتبار أّن النبّي )صىل الله عليه وآله( طلب من عيّل أن ميحو وصف 

له  فقال  بذلك،  السالم(  )عليه  يرَض  فلم  الكتاب،  من  الله«  »رسول 

الرسول )صىل الله عليه وآله(: ضع يدي عليها. فوضعها، فمحاها )صىل 

الله عليه وآله( بيده)6(.

)صىل  هو  لقرأ  بالقراءة  عارفاً  وآله(  عليه  الله  )صىل  كان  فلو 

الله عليه وآله( الكتاب، ووجد الكلمة، ومحاها من دون الحاجة إىل 

االستعانة بعيّل..

ويُروى أّن متيم بن جراشة قدم عىل النبّي )صىل الله عليه وآله( 

يف وفد ثقيف وسألوه أن يكتب لهم كتاباً يحّل فيه لهم الّربا والزىن، 

النبّي  إىل  به  ثم ذهبوا  كتاباً،  العاص  بن  بن سعيد  لهم خالد  فكتب 

)صىل الله عليه وآله(، فقال للقارئ: اقرأه.

الكتاب، فوضع يده  الّربا قال: ضع يدي عليها يف  انتهى إىل  فلام 

بَا... ﴾)7( فقال: ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الريِّ

الزىن  بلغ  السكينة فام راجعناه. فلام  اآلية، ثم محاها، وألقيت علينا 

وضع يده عليها وقال: ﴿َوالَ تَْقَربُواْ الزيِّىَن إِنَُّه كَاَن فَاِحَشًة... ﴾)8(. ثم 

محاه)9(.

ونقول يف الجواب:

إّن هذا االستدالل ال يصّح، وذلك ملا ييل:

أوالً: روى النجدّي ما جرى يف الحديبية فقال: » فأخذ رسول الله 

عبد  بن  محمد  قاىض  ما  هذا  فكتب:  الكتاب  وآله(  عليه  الله  )صىل 

الله«)10(.

الكتاب،  وآله(  عليه  الله  النبّي )صىل  »فأخذ  قالوا:  آخر  نصٍّ  ويف 

وليس يُحسن أن يكتب، فكتب مكان رسول الله: هذا ما قاىض عليه 

محمد بن عبد الله: أن ال يدخل الخ..«)11(.

الله عليه وآله( قد كتب  النبّي )صىل  أّن  الرواية تدل عىل  فهذه 

بنفسه ذلك، عىل سبيل اإلعجاز.. ال أنّه طلب من عيّل )عليه السالم(، 

الرواية  الكلمة، فمحاها، ثم كتب عيل، كام ذكرته  أن يضع يده عىل 

األخرى.

ثانياً: قد ذكرنا يف بحث لنا سابق)12( عدم صحة قولهم: إّن عليّاً 

)عليه السالم( قد امتنع عن محو اسم النبّي )صىل الله عليه وآله( من 

امتثل كّل ما  السالم( قد  أنّه )عليه  النصوص تدّل عىل  الصحيفة. بل 

أمره به الرسول )صىل الله عليه وآله(، فراجع.

ذلك  واجه  إمنا  السالم(  )عليه  عليّاً  أّن  الروايات  ذكرت  قد  لكن 

املرشك الذي اعرتض وحاول أن يفرض أمراً غري مريّض وال مقبول. وقد 

كان موقف النبّي )صىل الله عليه وآله( هو التأييد لعيل )عليه السالم( 

والتسديد له يف موقفه هذا، فراجع ذلك البحث تجد تفصيل ذلك..

قد  وآله(  عليه  الله  )صىل  النبّي  أّن  من  ذكروه  ما  يكون  وبذلك 

طلب منه أن يضع يده عىل الكلمة التي يريد أن ميحوها ليس له أساس 

يصّح التعويل عليه.

الله عليه وآله(: ضع يدي عليها، ال يستلزم  إّن قوله )صىل  ثالثاً: 

عدم معرفته بالقراءة والكتابة، إذ قد يكون مجلسه بعيداً عن مجلس 

عيّل بحيث ال يتمكن من قراءة ما يف الصحيفة بصورة مبارشة، فيقول 

له من بعيد: ضع يدي عليها، ألن عليّاً )عليه السالم( هو املتمكن من 

قراءة الصحيفة.

هذه  وآله( يف  عليه  الله  )صىل  النبّي  يستعمل  مل  ملاذا  قيل:  ولو 
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يتّبع  ذلك  أن  هو  فالجواب  واإلعجازية؟  الغيبية  قدراته  أيضاً  الحالة 

املصالح التي تقتيض ذلك، وهو )صىل الله عليه وآله( أعلم بها وأعرف 

مبواقعها.

رابعاً: روي عن ابن عباس: أنه قال للحرورية )الخوارج( يف جملة 

حديث له معهم وهو يحتّج عليهم بفعل رسول الله )صىل الله عليه 

وآله( يف الحديبية؛ ويحدثهم مبا جرى: »قالوا: لو نعلم أنك رسول الله 

ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك.

فقال: اللهم إنك تعلم أيّن رسولك. ثم أخذ الصحيفة، فمحاها بيده، 

ثم قال: يا عيّل اكتب: هذا ما صالح عليه الخ«)13(.

خامساً: لنفرتض: أن ذلك مل يقنع الباحث، فإنه سيجد نفسه غري 

قادر عىل االستدالل بهذه الرواية التي رويت بصور مختلفة ومتناقضة 

نعلم بتعمد الترصف فيها، والتالعب مبضامينها، فالبّد له من البحث 

عن أدلّة أخرى، وهي متوفرة ولله الحمد، وسيطلع القارئ الكريم عىل 

شطر منها يف ضمن الفقرات التالية يف هذا البحث..

آراء علامئنا

وبعدما تقدم نقول:

عدداً  أّن  نالحظ:  فإننا  األبرار  علامؤنا  قاله  ما  إىل  رجعنا  إذا  إننا 

منهم رضوان الله تعاىل عليهم قد رّصح بأنّه )صىل الله عليه وآله( كان 

يعرف القراءة والكتابة بعد بعثته.

مذهب  هو  ذلك  أن  الله(:  )رحمه  الطويس  الشيخ  من  ويظهر 

علامئنا. رحمهم الله كافة؛ فإنه قال: »والنبّي عليه وآله السالم عندنا 

كان يُحسن الكتابة بعد النبّوة، وإمّنا مل يحسنها قبل البعثة«)14(.

وقال السيد جواد العاميل: »والنبّي معصوم مؤيّد بالوحي: وكان 

الحيّل،  عبدالله  وأبو  الشيخ،  به  البعثة، كام رّصح  بعد  بالكتابة  عاملاً 

واليوسفي، واملصّنف يف التحرير..

وقد نقل أبو العباس، والشهيد يف النكت، عن الشيخ، وسبطه أيب 

عبد الله الحيل الساكتني عليه«)15(. 

اللغة  أستاذ  العزيز  عبد  حسن  محمد  الدكتور  األستاذ  ويقول 

العربيّة يف جامعة األزهر الرشيف ضمن رّده عىل معنى النبّي األمّي:

شاع استعامل كلمة “أميِّي” مبعنى جهل القراءة والكتابة، مع أنها 

تعني معنًى قوميًّا اعتقاديًّا لسائر الناس من غري ساللة بني إرسائيل.

الله  عند  الحظوة  أصحاب  وحدهم  أنهم  إرسائيل  بنو  اعتقد 

ه أحبارهم عىل التوراة بجعل النبوة  الجديرون بتلقي خطابه؛ مبا دسَّ

ِحكرًا عىل إسحاق ونسله وإىل األبد، وحرمان شقيقه إسامعيل ونسله 

من عهد الله، وهو ما يُعرف عندهم بشعب الله املختار، أو الشعب 

له عىل سائر خلقه. الذي اختاره الله وفضَّ

أرواحهم  أّن  اليهود  اعتقد  املختار  الشعب  أكذوبة  تأثري  وتحت 

واألرواح  عليه،  عزيزة  الله  من  جزء  ألنها  األرواح؛  باقي  عىل  تتميز 

الشعوب  عىل  وأطلقوا  الحيوانات،  بأرواح  شبيهة  شيطانية  األخرى 

الذين  وهم  يني”،  “األميِّ العربية  وترجمتها  “الغويم”،  صفة  األخرى 

خلقهم الله عىل هيئة اإلنسان؛ ليكونوا الئقني بخدمة شعب الله الذي 

ُخلَقت ِمن أجله الدنيا.

واعتربَت املسيحية غري املسيحيني “أميني”؛ ذلك بأن املسيح عليه 

السالم جاء لخراف بني إرسائيل الضالة، وحذر من دعوة الغرباء إىل 

ال  للسامريني  مدينة  وإىل  متضوا،  ال  أمم  طريق  إىل   ..“ الدين؛  هذا 

الضالة”)16(؛  إرسائيل  بني  إىل خراف  بالحري  اذهبوا  ولكن  تدخلوا، 

اتجه  ألنه  األمم؛  رسول  “شاؤول”  الرسول  بولس  عىل  أطلق  ولذلك 

بدعوته إىل غري بني إرسائيل بعد أن يَِئس منهم.

وإًذا فالسالالت األخرى من غري بني إرسائيل من األمم أو األميني 

رة لِخدمة شعب الله. التي ال ترقى إال ملستوى الحيوان ُمسخَّ

اتخذ  والتفرُّد،  االنفراد  وعقدة  هذه  االستعالء  نعرة  أساس  وعىل 

ُمؤسفاً، مع  الصالة والسالم موقفاً  اإلسالم عليه  نبّي  بنو إرسائيل من 

التوراة واإلنجيل، وكانوا من قبل  أيديهم من  قًا ملا بني  أنه جاء مصديِّ

ون ببعثه بالرسالة األخرية الخامتة للرساالت، لكنهم رفضوا اإلميان  يُبرشيِّ

به؛ العتقادهم أن النبّوة ال تكون إال منهم.

أما هو، فقد جاء من العرب “األميني”؛ أي: من األمم األخرى.

وِمن هنا جاء اشتقاق كلمة )أّمي(، التي شاع تفسريها مبعنى جهل 

القراءة والكتابة عىل غري ما يَستوجبه اشتقاق الكلمة يف سياق اآليات 

القرآنية، وَمدلولها اللغوي عىل لسان العرب.

ين يَنسب كلمة )أّمي( مبعنى جهل القراءة والكتابة  فبعض املفرسيِّ

إىل األّم، وقد كان الجهل بهام شائًعا يف العرب رجاالً ونساًء، كام كان يف 

غريهم مثل اليهود، وإن كان يف العرب أكرث منه يف غريهم، وإن عرف 

عنهم فصاحة اللسان، وبالغة البيان، وقرض الشعر بالسليقة، وحفظ 

األنساب، وكل ذلك غري منوط بقراءة وكتابة، فتلك طبيعة أهل البادية.

وكان النبّي عليه الصالة والسالم عىل عادة قومه، وقد نزل جربيل 

عليه السالم بأول آيات الوحي ﴿اقَْرأْ﴾ فقال: )ما أنا بقارئ(؛ أي: أنا 

لست ممن يقرؤون؛ ألين ال أعرف القراءة.

ويرى البعض أّن الكلمة جاءت مبعنى “عريب”، وهو أقرب املعاين 

ملقصد اآليات، بل هو معنى جزيئ للكلمة التي تعني يف إجاملها غري 

اليهود؛ ألن الكلمة مبعنى قومي اعتقادي، وجاء يف سرية ابن هشام)17( 

مبعنى: َمن ال كتاب لهم، وهو أوىف املعاين الشتقاق الكلمة.

وعىل كرثة ما افرتى املفرتون عىل رسول الله صىل الله عليه ]وآله[ 

وسلم، مل يَفرتِ أحد عليه أنه كان يقرأ ويكتب، ومل يَرِد بالقرآن الكريم 

آية واحدة تردُّ عىل ذلك.

وال ينكر أحد أنه عليه الصالة والسالم مل يشارك قومه فيام ألفوه 

ْعَر َوَما يَْنبَِغي لَُه﴾)18(، وإن كان  من قرض الشعر؛ ﴿َوَما َعلَّْمَناُه الشيِّ
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بليًغا فصيًحا.

يطَّلع  فإنه مل  للفكر؛  مياالً  للعزلة  كاتبًا، محبًّا  قارئًا  وألنه مل يكن 

عىل كتب السابقني التي ظهرت أول ترجمة عربية لها عىل يد سعديا 

الفيومي عام 942م؛ أي: بعد وفاته بأكرث من ثالمثائة عام، وِمن ثَمَّ فإن 

ما أخرب به القرآن الكريم من أنباء األمم السابقة إمنا مصدره الوحي 

إًِذا  ِبيَِميِنَك  تَُخطُُّه  َواَل  كِتَاٍب  ِمْن  قَبْلِِه  ِمْن  تَتْلُو  كُْنَت  الله؛ ﴿َوَما  من 

اَلرْتَاَب الُْمبِْطلُوَن﴾)19(.

ِمْن  قَبْلََك  إِلَيِْهْم  أَرَْسلَْنا  َوَما  يَْدرُُسونََها  كُتٍُب  ِمْن  آتَيَْناُهْم  ﴿َوَما 

نَِذيٍر﴾)20(.

﴿أَْم لَُكْم كِتَاٌب ِفيِه تَْدرُُسوَن﴾)21(.

ومل يُعرف عن العرب دراسة بزراعة وال صناعة وال تجارة وال علم، 

وغاية جهدهم االشتغال بالنقل الربي يَحملون التجارة عىل ظهور اإلبل 

لََنا  فَتُْخرُِجوُه  ِعلٍْم  ِمْن  ِعْنَدكُْم  َهْل  والصيف؛ ﴿قُْل  الشتاء  رحلتَي  يف 

إِْن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَنْتُْم إاِلَّ تَْخرُُصوَن﴾)22(، ﴿إِلِياَلِف قَُريٍْش * 

يِْف﴾)23(. تَاِء َوالصَّ إِياَلِفِهْم رِْحلََة الشيِّ

وقد شاع بينهم انتظار نبوة وِدين، وتطلُّع إىل رشيعة إلهية تعيد 

لهم مجدهم ووحدتهم، ومنهم من تطلع إىل دين إبراهيم عليه السالم 

بعد أن خاب أمله يف دين اليهود، الذي تحول عىل يد العربانيني إىل 

دين خاصٍّ بأبناء إسحاق، وتحولت رشيعتهم إىل جيتو فكري.

ب القرآن دعوى اليهود بأن الله ال يخاطب األمم وال يبعث  وقد كذَّ

َعلَيِْهْم  يَتْلُو  ِمْنُهْم  ييِّنَي رَُسواًل  اأْلُميِّ يِف  بََعَث  الَِّذي  أنبياًء إال منهم؛ ﴿ُهَو 

لَِفي  قَبُْل  ِمْن  كَانُوا  َوإِْن  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َويَُعليُِّمُهُم  َويَُزكيِّيِهْم  آيَاتِِه 

َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾)24(.

وإّن محمًدا عليه الصالة والسالم قد بُعث للناس جميًعا مبا فيهم 

يَِجُدونَُه  الَِّذي  يَّ  اأْلُميِّ النَِّبيَّ  الرَُّسوَل  يَتَِّبُعوَن  ﴿الَِّذيَن  إرسائيل:  بني 

َعِن  َويَْنَهاُهْم  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمرُُهْم  َواإْلِنِْجيِل  التَّْوَراِة  يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكتُوبًا 

الُْمْنَكِر﴾)25(.

“فالنبي األمي هو املبعوث من غري ساللة بني إرسائيل، وهو أيًضا 

أمي بني الرسل املَبعوثني من ساللة إسحاق، وهو ِمن ساللة إسامعيل 

باللسان  نزلت  التي  الكتب  بني  أميٌّ  العريب  والقرآن  السالم،  عليهام 

الخامتة ال يجوز لها أن تستأثر بأمة و تُحجب عن  العرباين، فالرسالة 

أمة، خالفًا ملا زَعم اليهود”.

اإلسالم  “حقائق  كتابه  يف   - الله  رحمه   - العقاد  أستاذنا  ويقول 

وأن  الدول،  تَدول  أن  الخري  عالمات  من  ولعله  خصومه”:  وأباطيل 

يذهب ما أفسَدت ِمن أمور الدين والدنيا، وتبقى للمسلم عقيدته يف 

دين، ملحوظة يف آراء  حقوق أمته مصونة يف قلوب املحافظني واملجديِّ

الوادعني والثائرين.

الله وال استعالء،  َخلِق  الناس جميًعا، فال متايز بني  فاألمة مبعنى 

موضع  هي  الواحدة  فاألمة  وعمله،  علمه  يفضله  أن  املرء  وحسب 

خطاب الله، وهي الوعاء الذي تصب فيه نتائج التكاليف.

وقد ورد لفظ األميني مقابالً ألهل الكتاب أو َمن ليس لهم كتاب؛ 

إِْن  َمْن  َوِمْنُهْم  إِلَيَْك  يَُؤديِِّه  ِبِقْنطَاٍر  تَأَْمْنُه  إِْن  َمْن  الِْكتَاِب  أَْهِل  ﴿َوِمْن 

تَأَْمْنُه ِبِديَناٍر اَل يَُؤديِِّه إِلَيَْك إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه قَامِئًا َذلَِك ِبأَنَُّهْم قَالُوا لَيَْس 

وَك فَُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي لِلَِّه  ييِّنَي َسِبيٌل﴾)26(، ﴿فَِإْن َحاجُّ َعلَيَْنا يِف اأْلُميِّ

ييِّنَي أَأَْسلَْمتُْم فَِإْن أَْسلَُموا فََقِد  َوَمِن اتَّبََعِن َوقُْل لِلَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َواأْلُميِّ

َا َعلَيَْك الْبَاَلُغ َواللَُّه بَِصرٌي ِبالِْعبَاِد﴾)27(. اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَِإمنَّ

ن يعرفون حقيقة كتابهم،  وقد أنصف القرآن بعض أهل الكتاب ممَّ

الذين  أولئك  أما  ردُّوه،  الذهب  من  قنطار  اؤمتنوا عىل  إذا  َمن  وهم 

يتبعون ما لحق كتابهم عىل يِد كهانهم من تحريف وتزييف، فإنهم إذا 

اؤمتنوا عىل دينار ال يؤدونه لصاحبه؛ ألن رشيعتهم املحرفة ال تلزمهم 

يف معامالتهم مع غريهم من األمم برديِّ تلك األمانات.

مالَه  لألمي  يردُّ  ليهوديٍّ  ذنبًا  يغفر  ال  الله  إن  التلمود:  يف  جاء 

ح لليهودي أن يُقرِض األجنبي إال بِربا، “من رأى أحد  املفقود، وغري مرصَّ

ها بحجر”، يحرم عىل اليهودي أن  األميني يقع يف حفرة لزمه أن يسدَّ
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يُنجي أحًدا من باقي األمم من هالك، أو يخرجه من حفرة وقع فيها”.

وال ميكن أن ينرصف معنى لفظ “األميني” إىل من ال يعرف القراءة 

من  املتقدمتني  اآليتني  سياق  مع  املعنى  يستقيم  ال  حيث  والكتابة؛ 

القراءة  جهل  يف  غريهم  شأن  شأنهم  الكتاب  وأهل  الكريم،  القرآن 

اَل  يُّوَن  أُميِّ ﴿َوِمْنُهْم  بهام،  الجهل  بعدم  يناط  ال  والتكليف  والكتابة، 

يَْعلَُموَن الِْكتَاَب إاِلَّ أََمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن﴾)28(.

واألّميّون هنا جامعة من العرب تهوَّدوا وكانوا ال يعرفون ما يُتىل 

عليهم من التوراة بلغة ال يفهمونها وال يعرفون معناها، وكل حظيِّهم 

ه األحبار عىل كتاب موىس عليه السالم،  اتباع الظن والتحريف الذي دسَّ

فهم جاهلون بحقيقة الكتاب، ومع ذلك اعتربهم اليهود من األميني؛ 

ألنهم ليسوا من ساللة بني إرسائيل.

األمم  من  أو  أميٌّ  هو  إسحاق  ساللة  من  يهوديًّا  ليس  من  فكل 

األخرى؛ ألن اللفظ يعني معنى قوميًّا اعتقاديًّا يخصُّ الساللة املمتازة 

والشعب املختار، وال يتصل بحاٍل بقراءة وال كتابة، وال ميس من قريب 

أو بعيد شخص النبي عليه الصالة والسالم.

أما الحديث الرشيف: )إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب(؛ متفق 

عليه، فمعناه أن عبادات اإلسالم من صالة وصيام وحج ال تعتمد عىل 

كتاب وحساب؛ إمنا تعتمد عىل رؤية القمر يف تحديد أوائل الشهور؛ ﴿

﴾)29(، أما أوقات  يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحجيِّ

اَلَة لُِدلُوِك  الصالة، فيعتمد يف تحديدها عىل رؤية الشمس: ﴿أَِقِم الصَّ

ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّيِْل﴾)30(. الشَّ

ومعجزة نبي اإلسالم مل تكن يف عدم إملامه بالقراءة والكتابة؛ وإمنا 

كانت يف نظم القرآن الكريم وبيانه، وبهام كان التحدي وال يزال، وقد 

نزل باللغة األوىل التي علمها الله تعاىل لإلنسان األول: ﴿َخلََق اإْلِنَْساَن 

* َعلََّمُه الْبَيَاَن﴾)31(، ﴿َوَعلََّم آَدَم اأْلَْساَمَء كُلََّها﴾)32(.

املستجيبة  والقابليات،  وامللكات  الرثاء  فائقة  الخصبة،  اللغة  تلك 

بوفرة مفرداتها لدواعي االشتقاق، القادرة عىل البيان واإليضاح، وقد 

الله بحفظها، ومهَّد بها للرسالة الخامتة من يوم أن أمر خليله  تعهد 

إبراهيم بالهجرة بولده إسامعيل عليهام السالم إىل مكة، ومع اتساع 

حركة أبناء إسامعيل صارت لغتهم لغة الثقافة والحكمة واألدب، ثم 

يَتْلُو  ِمْنُهْم  رَُسواًل  ِفيِهْم  َوابَْعْث  ﴿َربََّنا  وولده:  إبراهيم  دعاء  تحقَّق 

الَْعِزيُز  أَنَْت  إِنََّك  َويَُزكيِّيِهْم  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َويَُعليُِّمُهُم  آيَاتَِك  َعلَيِْهْم 

الَْحِكيُم﴾)33(.

وِمن هذه الساللة الطيبة الطاهرة كان النبي األخري بكتاب حافََظ 

د  عىل لغتهم تُتىل بها آياته فال يصمت أبًدا، وصار البيت الرمز املجسيِّ

لوحدتهم الفريدة يُذكيِّرهم باليوم اآلخر الذي هو غاية الدين واإلميان.

كان رسوالً من األميني إىل األميني وإىل الناس أجمعني، هكذا علم 

بلغت  مكان  كل  ويف  واملدينة  مكة  يف  واملرشكون  الكتاب  أهل  منه 

الدعوة خارج الجزيرة وما وراءها، ويثبتها الواقع العميل املتمثيِّل يف رديِّ 

املقوقس، وزواجه صىل الله عليه وسلم من مارية القبطية، وخطابه 

إىل هرقل والنجايش.

أّن  ظّنوا  الذين  املختار  الشعب  ساللة  من  ليس  ألنه  أمّي؛  نبّي 

النبّوة حكٌر عليهم، وأنه اختار اإلله واختاره اإلله، واألميون هم سائر 

خلق الله، مبا فيهم الساللة املمتازة املزعومة، وهكذا استخدم القرآن 

الكلمة.

للنصوص  إرهاق  ففيه  والكتابة،  القراءة  بجهل  تفسريها  أما 

وتحميلها بأكرث مام تحتمل، واستنباط ما ال يُفيد.
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ال شك أن للمرأة مكانة كبرية يف الدين املسيحي كام يف الدين االسالمي، فهي تستمد مكانتها دينياً، من 

مُثل السيدة مريم أم النبي عيىس عليها السالم، ومن مُثل السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد عليه 

السالم، وقد كرثت أمثال النساء اللوايت لعنب دوراً مهامً يف تنمية املجتمعات من الناحية الدينية، واالجتامعية 

واألخالقية، فدور املرأة كأم وأخت وأبنة أسايٌس وال غنى عنه يف جميع األحوال.

االسالم و المسيحية

 إن دور املرأة يف الديانتني السامويتني هو 

من  هو  عينه  وبالوقت  وفعال،  طبيعي  أمر 

اإلسالم  أثبت  وقد  واملهمة،  الحساسة  األمور 

هي  كام  بها،  وتليق  تناسبها  حقوقا  للمرأة 

املرأة  حقوق  كانت  وإن  املسيحية  يف  الحال 

أن  املثال  سبيل  فعىل  والرشق  الغرب  بني  تختلف  املسيحية 

املرأة االوروبية لها الحق بالطالق ولها الحق بحضانة أوالدها، 

إال يف حالة اإلجرام او اإلدمان وغريه من االمور التي يحظرها 

لها وألوالدها  بالنفقة  الحق  أيضا  لها  الغربية  القانون، واملرأة 

والحق بنصف ثروة زوجها إذا مل يكن يوجد عقد عند كاتب 

العدل بفصل الرثوات، فاملرأة األوروبية يف فرنسا مثالً لها الحق 

إذا أرادت أن تطلب من زوجها ان يخرج من البيت نهائياً اىل 

حني نظر القايض بأمرهم حتى لو كان هو الذي ميلك البيت.

تستطيع  ال  فهي  الرشقية  املسيحية  للمرأة  بالنسبة  أما   

يسمى  ما  هناك  لكن  تتبعها  التي  الطائفة  بحسب  الطالق 

فاملرأة  للوراثة  بالنسبة  حتى  الجسدي،  االفرتاق  أي  بالَهجر 

باملسيحية الرشقية ليست متساوية مع اخواتها إن مل يذكرها 

وارثة  تعترب  الغربية  املرأة  بينام  كوارثة،  وصيته  يف  االمر  ويل 

طبيعية.

 أما املرأة يف االسالم فلها الحق يف حال أرادت الزواج أن 

العريس تصبح  الزواج كل رشوطها وإذا قبلها  تكتب يف عقد 

أن  الحق  لها  املسلمة  املرأة  مثالً:  الطالق،  حالة  يف  املرجع 

تطالب بسكن  ان  أو  تتابع دراستها  أن  او  تعمل  بأن  تطالب 

او حتى تطالب بأن تكون العصمة أي حق الطالق بيدها وأن 

يكون املهر مقدما أو مؤخرا وبحضانة أوالدها يف حال الطالق، 

وكل هذه املطالب بإمكان املسلمة ذكرها يف عقد الزواج وإذا 

وافق الزوج فسيصبح العقد ملزماً. 

واالجتهادات  اآلراء  اختلفت  فقد  املرأة  وفيام يخص دور 

املرأة  أن  منه  مفروغ  ماهو  لكن  إسالمية،  أم  كانت  مسيحية 

وهي  ولإلسالم،  للمسيحية  بالنسبة  املجتمعات  نصف  تشكل 

ليست بالعب احتياط بل لها قيمتها الذاتية، ودورها الذي ال 

غنى عنه عىل مستوى األرسة او املجتمع.

من  تسلب  التي  املنحرفة  التفسريات  بعض  هناك  ولكن 

العقيدة  اىل  متاماً  خاضعا  كائنا  منها  وتجعل  حقوقها،  املرأة 

االنسانية  التعاليم  لكل  مخالفة  بدعة  إال  هي  وما  الذكورية، 

والدينية، فإضعاف دور املرأة، تدين حقوقها األساسية، والنظر 

اليها يف بعض األحيان كسلعة يشكل خطرا كبريا عىل مستقبل 

املجتمعات وخصوصاً تلك التي يهيمن عليها الفكر الذكوري.

يف  سواء  العامة  األفكار  اتجهت  الحارضة  أيامنا  يف  ولكن 

الغرب أو الرشق، باملسيحية أو باإلسالم، إىل إعطاء املرأة كل 

حقوقها واعتبارها الكامل، وهذا املوضوع يتعلق بعض اليشء 

بالتطور الفكري واألخالقي للشعوب.

يكون  أن  قبل  إنسان  هو  اإلنسان  أن  اىل  االشارة  وتجدر 

امرأة أو رجال باملعنى الجنيس، وخصوصيات كل جنس ما هي 

إال ليك يستطيع كل شخص كان امرأة أو رجل بلعب دوره من 

أجل نشأة وخري اإلنسانية. 

ويؤكد االسالم كاملسيحية عىل املساواة بني الرجل واملرأة، 

عائلة صالحة، وإنشاء  لتأسيس  العمل  يؤكد عىل وجوب  كام 

للديانتني  بالنسبة  تشكل  الفكرة  وهذه  أعضائها،  بني  املودة 

السامويتني أساساً موحداً لبناء املجتمعات. 

فالله تعاىل مل يخرج حواء من رأس آدم ليك تكون متفوقة 

عليه، ومل يخرجها من رجليه لتكن تحته، امنا اخرج الله حواء 

الكتاب  بحسب  معه،  مساواة  عىل  لتكون  آدم  جنب  من 

املرأة  دور  أن  يعترب  املسيحي  والدين  التكوين،  املقدس سفر 

من أهم األدوار يف الكنيسة فهي تساهم فعليا ببناء الكنيسة 

وقد كان البابا يوحنا بولس الثاين يردد دامئا أن دور املرأة هو 

يف بعض األحيان أهم من دور الكهنة أو األساقفة...

اليوم تعاين املرأة يف الرشق األوسط من حياة صعبة بسبب 

مع  تقف  لكنها  والحروب  والسياسية  االقتصادية  األزمات 

ويف  وكثرية،  كبرية  مبهام  وتساندهم  القتال  ميادين  الرجال يف 

نفس الوقت تقع عىل عاتقها مسؤولية تنشئة األجيال القادمة 

يأيت  ال  والدائم  الكامل  فالسالم  األرسة..  كيان  عىل  والحفاظ 

وعىل  واملساملة،  املتحرضة  بالرتبية  بل  الحروب،  بوقف  فقط 

املرأة الرشقية مسلمة كانت أو مسيحية تقع هذه املسؤولية.

أنطوان شاربنتي فرنسا

المرأة بين

مقاالت
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عل  العلمي  واإلعجاز  عموما  القرآين  اإلعجاز  كان 

العلامء  من  الكثري  اهتامم  محط  زاال  وال  الخصوص  نحو 

يف  العلمي  اإلعجاز  قضية  فرضت  وقد  واملتخصصني. 

القرآن الكريم نفسها مؤخرا بعد أن تناولتها برامج إذاعية 

وتلفزيونية متخصصة. 

وبدءا يجب أن نعرف أن إعجاز القرآن الكريم متعدد 

الوجوه كام أنه متجدد. فالقرآن معجز يف بيانه ويف نظمه 

ويف قصصه ويف ترشيعه ويف أخباره عن الكون والخلق ويف 

تكرار ألفاظه ويف جرسه وموسيقاه ويف كل جوانبه.  

اللغوي مثال ال بد أن تتحدى  الصعيد  واملعجزة عىل 

تحدي  من  كان  ما  وهذا  نابغون،  هم  فيه  فيام  البرش 

الذي نبغوا فيه. أما عىل صعيد  بيانهم  القرآن للعرب يف 

العلم، فلم يرش القرآن يف اآليات الكونية التي وردت بنحو 

العلم  وأثبت  إال  بعينها،  قضية  )إىل  القرآن  يف  آية   750

ووجود  الجنني  تطور  كثرية:  ذلك  عىل  واألمثلة  صحتها(. 

بانعكاس  العني  ورؤية  مبارشة  الجلد  تحت  األعصاب 

الضوء والفرق بني الضياء والنور والحديد وبأسه الشديد 

وإنزاله من السامء إىل األرض إنزاال. هذا ناهيك عن قضية 

والبحار  وانتثارها  والكواكب  النجوم  حياة  ودورة  الخلق 

واألرض  ورجعها  والسامء  بالنريان  وتسجريها  واملحيطات 

وتصدعها  مياهها  ومصدر  أطرافها  من  ونقصها  ودحيها 

يف  والرض  والنفع  وخلقها  والحيوانات  ونصبها  والجبال 

الخمر وامليرس والرياح وترصيفها.

ولتناول اإلعجاز العلمي يف القرآن أسباب منها: إظهار 

آيات الله يف الكون واثبات كون القرآن محفوظا بأمر إلهي 

الرسالة  عاملية  وتأكيد  الرسول)ص(  نبوة  صدق  وإثبات 

املحمدية وكون اإلعجاز العلمي يدركه الراسخون يف العلم 

ودحض االدعاء بأن القرآن كتاب هداية فحسب وإثبات 

عىل  والرد  البرشية  لكل  ومتجددة  خالدة  معجزة  كونه 

شبهات املسترشقني وامللحدين واملاديني وغريهم.  

 كام بدأنا أول خلق نعيده

ظهر اإلنسان حسب قول علامء األجناس قبل بضعة 

ماليني من السنني يف رشق أفريقيا. وحتى منتصف القرن 

ثم  الكون.  األرض هي مركز  أن  يُظن  السادس عرش كان 

وليس  للكون  الشمس  مركزية  بفكرة  كوبرنيكوس  نادى 

جاء  ثم  آنذاك.  الكنيسة  رجال  حفيظة  أثار  مام  األرض، 

غاليلو وأكد عىل مركزية الشمس مام أدى بأمراء الالهوت 

جاء  بعده  تلك.  آرائه  عن  مرغام  تراجع  ثم  اعتقاله،  إىل 

األرض  ضمنها  ومن  الكواكب  دوران  وأكد  نيوتن  اسحق 

الذي  براديل  مثل  العلامء  بعدهم  وتواىل  الشمس.  حول 

العلم  وجاء عرص  الشمس.  األرض حول  دوران  أكد عىل 

 .1962 عام  الكواكب  بني  الناجح  الطريان  وبدأ  الحديث 

وأن  سنة،  بليون   15 بنحو  الكون  عمر  العلامء  قدر  وقد 

عمر صخور األرض ال يتجاوز أربعة ماليني ونصف البليون 

عنوان الكتاب: اإلعجاز العلمي يف القرآن

الجيولوجية  العلوم  بحوث  شعبة  وأمني  الرتكيبية  الجيولوجيا  أستاذ  زكريا هميمي|  دكتور  تأليف: 

وعضو مجلس العلوم األساسية بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف مرص

القاهرة: مكتبة مدبويل

الطبعة األوىل| 2002

قراءات

في القرآن
اإلعجاز العلمي

قراءة: أ.د. حميد حسون بجية/العراق

العدد 114 ذو الحجة 1438هـ38



سنة. كام أن كوكب األرض سوف يختفي من الوجود بعد 

خمسة باليني سنة بعد أن)يصبح كرقاقة من حبة بطاطس 

الدراسات  وتؤكد  الشمس(.  تبتلعه  سوف  بل  مقلية!! 

الفلكية أن نظامنا الشميس منتم إىل مجرة درب التبانة أو 

الطريق اللبني التي تشتمل عىل مائة ألف مليون نجم...

من  العدد  نفس  يشتمل عىل  الكون  من  أدركناه  ما  وأن 

الكون  يف  الشموس  عدد  أن  يعني  تقريبا)وهذا  املجرات 

املدرَك يصل إىل الرقم عرشة وأمامه واحد وعرشون صفرا(.

النظرية  الكون:  نشأة  لتفسري  نظريات  ثالث  ومثة 

املبنية عىل أساس تركيز مكونات الكون ونظرية األمنوذج 

أو  املتذبذب  الكون  العظيم ونظرية  االنفجار  أو  القيايس 

النابض.

باآليات  وربطه  بالتفصيل  املوضوع  تناول  وبعد 

الكتب  يف  الخلق  موضوع  ومناقشة  الكرمية  القرآنية 

دراسة  أيضا  بالتفصيل  املؤلف  يتناول  األخرى،  املقدسة 

عىل  باالعتامد  علميا  ومناقشتها  الكرمية  اآليات  بعض 

يف  أطوارا(  خلقكم  )وقد  اآليات:  هذه  من  العلامء.  آراء 

سورة نوح املباركة، والبرش واإلنسان كام وردت يف اآليات 

النازعات،  بعد ذلك دحاها( من سورة  )واألرض  املباركة، 

سورة  أطرافها(من  من  ننقصها  األرض  نأيت  أنا  يروا  و)أمل 

الرعد، )والبحر املسجور( من سورة الطور، و)الذي جعل 

البقرة، )وأنزلنا الحديد فيه  لكم األرض فراشا( من سورة 

بأس شديد ومنافع للناس( من سورة الحديد، )وأخرجت 

بالخنس  أقسم  و)فال  الزلزلة،  سورة  من  أثقالها(  األرض 

الجوار الكنس( من سورة التكوير، )والسامء ذات الرجع( 

سورة  من  دابة(  من  فيهام  بث  )وما  الطارق،  سورة  من 

الشورى، )وجعل بينهام برزخا( من سورة الفرقان، والفرق 

سورة  من  مرتاكبا(  حبا  منه  و)نخرج  والرياح،  الريح  بني 

غريها  جلودا  بدلناهم  جلودهم  نضجت  و)كلام  األنعام، 

النساء، ثم يقدم املؤلف ردا  العذاب( من سورة  ليذوقوا 

إىل  العرش  من  الخلق  قصة  كتاب”  عىل  الرضورة  أملته 

الفرش” ملؤلفه عيد ورداين متناوال أمثلة من ذلك الكتاب 

املشبوه.

الرجع()اآلية  ذات  الكرمية)والسامء  لآلية  تناوله  ويف 

11 من سورة الطارق(، يقول املؤلف أن تلك اآلية فرُست 

عىل أنها قََسم من الله تعاىل بالسامء التي تنزل املطر عىل 

نحو متكرر ويف فرتات زمنية متفاوتة. كام قال البعض يف 

تفسريها أنك لو رميت شيئا إىل السامء لعاد إليك. بيد أن 

اآلية الكرمية التي تحتوي عىل ثالث كلامت فحسب،تحتوي 

إال  إليها  يُتوصل  مل  التي  العلمية  الحقائق  من  كثري  عىل 

منذ عقود قليلة، كام يقول الدكتور مسلم شلتوت األستاذ 

فطبقة  والجيوفيزيقية.  الفلكية  للبحوث  القومي  باملركز 

الجوي  الغالف  من  األوىل  الطبقة  وهي  الرتوبوسفري 

ويُكوُن  والبحار  املحيطات  من  املاء  بخار  بداخلها  يصعد 

السحب السميكة التي تدفعها الرياح من مناطق الضغط 

املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض. فتقوم هذه السحب 

الشمس إىل  باملائة من أشعة  بعكس)ترجيع( 80 إىل 90 

الفضاء الخارجي ثانية، إضافة إىل امتصاص جزء من تلك 

درجة  الرتفعت  االنعكاس  ذك  ولوال  وتشتيته.  األشعة 

الحرارة عىل سطح األرض والرتوبوسفري مبا ال يسمح معه 

باستمرار الحياة. 

اإلذاعي  والبث  الراديو  أشعة  اُكتشفت  وعندما 

أن  تبني  العرشين،  القرن  بداية  يف  الالسلكية  واالتصاالت 

ارتفاع  األيونوسفري عىل  طبقة  تنعكس عىل  األشعة  هذه 

يرتاوح بني 90 إىل 120 كيلومرتا. وذلك ألن هذه الطبقة 

سالبة.  حرة  وإليكرتونات  موجبة  أيونات  عىل  تحتوي 

الشمس يف  الصادرة من  أكس  أشعة  تأين سببه  ويحدث 

pho- التأين الفوتوين الله الكربى تدعى   عملية من نعم 

toionization ، إذ لوالها لهلكت كل املخلوقات األرضية 

بسبب أشعة أكس.  

ولطبقة األيونوسفري )ترجيع( آخر وهو ترجيع أشعة 

ويذكر  الطويلة.  للمسافات  الالسليك  واالتصال  الراديو 

أنه عندما تحدث انفجارات شمسية يحدث اضطراب يف 

طبقة األيونوسفري مام يؤثر عىل البث اإلذاعي واالتصاالت 

الالسلكية.

املاجنتوسفري  اكتُشفت طبقة  العرشين  القرن  وخالل 

ذات الخطوط املغناطيسية املمتدة من القطب املغناطييس 

الشاميل وحتى القطب الجنويب. وتسمى أيضا )أحزمة فان 

أهميتها يف  اكتشفها. وتكمن  الذي  العامل  اسم  ألن( وهو 

سحابة  تأيت  بأيام  الشمسية  االنفجارات  حدوث  بعد  أنه 

مشحونة  دقائق  من  مكونة  الشمس  من  مهلكة  أشعة 

كالربوتونات وااللكرتونات وذرات الهليوم والليثيوم املؤينة 

إضافة إىل النيوترونات. فال تسمح طبقة املاجنتوسفري لها 

باملرور إىل األرض وتقوم برتجيعها إىل الفضاء. لكن القليل 

القطبي.  الفجر  أو  األيرورا  ظاهرة  محدثا  يترسب  منها 

املاجنتوسفري،  بطبقة  املهلكة  السحابة  تصطدم  وعندما 

عىل  تؤثر  التي  األرضية  املغناطيسية  العواصف  تحدث 

خطوط الضغط العايل للكهرباء يف املناطق القطبية وعىل 

الفضاء  املنطلقة إىل  أو  للقارات  العابرة  الصواريخ  توجيه 

الخارجي.

     ومثة إعجاز آخر يف هذه اآلية. فطبقة السرتاتوسفري 

لتفتك  البنفسجية  فوق    ”C”أشعة مرور  دون  تَحول 

 ”B”و  ”A”النوعني مبرور  تسمح  لكنها  األرضية.  باألحياء 

 ”D”من األشعة الالزمني لقتل الفطريات وتكوين فيتامني

الذي يساعد يف بناء العظام. ومن هنا استحقت )السامء 

ذات الرجع(أن يُقسم بها الخالق املبدع.

القرآن معجز 

يف بيانه 

ويف نظمه 

ويف قصصه 

ويف ترشيعه 

ويف أخباره 

عن الكون 

والخلق ويف 

تكرار ألفاظه 

ويف جرسه 

وموسيقاه 

ويف كل 

جوانبه

‚
‚
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في الئحة التراث العالمي
إعداد: صباح الطالقاين

عدسة: رسول العوادي

الحضارة  بني  ضائعة  حلقة  أو  منسّية  قصة  األهوار  تُعد  مل   

بينها  العراقي. فبعد تصويت 13 عضوا من  السومرية والحارض 

األمم  منظمة  أعلنت  وإيران،  وتونس  ولبنان  والكويت  فرنسا 

منطقة  إدراج  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

األهوار الوسطى واألهوار الجنوبية ومواقع أور وأريدو والوركاء 

األثّرية يف العراق ضمن الئحة الرتاث العاملي لعام 2016.

أهوار العراق
تراث
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 ما هي األهوار؟ 

األهوار هي أكرب نظام بيئي يف الرشق األوسط وغريب آسيا مبسطحاتها 

املائية العذبة املمتدة عىل ثالث محافظات عراقية جنوبية هي ميسان، 

ذي قار، والبرصة، بني نهري دجلة والفرات عىل مساحة تقّدر بنحو 16 

ألف كيلو مرت مربع.

وعىل هذه املساحة يؤّمن هذا النظام البيئي الحياة ملا يقارب 81 نوعا 

املهاجرة بني سيبرييا  للطيور  توقف مهمة  تعترب محطة  الطيور، كام  من 

وأفريقيا، باإلضافة إىل أنواع نادرة من األسامك والحيوانات الربية واألبقار 

والجاموس.

ويوفر هذا التنوع البيئي الظروف املالمئة ملهنة أهل األهوار األساسية 

والقصب  والتبغ  الرز  مثل  غنياً  ريّاً  تحتاج  التي  املحاصيل  زراعة  وهي 

الربدي، الذي يبنون به بيوتهم كام بناها أجدادهم السومريون قبل خمسة 

آالف عام.

عددهم  تقلّص  نسمة،  ألف   400 بحدود  كان  األهوار  سكان  عدد 

بعد حملة اإلبادة والتجفيف التي ارتكبها بحقهم نظام الطاغية صدام يف 

تسعينيات القرن املايض إىل 85 ألفاً فقط.
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 ماذا فائدة إدراج األهوار يف الئحة الرتاث العاملي؟ 

تتعهد األمم املتحدة والدول األعضاء وفق هذا اإلعالن، 

بالحامية والحفاظ عىل األهوار لألجيال القادمة، فمنسوب 

األهوار املايئ سيبقى ثابتاً وتحت رقابة اتفاقات دولية.

للسكان  تنموية  ملشاريع  أموال  تخصيص  وسيتم 

األهوار  وتحويل  املهاجرين،  السكان  وإعادة  األصليني 

نفسها إىل موقع سياحي يقصده السياح من أنحاء العامل ، 

مع بقائها ملكاً للدولة العراقية التي تقع ضمن حدودها.
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مقاالت

الحديث عن أهمية بناء الدولة الدميقراطية بقي يف حدود النزر اليسري، ولعل ذلك يعود لعدة أسباب 

تتعلق بعمر عملية التحول الدميقراطي واملناهج الرتبوية وطبيعة العالقات التي تبدأ من األرسة وصوال 

اىل املجتمع اضافة اىل شكل النظام السيايس وطبيعة القوانني. سيام ونحن نعيش يف بلدان الرشق االوسط 

حيث ال توجد طريقة واحدة لشكل النظم السياسية. لكن هنا نحاول ان نضع القواعد العامة املطلوبة 

من أجل قيام نظام سيايس دميقراطي. فاذا اردنا ان يكون نظامنا السيايس رصينا ويحمي الدولة والبلد من 

أية مخاطر وان ينعم الجميع بالخري تحت ظل بناء نظام سيايس، ينبغي ان نحمي قوانيننا بسور دستوري 

عرب االميان العميق سواء للحاكم واملحكوم بأهمية ذلك، ومراعاة مبدأ الحقوق والحريات وتحديد سلطة 

الحاكم مبوجب نصوص دستورية قانونية ورشعية.

للدول الديمقراطية

ويأيت الوعي لألفراد واملجتمعات بالحقوق 

ومضامينها يف مقدمة األسس التي تساعد عىل 

اجل  من  أسس  عدة  مراعاة  ينبغي  لذلك  الدميقراطي.  البناء 

صيانة وحامية أي نظام دميقراطي ومن بني هذه االسس:

تتعلق  التي  الوظائف  الرقايب وتحديد  الدور  تفعيل  أوال: 

او  تنفيذية  املؤسسات  كانت  سواء  املؤسسات  داخل  بالعمل 

ترشيعية او قضائية، بحيث يشق الجزاء طريقه بني اروقة هذه 

املؤسسات بنصوص قانونية دستورية.

لألفراد  والحريات  الحقوق  موضوعة  تكون  ان  ثانيا: 

واملجتمعات لها األولوية داخل النظام السيايس بحيث يشعر 

كل من يعيش تحت ظل النظام السيايس بأحقيته يف العيش 

الدولة، مع مالحظة وجود ضامنات فعلية  ينعم يف ظل  وان 

تصون الحريات والحقوق بشكل مكفول.

االنتقالية  العدالة  مببدأ  واالميان  نزيهة  انتخابات  ثالثا: 

والتداول السلمي للسلطة، وهو من اساسيات بناء نظام الدول 

للتطبيق،  قابلة  حقيقية  آليات  عرب  يكون  وهذا  الدميقراطية، 

الذي يحمي نظامه  حيث يضمن ذلك ان يكون الشعب هو 

السيايس من خالل املشاركة واالميان بأهمية البناء بحيث تكون 

الدولة قادرة عىل حامية ابنائها. 

الفساد  موضوع  أصبح  حيث  الفساد،  محاربة  رابعا: 

االداري واملايل من أخطر اآلفات التي تنتهك حقوق وحريات 

املواطنني اضافة اىل نخر املؤسسات الحكومية وغري الحكومية، 

يشعر من هم يف  ال  أن  االحيان  كثري من  املستغرب يف  ومن 

من  له  والتصدي  معالجته  تتم  وهذا  ذلك،  بخطورة  السلطة 

خالل املراقبة واملحاسبة وستكون االخطاء قليلة، بعدما يتولد 

شعور بان السلطة املمنوحة هي سلطة محددة بضوابط.

حيث  واالنتخابات،  الحزيب  العمل  رشعية  خامسا: 

تنتهك  املستبدة  االنظمة  ان  والعرب  التجارب  استخلصت 

القوانني، ويف ظل االنظمة املستبدة مل يكن أي معنى للحياة 

التي تعيش هامشا كبريا  الدول  الدساتري يف بعض  لذلك أتت 

السياسية  والتعددية  العدالة  تحقيق  عىل  لتؤكد  الحرية  من 

واحرتام القوانني واالميان باالنتقال السلمي للسلطة وبناء نظام 

دميقراطي سليم.

مجرد  أنه  عىل  فهمنا  من  أوسع  الدميقراطية  مفهوم  ان 

انتخابات ومتثيل برملاين، بل يتسع ليجعل الجميع مرتابطا من 

خالل عالقة منظمة تحقق بناء الدولة، مبعنى ان يكون املواطن 

مشاركا السلطات يف اتخاذ القرار ومؤثرا فيها. 

اذن نحن اليوم أمام حاجة ماسة اىل حفظ وصيانة حقوقنا 

الحقوق من خالل عدة مطالب، من أهم هذه  وتظهر هذه 

املطالب:

النصوص  وتقويم  الترشيعية  املؤسسة  دور  تفعيل   •

القانونية التي ينبغي ان تأيت بشكل يتناسب مع حرية وكرامة 

اىل  اضافة  قوية،  نظام سيايس ودولة  بناء  يكفل  االنسان ومبا 

تقييد القوانني التي تقمع بناء نظام دميقراطي حديث.

• ان تعمل املؤسسات الحكومية مبا فيها االحزاب والهيئات 

واملنظامت بلوائحها وانظمتها الداخلية وان يكون القضاء هو 

سيد املوقف يف حال انتهاك القوانني.

املبادرة  زمام  أخذ  يف  الحقوقية  املنظامت  دور  تفعيل   •

الجميع  يجعل  مام  املجتمعات  داخل  الحقوقي  الوعي  وبث 

أمام مسؤولية تعريف مجتمعاتها بحقوقها وواجباتها وان تقف 

املجتمعات  انتهاكات متس وجودها، بل وعىل  أي  أمام  حائال 

الربامج  تبدأ  ان  عىل  بالحقوق  املطالبة  كيفية  تعلم  واالفراد 

التثقيفية من املراحل املدرسية املبكرة.

نحن اليوم أمام تحديات كبرية تتطلب منا تفكيك الوالءات 

الطبقات  وترميم  االثنية،  أو  القومية  أو  الطائفة  أساس  عىل 

االجتامعية من أجل إقامة وبناء دولة مستقرة.

عيل الطالقاين/ العراق

أهمية البناء القانوني
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ملف: اسامعيل خليل – صباح الطالقاين

 تنمو املواهب والكفاءات 

يف كل مكان وإن كان منوها 

استثنائيا يف الظروف الصعبة 

والبيئة القاسية، لكنها تظل بحاجة 

اىل رعاية وكَنف يقدرها ويعمل عىل 

صقلها وتنميتها وصوالً اىل خلق حالة االبداع 

والتمّيز...

وكثريا ما تشهد املجتمعات العربية واالسالمية 

ظهور حاالت ابداع ومواهب وكفاءات، فيصُل بعضها 

اىل مبتغاه يف إثبات حالة الجدارة للمجتمع العريب وتثبيت 

أطر تنموية واعدة، فيام تظل الكثري من املواهب يف حالة 

انكفاء وتقيُّد واحباط نتيجة عدم التقدير او التجاهل املتعمد او 

نتيجة ظروف أمنية وسياسية مضطربة او نتيجة ظروف اجتامعية 

متخلفة وما أكرثها يف عاملنا...

الكفــــــــــــاءات
ر...

َ
في دول المهج

ب
َ
نظرة عن كث

ملف

المواهب
و
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وتفيد الدراسات ان ظاهرة هجرة العقول العربية 

بدأت منذ القرن التاسع عرش وبخاصة من سوريا ولبنان 

ازدادت  العرشين  القرن  ويف  والعراق،  ومرص  والجزائر 

والثانية،  األوىل  العاملية  الحرب  الهجرة وتحديداً خالل  هذه 

وأصبحت ظاهرة عاملية جلبت انتباه الدول والحكومات وصناع 

الواليات  ثم  األوروبية  الدول  بعض  واستطاعت  والباحثني،  القرار 

املتحدة وكندا توظيف هذه الهجرة مبا يخدم أهدافها مستفيدة من 

الدول سيام  من  العديد  أغفلت  بينام  املهاجرين،  لهؤالء  املتطور  النبوغ 

دول العامل الثالث ومنها العربية هذه الظاهرة مام أدى إىل خسارتها للعديد 

من  املواهب والكفاءات، بل االستغناء عن خدماتهم وإمكانياتهم املتطورة 

التي باتت رضورية ومؤكدة يف ظل الحركة املتسارعة للتنمية والتي ال ميكن 

ألي بلد من بلدان العامل التغايض عن أهميتها وبالذات يف الدول العربية..

يف ملفنا التايل نحاول اقتفاء اثر الكفاءات واملواهب التي غادرت بلدانها 

بحثاً عن موطئ قدم جديد يف بالد الغربة أمالً يف تحقيق أحالمها وأهدافها 

التعامل الذي  يف العيش الحر الكريم، وكيف تنظر هذه الكفاءات ملستوى 

وجدتُه يف البلدان الجديدة، مروراً باستكشاف األسباب والدوافع التي تجعل 

يف  التنقيب  اىل  وصوالً  وتحتضنها،  املواهب  بهذه  ترحب  االجنبية  الدول 

تحديات اثبات الذات للمبدع العريب والتي ترافقها سلسلة كبرية من املتاعب 

والعراقيل الرسمية واالجتامعية يف بالد الغربة...

دوافع وأسباب مختلفة للهجرة

فائق  السويد  يف  املقيم  والكاتب  الشاعر 

األسباب  ألهم  رؤيته  عن  تحدَث  الربيعي 

عام  بشكل  الغرب  اىل  للهجرة  والدوافع 

ميكن  قائالً"  خاص  بوجه  الكفاءات  وألصحاب 

القول أن هناك دوافع متعددة وأسباب مختلفة 

واجتامعية،  واقتصادية  سياسية  منها  للهجرة 

والتفصيل يف  ذلك طويل لكني سأكتفي ببعض املالمح البينية واملشرتكة التي 

تجتمع كلها يف انعدام حرية التعبري، وعدم احرتام حقوق االنسان، وانعدام 

عن  للبحث  تؤدي  مجتمعة  األسباب  وهذه  االجتامعية،  والعدالة  املساواة 

الوطن البديل بحسب قناعتنا.. 

وأوضح الربيعي" وبالحديث بشكل عام عن اهتامم دول املهَجر باإلنسان 

كوجود وكيان ومواطَنة بغض النظر عن طبيعة عطائه ومساهامته املجتمعية، 

من  هناك  وليس  الجميع،  عىل  ويطبق  الجميع  يحمي  هنا  القانون  فتجد 

الحقوق  يف  متساوون  فالجميع  محكوما  أو  كان  حاكام  ألحد  خصوصية 

أن  برصاحة  فأقولها  الالجئة  الكفاءات  مع  التعامل  مسألة  أما  والواجبات، 

وللكفاءات  العليا  الدراسية  املراحل  بلوغ  وحتى  مبكراً  يبدأ  االهتامم 

لذكرْنا  املجال  يتسع  ولو  والتطوير،  والتنمية  الرعاية  يف  األوفر  النصيب 

ثروة  الكفاءات  تعترب  البلدان  هذه  ألن  والشواهد،  األمثلة  من  الكثري 

وطنية، والحفاظ عليها  يشء مقدس وبدون هذه الكفاءات ال ميكن أن 

يكون هناك تطوير أو تنمية او كيان ووجود للبلد.

بلداننا  يف  املوجودة  العراقيل  ان  تصوري  يف  فائق"  واستدرك 

بلدان  أغلبية  يف  موجودة  ليست  التطور  أمام  حائال  تقف  والتي 

واالبداع،  التطوير  اجل  من  الفرص  توفر  الدول  فهذه  بالعكس  بل  املهَجر، 

أما بالنسبة للمنافسة فقد تكون هناك بعض املنافسة يف سوق العمل ولكن 

الفرص متاحة للجميع" .

أخرياً، اعتقُد انه ال ميكن  لإلنسان مهام ابتعد عن موطنه األصيل أن ينساه 

وكام يقول الشاعر الرتيك ناظم حكمت )وضعوا االنسان يف الجنة فصاح آه 

يا وطني( فالوطن عزيز والكفاءات املغرتبة دامئا هي السند والعون لوطنها 

البديل واألصيل عىل حد سواء إذا اتيحت لها فرصة املشاركة واملساهمة..

رعاية مرشوطة..

يف  املقيم  الربيعي،  اسامعيل  ويتحدث 

الرنويج والذي عاد مع عائلته اىل العراق بعد 

املوهبة  عن  املهَجر،  يف  قضاه  عقد  من  أكرث 

الذي  الواقع  نصف  أن  قبل  فيقول"  واالبداع 

دول  يف  والكفاءات  املواهب  أصحاب  يعيشه 

عن  األسطر  ببعض  نعّرج  أن  علينا  املهَجر 

املوهبة واالبداع، ونعرّفها بأنها من عطايا الله تعاىل لُجليِّ الناس، وتكاد تكون 

تذبل ومتوت  أو  وتثمر  تنمو  االنسان، وهي   أعامق  كامنٌة مودعة يف  بذرة 

حسب الظروف والبيئة والوسط االجتامعي الذي تعيش فيه.. وعلينا ان ندرك 

أن البرش أغىل ما يف الوجود، واملوهوبون وأصحاب الكفاءات هم أهم ما يف 

البرش، فهم ثروة مثينة ورعايتهم رضورة دينية ودنيوية عىل حد سواء.

أضاف" ان أصحاب الكفاءات واملواهب يحتاجون لتنمية قدراتهم وإبراز 

لكل  املناسبة  الظروف  تتهيأ  بأن  وذلك  تفوقهم  استمرار  وضامن  مواهبهم 

موهبة للوصول بقدراتهم إىل أقىص ما ميكن من منو حتى يتحقق لهم استغالل 

طاقاتهم ألقىص حد، وميكننا القول أن دول الغرب تقوم عىل تقديم املساعدة 

عىل  والتدريب  االمكانيات  لهم  وتتيح  تقدمهم  ملواصلة  للمتفوقني  والعون 

التفكري والبحث العلمي والتجديد واالبتكار، ولكن هذا ليس مجاناً فكثري من 

الدولة قروضا دراسية من  تقّدم  لذا  أمثانها غالية،  املعاهد والدورات تكون 

بعد  أقساطها  الطالب  أن يسدد  الدورات عىل  اجل تحصيل مقعد يف هذه 

التمكن وحصوله عىل مردود شهري ميكنه من تسديد هذا القرض، ومع هذا 

تعترب هذه القروض ثقيلة عىل البعض، أما بالنسبة ملن يتمتعون باملواهب 

أمامهم،  كبرية  اللغة متثل عقبة  فإن  األخرى  الجاليات  أفراد  والكفاءات من 

وايضا عىل املوهوب او صاحب الكفاءة أن يكون متفوقا عىل أقرانه من أفراد 

املجتمع ومتميزا حتى يَُسلْط عليه الضوء ويأخذ القدر الكايف من االهتامم 

والرعاية..

 

مسألة أزلّية وليست ظاهرة جديدة

االعالمي حسن عنایه، املقیم فی فرنسا أوجَز تجربته يف تحليل اجتامعي 

ومن   ، االكتشاف  لخوض  يدفعه  اإلنسان  فضول  فإن  الحال  بطبيعة  قائالً" 

النظر عن صفته يرغب أن يعيش ببيئة  جانب آخر فإن أي شخص وبغض 

البيئة يف دول املهَجر عامة  مالمئة لظروفه الخاصة، والجدير بالذكر هنا أن 

وأوروبا بشكل خاص تلبي احتياجات القاطنني سواء مواطنني او الجئني وهذه 

تعُد ميزة ايجابية لدى القارة العجوز تدفع الناس للتوافد اليها.. 

أضاف عنايه" هنالك نقاط أخرى تجدر االشارة اليها ومنها تأمني مستقبل 

فائق الربيعي

اسامعيل الربيعي
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الفرد واحرتام حرية التعبري وتوحيد الجاليات، والدفاع عن حق 

الفرد، واحرتام األفكار حتى لو كانت مغلوطة.. هذه كلها تعد 

الذات وتحقيق االهداف  اثبات  عوامل مساعدة للسعي نحو 

يف دول الغرب..

وتابع" أما اذا تطرقنا للهجرة بصورة أكرث وضوحاً فسنجد 

القدم وليس هنالك يشء جديد يف  أزلية منذ  الهجرة هي  ان 

املوضوع... فهل تعلم أن هنالك جاليات مقيمة حيث اقطن ال 

تخطر عىل البال... هنا يف فرنسا يوجد جاليات مقيمة من روسيا و جورجيا و 

اوكرانيا والصني والكثري... هذه الجاليات تبني لنا أن أسباب ودوافع الهجرة ال 

تنحرص عىل الوضع العام للبالد االصلية".

للنجاح يف الغرب مثٌن باهض

حتى الحقيقة هناك وجٌه آخَر لها.. هذا ما أفصح عنه املغرتب املقيم 

الظروف  رغم  العريب  لبلده  الرجوع  اختار  والذي  محمد(  )حسن  لندن  يف 

املجتمع  يف  والنجاح  واالندماج  للهجرة  ان  يفيد  حيث  والقاسية،  املعقدة 

الغريب مثن كبري يتطلب التنازل عن جملة من املبادئ فيقول" إن كان سبب 

الهجرة سياسيا او انسانيا كون حياة الشخص يف خطر محدق، فالهجرة هنا 

ال بد منها كام كان الحال إبان حكم النظام السابق يف العراق فكثرٌي هاجر 

وارتقى وحافظ عىل عاداته قدر املستطاع... وقسم هاجر هروباً من واقعه 

املرير طامحاً بحياة سعيدة واموال ولّذات وهذا االنسان اذا هاجر فهجرته 

ليست لله ومن املرجح أن يخرس دينه وعاداته وتقاليده إن كان لديه ورمبا 

ال يتمكن من أن يربح الدنيا أيضاً..

 يضيف أن" البعض اآلخر رمبا يريد تعزيز وضعه العلمي واالجتامعي 

ألجل حياة كرمية فهنا التحدي الديني والعادات والتقاليد تقف حائال دون 

التنازل عن بعض مبادئه ومعتقداته، ألن املفاهيم هي  ذلك وسيضطر اىل 

رشط أسايس للتقييم الذي هو ناتج عن الرتبية والبيئة األصلية وهي تتفاوت 

من شخص اىل آخر.

ويوضح حسن أن" املشكلة هي يف االندماج املجتمعي يف الغرب فعىل 

الوافد اليهم تقبل القيم التي يؤمنون بها ليك يتسنى له العيش الطبيعي.. 

املحظورات  كل  تبيح  التي  املطلقة  الحرية  قيمهم  من  مثالً 

وال  ضوابط  بال  الجنسية  واالمور  والتعّري  والرشب  االكل  يف 

ستكون  عائلة  لديك  ورمبا  مسلم  كرجل  فإنك  وبالتايل  قيود، 

محرجا يف اكرث من موضع يتعلق بك او بأفراد عائلتك إال أن 

األبد،  اىل  الدين، وحينها سنفقد عاداتنا وتقاليدنا  تتنازل عن 

وإذا تركنا االندماج فحياتنا ستصبح تكتالت منعزلة غري فعالة 

فقراء  منهم  كثري  اآلباء  فهناك  لندن،  الحال يف رشق  هو  كام 

ألنهم انعزلوا ولكن أبناءهم يختلفون عنهم ألنهم اندمجوا يف املجتمع من 

بداية دراستهم لحني تخرجهم فأصبحوا ناجحني مبنظور غريب بفضل انتامئهم 

الجديد ولكن الثمن باهض وهو ترك عادات وتقاليد اآلباء ورمبا حتى تعاليم 

الدين الحنيف.."

واقع ال ميكن انكاره..

يف  واالستثامر  التعامل  مجال  يف  حافل  تأريخ  عموما  الغربية  للدول   "

الظفر  عىل  الدول  هذه  ساعد  مام  ورعايتها  والكفاءات  واملواهب  العقول 

مبؤرشات منو قياسية يف كافة مجاالت االبداع والتنمية العلمية واالقتصادية 

وغريها من املجاالت االخرى".

هذا ما يؤكده من وجهة نظره الكاتب واالديب العراقي املقيم يف أملانيا 

جرت  التي  السجاالت  احدى  عىل  رسيعة  ملحة  يف  مضيفاً"  الطالقاين،  نزار 

العام املايض بني عدد من نواب الربملان األملاين ووزير املالية أثناء جلسة عامة 

ملناقشة مرشوع قانون امليزانية االتحادية وكنت متابعاً ملجرى النقاشات بادر 

احد النواب األملان بسؤال وزير املالية قائال: لقد وعدتنا يف العام املايض بأنك 

نت  وقد ضمَّ اليوم  نراك  أننا  إال  والديون  العجز  ميزانية خالية من  ستقدم 

الالجئني  امليزانية فقرة فيها ما يقرب من خمسني مليار يورو للرصف عىل 

الوزير: هذا  فردَّ  العامة؟  امليزانية  يثقل  بأن  كفيل  ذاته  بحد  وهذا 

صحيح ولكننا نستثمر هنا يف الكفاءات واملواهب والعقول 

التي وفدت اىل بلدنا وسنكون يف املستقبل القريب 

قادرين عىل جني ناتج استثامرنا النافع هذا.. 

وامكانات  طاقات  الينا  وفدت  لقد 

وكفاءات نحن بأمّس الحاجة 

حسن عنایه
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إليها، وهي بحاجة اىل االهتامم بها وتدريبها، وتهيئتها ورسم 

بالطاقة  مجتمعنا  رفد  عىل  قادرة  ستجعلها  التي  الربامج 

والحيوية التي نحتاج لها، وسرتون ايها السادة كيف ستكون 

هو  هذا  ومغرية..  كبرية  الطاقات  بهذه  االهتامم  مردودات 

مع  الغرب  بلدان  من  كثري  يتبعه  الذي  التعامل  يف  االسلوب 

املجتمعات  تنمية  يف  منها  لالستفادة  والكفاءات  املواهب 

وتطويرها..

وختم بالقول" اننا اذا أردنا االحتفاظ بالكفاءات يف بلداننا العربية يجب 

املواهب  تحملُه  الذي  التنوع  وحامية  لحاميتها  قوانني  وضع  اىل  يصار  أن 

والكفاءات يف كافة مناحي الحياة، بل يجب أن يتمتع الجميع بفرص متكافئة 

والعطاء،  بالنمو  واستمرارها  العربية  البلدان  يف  املواهب  استقرار  لضامن 

ولكني أرى ان الطريق للوصول اىل حالة الدعم املنهجي واملتكامل للمواهب 

والكفاءات ال زال بعيد جدا عن الواقع املرتدي الذي تعيشه املنطقة..."

مؤرشات ودالالت رقمية مهمة

والهجرة  السكانية  السياسات  ادارة  نرشتها  تفصيلية  دراسة  وتكشف 

أو  العقول  أن هجرة  تعترِب  اليونسكو  ان منظمة  العربية  الدول  يف جامعة 

الكفاءات "شكل من أشكال التعاون والتبادل العلمي الشاذ أو غري السليم 

بني الدول"، باعتباره يعني تدفق هجرة العلامء يف اتجاه واحد نحو الدول 

"تبادل  مفهوم  بني  الدولية  والتنمية  التعاون  منظمة  مُتيز  فيام  املتقدمة، 

العقول" ومفهوم "إهدار العقول"، عىل اعتبار أن "تبادل العقول" أمر طبيعي 

ناجم عن تفاعل الحضارات وحوار الثقافات.

ورمبا لهذا السبب دافع البعض عن هجرة الكفاءات باعتبارها تؤدي إىل 

للمهاجرين وتسهم يف  للبلدان األصلية  الصعبة  العملة  املليارات من  تأمني 

النواحي السلبية لظاهرة هجرة  تحسني الوضع االجتامعي، إال أن تعدد 

الغنية  الدول  بني  الهوة  توسيع  ذلك  رأس  وعىل  الكفاءات 

الظاهرة  تلك  إىل  النظر  جعل  الفقرية  والدول 

تأثرياتها  عىل  ـ  الغالب  يف  ـ  يرتكز 

السلبية .

وتفيد الدراسة التي أُعّدت كورقة بحثية قّدمها مجموعة 

من الباحثني تحت عنوان "هجرة العقول البرشية اىل الغرب 

بعض  عىل  الوقوف  ميكن  انه  ممكنة"  وآمال  مخيف  واقع 

والجهات  املؤسسات  عن  الصادرة  واملؤرشات  اإلحصائيات 

فقد  الظاهرة،  هذه  خطورة  حقيقة  تؤكد  والتي  الرسمية، 

أشارت دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة 

بجامعة الدول العربية خالل السنوات األخرية إىل أن مجموع 

عدد الكفاءات العلمية العربية يف الخارج يصل إىل مليون و91 ألفاُ و282 

كفاءة علمية، وكشفت الدراسة عن إحصائية تفصيلية لتوزيع نسب وهجرة 

العقول والكفاءات العلمية من الدول العربية.

هجرة  الدول  أكرث  مقدمة  يف  جاءت  الجزائر  أن  الدراسة  من  واتضح 

آالف   207 بـ  املغرب  يليها  كفاءة،  و347  ألفاً   215 بعدد  البرشية  لعقولها 

و117 كفاءة، ثم مرص بـ 147 ألف كفاءة و835، فلبنان بـ 110 آالف و960 

كفاءة، والعراق بـ 83 ألفاً و465 كفاءة، وتونس بـ 68 ألفاً و190كفاءة، فيام 

العقول والكفاءات  األقل من حيث عدد  تعد كل من سلطنة عامن وقطر 

البرشية املهجرية منهام بإجاميل 1012 و1465 كفاءة عىل الرتتيب.  

وبحسب دراسات أخرى للجامعة العربية، فإنه يهاجر حواىل مائة ألف 

من أرباب املهن وعىل رأسهم العلامء واملهندسون واألطباء والخرباء كل عام 

لبنان وسوريا والعراق واألردن ومرص وتونس  أقطار عربية هي  من مثانية 

واملغرب والجزائر، كام أن 54% من الطالب العرب الذين يدرسون يف الخارج 

ال يعودون إىل بالدهم، ولدرجة أن األطباء العرب ميثلون 34% من إجاميل 

عدد األطباء يف بريطانيا، كام تشري هذه الدراسات إىل أن 20% من خريجي 

الجامعات العربية يهاجرون إىل الخارج، وحوايل 60% ممن درسوا يف الواليات 

املتحدة خالل الثالثني عاماً االخرية مل يعودوا إىل بالدهم، و50% ممن درسوا 

يف فرنسا مل يعودوا أيضاً اىل بالدهم .

وبحسب الدراسات، فإن الوطن العريب يساهم بنحو 31% من الكفاءات 

والعقول املهاجرة من الدول النامية ككل، كام أن نحو 50% من األطباء و%23 

من املهندسني و15% من العلامء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون إىل 

أوروبا والواليات املتحدة وكندا، و75% من الكفاءات العلمية العربية مهاجرة 

إىل ثالث دول تحديداً هي بريطانيا وأمريكا وكندا .

وأشارت إحصائيات أخرى إىل أن إجاميل الرصف عىل العلامء يف الغرب 

من  فقط   %12 وأن  سنوياً،  العريب  النفط  إنتاج  ضعف  يعادل 

بلدان العامل تستحوذ عىل95% من العلامء .

نزار الطالقاين
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واالسترشاق - كام حدده الخبري بشؤونه ومنعرجاته وأالعيبه إدوارد 

عىل  بعضها  يعتمد  تعاريف  ثالثة  خالل  من  مفهومه  يتكامل   – سعيد 

بعض، أولها تعريف ذي طبيعة أكادميية )فكل من يدرّس الرشق أو يكتب 

يفعله  وما  مسترشق،  فهو  العامة  أو  الخاصة  سامته  يف  يبحثه  أو  عنه 

الفكر مستند عىل  يسمى استرشاق( وثانيها االسترشاق هو أسلوب من 

متييز وجودي بني كل ما هو رشقي وكل ما هو غريب، وثالثها ان االسترشاق 

هو أسلوب غريب –تحديدا- للسيطرة عىل الرشق وإعادة هيكلته وامتالك 

السلطة عليه وتسيريه. 

إىل  يتبادر  املذكورة هناك سؤال  ادوارد سعيد  تعريفات  ومن خالل 

الذهن، وهو: أين نضع االسترشاق االنجلوسكسوين )الربيطاين واألمرييك 

الحقا( من التحديدات الثالثة، وما هي خطورة هذا االسترشاق؟ وما هي 

ورموزه،  اإلسالم  تاريخ  اشتغاله عىل  البعيدة يف  ومراميه  العامة  أهدافه 

وملاذا انصب تركيزه عىل فرتة تاريخية محددة من حياة اإلسالم هي أيامه 

املبكرة قياسا باالسترشاق األملاين أو الفرنيس مثال، حيث فّضل كل منهام 

فرتة أخرى غالبا ما تكون مقرونة بعهود بني أمية أو عهود بني العباس؟

االنجلوسكسوين  االسترشاق  تعامل  حول  تسجيله  ميكن  ما  ولعل 

بني  املراوحة  له عىل  املنتمني  املسترشقني  معظم  إرصار  عام هو  بشكل 

ما  غالبا  التي  املعرفية  والرضورات  االستعامريّة(   ( السياسيّة  الرضورات 

االنجلوسكسوين  االسترشاق  شأن  هو  وهذا  والتعصب،  االنغالق  يطبعها 

منذ بداياته وحتى أيامنا هذه، فالربيطاين أرنست رينان وهو من أشهر 

مسترشقي هذا التيار ينطلق من منطلق عام وسم بحوثه ودراساته وهو 

اعتقاده بإن املجتمع الرشقي عموما مجتمع ذو طبيعة تكوينية موصوفة 

بالعجز والتحجر والخواء العقيل عىل خالف املجتمع الغريب ذي الطبيعة 

العقالنية القادرة عىل الخلق واالبتكار واالستنتاج!

ونجد مسترشقا أمريكيا آخر من ضمن هذا التيار هو )مايكل كوك( 

يتابع استاذه يف تأكيده عىل الجانب العرقي حيث يعد يف كتابه املعنون 

أم  أن  اعتبار  عىل  أصيلة  وغري  لقيطة  ساميّة  العربية  السامية  )محمد( 

إسامعيل ليست سوى أمة مرصيّة سوداء البرشة، وقد ذهب يف كتابه هذا 

يف أكرث من موضع إىل التشكيك يف توحيديّة النبي إسامعيل وجعل وراثة 

الجذور اإلبراهيمية من نسل إسحاق وحده! 

هذا فضال عن رميه العرب بالهمجيّة والخشونة التي تقتضيها بيئتهم 

مبحددي  سلوكياته  وامتزاج  والقسوة  بالعنف  اإلسالم  ونعته  الصحراوية 

والخالفة،  والجزية  الفتوحات  مؤسسات  خالل  من  والعسكرة  السياسة 

وهو ما يثري الحنق واالشمئزاز حول مقدار ضيق األفق الذي يسم بحوث 

هذا املسترشق املحسوب ضمن خرية رجال االشسترشاق االنجلوسكسوين 

الحديث.

العلمي  اهتاممها  هو  املدرسة  هذه  يف  الخطورة  مكمن  ولعل 

والتاريخي بالقرن األول الهجري، وهذا وجه الخطورة األوىل، ففي الوقت 

الدولة  وتاريخ  األموية  الدولة  بتاريخ  الكالسييك  االسترشاق  اهتم  الذي 

والسالجقة  كاملامليك  اإلسالمي  التاريخ  من  أخرى  ومبراحل  العباسية 

يف  باألساس  تخصصوا  اإلنجلوسكسونيني  املسترشقني  نجد  والعثامنيني 

التي  البدايات  أو  التأسيس،  الهجري، أي فيام يسمى  القرن األول  تاريخ 

شكلت هوية اإلسالم، وهذا مكمن الخطورة بالنسبة للدارسني املتأثرين 

بخلخلة  يتمثل  إىل هدف جوهري  الساعي  االنجلوسكسوين  باالسترشاق 

مفاهيم  صياغة  بلورة  وإعادة  املبكر،  اإلسالم  عليها  قام  التي  األسس 

مختلفة حول القرآن والسنة وغريها من األمور األخرى كمغازي الرسول 

مؤذنًا  سيكون  –ال شك-  وذلك  ذلك،  غري  إىل  وما  العامة  وسريته  األكرم 

مبشاكل نظرية ومفاهيمية خطرية . 

ومل تكن املسترشقة )باتريسيا كرون( بأقل تحمال من مواطنها )مايكل 

كل  من  أخذت  لقيطة  ثقافة  عن  عبارة  اإلسالم  بأن  إقرارها  يف  كوك( 

دين ومن كل حضارة سابقة شيئاً ونسبته لنفسها، مع اإلرصار من قبل 

املسترشقة ذاتها عىل أن اإلسالم غري قادر عىل استيعاب املفاهيم اليونانية 

قد تسقط من  عدائية  مواقف  التعايش معهام، وهذه  والفارسية وعىل 

قيمة أعامل هؤالء املسترشقني وتفضح نواياهم ودوافعهم الحقيقية التي 

تسرتوا خلفها بجلباب العلم وعشق املعرفة.

يف  سباقاً  وانسربو(  )جون  كان  االنجلوسكسونيني  املسترشقني  ومن 

تأمالت في االستشراق

استشراق

األنجلوسكسوني
غالبا ما يصطبغ الخطاب العلمي األوريب حول اإلسالم مبواقف وأفكار  قد تتجاوز حدود السؤال املعريف العفوي ليدخل مجاالت 

أيديولوجية كامنة، محاوال بعرثة أوراق ما هو علمي خالص مبا هو أيديولوجي خالص. وما ينبغي التنبيه إليه هو أن العلامء ليسوا دامئا 

مبعزل عن االنحيازات األيديولوجية ومزالقها العديدة، وال سيام إن كان هؤالء العلامء ال يتعاطفون مع القضايا التي تشغل أفكارهم 

وأعاملهم، كام هو حال العلامء الغربيني الذين يجعلون االسالم محورا الشتغالهم يف مجال االسترشاق.

د. هاشم املوسوي/ العراق

العدد 114 ذو الحجة 1438هـ48



القرآن يف كتاب )دراسات قرآنية: وسائل وطرق لتفسري  تناصات  دراسة 

النصوص املقدسة عام 1977( وكتابه املعنون )املناخ السائد بني الفرق: 

محتوى وتأليف تاريخ خاليص إسالمي عام 1978(.

اليهودية  تأثري وجود  وقد ذهب وانسربو إىل أن اإلسالم ظهر تحت 

الربينية وهي اليهودية امللتزمة بالرشيعة الشفهية وآراء حاخامات اليهود 

خالل  الفرق  بني  خالفات  بسبب  ظهرا  والحديث  القرآن  وأن  )الربيني(، 

زمن طويل. 

وقد صدرت كتب كثرية يف مجال املقارنة والتناص بني القرآن والكتب 

املعنون  جريفيث(  )سيدين  كتاب  منها  )االنجيل(  و  )التوراة(  املقدسة 

يف  الكتاب  أهل  من  املقدس  الكتاب  العربية:  باللغة  املقدس  الكتاب 

العامل  إىل  القديم  واملسلمني من  واملسيحيني  اليهود  اإلسالم. وكتاب  لغة 

نازعة  القرآن إىل أصل تورايت  إعادة  الكتب تحاول  الحديث، وجل هذه 

الحط من قيمته  الفصيح! وذلك بهدف  الراقي  عنه خصوصيته وتعبريه 

وإلصاق صفة التبعية عليه.

إن النامذج املذكورة التي ملحنا ألفكارها بعجالة تقود كلها إىل نتيجة 

وأفكاره  اإلسالم  عىل  االنجلوسكسوين  االسترشاق  تحامل  تؤكد  واحدة 

منها  انبثق  التي  اليهوديّة  لجذوره  يتنكر  دين  بأنه  الدين  هذا  واصفة 

تدعمها  ال  أكذوبة  مجرد  وهذه  به،  خاص  متيز  إلثبات  محوها  وحاول 

الوقائع النصية وال الدينية التي اكدت عىل ان اإلسالم يجبُّ ما قبله، وإن 

كان أبقى عىل بعض معتقدات األولني فإنه أبقى مع ما يتالءم وعقيدته 

التي هي مختلفة ومتميزة بالرضورة عن العقائد األخرى.
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 ال تزال قضية تدفق املقاتلني من كل بقاع العامل للقتال اىل صفوف مجموعة ظهرت منتصف عام 2014 يّدعون أنهم أصحاب الخالفة 

وأنهم الدولة اإلسالمية التي تقوم بنرش الفكر اإلسالمي الصحيح عىل حد قولهم محط اهتامم الكثري من الكتاب واملفكرين العرب واألجانب.

وبالرغم من االنتهاكات التي يقوم بها تنظيم ما يدعى بداعش او جند الخالفة ضد جميع الديانات من جهة ومن جهة أخرى اعرتاف 

اغلب املسؤولني يف اإلدارة األمريكية بإيجاد التنظيم ومتويله ألسباب سياسية،  يبقى الكثري من الشباب املسلم يُغرَّر بهم وخصوصا أولئك الذين 

يعانون من حاالت اإلحباط والعزلة يف مجتمعاتهم وكذلك كونهم من الطبقات الفقرية.

لقد حاولت وكالة )الفورن بولييس( تسليط الضوء عىل عدة قضايا فيام يتعلق بالتنظيم حيث أشار الكاتب )توماس ايريك( يف مقاله 

املوسوم)انتبه من اولئك الذين يدعون انفسهم بالغرباء( اىل مقتطفات من كتاب » داعش ونهاية العامل : التاريخ واالسرتاتيجية ويوم القيامة 

ورؤية يف تنظيم داعش« للكاتب وليم كانتس.

من هم الغرباء؟
قضية ونقاش

• تقرير وترجمة: حيدر املنكويش
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يطلقون  البلدان  مختلف  من  القادمني  الجهاديني  بان  الكاتب  وبني 
عىل أنفسهم اسم الغرباء ألنهم يرون بان اكرث املسلمني ال يتبعون تعاليم 
الدين اإلسالمي وأن الدين اصبح مهمال من اغلبهم، مستشهدين بحديث 
للنبي  قائال ألصحابه "اإلسالم بدأ غريبا ويعود غريبا كام بدأ أول مرة 
فطوىب للغرباء" فُسئل النبي "ومن هم الغرباء" قال النبي "اولئك الذين 
يرتكون قبائلهم". ويحاول الكاتب التوضيح من ان القبائل تعني البلدان 
والهجرة للقتال يف مكان آخر كام يعتقده التنظيم. ويستشهد الكاتب بأيب 
مصعب الزرقاوي الذي ترك افغانستان يف مثانينيات القرن املنرصم وادعى 

أنه غريب.
ويتطرق توماس اىل ان الروايات التي تشري اىل هذا املصطلح موجودة 
يف كتاب "املحن وأحداث آخر الزمن" حيث يشري الكتاب اىل عدة روايات 
تشري اىل الغرباء وان أولئك الغرباء من املسلمني سيقاتلون اىل يوم القيامة 

ويُشار إليهم بـ)الفرقة الناجية(.
ألجل  املقاتلني  هؤالء  كل  بان  تعتقد  ال  سوريا"  يف  احدهم  ويقول 
إسقاط األسد ال بل هم يتبعون رواية النبي محمد اىل معركة نهاية العامل 
التي تسبق يوم القيامة، وهذه هي املعركة التي وعدنا بها النبي". فيام 
يشري مقاتل اخر يف حلب" لدينا مقاتلني من كل بقاع العامل من امريكا 
ان  نرى  الننا  وغريها  واليمن  والسودان  وبلجيكا  واملانيا  والصني  وروسيا 

هذه املعركة التي وعدنا بها النبي محمد". ويؤكد ابو مثنى اليمني وهو 
من بريطانيا" ان الله يختار أفضل الناس للقتال يف هذه املعركة". 

ويوضح الكاتب" ان العديد من الوسائل االعالمية جاءت تحت مسمى 
الغرباء فهنالك مقاطع فيديو تحمل هذا االسم وإعالنات  تشري إىل املعركة 

الكربى، وهنالك مدونني أردنيني يضعون شعارات غرباء يف بالد الشام".
 الرد عىل هذه االكذوبة 

الصحيفة  يف  جاء  ما  عىل  ردا  وهيب  محسن  االستاذ  الكاتب  يعلق 
قائال" كام يعلم الجميع بان يف بلدان الغرب الليربايل حيث االروقة الخلفية 
للسياسة امليكافيللية واإلجرام؛  صنعوا تنظيم القاعدة  وداعش وأخواتها 
االعني وشق  والقتل وسمل  والحرق  والذبح  التفجري  تعني من معاين  مبا 
التمثيل  باب  من  بالرؤوس  كرة  واللعب  واألكباد  القلوب  واكل  الصدور 
العقور، ومبا مل  الكلب  االبرياء وهو ما حرمه اإلسالم حتى مع  بالضحايا 

يسبق له التاريخ مثل. 
باعوا  ثم  فحطموه   اإلنسانية  للحضارة  ميت  ما  كل  عىل  َعَدو  ثم 
ما  القبح والسوء  النخاسة.. وغري هذا من  النساء يف سوق  سباياهم من 
ملتزمون  بأنهم  الشنيعة  االفعال  تلك  يربرون  جاءوا  ثم  كتاب،  يسعه  ال 
بنبوءات النبي محمد )(، من خالل نصوص كاذبة او محرفة يف معناها.

ثقافته  ان االسالم هذه عقيدته وهذه  الغرب عىل  كل ذلك ليربهن 

....من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون 

قليل، يف أناس سوء كثري، من يعصيهم أكرث 

ممن يطيعهم.

‚‚

‚‚

51 العدد 114 ذو الحجة 1438هـ



وتقطيع  وحرق  وذبح  وقتل  للدم  سفك  حضارته...  وهذه 
وتفجري... متجاهلني كل كلامت ووصايا املحبة والسالم التي 
املسلم  )ان  ومنها:   )( الرحمة  لسان رسول  جاءت عىل 

من سلم الناس من لسانه ويده(.
ويضيف وهيب قائال " جاء يف مجموعة ورام الحديثية 
)ج:1/ص:3( أنه قال:  طوىب للغرباء. قيل من الغرباء يا 
أناس صالحون قليل، يف أناس سوء كثري،  الله؟ قال:  رسول 

من يعصيهم أكرث ممن يطيعهم.
  االسالم  نبي  من  للغرباء  املعنى  هذا  وتخصيص 
يقطع الطريق عىل كل تأويل ويدحض ما ذهب اليه الكاتب 
مختلفة كام هي  قبائل  من  نزعوا  من  الغرباء هم  ان  من 
الحال يف التكفرييني الفاسدين والذين جاؤوا من جغرافيات 

متعددة.
 وهكذا يتبني ان الغريب بحسب قول رسول الرحمة
وهذا  سوء،  اناس  بني  بالصالح  املتميز  املؤمن  االنسان  هو 
واضح جدا باإلضافة اىل ما وضحه الرسول من ِسرَي االنبياء 
الصالحني  االنبياء  السيئون يف  القوم  اقوامهم حيث يرى  يف 
أنهم سفهاء أو مجانني أو مسحورون أو غري ذلك.. فقال الله 
ِم  تعاىل يف سورة االعراف: )َوإِىَل َعاٍد أََخاُهمنْ ُهوًدا َقاَل يَا َقونْ
ُُه أََفاَل تَتَُّقوَن )65( َقاَل النَْمأَلُ  ُبُدوا اللََّه َما لَكُمنْ ِمننْ إِلٍَه َغرينْ اعنْ
ِمِه إِنَّا لََنَاَك يِف َسَفاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن  الَِّذيَن كََفُروا ِمننْ َقونْ
ِم لَينَْس يِب َسَفاَهٌة َولَِكنِّي َرُسوٌل ِمننْ  النْكَاِذِبنَي )66( َقاَل يَا َقونْ

َربِّ النَْعالَِمنَي )67((.
 ويف توكيد آخر لدحض فرية الكاتب)توماس ايريك( ما 
جاء يف االحاديث التالية وتأكيد الرسول عىل معنى الغرباء.

جاء بسند آخر عن عبد الله بن عمرو العاص قال: قال 
عنده"  يوم ونحن  ذات   الله رسول 
للغرباء،  طوىب 

وهيب:

 ان الغريب 

بحسب قول 

رسول الرحمة 

)( هو االنسان 

املؤمن املتميز 

بالصالح بني 

اناس سوء.

‚

‚

الله؟  يارسول  الغرباء  من  فقيل: 
قال: أناس صالحون يف أناس سوء كثري، 

من يعصيهم أكرث ممن يطيعهم".
 وقال النبي: بدأ االسالم غريبا، ثم يعود غريبا 

الغرباء؟  الله، ومن  يا رسول  قيل:  للغرباء  بدأ، فطوىب  كام 
قال: الذين يَصلُحون اذا فسد الناس.

ومن هذا وذاك يتضح أن هناك تحريفا واضحا ومقصودا 
ينطبق عىل  املعنى  الغرباء يف محاولة خبيثة لجعل  ملعنى 
حدب  كل  من  القادمني  داعش  فلول  من  اآلفاق  شذاذ 
وصوب، وإزاحته عن اولئك الصالحني يف كثري من سوء الناس 
كام أكد رسول الرحمة صىل الله عليه وآله يف اكرث من موضع 

كام بينا.
بجالء  يُستشف  السطور  وراء  ملا  استقراء  خالل  ومن 
اهداف  ورائه  من  ترجى  والتأويل  التحريف  ذلك  أن 
محاولة رضب  للمطلعني  الواضحة  اهدافه  وأن من  خبيثة، 
عصفورين بحجر واحد، فأوال وهو الهدف األهم واألكرث من 
ودين  االنسانية  رسول  اتهام  هو  لتحقيقه  التخطيط  حيث 
االسالم باالرهاب، والهدف الثاين ليصوروا للعامل أن العوبتهم 

وصنيعتهم عىل خطى االسالم بل وهم ممثلوه.
والفرق  والطوائف  الحركات  لتاريخ  للمتتبع  ويكفي 
االسالمية الضالة انها دوما تنشأ عىل اساس من تأويل خاطئ 

للنص القرآين او للحديث النبوي.
اية  امنا رفعوا  االمام عيل  فالخوارج عندما خرجوا عىل 
من القران شعارا لهم وهي: ) ان الحكم اال لله( ورد عليهم 

االمام عيل )(  بأنها كلمة حق يراد بها باطل!.
لنص  االسف  مع  تستند  امنا  الضالة  الفرق  كل  وهكذا 

وتفرسه لصالح ضاللتها.
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اليهود والنصارى في كنف اإلسالم

عبدالرحمن الالمي

 فلو تأّملنا يف قول الله )تبارك وتعاىل(: }اَل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف 

ن ِديَارِكُْم أَن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي{  يِن َولَْم يُْخرُِجوكُم ميِّ الديِّ

)۸ / املمتحنة( فإّن الله )عّز وجّل( يقّسم غري املسلمني اىل معتدين ومساملني، وال 

مانع من التعامل مع املساملني بالحسنى والعدل.

ويُجمع املفرّسون عىل أّن هذه اآلية الكرمية والتي تليها نزلت يف مرشيك قريش ـ 

وإن كان حكمها جاريا يف جميع من كان ذلك صفته اىل يومنا هذا ـ فام بالك بأهل 

أو  اإلسالميّة،  دولنا  يف  معنا  يعيشون  مّمن  والصابئة  والنصارى  اليهود  من  الكتاب 

نعيش نحن يف بالدهم وننخرط يف مجتمعاتهم!

ولقد تساوى اإلنسان بكّل ألوانه وأعراقه يف مجتمع املدينة املنّورة التي كانت 

من  خليطاً  تجد  فإنّك  وسلّم(،  وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم  الرّسول  لدولة  عاصمة 

املسلمني وغريهم من اليهود والنصارى، يعيشون جنباً اىل جنب متحابنّي متآخني يف 

مواطنتهم للمدينة املنّورة، فقد أسقط اإلسالم كّل الحواجز النفسية بينهم، إذ مل يكن 

العريب قبل ذلك يُطيق أخاه العريب فكيف بغريه، ويف دولة اإلسالم صار الكّل أخوة 

يف الدين ونظراء يف الخلق واإلنسانيّة، فقد تآخى العريب والفاريس والهندي والحبيش 

وغريهم يف الدين واإلنسانيّة.

القاعدة،  عديدة:  تسميات  ولهم  وهناك،  هنا  قليلة  رشذمة  اليوم  نرى  ولكّننا 

داعش، النرصة، جند الشام.. يّدعون ديناً جديداً يسّمونه زوراً وبهتاناً باإلسالم، يقتلون 

باسمه كّل َمن ال ينتمي اىل دينهم، ويسبْون نساءهم ويبيعونهّن يف سوق النخاسة، 

ويعيثون يف األرض فساداً وخراباً، فام سلمت املساجد وال الكنائس من أيديهم، كام 

مل تسلم اآلثار والرموز الحضاريّة من بطشهم.

وقد أساءت كثرياً هذه العصابات اإلجراميّة لسمعة اإلسالم، خصوصاً عند شعوب 

البلدان الغربيّة، الذين ال يعرفون حقيقة اإلسالم الناصعة وسامحته الساطعة، وتناسوا 

أّن املسلمني وغريهم من اليهود والنصارىتعايشوا بأمان جنباً اىل جنٍب طيلة القرون 

األربعة عرش املنرصمة.

مسامع  عىل  تُتىل  وسلّم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم  الرّسول  وصايا  وهذه   

الجميع ليل نهار تويص املسلم بجاره وإن كان غري مسلٍم بأن ال يظلمه، وال يؤذيه، 

وال يتطاول عليه يف البنيان؛ لئال يسّد عنه الشمس والهواء، وهذه صيحات صوامعهم 

وأجراس كنائسهم تصدح بني ظهراين املسلمني يؤّدون طقوسهم وعباداتهم فيها من 

غري تسفيه وازدراء من قبل املسلمني، وهو خري دليل عىل سامحة اإلسالم ورحابة 

تعاليمه.

يؤكّد اإلسالم يف كّل مفاصله العباديّة واملعامالتّية عىل التكافل والتضامن بني الرشائح يف املجتمع، ويحّث 

عىل االندماج والتعايش السلمي بني جميع الناس مبختلف عنارصهم ومعتقداتهم، ويحرص عىل إشاعة 

السالم بشكٍل أكيد حتى كانت تحّية املسلم هي )السالم عليكم(، وأوجب رّدها مبثلها أو أحسن منها، 

وحرّض عىل التعامل بالربّ واإلحسان حتى مع غري املسلمني من املساملني.

إضاءات
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في لغتنا الجميلة
د

ّ
المول

اللغة اإلنسانية يف كل مكان وزمان ظاهرة اجتامعية تخضع لقوانني التطور وحركة الحياة الصاعدة باستمرار لذلك شبه العلامء اللغة 

بالكائن الحي الذي يستجيب لحركة املحيط من حوله!

ويصدق هذا القول عىل لغتنا العربية التي تطورت يف استعامالت الناطقني بها وسايرت اسالفنا االوائل واستجابت ملتطلبات مشاعرهم 

ورغباتهم يف التعبري عن الحاالت الشعورية املختلفة التي كانت تنتابهم من دون ان تكتسب صفة التكامل واالنغالق ما دامت هذه اللغة 

–كأي لغة- يف حركتها وتطورها تشبه الكائن الحي.

د، بتول محمد البرصي/ العراق

لغتنا
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وملا كانت اللغة هي وسيلة املجتمع والناس يف التعبري عن اغراضهم 

احتكاك  حالة  يف  املجتمع  كان  وملا  تواصلهم،  وآليات  مشاعرهم  ونقل 

االحتكاك  هذا  دالئل  أول  فإن  األخرى  املجتمعات  مع  دائم  حضاري 

املسميات  عن  التعبري  وسيلة  باعتبارها  اللغة  عىل  تظهر  وشواهده 

املجتمعات  كل  عند  واحدة  تكون  ال  أنها  املفرتض  من  التي  واملشاعر 

واألمم.

وتتنوع طبيعة االحتكاك أو الرصاع الحضاري بني األمم واللغات التي 

املنافع  تبادل  يقوم عىل  الرصاع سلميا  يكون هذا  وقد   ، بها  يتحدثون 

الغزو واالحتالل،  كالفنون والعلوم واألديان، أو قد يكون عنفيا يسببه 

وتتدخل عوامل كثرية ال نريد الوقوف عليها يف أسباب غلبة لغة ما عىل 

لغة أخرى يف هذا الرصاع...

الوقوف عليه وإيضاحه يتمثل بأن األلفاظ هي أكرث  لكن ما نريد 

ما ينتقل يف هذا الرصاع الطويل، بخالف قواعد الرتكيب واساليب النطق 

املتعلقة بالنظام النحوي فال تنتقل بسهولة خصوصا إذا كان االحتكاك أو 

الرصاع الحضاري حاصال بني لغتني ال تنتميان إىل شجرة لغوية واحدة.

وكان علامء العربية األوائل قد التفتوا إىل ظاهرة انتقال األلفاظ من 

لغة إىل أخرى، وتساءل البعض منهم عن وقوع اللفظ املعرّب بالقرآن 

)ت68هجري(الذي  عباس  ابن  ذلك  إىل  انتبه  من  أول  وكان  الكريم، 

الكريم،  القرآن  يف  وحبشية  ورومية  فارسية  ألفاظ  إثبات  إليه  ينسب 

كـ)اليم، الطور، الرصاط، القسطاس، الفردوس، املشكاة... إلخ( وهو ما 

يؤكد إدراك علامء العربية األوائل إىل ظاهرة االقرتاض اللغوي ووعيهم 

بعالقة اللغة باملجتمع وعالقة اللغة بغريها من اللغات.

وقد سلكت العربية طرقا اساسية عديدة لتحقيق النمو واالزدهار 

يف ثروتها اللغوية ومن هذه الطرق) االشتقاق، النحت، التوليد، املجاز، 

االقرتاض، االستغناء عن بعض التعابري( مع األخذ بنظر االعتبار أن بعض 

منه  لتدخل  الباب عىل مرصاعيه  فتح  يعني  ال  كاالقرتاض  الطرق  هذه 

األلفاظ األجنبية كيفام شاءت، حيث أن هناك مجموعة أمور يجب أن 

حاجة  وقوانني  املناسبة،  العربية  والصياغة  الصوت  قواعد  فيها  تراعى 

اللغة العربية الحقيقية إىل هذه البضاعة الوافدة.

العربية فقد أطلق أول ما أطلق عىل األشخاص  أما لفظ املولّد يف 

اتسع  ثم  الخلّص،  العرب  من  ليسوا  وهم  العرب  بني  ُوجدوا  الذين 

استعامله فصار يطلق عىل كل لفظ محدث ليس بذي أصل يف العربية ، 

وكان األصمعي )ت216هجري( أول من سجل مثل هذه األلفاظ مشريا 

إىل توليدها يف بيئة العرب التي مل تعرفها من قبل ومن هذه االلفاظ 

مثال، ) الخم، وهي القورصة التي يوضع فيها التنب لتبيض فيه الدجاجة، 

ومنها الهبوت وهو نوع من أنواع الطيور، و)أخ( وهي كلمة تقال عند 

التأوه والتوجع، وغري ذلك من الكلامت(.

األلفاظ  والتقاط  تسجيل  يف  األصمعي  بعد  من  العلامء  تتابع  وقد 

تلت  التي  القرون  يف  العربية  الحياة  تطورت  أن  بعد  وتبعيتها  املولدة 

ظهور اإلسالم نتيجة للفتح واختالط العرب بغريهم من االمم األخرى، 
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ومن أولئك العلامء الذين اسرتعتهم هذه الظاهرة نذكر مثال، ) أبو عبيدة 

)ت321هجري(  دريد  وابن  )ت235هجري(  املربد  و  )ت223هجري( 

والزجاجي )ت337هجري( وابن خالويه )ت370هجري( والجوهري )ت 

393هجري( وغريهم من العلامء.

أما أهم األلفاظ املولدة التي التفتوا اليها يف كالم العرب ومل يكن 

الكابوس= ما يقع فيه  السالفة، فهي:  العرب قد عرفوها يف عصورهم 

و  والطحني،  السكر  من  حلوى  والفالوذق=  مزعجة،  أحالم  من  النائم 

العجة بضم العني= طعام يصنع من البيض والتمر، والطََّرش= أخف أنواع 

الصمم، والقاقوز= إناء خزيف يرشب فيه املاء، والفطرة= صدقة الفطر، 

وبس= حسب، وبخت= حظ، وبهلول= الرجل املغفل، والجريدة= دفرت 

العديدة  األلفاظ  من  ذلك  فذلكة= صنعة، وغري  ولفظة  الجند،  أرزاق 

املوجودة يف كتب العلامء الذين ذكرناهم.

وقد اختلفت يف العصور الحديثة نظرة علامء اللغة لظاهرة التوليد 

وكانوا أكرث تسامحا يف قبول هذه الظاهرة وأكرث دقة يف فهمها أيضا حيث 

كلامت  استعامل  أو  مامرسة  تعني  بأنها  الظاهرة  هذه  أغلبهم  عرّف 

جديدة أو ابتكار كلامت جديدة أو تعابري تدعو إليها حاجة اجتامعية 

ملّحة .

وقد قسم املحدثون املولّد إىل أقسام عديدة لكنها من املمكن أن 

الذي تضعه  اللفظ  املقصود، وهو  املولّد  تحرص بقسمني رئيسني، هام: 

املجامع اللغوية واملؤسسات العلمية املختصة، واملولّد غري املقصود، وهو 

اللفظ الذي يدخل عرضا وتسوق إليه حاجة الحياة املتطورة واملتصاعدة 

دامئا، فألفاظ مثل : )) املدفع، الدبابة، الطيارة، السيارة، الباخرة، القطار، 

الفسقية  املطبعة،  املجلة،  الجريدة،  السفارة،  املدير،  املأمور،  املذياع، 

)البرئ( التوقيع، املقامة )فن قصيص قديم( الدولة، الحضارة إلخ(( هي 

ألفاظ مل تكن تعرفها العربية البتة يف العصور الغابرة وإمنا دعت الحاجة 

امللحة إىل توليدها لتدل عىل كل ما يقابلها من دالالت اآلالت واملعدات 

واألمكنة وسوى ذلك.

إىل  داللته  تحولت  وقد  أصال  عريب  لفظ  املولّد  أغلب  فإن  وبذلك 

معنى آخر مل يألفه العرب القدماء كام هو واضح من األلفاظ املذكورة 

البرشية  فيه  دخلت  الذي  التصنيع  الحضارة وعرص  بسبب  املستحدثة 

انطالقا من أوروبا نهايات القرن الثامن عرش.

 ويختلف املولّد عن )املعرّب( بكون األخري أدِخَل اىل العربية وهو 

مثل  ولساننا،  عربيتنا  تالئم  داللة  له  واستحدثت  أصال،  لغتها  غري  من 

أوربية،  تلفزة=  يونانية،  قرصنة=  فارسية،  كهرباء=  يونانية،  إقليم=   (

هرطقة= يونانية، زندقة= فارسية.... إلخ( وكام يبدو فاملعرّب مقرتض 

بخالف  العربية  والقوالب  األصول  عىل حسب  ومعالج  أخرى  لغة  من 

الدخيل  عن  املعرب  يختلف  كام  العربية،  واألصول  الجذور  ذي  املولد 

بتحرف  أو  بلفظه  أخرى  لغات  من  العربية  يدخل  الذي  اللفظ  وهو 

الرأس، وهي باألصل  بسيط يف نطقه فقط مثل كلمة )كوفية(= لباس 

أيضا  لفظة التينية  لفظة جمرك وهي  cophis) ومثل   ( لفظة التينية 

)commercium( مبعنى التجارة وقد دخلت العربية عن طريق الرتكية.

الداللة  بتغري  مرتبط  اللفظ  من  املولد  أن  نستنتج   سبق  ومام 

هذه  الستثامر  اللغة  تسلكها  عدة  طرقا  هناك  وإن  وتطورها، 

تتطور  الحي  كالكائن  اللغة  أن  عىل  تدلل  التي  الظاهرة 

وتستجيب للمؤثرات الخارجية بغية إثراء نفسها ومواكبة 

العرص ومستجداته اليومية املتسارعة.
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والشـــهدا الحـــر  إال  اللــَه  يعشــق  ال 

يعجلنـــا الحتــــف  بــأن  اليقــني  لـــوال 

حكمتــه األيــام  أودع  مـــــننْ  ســبحان 

عــدٍم  مــننْ  الضديــن  أفلــق  مـــننْ  ســبحان 

ومـــا الحنيـــف  والديــن  باللــه  آمنـــت 

ديـاجــره يف  حــوال  عشـــرين  عــاش  مــننْ 

مكرمــة  األحـــرار  علـــى  املنايــا  رب 

علقمــه؟ املــوت  لطعـــم  إن   : قــال  مــننْ 

مــن مرارتـــه واقـــذفنْ  الضيــم  تجــــرع  ال 

لهــا انحنــاء  ال  رؤوٍس  فــوق  فالتــاج 

عجـــب مــن  الحــر  ينــال  املنايــا  ســهـم 

رعــدا إذنْ  كالزلــزال  بصــدرك  أقحــمنْ 

لـــوال اللحــود وخــوف املــوت مــا عبــدا

مــا بــني غمـضــة عــني مــا ورعــت غــدا

مــننْ بيـــن أســالفنا جـــر الــردى عــــددا

أحــدا واحــداً  ناجــتنْ  النفـــس  وألهـــم 

ســـــن الشـــريعة مــــننْ عليائـــه رفــــدا

الدهـــر فـــي أحشــائه همـــدا أو قــارع 

لحــدا إننْ  النـــاس  عنـــد  املــرء  ويخلــد 

هـــل الشـــهيد كخلــق طـــاش أو جحــدا؟

ومــتقــدا فـــوارا  بدنيـــاك  وعـــشنْ 

ســـجدا مــا  اللــه  لغــري  الشــهيــد  وجــه 

مطـــردا األخيـــار  عـــــىل  الفنـــاء  لــج 

مـرتعــــدا يهتــــز  إذا  بقلــب  واقــــذفنْ 

• كريم مرزة االسدي
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شـــيام عطرتــه  لقــدنْ  الشـــهيد  هــذا 

مرتحــالً العـــزم  يشــد  الشــهيد  هــذا 

مرتبـــة عليــاء  إىل  الخلــود  شــق 

هـاجـــرة لفــح  هبـــتنْ  حــني  غادرتنــا 

حمرتهــا اآلفـــاق  عــىل  طبعــت  لقــدنْ 

مرقـــده أضنــاك  مـــا  الليــل  تضجــع  ملنْ 

حنقـــا أدناســه  مــننْ  حوضــك  وذدت 

غفوتــه منــك  وطــارتنْ  يــرسي  والليـــل 

ملتهـبــا الديـــن  دروب  وســعت  لقــدنْ 

عابــرة  لألجيـــــال  نفســك  مــددت 

بطــال أصقاعنــا  فــــي  الفــذ  حســبتك 

بنازلــــــة طهــر  مــننْ  لذكـــــراك  عطــرا 

كوكبـــة بــني  نجمـــــــا  تجلـلــت  لقــدنْ 

سلســلـة  األتـــراب  مــن  للثائريــن 

نْنشــدوا إذ  الثـــوار  مــن  والصـــابريــن 

دمـــا الشــاربني  الســاقطني  ترجــــم  أو 

مللمــة أرجــاء  مــن  الجلــف  أحقــد  مــا 

جبـــن نعتــه  حلــام  الضيــم  ترتــِض  ال 

مجاهـــدة املســعى  مــن  تــكل  وال 

وصاعقـــة  بركــانــا  األرض  فأجــج 

لظاهـــره ملــس  مــننْ  الصــل  تألـــف  ال 

جوانبـــه  النـــتنْ  إننْ  الخصــم  وحــاذر 

مقذعــة  الــكأس  إن  الكـــأس  ســنفض 

صحوتــه الصــدر  غليــل  مــن  يرتجــى  ال 

بذارعــــة ذقنــا  فمـــا  األبـــاة  نحــن 

وحدتنـــا الحـــريان  القائــم  يعــرف  لــو 

ــد بــني أجـــام الغــــــــاب مرتعنــا كاألسنْ

الهــبــة  الســمر  بعضــد  الكــامة  إن 

يــا قلعــة الفخــــر أرددنْ مــا نهشــــت بـه

قــاحلــة  الخــراء  تربتـــك  ناجيــت 

باســقة  الشـــمـاء  نخلتــك  ناجــيــت 

ســامعــة  للدهــر   لــــــو  اللــه  ناجيتــك 

ال بــــارك اللــه فــــي يــوم  نغــص بــــه

يرفدنــا املجــد  شــعـــــاع  النبــي  نــــور 

ســيــــــــف يســل  مــن الصديــق وارثــه

مــــــــــن ذي الفقار سنحســم مــننْ يفرقنا

مــننْ نعلــه مــننْ يســام الخســف راح فــدا

والبلــدا التاريــخ  يصنــع  روحــه  مــننْ 

صـعــدا أدراجــه  عــىل  النضـــال  مـــــن 

رمــدا أحداقنــــا  عــىل  الهبـــــاء  ذر 

محتفــدا طــــل  بجــرح   عليهــا  أدمــى 

متئـــدا النـــوام  عــىل  هممــت  حتــى 

الزبــــدا تقـــذف  قـــاع  صخــرة  وكـــل 

رقـــدا األىس  يف  غــدِرِ  مكلــوُم  هيهــات 

حــــــددا للفـــدا  بريــع  ضنكــت  ومـــــا 

مــــــدى الســالكني  لــكل  فتحــت  حـتــى 

منفــــردا لألوغــاد  قــام  مـــننْ  والشـــهم 

والرغـــــدا اآلمــال  روحــك  قربــتنْ  قــدنْ 

يـــــدا الســاطعات  متــد  الســامء  مــن 

مـــددا لهــم  جـــادتنْ  اإلبــــــا  والوارثــني 

صــدى للســـامعني  وال  شــعــــب  تحريــر 

فســـدا نســغه  بجــــب  والواغلـــــــني 

الوتــدا صــــارع  بغســق   الديــار  حـــــل 

معتمــدا الدهــر  ليــس  األرض  زعــزع  بــل 

صمــدا ملــن  والعقبــى  للشــعب  فاملجــد 

جحــدا ملــننْ  نريانـــــا  الجــرح  ومللــم 

رصـــدا إذا  نــاب  مــن  الســم  ســينفث  

متحــدا الطــري  قــرب  البــوم  يـــرى  أىن 

قــددا أوباشــهم  مــن  األفــك  نســتنزع 

كمــــدا أغاللــه  مــننْ  الحـــــر  يهجــع  ال 

شــم األنـــوف ونعفــــو النســغ إننْ ركـــــدا

ســــدى للكفــاح   جهـــــود  تضيــع  فــال 

غـمـــدا نصلــه  مــا  إذا  الحســام  نـــأىب 

كالشـــهب ترمــي إىل طــرف التقــاة هــدى

الصـفــدا الدائــر  يحـــل  لطــــــف  للــه 

الغـــردا الصــادح  عــــف  جــوك  ناجيــت 

والنـجــــــــدا واألنجـــاب  أهلــك  ناجيــت 

الشـــهدا تســعد  حتــى  بعضــدك  قــوي 

أودا ملـــــــه  إننْ  أعـدائنــا  لـــؤم   مــــن 

رشــدا للــورى  أجــــج  الثــأر  خيــــرب  أو 

خلــدا بــه  مــــننْ  صدقــا  تألــف  والنـــاس 

خمــدا إننْ  الزنــد  ســنوري  حســني  ومــــن 
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بعد امتام الحل

 سيظهر مقطع 

لحديث نبوي 

رشيف

 يحث عىل

طلب العلم

• ان الرغبة الدامئة يف الكامل قد تقود صاحبها، لالكتئاب، القلق واألفكار 

االنتحارية وذلك حسب دراسة نرشت يف مجلة تابعة للجمعية االمريكية 

جهات  عدة  ارشاف  تحت   2007 عام  يف  دراسة متت  ويف  النفس.  لعلم 

قبل  من  وصفهم  تم  املنتحرين  من  كبريا  عددا  فإن  أالسكا،  يف  بحثية 

أصدقائهم وأقاربهم بأنهم دامئو الرغبة يف الكامل )perfectionists( وأن 

تتم كل التفاصيل بدقة وكامل متناهيني.

ناطحة  مبعدل  سحاب،  ناطحات  مطارا،   30 بإنشاء  قامت  الصني  أن   •

سحاب كل خمسة أيام ، مرتو يف خمسة وعرشين مدينة، أطول 3 جسور 

يف العامل، و6000ميل من الطرق الرسيعة، يف آخر خمس سنوات فقط.

ويف آخر 3 سنوات استخدمت الصني خرسانة أكرث مام استخدمته الواليات 

املتحدة يف القرن العرشين كله، وتستهلك 60% من االسمنت املستخدم 

يف العامل أجمع.
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هل تعلم؟

استراحة
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أفـــــــــــــــــــــــــــــــقي
1- من أسامء الله الحسنى، نبي اعطاه الله امللك.

عن  الدفاع  بالحلم،  اشتهر  عريب  ألمري  األول  االسم  سلع)معكوسة(،   -2

الوطن)معكوسة.

3- حاقد ، من جانب واحد ، منفذ.

األرواح  من  تقي  أو  العنَي  تدفع  )ص(،  النبي  عن  يصدر  ما   -4

يرة)جمع(، ضوء)معكوسة(. يِّ الرشيِّ

5- بحر، ارتفاع االسعار، نَِظرٌي)معكوسة(نقيض مدَح.

6- مشغول الذهن)معكوسة(، عكس مُييت.

7- من أسامء النبي عيىس عليه السالم، غايل، أسم ايب ذر الغفاري.

الشعر  منها  يتألف  الثقلني)معكوسة(،  من  بعوض،  ارباع  ثالثة   -8

العريب)معكوسة(.

9- كمل، نبي ولد من دون أب ، خجول.

10- من الضامئر املتصلة للجمع، اسناد، نقيض األمن )معكوسة(، قطَع.

11- حرف رشط غري جازم يفيد التعليق، صفة الذرية، نصف مورد.

االرض،  من  املاء  نضح  النداء)معكوسة(،  أحرف  من  الوالدين،  من   -12

بلدة)مبعرثة(.

13- لغة هندية آرية، حرف نفي يجزم املضارع ويقلبه إىل ماٍض ممتدٍّ 

حتّى وقت الحديث، غري واقعي.

14- نقيض الحزين، أول دولة عربية حصلت عىل كأس آسيا بكرة القدم.

15- فيلسوف الشعراء وشاعر الفالسفة.

عمــــــــــــــــــــــــــــــــودي
1- سامه الغربيون بأمري األطباء، فراق، مكررة.

2- ُمَقاِوٌم)معكوسة(، خلل)معكوسة(، املسامر الَحلَزويّن الشكل.

3- فقر وعوز، انتاج الطاقة الكهربائية)معكوسة(،  عاصمة بولندا.

قتل  الَجْزر،  ضّد  االمتحان،  يف  يفشل  )مبعرثة(،  مئات  اربع  ثالثة   -4

شنقا)معكوسة(.

5- نصف )طعام(، ساعد، ممتنع عام ال يحل له، وادي يف جهنم.

6- الخداع، ما يعطى من مهر الزواج ابتداء)معكوسة(ً،  أترك.

عن  ويبعد  )يُطرَد  معناها  قرآنية  كلمة  البالد،  الُْمستويل عىل  الَعُدوَّ   -7

الخري(، آِخُر كليِّ يشء.

8- صفة تطلق عىل املوز، ابو البرش)معكوسة(.

9- َدْعَوًة املخاطب، نصف مييل، لسعته النار )معكوسة(.

10- ثلثا يئس، يستخف بشخص،يصنعه الخباز، مكررة. 

11- ارشد)معكوسة(، عكس ذم، لحد)مبعرثة(،عطب.

12- يتكون منه الدهر، دولة افريقية، السور واآليات النازلة يف مكة.

13- مخزن لالدوية،ينخرط تحت لواء،جمع معول )مبعرثة(.

14- من سور القران الكريم،حدة)مبعرثة(، شاعر وناقد فني فرنيس.

15- من الخرضوات)معكوسة(،ارهاق)معكوسة(،منزيل.

طرائف
لقاؤك يف زورق

سأل بعض األعراب آخر عن اسمه، فقال: بحر.

قال : ابن َمن؟

قال : ابن فياض.

قال : ما كنيتك؟

فقال : أبو الندى. 

فقال : ال ينبغي ألحد لقاؤك إال يف زورق

ضاع ثم ضاء

للرشيد جارية سوداء يحبها كثرياً، اسمها خالصة، ومرة دخل  كان 

أبو نواس عىل الرشيد، ومدحه بأبيات بليغة، وكانت الجارية جالسة 

يلتفت  فلم  األبصار،  ما يذهل  والدرر  الجواهر  عنده، وعليها من 

الرشيد إليه فغضب أبو نواس، وكتب لدى خروجه عىل باب الرشيد::

لقد ضاع شعري عىل بابكم .... كام ضاع ُدرَّ عىل خالصة

)أشتد غيظه( وأرسل يف طلبه  الرشيد حنق  إىل  الخرب  وملا وصل 

»ضاع«  لفظتي  من  العني  تجويف  محا  الباب  من  دخوله  وعند 

فأصبحت »ضاء«، ثم مثل أمام الرشيد، فقال له: ماذا كتبت عىل 

الباب؟ فقال:

لقد ضاء شعري عىل بابكم .... كام ضاء ُدرَّ عىل خالصة
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التفاوض الفعال
متر عملية التفاوض مبراحل معقدة من اجل الوصول اىل 

اتفاق نهايئ بني طريف التفاوض، وقد يكون حليفه النجاح 

او الفشل او االنهيار املبديئ خالل مراحل التفاوض االوىل، 

وقد مير التفاوض بعدد من الجوالت متر بدورها بعدة 

مراحل ويف كل مرحلة تكون هناك آثار ايجابية او سلبية 

عىل العملية مبجملها.

ويرى خرباء التفاوض عىل ان التفاوض مير مبراحل متداخلة مع بعضها 

البعض ويعزون هذا التداخل اىل املصالح املشرتكة لطريف التفاوض، وقد 

يصعب احيانا التفريق بينهام، بحسب درجة االهمية عند كال الطرفني، 

فمثال، يرى احد االطراف ان الفروع هي االصول واآلخر يرى أن االصول 

تحقيق  دون  مجهول  طريق  اىل  التفاوض  ينتهي  قد  وبهذا  الفروع  هي 

فائدة تذكر.

مراحل عملية التفاوض

مرحلة االعداد والتهيئة للتفاوض 

متثل املعلومات االساس االهم يف عملية التفاوض املثمر والذي يصب 

يف حيز النجاح العام لعملية التفاوض الن من ميتلك املعلومات هو الذي 

تتوافر لديه قدرات التأثري عىل الطرف االخر، ألنه ميتلك الحجج املقنعة 

املعتمدة عىل الوثائق وهذا يعتمد عىل فهم شخصية املفاوض واالسلوب 

املناسب لإلقناع والتأثري فيه.

ومن ميلك املعلومات يستطيع وبدقة عالية تحديد الغرض العام من 

التفاوض واالعتامد عىل االمكانات التي ميتلكها وامكانيات الطرف املقابل 

الن املعرفة املسبقة متكن أحد طريف العالقة من التأثري القوي عىل نفسية 

االخر.

وعىل املفاوض ان يكون ملامً باالهداف التي يرمي اىل تحقيقها وان 

يرتبها حسب االولويات حتى تظل نصب عينيه طوال جلسات التفاوض، 

مع رضورة ان يتسم باملرونة وان يكون واقعيا فال يبالغ يف طلباته ويتشدد 

ال  يقدمها حتى  ان  ميكن  التي  التنازالت  محددا حجم  يكون  وان  فيها، 

تؤثر عليه.

فتتمثل   امتالكها  اىل  املفاوض  يسعى  ان  ينبغي  التي  واملعلومات 

بعنرصين أساسيني وهام: 

التفاوض  لتحديد أهدافه من عملية  اليها  التي يحتاج  املعلومات   •

وبلورتها.

• املعلومات التي متكنه من معرفة الطرف أو األطراف االخرى التي 

يتفاوض معها.

والواقع ان توافر هذه املعلومات او ما مياثلها للمفاوض قد تزيد من 

الطرف  سلوك  يف  والتأثري  التفاوض  عملية  مسار  يف  التحكم  عىل  قدرته 

االخر باستناده اىل املعلومات التي متكنه من التعرف عىل خصائص وردود 

مواقفهم  وتعديل  اقناعهم  يف  حججه  تدعم  كام  منهم  املتوقعة  الفعل 

بالقدر الذي يجعل سلوكهم متسقا مع ما يبتغيه من مصلحة. 

ولهذا السبب فان اهم ما تتضمنه مرحلة االعداد هو جمع املعلومات 

بفهم  املعلومات  التفاوض، وتتعلق هذه  اساسية يف عملية  كونها ركيزة 

املوضوع العام للتفاوض، حيث يتعني معرفة وتحديد وتشخيص القضية 

ومرتكزاتها  املتغرية  وعواملها  عنارصها  كل  ومعرفة  بشأنها،  املتفاوض 

خطوات

اعداد: عيل الهاشمي 

إدارة وتنمية
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الثابتة وتحديد كل طرف من اطرف القضية الذين سيتم التفاوض معهم.

ومن ال يبذل الجهد يف هذه املرحلة للتعرف عىل القضية التي سيتم 

حسابا  لها  يعمل  مل  مبصيدة؛  وقع  كمن  نفسه  سيجد  بشأنها  التفاوض 

مسبقا بشأنها، وبالتايل سيفقد قدرته عىل املواصلة بسبب فقدانه الحجج 

املؤثرة واملستندة عىل الحقائق يف الدفاع عن وجهة نظره، وقد يضطر اىل 

تقديم تنازالت كبرية.

متطلبات مرحلة االعداد

تحديد البدائل لحل الرصاع يف حالة فشل عملية التفاوض علام بان 

العوائق التي تحول دون ابتداع العديد من البدائل املمكنة تتمثل يف االيت 

1. االحكام املستعجلة السابقة ألوانها

2. البحث عن الحل املفرد

3. االفرتاضات السابقة 

4. التفكري بان حل مشكالت االخرين شان يخصهم 

مجال  اي  يغلق  وقد  الخيال  من  تحد  ان  شانها  من  االحكام  هذه 

الخسارة  مبدأ  عىل  واالعتامد  جديدة،  قرارات  واتخاذ  النقدي  للتفكري 

الشخصية  املصالح  عىل  مبنية  قرارات  واتخاذ  لألطراف،  بالنسبة  والربح 

وليست الجامعية.

املفاوض الناجح

موقفه  يحدد  بان  يجمعها  التي  املعلومات  خالل  من  يستطيع   

التفاويض من خالل معرفة االوراق التفاوضية التي يعتمد عليها يف حججه 

وادلة  ووثائق  معلومات  من  املفاوض  انطالق  الن  االخر،  وتفنيد حجج 

التي يرمي  التفاوض ميكنه من تحقيق االهداف  وبراهني حول موضوع 

بدقة  بل  بالحظوظ  وال  املفرط  بالتفاؤل  تعرتف  ال  املفاوضات  الن  لها، 

املعلومات وقوتها.

وبعد امتام ما تقدم يستطيع املفاوض وضع االسرتاتيجية املناسبة لسري 

عملية التفاوض، وتعني الوسائل واالهداف وترتيبها بسياق ثابت وواضح. 

تحديد  يف  مهمة  املفاوض  يتبعها  ان  يجب  التي  االسرتاتيجية  ولكن 

االخر  الطرف  قوة  وتقدير  باملرونة  تتسم  ان  فيجب  املفاوضات  اتجاه 

واالوراق التي سيتم املناورة بها خالل عملية التفاوض. 

من  يكون  ان  يفضل  والذي  املفاوض  الفريق  اختيار  دور  يأيت  وهنا 

املختصني مبجال التفاوض، وان يكون رئيس التفاوض ملام وعىل قدر كايف 

من معلومات القضية املتفاوض عليها، وان يستطيع اتخاذ القرارات اآلنية 

والرسيعة دون الرجوع اىل مرجعه االعىل.
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اعداد: فضل الرشيفي 

يف االختبارات التي أجريت عىل مجموعات من الشباب ملعرفة مدى ما حققوه من انتصارات يف 

حياتهم سواء الدراسية او االجتامعية أو العملية، ثبت أن أعظم نجاح حققوه هو االنتصار  عىل 

النفس.

 أفضل نجاح         تحققه في حياتك
إدارة وتنمية
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عىل  انتصارك  إن   واالجتامع:  النفس  علامء  يقول 

أو   اتجاه  أو  موقف  تغيري  يف  تنجح  أن  يعني  نفسك 

ضارة  عادة   عن  تقلع  كأن  نفسك،  يف  يرضيك  ال  أمر 

كالتدخني مثال، أو أن تقّوم سلوكا ما يتسبب يف غضب 

حياتك  يف  السلبية  عىل  تنترص  أن  أو   منك،  الكثريين 

بعون الله وبقوة إرادتك.

تتعرض  عندما  ويتضاعف  بالنرص  شعورك  ويزداد 

متمسكا  بنجاح  وتجتازها  وعديدة  جديدة  لتجارب 

بضبط النفس حتى ال تنساق وراء أمر ال ترغب فيه.

مشاعر  االنتصار  مشاعر  تشوه  فقد  انتبه  ولكن 

كنت  إذا  فمثال  أخرى،  أمور  يف  االخفاق  من  الخوف 

يؤهلك  مبا  متتعك  رغم  املسؤولية  تحمل  من  تخاف 

بالتايل  و  للخوف،  تستسلم  نفسك  فستجد  بها  للقيام 

ستشعر باإلحباط وبقصور قدراتك، فال تستطيع إنجاز 

أي أمر حتى نهايته خوفا من تحمل مسؤولية فشله. 

عىل  تنترص  ان  عىل  النفس  علامء  يشجعك  وهنا 

مشاعر الخوف والسلبية لديك بأن تنظر اىل نفسك واىل 

االمر الذي تواجهه بإيجابية، وذلك بأن تخرتق وتقتحم 

اليشء الذي يخيفك وتتحداه عىل أن ال تعرض حياتك 

تنجح  وعندما  للخطر،  آخر  أحد  اي  أو  مستقبلك  أو 

فستجد أن ما كنت تخشاه ما هو اال مجرد وهم وقد 

زال،  أما إذا أخفقت فستتعلم من تجربتك ويكفي أنك 

حاولت ومل مينعك الخوف. 

معوقات النجاح وكيف تتغلب عليها؟

مسريتك  وتعرتض  العواصف،  حياتك  تواجه  قد 

بالتطور  ميوج  الذي  العرص  هذا  وسط  يف  العقبات 

يتأثر  أن  ومؤكد  التحديات،  مبختلف  ويحفل  الرسيع 

العامة  حياتك  يف  تنشديه  او  تنشده  الذي  النجاح 

تعرتض  التي  واملعوقات  املعطالت  بهذه  والخاصة 

االنطالق نحو غٍد مرشق باسم.

أوجزت  العقبات  هذه  عىل  اإلنسان  يتغلب  وليك 

مجموعة من علامء النفس بعض هذه العقبات، وطرق 

االنتصار عليها وهي:

• الخوف من الفشل: ليك ال تسيطر عليك عقدة 

أهدافاً  لنفسك  تضع  أن  يجب  الفشل،  من  الخوف 

واقعية، وأن تراعي أولوية تلك األهداف، بحيث تكون 

أهدافاً معقولة حتى ال تصاب بخيبة أمل إذا مل تتحقق.

بعض  تواجهك  قد  النجاح:  من  الخوف   •

وبخاصة  النجاح،  بلوغك  بعد  واملشكالت  املخاوف 

من  عليه  يرتتب  وما  النجاح  بهذا  االحتفاظ  محاولة 

تثق  أن  يجب  مخاوفك هذه  تتغلب عىل  وليك  نتائج 

أخرى،  مرات  النجاح  إحراز  عىل  وبقدراتك  بنفسك 

وكذلك يجب أن تتحىل بروح التفاؤل واألمل واالنطالق.

األمور  عليك  تختلط  قد  الهدف:  وضوح  عدم   •

فتجد  الشاق،  الجاد  العمل  وسط  األهداف  وتضيع 

ال  التي  االلتزامات  من  سلسلة  إىل  مشدوداً  نفسك 

تنتهي؛ لذلك يجب عليك توفري بعض الوقت للرجوع 

إىل النفس، ومعرفة ما تحقق، وما مل يتحقق من أهداف 

لتسهيل مسرية طريق النجاح أو تعديله إذا لزم األمر.

• تأجيل األعامل: احرص عىل تطبيق مقولة: ))ال 

تؤجل عمل اليوم إىل الغد(( حيث أن تراكامت االعامل 

جدار  يرتفع  ثم  ومن  واإلحباط،  اليأس  إىل  تؤدي  قد 

وهمي من الخوف يحول بينك وبني إنجاز تلك األعامل، 

إىل  إنجازها  املطلوب  األعامل  تقسيم  دامئاً  فاألفضل 

عليك  يسهل  وهكذا  بأول،  أوالً  منها  لالنتهاء  مراحل 

القيام باألعامل املطلوبة عىل نحو دقيق.

مل  ما  النجاح،  تحقيق  لإلنسان  ال ميكن  الخجل:   •

وذلك  واإلقدام،  الشجاعة  من  مناسب  قدر  عىل  يكن 

للتعامل بسهولة مع الناس، ومواجهتهم بشخصية قوية، 

وانطالقك،  تقدمك  إعاقة  ميكنهام  والخجل  فالخوف 

مع  طيبة  عالقات  بإقامة  الخجل  عىل  التغلب  وميكن 

واحرتامهم،  حبهم  من  قدر  أكرب  واكتساب  اآلخرين، 

وكذلك التحيل بالثقة بالنفس.

عدم  إن  األخطاء:  مواجهة  عىل  القدرة  عدم   •

ثقتك  فقدان  إىل  يؤدي  وإمكاناتك  بقدراتك  معرفتك 

بكل  بنفسك،  تكتشف  أن  لذلك يجب عليك  بنفسك؛ 

رصاحة ودقة، نقاط ضعفك، ونقاط قوتك حتى ال تبالغ 

يف  حجم إنجازاتك أو تقصريك.

تجلس  ال  أن  أي  دامئاً:  السهل  الطريق  اختيار   •

تكتِف  وال  إليك  الفرصة  مجيء  أمل  عىل  مكانك 

باالستامع دامئاً دون إبداء الرأي، فيجب أن تكد وتتعب 

نجاحك  طريق  يف  عقبة  أية  مواجهة  تستطيع  حتى 

لتواصل  النهوض مرة أخرى  وتقدمك، ومن ثم ميكنك 

طريق نجاحك.

املصدر: كتاب 100 سؤال وجواب؟ رس النجاح 

 أفضل نجاح         تحققه في حياتك

يزداد شعورك 

بالنرص 

ويتضاعف 

عندما تتعرض 

لتجارب 

جديدة 

وعديدة 

وتجتازها 

بنجاح

‚
‚
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الثقافة بين التحصيل والسلوك

صباح الطالقاين

الثقافة هو السعي لإلصالح وتحسني املستوى املعييش كام هو الحال مع الزراعة  ان أول ما أشار إليه مفهوم 

لتنفيذ واقع مزدهر  والبستنة ، لكنه تحّول فيام بعد ليصبح مؤرشا لتحسني املهارات الفردية واإلبداع الذايت سعياً 

وقيم عليا.

لسنا بصدد اإلبحار يف تفاصيل الثقافة بقدر ما نريد تسليط الضوء عىل حيثياتها، وصفات املثقفني وواجبهم تجاه 

مجتمعاتهم، وهل يكفي أن يتسلح الفرد بالثقافة وينزوي بعيداً عن أحوال بني جنسه؟ 

أو يتذّرع بعدم فهمهم ملا يريد البوح به والوصول إليه؟ أو عدم توفر الظروف املناسبة؟ او عدم وجود مساحة 

حرية لفكره ومعتقداته؟

إذا أنعمنا النظر يف أهم معاين هذه املفردة –الثقافة- سنجد أنها متثل التفاعل اإليجايب مع الحياة واملجتمع، ومن 

هذا املنطلق فإن من واجب املثقف بث مفاهيم اإلبداع واملهارات وتشخيص َمواطن الخلل نظريا وعملياً، ألنه إذا 

ما تخلّف عن هذا الواجب فإن ثقافته لن تعدو أن تكون )تحصيل قرايئ( ملا تراكَم لديه من الخربات النظرية، وهذا 

بالطبع صورة قارصة عن مكنون الثقافة وأهدافها السامية.

الحياة  بالبيئة املحيطة عرب املختصني يف كل ناحية من نواحي  التفاعل  فمثلام تعتمد املجتمعات عىل دميومة 

نظريا وعملياً، فإنه يجب أن يتصدى املثقفون لواجباتهم التي تساعد عىل خلق مجتمع واع بعيد عن االنجراف مع 

التيارات الغريبة واملستحدثة إذا كانت خارجة عن أطر األخالق اإلنسانية، ويعملون عىل حث األفراد عىل التحيل 

بالصفات املتوازنة التي تقف بالضد ملا هو منترش هذه األيام من قضايا التشدد والتطرف واملغاالة واالستغالل والتحلل 

والجهل، والفساد الذي أصبح سمة غري متوقفة عىل رشيحة معينة وإمنا أخذ ميتُد عرب املجتمعات املعافاة منها وغري 

املعافاة.

وال يجب أن يتذرع املثقف بالهّوة الواقعية املوجودة بينه وبني املواطن والهّوة األخرى بينه وبني السيايس، بل أن 

هناك حاجة ماّسة ألن يكون للمثقف خطاب خاص يخاطب به أوساطه، وخطاب عام يبثه للناس يك يستفيدوا مام 

يحمل من أفكار إنسانية سوية وخالقة ونرية، تساعد عىل تخطي األزمات الخانقة التي متر بها املجتمعات الحديثة، 

وإال فإن وجود املثقف يصبح كعدمه..

نعم، نشعر ويشعر الكثري من أبناء جلدتنا ان مثة فراغا فكريا وثقافيا كبريا اىل حد النكوص تعاين منه األمة، بحيث 

أن ضجيج العوملة ومخرجاتها اخذ يغطي عىل النتاج الذي قد ينطلق هنا وهناك من بعض علامء االجتامع واملثقفین 

العرب، حتى أن هؤالء ومنهم عىل سبيل املثال التونيس الطاهر لبيب بدأوا يشعرون برضورة إعادة تعريف األشياء 

واكسابها بعداً جديدا بسبب انتهاء صالحية قواميس الثقافة والفكر التي كانت معتمدة فی العامل العريب قبل ثالثني 

عاماً!، بحسب ما جاء يف حوار معه نرشته مجلة العريب بعددها 696نوفمرب 2016م.

بل أن د. لبيب يذهُب ألبعد من ذلك ويرى انه مل يبَق للمثقف سوى عملني أساسيني وُمستعَجلني، األول أن 

يحاول فكرياً ايجاد خيوط ال تزال رابطة رغم كل ما يبدو من تفكك يف املجتمع العريب، والثاين محاولة اعادة املعاين 

لألشياء وبالتايل مواجهة الالمعنى الذي يسود اآلن يف الثقافة العربية. ولعله يقصد صياغًة وتعريفاً جديداً..

النكوص  حالة  يتحدى  وثقايف،  ومعريف  فكري  بواقع  للنهوض  مدعوون  فإننا  والرتاكامت  الركام  هذا  بني  ومن 

ويتجاوز حدود األنا، وينطلق نحو هموم املجتمع العريب ككل ليفكك ألغازها ويخرتقها ويعالج هذه الهوة اآلخذة 

باالتساع بني املثقف وواقعه االجتامعي.

من املمكن أن نعد الثقافة طريقة تعاطي إيجابية ناشطة مع الحياة، وذلك ألن أغلب الواصفني لها يرون أنها 

تعني التذّوق املتميز للسلوكيات والثقافات والعلوم اإلنسانية مبختلف أصنافها.

 والثقافة أصالً هي مصطلح مشتق من الكلمة الالتينية cultura وقد وضع عالَِمي االجتامع كروبري وكلوكهن 

يف عام 1952 قامئة بـ 164 تعريف لكلمة ثقافة، يف كتاب تحت عنوان)اليقافة: مراجعة نقدية للمفاهيم 

والتعاريف (.

ً
ختاما
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َل بَينٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس للَلَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُهًدى لِلنَْعالَِمنَي * ِفيِه آَيَاٌت بَيَِّناٌت  إِنَّ أَوَّ

َتطَاَع إِلَينِْه  َمَقاُم إِبنَْراِهيَم َوَمننْ َدَخلَُه كَاَن آَِمًنا َولِلَِّه َعىَل النَّاِس ِحجُّ النَْبينِْت َمِن اسنْ

َسِبياًل َوَمننْ كََفَر َفإِنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن النَْعالَِمنَي ﴾. ] سورة آل عمران: 96 -97 [




