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 املدير املؤسس 

املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

معركة ميراث املرأة أم معركة تراث األمة؟!

اللهم

اأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه

واأرنا الباطل باطال

وارزقنا اجتنابه

اآمـيـــــن

التراث وامليراث واإلرث ألفاظ مدارها على معنى ما يخلفه امليت من تركة توزع بني أفراد 
أسرته باالستحقاق. ويطلق أيضا على تركة األمة التي تخلفها لألجيال الالحقة. 

وإذا كان لكل أمة تركة ورثتها عن األجداد السابقني؛ تركة علمية ودينية، تقنية وصناعية، 
منذ  املغاربة واملسلمون  ورثه  ما  أغلى  فإن  وثقافية...،  تركة جغرافية  وفنية،  أخالقية  تركة 
زمن الرسول ] هو هذا الدين الذي أكمله رب العزة ورضيه لعباده خير ميراث لنيل السؤدد 
بالنواجذ وسقوها بجهود أجسامهم ورعوها  والعزة، تركة حفظها األجداد وعضوا عليها 
بصادق عزمهم وقوة أفهامهم، وأضافوا إليها ما وسعهم اجلهد من اإلغناء. لذا فتراث األمة 
ليس كأي تراث آخر؛ إنه تراث أساسه الوحي الذي جعله الله تعالى هدى للناس كل الناس: 

نَي{)األنعام:71(. ِه ُهَو اْلُهَدى َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعامَلِ }ِإنَّ ُهَدى اللَّ
وظلت األمة جيال بعد جيل ترعى العهود وتبذل أقصى اجلهود في إقامة الدين في النفوس 
َن امْلُْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  والوجود، وتدفع عنه شبهات ذوي الشكوك واجلحود }مِّ
اِدِقنَي  ُه الصَّ اللَّ َيْجِزَي  لِّ َتْبِديالاً  ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَتِظُر  ن  َوِمْنُهم مَّ َنْحَبُه  ن َقَضى  َفِمْنُهم مَّ َعَلْيِه  َه  اللَّ

ا{)األحزاب: 23(. ِحيماً ا رَّ َه َكاَن َغُفوراً َب امْلَُناِفِقنَي ِإن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللَّ ِبِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ
ومنذ ضعف األمة في العصور املتأخرة توالت حمالت تقطيع ميراثها اجلغرافي، وتعطيل 
ميراثها الرباني وتشويه تراثها الثقافي، فحيل بني األمة وبني تراثها العلمي واحلضاري، 
أرواح  في  روحه  وإحللالل  جديد،  من  روحه  وبعث  التراث  استرداد  معركة  مخلصوها  وبدأ 
األبناء واألحفاد. وكانت معركة شرسة، فما خلص التراث كله لألمة وال خلصت األمة كلها 
بدل حتريره،  التراث  لتحوير  فهوم جديدة  فوقعت معارك خلفت هوالك، وتدخلت  لتراثها.. 
ولتغييب األمة عن تراثها وتغريبها. وانبرى كثير من األخيار للرد على أصحاب األهواء وصد 
األعداء وفضح شبه السفهاء، فكان في ذلك من اخلير ما كان إال أن األمة شغلت عن واجبات 
املانعة من اإلبصار  األكدار  الغبار وشدة  إثارة  األبناء، ورغم  البناء وتربية  أعظم؛ واجبات 

بقيت األمة قائمة واجلهود متواصلة.
واليوم، وفي سياقات محلية ودولية محمومة بالعداء لثوابت األمة األصلية، تفتح قنوات 
اجلدال عن ميراث املرأة والطعن في قواطع الدين وثوابت املسلمني بعد اإلعراض عن ميراث 
وقضاء  وإعالما  تعليما  حياتها  توجيه  عن  أصولها  وإبعاد  أبنائها  وجللدان  وتغريب  األمة 
واقتصادا..، وهي معركة ليس لها من هدف إال القضاء على ما بقي من الشريعة موصوال 
باحلياة، معركة ال متس ميراث املرأة فقط وإمنا كل ميراث األمة، إنها معارك إلهاء األمة عن 

التربية والبناء وجمع الكلمة على احلق واإلخاء.
إن معركة إلغاء شرع الله جل وعال في امليراث األسري األصغر إمنا هي جزء من معركة 
إلغاء حق األمة في ميراثها احلضاري األكبر، وإلهائها عن معركتها الكبرى في تثبيت هويتها 
ميراث  إقامة  في  املشروع  واجبهم  عن  األنبياء  ورثة  للعلماء  وإبعاد  واحلضارية،  األسرية 
"يا يحيى خذ  األبناء على االعتزاز به واالستقامة عليه بقوة:  النبوة، وواجبهم في تنشئة 

الكتاب بقوة"...
فعلى مسؤولي األمة الغيورين كل من موقعه وعلى قدر مسؤوليته اتخاذ تدابير شاملة 
وعاجلة للحفاظ على تراث األمة حيا وإحالله في الواقع إحالال يصح به التفكير، ويستقيم 
إال من خالل خطوات  كذلك  ذلك  يكون  وال  الشرور،  به  وتندفع  التدبير،  به  ويرشد  التعبير، 

إجرائية هي :
- إعادة االعتبار للوحي قرآنا وسنة وعلومهما في التدريس والتعليم، وأن يأخذ حظه 
وحقه في املنظومة التربوية واإلعالمية لبالدنا، فال جناة لهذه األمة بل للبشرية جمعاء من 

هذه املهالك إال بالعودة لدين الله تعالى تعلما وتخلقا، علما وعمال، إحكاما وحتكيما.
- إعادة االعتبار ملقومات الهوية املغربية لغة ودينا وتراثا أصيال، وسن قوانني وإجراءات 

تعزز امليراث التاريخي اإلسالمي للمغرب في مختلف املجاالت والقطاعات أفقيا وعموديا.
الكفيلة  الضرورية  باملقومات  الديني  احلقل  وتأهيل  الديني  التعليم  نطاق  توسيع   -
بحزم  األمانة  على حتمل  القادرين  الصاحلني  املواطنني  وتربية  الربانيني  العلماء  بتخريج 
الله العظيم حني  العلم واألخللالق لرفع مكانة البالد في كل اآلفللاق. وصدق  وعزم وقوة في 
قال جل شأنه شاهدا بالصدق والهيمنة لكتابه وواصفا ألحوال عباده ومراتبهم في التمسك 
َه ِبِعَباِدِه  َا َبنْيَ َيَدْيِه ۗ ِإنَّ اللَّ ا ملِّ قاً قُّ ُمَصدِّ مبيراث كتابه: }َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو احْلَ
ْقَتِصٌد  َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ ِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَناۗ  َفِمْنُهْم َظاِلٌم لِّ ِبيٌر َبِصيٌر  ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَّ خَلَ

ِه ۗ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر{)فاطر 31 - 32(. ْيَراِت ِبِإْذِن اللَّ َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباخْلَ
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التزيين في اللغة:
اُء َواْل���َي���اُء  ق���ال اب���ن ف����ارس: )َزَي������َن( ال������زَّ
ْيِء  الشَّ ُحْسِن  َعَلى  َيُدلُّ  َصِحيٌح  َأْصٌل  وُن  َوالنُّ
ْنُت  َزيَّ ُيَقاُل  ْيِن.  الشَّ َنِقيُض  ْيُن  َفالزَّ َوَتْحِسيِنِه. 

ْيَء َتْزِييًنا.)1( الشَّ
في القرآن الكريم:

ب��اش��ت��ق��اق��ات��ه��ا  ال�����م�����ادة  ه������ذه  وردت 
وتصريفاتها في القرآن الكريم في نحو خمسة 
وأربعين موضعا. إال أن تَناُوَلَنا َسَيْقَتِصُر على 
وبالخصوص  المعنوي،  بالتزيين  يتعلق  ما 
يمكن  ما  أو  باألعمال  التزيين  فيه  اقترنت  ما 
أما  ااألعمال«)2(  »تزيين  بضميمة  تسميته 
حديث  قبيل  من  الحسي  بالتزيين  يتعلق  ما 
}َوَلَقْد  قائل:  من  جل  بقوله  السماء  عن  ربنا 
اِظِريَن{  ِللنَّ اَها  نَّ َماِء ُبُروًجا َوَزيَّ َجَعْلَنا ِفي السَّ
)الحجر: 16(، أو الزينة من قبيل قوله تعالى: 
} َمْسِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم  ُخ��ُذوا  آَدَم  َبِني  }َيا 
في  يدخل  فليس  أشبهه  وم��ا  )اأَلعراف:31( 

موضوعنا.
وعليه يمكن تصنيف اآليات المشتملة على 

الضميمة إلى ثالثة أصناف:
الله  إل��ى  التزيين  فعل  فيه  أس��ن��د  صنف 

تعالى؛ وذلك في موضعين:
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن  وا الَّ  قوله تعالى: }َواَل َتُسبُّ
ا  نَّ وا اللَه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ُدوِن اللِه َفَيُسبُّ
ُئُهْم  ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َربِّ ِلُكلِّ ُأمَّ

ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)اأَلنعام: 108(.
ُي��ْؤِم��ُن��وَن  اَل  ���ِذي���َن  الَّ }ِإنَّ  ت��ع��ال��ى:   وق��ول��ه 
ا َلُهْم َأْعَماَلُهْم َفُهْم َيْعَمُهوَن  ُأوَلِئَك  نَّ ِباآْلِخَرِة َزيَّ
ُهُم  اآْلِخ��َرِة  ِفي  َوُه��ْم  اْلَعَذاِب  ُس��وُء  َلُهْم  ِذيَن  الَّ

اأْلَْخَسُروَن{)النمل: 4 - 5(.
)كما  األول��ى:  اآلي��ة  بمناسبة  الطبري  ق��ال 
زّينا لهؤالء العادلين بربهم األوثان واألصنام 
عبادة األوثان وطاعة الشيطان بخذالننا إياهم 
ع��ن ط��اع��ة ال��رح��م��ن، ك��ذل��ك زي��ن��ا ل��ك��ّل جماعة 
اجتمعت على عمل من األعمال من طاعة الله 
ومعصيته عملهم الذي هم عليه مجتمعون، ثم 
مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم فينبئهم 
فيوقفهم ويخبرهم  يقول:  كانوا يعملون،  بما 
الدنيا،  في  بها  يعملون  كانوا  التي  بأعمالهم 
ثم يجازيهم بها إن كان خيرًا فخير وإن كان 
ا لم يكن شركًا  شّرًا فشّر، أو يعفو بفضله عمَّ

أو كفرًا( )3(.
خاصة  المفسرين  م��ن  كثير  خ��اض  وق��د 
اآلية  هذه  تأويل  في  الكالمية  الفرق  أصحاب 
واالختيار  الجبر  قضية  في  عنهم  ع��رف  بما 
وأف���ع���ال ال��ع��ب��اد وم���ا إل���ى ذل����ك، وك����اد األم��ر 
تساؤالتهم  من  تساؤل  إلى  النهاية  في  يؤول 
ثم  أعماال  تعالى  الله  يزين  كيف  التقليدية: 

يعاقب عليها؟.
ُي��َق��ال: إن  ذل��ك وتوجيه أن  وال��ج��واب عن 
هو  إذ  ح��س��ن،  م��ن��ه سبحانه  ال��ت��زي��ي��ن  )ه���ذا 
منهم  المطيع  ليتميز  للعبد  واختبار  ابتالء 
قال  كما  الكافر،  م��ن  والمؤمن  العاصي،  م��ن 
َلَها  ِزيَنًة  اأْلَْرِض  َعَلى  َما  َجَعْلَنا  ا  }ِإنَّ  : تعالى 
وهو   )7 َعَماًل{)الكهف:  َأْحَسُن  ُهْم  َأيُّ ِلَنْبُلَوُهْم 

من الشيطان قبيح. 
عمله  للعبد  سبحانه  فتزيينه  وأي��ض��ا: 

السيئ عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته، وإيثار سيء العمل على حسنه فإنه 
الحسن،  من  السيئ  سبحانه  يعرفه  أن  بد  ال 
فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه 
زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن 
رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق ال بد أن 
يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، 
فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه. 
إنما  ف��إن��ه  ل���ه،  ع��ق��وب��ة  رآه حسنا  ف��رب��م��ا 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه، وهو 
وظلمه  غيه  في  تمادى  ف��إذا  عليه  الله  حجة 
ذهب ذلك النور، فلم ير قبحه في ظلمات الجهل 
والفسوق والظلم، ومع هذا فحجة الله قائمة 

عليه بالرسالة، وبالتعريف األول . 
فتزيين الرب تعالى عدل، وعقوبته حكمة، 
السبب  وه��و  وظلم  إغ��واء  الشيطان  وتزيين 
حبه  فيه  الداخل  والسبب  العبد،  عن  الخارج 
خالق  سبحانه  وال���رب  وإع��راض��ه،  وبغضه، 
وق��درت��ه،  بمشيئته  واق��ع  والجميع  الجميع، 
ولو شاء لهدى خلقه أجمعين، والمعصوم من 
له  أال  الله،  خذله  من  والمخذول  الله،  عصمه 

الخلق واألمر تبارك الله رب العالمين()4(.
القضية،  ه��ذه  ف��ي  المقال  يتوجه  وب��ه��ذا 
يليق  ال  ما  كل  وينفى  ال��خ��الف،  داب��ر  ويقطع 
الله تعالى  بالله جل جالله. وقد غصت آيات 
بالمعاني الدالة على عدل الله تعالى وحكمته؛ 
اْهَتَدْوا  ِذيَن  }َوالَّ المهتدين:  في  تعالى  كقوله 
 ،)17 )محمد:  َتْقَواُهْم{  َوَآَت��اُه��ْم  ُه��ًدى  َزاَدُه���ْم 
��ِذي��َن  }َوالَّ الهداية:  طريق  في  السائرين  وف��ي 
َلَمَع  اللَه  َوِإنَّ  ُسُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  َجاَهُدوا 
اْلُمْحِسِنيَن{ ) العْنكبوت 69( وفي المعرضين 

ف: 5( ا َزاُغوا َأَزاَغ اللُه ُقُلوَبُهْم{)الصَّ } َفَلمَّ
الشيطان؛  إل��ى  التزيين  فيه  أسند  صنف 

وذلك في خمسة مواضع؛ منها:
ُأَم��ٍم  ِإَل��ى  َأْرَسْلَنا  }َوَل��َق��ْد  تعالى:  الله  قول 
ُهْم  َلَعلَّ اِء  رَّ َوالضَّ ِباْلَبْأَساِء  َفَأَخْذَناُهْم  َقْبِلَك  ِمْن 
ُعوا  َتَضرَّ َبْأُسَنا  َجاَءُهْم  ِإْذ  َفَلْواَل  ُعوَن  َيَتَضرَّ
َما  ْيَطاُن  الشَّ َلُهُم  ���َن  َوَزيَّ ُقُلوُبُهْم  َقَسْت  َوَل��ِك��ْن 

َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)اأَلنعام: 42 - 43(
ْيَطاُن  َن َلُهُم الشَّ وقول الله تعالى: }َوِإْذ َزيَّ
اِس  النَّ ِمَن  اْلَيْوَم  َلُكُم  َغاِلَب  اَل  َوَق��اَل  َأْعَماَلُهْم 
َنَكَص  اْلِفَئَتاِن  َت����َراَءِت  ا  َفَلمَّ َل��ُك��ْم  َج��اٌر  ���ي  َوِإنِّ
ي َأَرى َما  ي َبِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّ َعَلى َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإنِّ
اْلِعَقاِب{ َواللُه َشِديُد  اللَه  َأَخاُف  ي  ِإنِّ َتَرْوَن  اَل 

)اأَلْنفال 48(.
ق��ال ال��ط��ب��ري: )َوَزّي�����َن َل��ُه��ُم ال��ّش��ْي��َط��اُن ما 
َكاُنوا َيْعَمُلوَن يقول: وحسن لهم الشيطان ما 
الله  يكرهها  التي  األعمال  من  يعملون  كانوا 

ويسخطها منهم()5(.
الطاعات  بتقبيح  يكون  الشيطان  فتزيين 
وال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ع���دم االن��ق��ي��اد واالت���ب���اع 
للمعروف، وإغوائهم بالتصميم على المخالفات 
واالستمرار على المعاصي، وتحسين ذلك لهم 
في نفوسهم حتى يعجبوا به، فيصير محبوبا 
كذلك  يكن  ل��م  وإن  مستمرءَا  حسنا  مشتهى 
بفعل الوسوسة والنزغ واإلغراء، والقعود لهم 
كل مرصد، وتسليط األعوان، واإلجالب عليهم 
بخيله ورجله دون كلل وال ملل حتى يصدهم 
َن  عن سبل الحق والخير كما قال تعالى: }َوَزيَّ
ِبيِل َفُهْم  ُهْم َعِن السَّ ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ َلُهُم الشَّ
اَل َيْهَتُدوَن{)النمل: 24(. وال يقنع الشيطان من 

اإلنسان بهذه الدركة التي أوصله إليها حتى 
سبحانه  ربنا  ق��ال  كما  له  وليا  يجعله  حتى 
َقْبِلَك  ِمْن  ُأَمٍم  ِإَلى  َأْرَسْلَنا  َلَقْد  وتعالى: }َتالله 
ُهُم الَيْوَم  ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفُهَو َوِليُّ َن َلُهُم الشَّ َفَزيَّ
َأِليٌم{)النحل: 63(، ومن كان وليا  َعَذاٌب  َوَلُهْم 
للشيطان فقْد َفَقَد َوالية الله تعالى وذلك عين 

الهالك في الحياة الدنيا وفي اآلخرة.
لم  مجهوال  التزيين  فعل  فيه  ج��اء  صنف 
منها  م��واض��ع؛  سبعة  ف��ي  وذل��ك  فاعله؛  يسم 
قوله تعالى: }َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا 
ِفي  َمَثُلُه  َكَمْن  اِس  النَّ ِفي  ِب��ِه  َيْمِشي  ُن��وًرا  َل��ُه 
َن ِلْلَكاِفِريَن  ُلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها َكَذِلَك ُزيِّ الظُّ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)األنعام:122(.
ُسوُء  ِلِفْرَعْوَن  َن  ُزيِّ }َوَكَذِلَك  تعالى:  وقوله 
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي  َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَّ
َعَمِلِه  ُسوُء  َلُه  ��َن  ُزيِّ }َأَفَمْن    .)37 َتَباٍب{)غافر 
َفَرآُه َحَسًنا َفِإنَّ اللَه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن 

َيَشاُء{)فاطر: 8(.
التزيين  ن��س��ب��ة  ف��ي  ال��م��ف��س��رون  اخ��ت��ل��ف 
في هذه اآلي��ات؛ بل االختالف واق��ع في اآلية 
الطبري  ذكر  األولى  لآلية  فبالنسبة  الواحدة. 
أن التزيين الواقع فيها هو من الله تعالى)6(، 
يريد  عباس:  اب��ن  )ق��ال  التنزيل:  'معالم  وف��ي 
زي���ن ل��ه��م ال��ش��ي��ط��ان ع��ب��ادة األص���ن���ام( )7(. 
زينه  )أي  للكافرين{  }ُزّي��َن  الزمخشري:  وعند 

الشيطان، أو الله عّز وعال( )8(.
يكون  تعالى  الله  من  فالتزيين  أي؛  وعلى 
خذالنا لهم على عنادهم وعتوهم ومجانبتهم 
ال��ح��ق وإع��راض��ه��م ع��ن ق��ص��د ال��س��ب��ي��ل، وم��ن 
الشيطان للهوى الذي سكن انفسهم وقابليتهم 

ألزه ونفثه ونزغه.
الصنف  هذا  في  للمفعول  البناء  وصيغة 
جهة  وغير  واح��د  غير  للتزيين  الفاعل  تجعل 
وغ��ي��ر وس��ي��ل��ة... ف��ق��د ي��ك��ون ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، أو 
أو  اإلن���س،  شياطين  أو  ال��م��ردة،  الشياطين 
عصرنا  ف��ي  خ��اص��ة  أو...  هيئة  أو  مؤسسة 
وإخراج  الحقائق  قلب  في  التفنن  هذا؛ عصر 
السئ في صورة حسنة، والحسن في صورة 
بما  المليح؛  وتقبيح  القبيح  وتزيين  سيئة، 
توفر من وسائل التغيير والتزوير والتحريف 
وال��ت��زوي��ق وال��زخ��رف��ة واإلخ�����راج ع��ن طريق 
أنواعه  بجميع  واإلع��الم  والتمثيل  التصوير 

ووسائله.
�������������������������������������������������������������������������������

)1( -  معجم مقاييس اللغة: زين.
)2( - وسبب هذا التخصيص أن المقالة مندرجة في 
إطار دراسة لمفهوم العمل في القرآن الكريم الذي سبقت 

فيه مقاالت نشرت بهذه الجريدة الغراء.
التاريخي  الجامع  ن  للطبري.  البيان  جامع   -  )3(
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن  وا الَّ بمناسبة قوله تعالى: }َواَل َتُسبُّ

اللِه{)اأَلنعام:108(.
)4( - التفسير القيم البن قيم الجوزية )ت 751ه� (. ن 
ِذيَن  وا الَّ الجامع التاريخي بمناسبة قوله تعالى: }َواَل َتُسبُّ

َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه{) اأَلنعام 108(.
التاريخي  الجامع  ن  للطبري.  البيان  جامع   -  )5(
َقْبِلَك  ِمْن  ُأَم��ٍم  ِإَل��ى  َأْرَسْلَنا  }َوَلَقْد  تعالى:  قوله  بمناسبة 

اِء....{)اأَلنعام 42 - 43(. رَّ َفَأَخْذَناُهْم ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ
التاريخي  الجامع  ن  للطبري.  البيان  جامع   -  )6(
بمناسبة قوله تعالى: }َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا 

َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه..{ )األنعام: 122(.
)7( - معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي، ن 

الجامع التاريخي بمناسبة نفس اآلية. 
القاسم  ألب��ي  ال��ت��أوي��ل  حقائق  ع��ن  ال��ك��ش��اف   -  )8(
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري. ن الجامع التاريخي 

بمناسبة نفس اآلية.
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د. خالد العمراني

ال���ل���ه.. ج��م��ل��ة تختصر  م���ع  ال���ص���دق 
الطريق كله، وتختزل املراحل جميعها، تلك 
هي قضية القضايا.. ورأس األمر كله.. فهل 

أنت من الصادقني..
ترى  نفسي:  ف��ي  أت��س��اءل  دائ��م��ا  كنت 
كيف وصل رجل اسمه أبو بكر وآخر اسمه 
طويلة  وال��الئ��ح��ة  و...  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر 
جدا إلى ما وصلوا إليه بعد أن كانوا كما 
من  دعك  لنفسي:  أق��ول  ثم  جميعا؟  نعرف 
هؤالء.. فهم حالة خاصة.. ولكن كيف وصل 
آخرون كثيرون من غير طبقتهم إلى درجة 
الواسع  القبول  العلم، وُرزق��وا  اإلمامة في 
حسنا،  ذك��را  لهم  الله  وجعل  الناس،  بني 
وثناء عطرا، ولسانا صادقا في اآلخرين.. 
مع أنهم لم يكونوا أصحاب مال، وال جاه، 

وال سلطان.. 
إن����ه ال���ص���دق م���ع ال���ل���ه ج���ل وع����ال يا 
س���ادة.. وذل���ك س��ر ب��ني العبد ورب���ه.. فما 
ح��ظ��ي وح��ظ��ك م��ن ه���ذا ال��س��ر.. ل��ق��د كنت 
مهيبا  شخصا  يرون  عندما  الناس  أسمع 
غير  م��ن  الكلمة  مسموع  س��ل��ط��ان،  ب���دون 
ال��رأي من غير م��ال، قد ُرزق  ج��اه، متبوع 
يعجزون  النافع،  والعلم  الواسع،  القبول 
عن تفسير ذلك ماديا فيقولون "ْفالن عليه 
" وإمنا السر صدق العبد في التوجه..  ّرْ السَّ
أضرب  الكرمي-  القارئ  أيها   – دعني 
لك مثاال برجل اسمه مالك بن أنس، رجٍل 
ق��دره،  وجاللة  إمامته  على  األم��ة  أجمعت 
قال  وحتى  املسلمني،  سيد  فيه  قيل  حتى 
يقول  أن  الدنيا  زينة  من  إن  بشراحلافي: 

الرجل: حدثنا مالك.
ه��ذا ال��رج��ل إمن��ا بلغ م��ا بلغ مب��ا قلُت 
وتعالى،  سبحانه  الله  وبني  بينه  سرٌّ  لك: 
بلغ  ما  بلغ  مالكًا  ما أحسب  القعنبي:  قال 
تعالى،  الله  وب��ني  بينه  كانت  بسريرة  إال 
بني  يقام  كما  الرجل  يديه  بني  يقام  رأيته 

يدي األمير.
وقال ابن املبارك: رأيت مالكًا فرأيته من 
بينه  الله بسريرة  رفعه  اخلاشعني، وإمنا 
أسمعه:  كنت  ما  كثيرًا  أن��ي  وذل��ك  وبينه، 
قلبه  في  فرجة  له  يفتح  أن  أراد  من  يقول 
وي��ن��ج��و م��ن غ��م��رات امل���وت وأه����وال ي��وم 
القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في 

العالنية وروي نحوه ع منطرف.
وقال ابن وهب وكان أكثر عبادة مالك 
في السر بالليل والنهار حيث ال يراه أحد.

الله  م��ع  ال��ص��دق  إل��ى  أحوجنا  م��ا  أال 
أفرادا وجماعات فيما نقوله ونفعله وندعو 
إليه، فإن الصدق يبلغ بصاحبه املبالغ، ولو 
في  لنا  خيرا  لكان  وع��ال  جل  الله  صدقنا 
الظاهر والباطن، واحلال واملآل، والعاجل 
واآلجل، "وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا" ف "يا 
مع  وك��ون��وا  الله  اتقوا  آمنوا  الذين  أيها 

الصادقني"
ويرحم الله من قال: 

لكن سر الله في صدق الطلب 
كم ريء في أصحابه من العجب  

د. امحمد 
العمراوي 

عندما يرفع الله عبدا 
بسريرة بينه وبينه!!!
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هذا الحديث هو الثامن عشر من أحاديث 
األربعين النووية رواه صحابيان جليالن هما 
الشهير  الصحابي  جنادة"  بن  جندب  ذر  "أبو 
الزاهد المعروف "وأبو عبد الرحمن معاذ بن 
 ]  " جبل" أعلم الصحابة بالحالل والحرام 
عــن رســـول الــلــه ]، والــحــديــث أصــل عظيم 
جامع في باب الوصايا واإلرشاد وقد أوصى 
فيه النبي ] بثالث وصايا جامعة لكل خير 

هي:
 تقوى الله في كل زمان ومكان، واإلسراع 
بالتوبة من المعاصي عقب ارتكابها، والتخلق 
والتجمل بفضائل األقوال واألعمال مع جميع 

الناس. 
للمسلم  تعالى  الــلــه  تــقــوى  تعني  ذا  فما 

والمسلمة في كل زمان ومكان؟ 
في  الــوقــوع  عند  فعله  يتعين  الـــذي  ومــا 

الخطيئة وارتكاب معصية؟
وما القيم والفضائل األخالقية التي يجب 
بالخالق  عالقته  في  المسلم  حياة  في  تمثلها 

والمخلوق؟
وأية عالقة تربط بين هذه الوصايا الثالث؟

ماذا يستفاد من الحديث؟
أوال- في داللة التقوى ومجاالتها:

التقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك 
المنهيات. هذه هي التقوى باختصار كبير ! 

أن تفعل ما أمرك الله تعالى به إخالصا لله 
باعا لرسول الله ] وأن تترك ما  جل وعال، واتِّ
وتعالى  لنهيه سبحانه  امتثاال  عنه  الله  نهى 
وجل؛ فتقوم بما  عز  الله  محارم  عن  ها  وتنزُّ
أوجب الله عليك في أعظم أركان اإلسالم بعد 
كاملة  بها  فتأتي  الــصــالة،  الشهادتين وهي 

وتكملها  وواجــبــاتــهــا  ــهــا  وأركــان بــشــروطــهــا 
بالمكمالت، فمن أخلَّ بشيء من شروط الصالة 
الله  ــِق  يــتَّ لــم  فــإنــه  أركــانــهــا  أو  واجباتها  أو 
تعالى، بل َنَقَص من تقواه بقدر ما ترك ما أمر 

الله به في صالته.
أن  وهــي  تعالى  الــلــه  الزكاة تقوى  وفــي 
ُتحصي جميع أموالك التي فيها الزكاة وُتخرج 
زكاتك طيبة بها نفسك من غير ُبخٍل وال تقتيٍر 
ِق الله جل  وال تأخير، فمن لم يفعل فإنه لم يتَّ

جالله.  
ُأمـــرت،  كما  بــالــصــوم  الصيام تأتي  وفــي 
والغيبة  خب  والصَّ والرفث  اللغو  فيه  مجتنبا 
والنميمة، وغير ذلك مما ينقص الصوم وُيزيُل 
الصوم  وهــو  الحقيقي،  ومعناه  الصوم  روح 

َم الله عز وجل. عما حرَّ
وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعًة لله 
له،  وإخالصا  ألمــره،  وامتثاال  وتعالى،  تبارك 
واتباعا لرسوله ]، وكذلك في المنهّيات تترك 
ما نهى الله عنه، امتثاال لنهيه سبحانه حيث 

نهاك فانتِه.
ال��ن��ب��ي ]، دالالت  ث��ان��ي��ا- وص��اي��ا 

ومقتضيات:
1 - الوصية األولى:

كــنــت« أي  الــلــه حيثما  :»اتــــق   [ وقــولــه 
وامتثل ما أمرك به حيثما كنت، أينما وجدت، 
في كل مكان، فوق كل أرض، وتحت كل سماء، 
والحضور  الغيبة  في  والجلوة،  الخلوة  في 
والشهود، يكون مستوى التقوى عندك واحدا، 
سواًء كنت عند الناس أو في خلوتك؛ ألن من 
الناس ممتثاًل مستقيمًا  الناس من يكون بين 
وقد  انتهكها،  تعالى  الله  بمحارم  خال  إذا  ثم 
عن   ] ثوبان  عن  الشديد،  الوعيد  فيه  جاء 
أقــوامــًا من أمتي  :»ألعلمن  قــال  أنــه   [ النبي 
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة 
منثورًا،  هباء  وجل  عز  الله  فيجعلها   بيضاء، 
قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم  لنا، 
أن ال نكون منهم ونحن ال نعلم. قال: أما إنهم 
إخوانكم ومن جلدتكم،  ويأخذون من الليل كما 
تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 

انتهكوها« أخرجه ابن ماجه في سننه . 
المعصية  عن  يبتعد  من  والمراد  بهؤالء: 
ويــتــظــاهــر بــالــصــالح مــراعــاة لــلــنــاس، وأمـــام 
أعينهم، وبمجرد  أن يخلو بنفسه ويغيب عن 
أعين الناس سرعان ما ينتهك حرمات الله، فهذا 
قد جعل  الله سبحانه أهون الناظرين إليه، فلم 
يراقب ربه، ولم يخش خالقه، كما راقب الناس 
 وخشيهم، أما من يجاهد لترك المعاصي، ولكن 
قد يضعف أحيانًا من غير مداومة على  مواقعة 
المحرمات، وال إصرار عليها، فيرجى أال يكون 
حال  على  اإلنسان  يكون  وقد  ذلك.   في  داخــاًل 
كــان على  آخــر  بلد  إلــى  انتقل  إذا  ثم  بلد،  في 
هذا  لوحظ  وقد  الحال،  هذه  عن  تختلف  حال 
على كثير ممن يسافرون إلى البلدان األجنبية 
سواًء كانت بالد كفر، أو بالدا أهلها مسلمون 
تجد  والــمــنــكــرات،وقــد  المعاصي  فيها  تكثر 
بعض من يسافر إلى هذه البلدان يتخفف من 
كثير من األمور التي كان يلتزم بها في بلده، 
وهذا مما يستفاد من :»اتق الله حيثما كنت«، 

ألن المنظور إليه أواًل وآخرًا في الفعل والترك 
هو الله -جل وعال-، وألن نظره إليك في بلدك 
أقصى  في  إليك  كنظره  وعشيرتك  أهلك  وبين 
البلدان؛ ال يخفى عليه شيء من أفعال العباد ال 

في األرض وال في السماء .
 2 - الوصية الثانية:

الحسنة   الــســيــئــة   »وأتـــبـــع   :  [ ــه  ــول وق
تمحها«. ما المراد بالحسنة في الحديث هنا ؟ 

فيها قوالن:
وقد  التوبة،  هنا  بالحسنة  يــراد  األول:   -
ورد هذا المعنى كثيرا في كتاب الله جل وعال. 
تاب  من  أن  على  تــدل  النصوص  هــذه  وظاهر 
إلى الله تعالى توبة نصوحًا واجتمعت شروط 
كما  توبته  بقبول  يقطع  فإنه  حقه  في  التوبة 
يقطع بقبول إسالم الكافر عندما يعلنه بصدق 

وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح.
العمل  مطلق  بالحسنة  يـــراد  الــثــانــي:   -
الصالح وهو أعم من التوبة. وقد دلت على ذلك 
أن  والصحيح  المتضافرة.  واألحاديث  اآليات 
فهي  القولين  كال  تشمل  الحديث  في  الحسنة 
والتوبة  الخطايا  يكفر  صالح  عمل  كــل  تعم 

داخلة في ذلك.
أي����ة ع���اق���ة ب��ي��ن ال��وص��ي��ة األول����ى 

والوصية الثانية؟
تفريط  أحيانا  منه  يقع  قد  العبد  كان  لما 
أو  تعالى  الله  طاعة  في  وتقصير  التقوى  في 
وغفلته  لطبعه  وجــل  عز  الله  حــرم  ما  انتهاك 
وغلبة الشيطان عليه شرع الله له وأمره بفعل 
ما يمحو به هذه السيئات بفعل الحسنات كما 
َهاِر َوُزَلًفا  اَلَة َطَرَفِي الَنّ قال تعالى: } َوَأِقِم الَصّ
َذِلَك  َئاِت  ِيّ الَسّ ُيْذِهْبَن  اْلَحَسَناِت  ِإَنّ  ْيِل  الَلّ ِمَن 

اِكِريَن { )هود :114(  ِذْكَرى ِللَذّ
 ] مسعود  ــن  اب عــن  الصحيحين  ــي  وف
أن رجال أصــاب من امــرأة قبلة ثم أتى النبي 
نزلت  حتى   [ النبي  له فسكت  ذلك  فذكر   [
هذه اآلية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل هذه له 

خاصة قال »بل للناس عامة«. 
وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة [ 
عن النبي ] قال: »أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني 
عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي 
الرابعة  في  قال  أن  إلى   .. آخر  ذنبا  أذنــب  ثم 
فليعمل ما شاء«. يعني ما دام على هذه الحال 
كلما أذنب استغفر واألحاديث في هذا المعنى 
كثيرة جدا. وقد أخبر الله سبحانه أن المتقين 
الفواحش،  الكبائر وهي  أحيانا  منهم  تقع  قد 
أوالصغائر وهي ظلم النفس لكنهم ال يصرون 
عليها بل يذكرون الله عز وجل عقب معصيتهم 
ويستغفرونه ويتوبون إليه وتوبتهم هي ترك 
اإلصـــرار، وقــد قــال الله عــز وجــل فــي معرض 
َأْو  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  ِإَذا  ــِذيــَن  }َواَلّ عليهم:  الثناء 
َه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم  َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا الَلّ
وا َعَلى َما  ُه َوَلْم ُيِصُرّ ُنوَب ِإاَلّ الَلّ َوَمْن َيْغِفُر الُذّ
َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن{ )آل عمران: 135(. يعني 
ذكروا عظمته وشدة بطشه وعذابه فاستغفروا 
من ذنوبهم ولم يستمروا على فعل المعصية.  

وهنا يرد سؤال هو:
التي  األخالقية  والفضائل  القيم  هــي  مــا 

أوصى بها النبي ]، والتي يجب تمثلها في 
والمخلوق  بالخالق  عالقته  في  المسلم  حياة 

على حد سواء؟
3 - الوصية الثالثة:

الخلق الحسن من خصال التقوى وال تتم 
بالذكر   [ النبي  أفــرده  وإنما  به  إال  التقوى 
للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن 
التقوى هي القيام بحق الله تعالى دون حقوق 
في  الصالحين  مــن  كثير  يقصر  لذلك  عــبــاده، 
حقوق الخلق أو يهملونها بالكلية الشتغالهم 
 [ النبي  ــذا جمع  ول وجــل،  عــز  الله  بحقوق 
لمعاذ في وصيته بين حق الله سبحانه وحق 
النصوص على فضل  عباده. وثمة وفــرة من  
حسن الخلق واألمر به كما قال تعالى: } َوُقوُلوا 
}َواْلَكاِظِميَن  تعالى:  وقــال  ُحــْســنــًا{.  ــاِس  ِلــلــَنّ
حسن  وجماع  ــاس{.  الــَنّ َعــِن  َواْلَعاِفيَن  اْلَغْيَظ 
قال رسول  كما  األذى  الندى وكف  بذل  الخلق 
الله ]: »البر حسن الخلق« رواه مسلم. وقال 
ابن المبارك: )هو بسط الوجه وبذل المعروف 
الخلق  )حسن  الشعبي:  وقــال  األذى(.  وكــف 

البذل والعطية والبشر الحسن(. 
وحــســن الــخــلــق أنــــواع كــثــيــرة تــعــود إلــى 
في   [ جسدها  التي  اإلســـالم  بقيم  التحلي 
ومنها:  الناس  جميع  مع  ومعامالته  سلوكه 
الــتــواضــع والــجــود والــحــلــم واألنــــاة والــرفــق 
األمانة  وأداء  والنصيحة  والــصــدق  والــوفــاء 
ــر الــوالــديــن  والــســتــر واإلصــــالح والــرحــمــة وب
والبشر  والعفو  واإليثار  والشجاعة  والصلة 

وطيب الكالم والعدل. 
ولحسن الخلق فوائد جمة ومزايا عظيمة: 
الــعــبــد وكــمــال  الــجــنــة وتثقيل مــيــزان  دخـــول 
اإليمان وقرب المجلس من رسول الله ]  يوم 
وزيادة  الدين  في  رفيعة  منزلة  وبلوغ  القيامة 
وانــدفــاع  الــكــرب  وكشف  الـــرزق  وبسط  العمر 

النقم وكسب محبة الخلق في الدنيا.
ث����ال����ث����ا- ب����ع����ض م�����ا ي���س���ت���ف���اد م��ن 

الحديث: 
ـ رأفة الله تعالى ورحمته بعباده إذ شرع  1ـ 
ونعمة. أما  منه  السيئات، فضاًل  يكفر  ما  لهم 
من السنة فحديث الباب، وأما من الكتاب }إن 

الحسنات يذهبن السيئات {.
هو  إنما  السيئة  بعد  الحسنة  ِفــْعــَل  ـــ    2
تناَول  إذا  الـــدواَء  المريِض  تــنــاُوِل  ِمــن جنس 
المصِلح  بتناُول  يبادر  يضّره، فالمريض  ما 
الُمذِهب للضرر وال يتوانى، فكذٰلك العبد إذا 
أدخل على نفسه ما يضّرها في أعظم ما تملك 
ين- ينبغي أن يبادر إلى ما يزيل ذٰلك  -وهو الدِّ

ِة. الضاّر بفعل حسنٍة ماحيٍة لتلك الزلَّ
بالخلق  الــنــاس  الــحــث على معاملة  ـــ   ـ  3
الحسن المناسب لكل مقام ، والخلق الحسن: 
هو بسط الوجه ، وبذل المعروف ، وكف األذى.
الحسنات  فــي  قــاعــدة  الحديث  أفــاد  ـــ   4 
ترفع  أن  إمــا  حسنة  كل  أن  وهــي  والسيئات: 
درجـــة أو تــذهــب ســيــئــة،وفــي الــحــديــث دعــوة 
أن  تحب  بما  الــنــاس  تعامل  أن  إلــى  صريحة 

يعاملوك به.

مع سنة رسول اهلل ]

ما يصلح النفس ، ويفيض اخلير على الغير
ذ.  محمد بنشنوف
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د. يوسف العلوي

ِه ] َخِديَجَة [: َحِديُث َتْزِويِج َرُسوِل اللَّ
 [ ِه  اللَّ َرُس���وُل  َبَلَغ  ا  َفَلمَّ ِه��َش��اٍم:  اْب��ُن  َق��اَل 
ِبْنَت  َخ��ِدي��َج��َة   َج  َت���َزوَّ َس��َن��ًة،  َوِع��ْش��ِري��َن  َخْمًسا 
ى ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكَلِب  ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب. ْبِن ُمرَّ
َتاِجَرًة  اْم��َرَأًة  ُخَوْيِلٍد  ِبْنُت  َخِديَجُة  َوَكاَنْت 
َماِلَها  ِفي  َج��اَل  ال��رِّ َتْسَتْأِجُر  َوَم��اٍل.  َش��َرٍف  َذاَت 
َعُلُه َل��ُه��ْم، َوَك��اَن��ْت  ���اُه، ِب��َش��ْيٍء َتْ َوُت��َض��اِرُب��ُه��ْم إيَّ
ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْن  َبَلَغَها  ا  َفَلمَّ اًرا،  ُتَّ َقْوًما  ُقَرْيٌش 
َأَماَنِتِه،  َوِعَظِم  َحِديِثِه،  ِمْن ِصْدِق  َبَلَغَها،  َما   [
َوَكَرِم َأْخَلِقِه، َبَعَثْت إَلْيِه َفَعَرَضْت َعَلْيِه َأْن َيْخُرَج 
اِم َتاِجًرا، َوُتْعِطيِه َأَفْضَل َما  ِفي َماٍل َلَها إَلى الشَّ
اِر، َمَع ُغَلٍم َلَها ُيَقاُل  جَّ َكاَنْت ُتْعِطي َغْيَرُه ِمْن التُّ
ِه ] ِمْنَها، َوَخَرَج ِفي  َلُه َمْيَسَرَة، َفَقِبَلُه َرُسوُل اللَّ
ى َقِدَم  َماِلَها َذِلَك، َوَخَرَج َمَعُه ُغَلُمَها َمْيَسَرُة َحتَّ
ِه ] ِفي ِظلِّ َشَجَرٍة َقِريًبا  اَم. َفَنَزَل َرُسوُل اللَّ الشَّ
اِهُب  الرَّ َلَع  َفاطَّ ْهَباِن،  الرُّ ِمْن  َراِهٍب  َصْوَمَعِة  ِمْن 
َنَزَل  الَِّذي  ُجُل  الرَّ َهَذا  َمْن  َلُه:  َفَقاَل  َمْيَسَرَة،  إَلى 
َجَرِة؟ َقاَل َلُه َمْيَسَرُة: َهَذا َرُجٌل ِمْن  َت َهِذِه الشَّ َتْ
اِهُب: َما َنَزَل  َرِم، َفَقاَل َلُه الرَّ ُقَرْيٍش ِمْن َأْهِل اْلَ

. َجَرِة َقطُّ إلَّ َنِبيٌّ َت َهِذِه الشَّ َتْ
َخَرَج  الَِّتي  ِسْلَعَتُه   [ ِه  اللَّ َرُس��وُل  َب��اَع  ُثمَّ 
ِبَها، َواْشَتَرى َما َأَراَد َأْن َيْشَتِرَي، ُثمَّ َأْقَبَل َقاِفًل 
َف��َك��اَن َم��ْي��َس��َرُة- ِفيَما  َة َوَم��َع��ُه َم��ْي��َس��َرُة.  إَل��ى َمكَّ
، َيَرى  رُّ َيْزُعُموَن- إَذا َكاَنْت اْلَهاِجَرُة َواْشَتدَّ اْلُ
َعَلى  َيِسيُر  َوُه��وَ  ْمِس-  الشَّ ِم��نْ  ِنِه  ُيِظلَّ َمَلَكْيِ 
اِلَها، َباَعْت  َة َعَلى َخِديَجَة ِبَ ا َقِدَم َمكَّ َبِعيِرِه. َفَلمَّ

َما َجاَء ِبِه، َفَأْضَعَف َأْو َقِريًبا.
ا َكاَن  اِهِب، َوَعمَّ َثَها َمْيَسَرُة َعْن َقْوِل الرَّ َوَحدَّ

اُه. َيَرى ِمْن إْظَلِل اْلََلَكْيِ إيَّ
َلِبيَبًة،  َشِريَفًة  َحاِزَمًة  اْمَرَأًة  َخِديَجُة  َوَكاَنْت 
َأْخَبَرَها  ا  َفَلمَّ َكَراَمِتِه،  ِمْن  ِبَها  ُه  اللَّ َأَراَد  َما  َمَع 
ِه  اللَّ َرُسوِل  إَلى  َبَعَثْت   ِبِه  َأْخَبَرَها  ا  ِبَ َمْيَسَرُة 
ي َقْد  . إنِّ ]، َفَقاَلْت َلُه -ِفيَما َيْزُعُموَن- َياْبَن َعمِّ
َرِغْبُت ِفيَك ِلَقَراَبِتَك، َوِسَطِتَك  ِفي َقْوِمَك َوَأَماَنِتَك 
َوُحْسِن ُخُلِقَك، َوِصْدِق َحِديِثَك، ُثمَّ َعَرَضْت َعَلْيِه 
ِنَساِء  َأْوَس���َط  َيْومِئٍذ  َخِديَجُة  َوَك��اَن��ْت  َنْفَسَها. 
ُقَرْيٍش َنَسًبا، َوَأْعَظَمُهنَّ َشَرًفا، َوَأْكَثَرُهنَّ َماًل، ُكلُّ 
َقْوِمَها َكاَن َحِريًصا َعَلى َذِلَك ِمْنَها َلْو َيْقِدُر َعَلْيِه.
��ِه ] ذك��ر َذِل��ك  ا َق��اَل��ْت َذِل���َك ِل��َرُس��وِل ال��لَّ َفَلمَّ
ِلِب،  ُه َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُطَّ ألعمامه َفَخَرَج َمَعُه َعمُّ
َعَلى  َدَخ��لَ  ى  َحتَّ طالب(  أبو  )وقيل  ُه،  اللَّ َرِحَمُه 

َجَها. ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد، َفَخَطَبَها إَلْيِه، َفَتَزوَّ
َب��ْك��َرًة،  ِعْشِريَن   [َ ِه  اللَّ َرُس���وُل  َوَأْص��َدَق��َه��ا 
َوَلْم  ِه ]،  َجَها َرُسوُل اللَّ َتَزوَّ اْمَرَأٍة  َل  َأوَّ َوَكاَنْت 

ى َماَتْت، [. ْج َعَلْيَها َغْيَرَها َحتَّ َيَتَزوَّ
��ُه��ْم إلَّ  ��ِه َ] َوَل����َدُه ُك��لَّ َف���َوَل���َدْت ِل���َرُس���وِل ال��لَّ
اِهَر،  َوالطَّ  ،[ ى  ُيَكنَّ َكاَن  َوَبْه  اْلَقاِسَم،  إْبَراِهيَم 
َوَفاِطَمَة،  ُكْلُثوٍم،  َوُأمَّ  َة،  َوُرَقيَّ َوَزْيَنَب،  َب،  يِّ َوالطَّ

َلُم. َعَلْيِهْم السِّ
��اِه��ُر َفَهَلُكوا   ��ُب، َوال��طَّ ��يِّ ��ا اْل��َق��اِس��ُم، َوال��طَّ َف��َأمَّ
ْسَلَم،  اْلِ َأْدَرْكَن  ُهنَّ  َفُكلُّ َبَناُتُه  ا  ِة،َوَأمَّ اِهِليَّ ِفي اْلَ

َفَأْسَلْمَن َوَهاَجْرَن َمَعُه ].

يدخل هذا النص في إطار إعداد الله تعالى 
حملمد بن عبد الله وصنعه ليتأهل لمل األمانة 
من  ركن  وال��زواج  اخلامتة،  والرسالة  العظمى 
أركان العداد الرباني للرسول ]، وهو إعداد 

شامل يتضمن كل الوانب الشخصية:
فوائد  من  للزواج  لا  جسدي،  هو  ما  ففيه 
بيولوجية معلومة متنح السد التوازن اللزم 

لياته وسلمته وقوته.
وف��ي��ه م��ا خ��ل��ق��ي، ف���ال���زواج أغ���ض للبصر 

وأحصن للفرج.
ل��ل��زواج  ق��ي��ادي، فهو يتيح   وف��ي��ه م��ا ه��و 

تكوين األسرة وقيادتها باعتبارها اللبنة األولى 
واألساس لتكوين وقيادة الجتمع.

أما الانب الروحي النفسي فإن الزواج هو 
وحصن  ستر  فالزواج  منازع،  بل  أمانه  صمام 
وسكن، وهو الظهراألجلى للمودة والرحمة، ول 
استقرار للبشر بغيره ول راحة، بل هو النتاج 
والعطاء خصوصا في حقل الدعوة الذي ميتح 
زاده  قبل  للداعية  والنفسي  الروحي  ال��زاد  من 

العلمي والعرفي.
لذلك نرى أن مسألة الزواج واختيار الزوجة 
الناسبة أصل أصيل في جناح الداعية إلى الله 
تعالى إن لم تكن دافعا ومنافسا له إلى جنبه، 
كانت حضنا دافئا وقاعدته اخللفية وفئته التي 
ليفرغ شحنات عنائه ويتزود منها  إليها  يفيء 
وله  ال��دع��وي،  جهده  لواصلة  ال��لزم��ة  بالطاقة 
منها فوق ذلك قرة العي من الولد، أما إذا كان 

حضنا خديجيا فل تسل.
اصطفى  كما  تعالى  الله  أن  أحسب  لذلك 
] لمل الرسالة، اصطفى له صاحبة  محمدا 
ل. وحبيبة ووزير صدق يعينه على تبليغ ما ُحِمّ
الله  رحمه  هشام  ابن  نص  إلى  وبالرجوع 

تعالى ميكن استنباط اآلتي:
م��ن هذا  فقه واض���ح  ال��ع��ن��وان  ف��ي  أوال - 
قال: حديث  السيرة حيث  لعلم  الؤسس  العالم 
ال��ل��ه ] خديجة [ ول��م يقل  ت��زوي��ج رس���ول 
زواج" لعلمه أن األمر أمر الله وهو الذي اختار 
ل��رس��ول ال��ل��ه ] ه���ذه ال����رأة ال��ص��ال��ة التي 
ستحمل معه أعباء الدعوة في أصعب مراحلها 
وهي لظات النطلق والتأسيس وما صاحبها 
من عناء وصبر وجهد في تربية الفرد والماعة 

وحمايتهما من كيد الاهلية الطاغية.
على  التوكل  أهمية  منه  ويستفاد   - ثانيا 
واستخارته  الختيار،  في  الوسع  بذل  مع  الله 
سبحانه في اصطفاء الزوجة الصالة والزوج 

الصالح.
ثالثا - الزواج البكر:

ليزوج  تعالى  الله  اخ��ت��اره  ال��ذي  السن  إن 
فيه عبده ورسوله محمدا ] –وهو يعده لمل 
الرسالة– هو سن اخلمس وعشرين سنة، والله 
أن  -على  س��دى  ول  عبثا  شيئا  يفعل  ل  تعالى 
السلم ميكن أن يتزوج قبل هذا السن أو بعده– 
لكن ال��لح��ظ م��ن خ��لل ع��دد م��ن ش��ه��ادات أهل 
العفة أن الفطرة تضغط في هذا السن على الرء 
وبعده  مستبعدا،  األم��ر  يكون  وقبله  ليتزوج، 

يخف الضغط )والله أعلم(.
معروفا  ك��ان   [ ال��ل��ه  عبد  ب��ن  محمدا  إن 
وكذا بهاراته  وأمانته  بصدقه  السن  هذا  قبل 
التجارية وتفوقه في أبرز حرفة عرف بها قومه 
فقد مارس  وعشيرته من قريش، وهذا واض��ح؛ 
التجارة  ميدان  ودخ��ل  ويافعا،  صغيرا  الرعي 
شابا، ولم يبلغ سن 25 حتى كان مساره العملي 
)وك��م من شباب  قد ت��دد واتضح،  في الياة 
األمة اليوم من يتجاوز سن األربعي ولم يتضح 
له بعد ماذا يصنع بحياته وفيها!(، بل كون له 
إلى  ثرية  مرموقة  تاجرة  دف��ع  )ت��اري��ا(  اسما 
في  التجارية  قوافلها  تسيير  عليه  تقترح  أن 

التجارة اخلارجية وليس الداخلية فقط.
منها:  دروس  ه��ذا  م��ن  ويستفاد   - راب��ع��ا 
الكد  وض��رورة  التكوين،  في  العصامية  أهمية 
والتعب في طلب الرزق اللل، وتنويع الطرق 
إلى ذلك، وعمل ما يلزم لتطوير القدرات، وكذلك 
لبد للشباب السلم أن يبرز مهاراته في اليدان 
أو اليادين التي يشتغل بها ليعرف بي أقرانه 
–بحاله وعمله  يقول  كأنه  في محيطه  ويشتهر 
تبرز  أنذا وهذه مهاراتي، وهنا  بلسانه- ها  ل 

قوتي، فتلحظه األعي وتسند إليه الهام.

 خامسا - دور الرأة:
يظهر جليا في هذا النص أن الدور األبرز في 
للسيدة  البارك وإمتامه كان  ال��زواج  نشأة هذا 
البادرة  الله عنها، فهي صاحبة  خديجة رضي 
اصطفاء  من  وه��ذا  نهايته،  إلى  بدايته  من  فيه 

الله أول، ومن متام عقلها وكمال شخصيتها.
فهي من بادرت إلى محمد بن عبد الله ] 
الشام  إل��ى  تارتها  ف��ي  اخل���روج  عليه  تقترح 
امرأة  وألنها  وأمانته،  قوته  عن  سمعت  بعدما 
عادلة تقدر الواهب وتفقه معادن الناس فتوفي 
كانت  ما  "أفضل  أعطته  فقد  حقه،  حق  ذي  كل 
تعطي غيره من التجار" وتلك علمة رب العمل 
العمال  تفيز  من  ثروته  ُن  ُي��َك��وِّ ال��ذي  الناجح 
ما  أح��س��ن  منهم  ليستخرج  وم��ع��ن��وي��ا  م��ادي��ا 
عندهم، ول يراكم ثروته من عرق الستضعفي 

مستغل فقرهم وحاجتهم.
وهذا  ميسرة،  غلمها  معه  أرسلت  إنها  ثم 
ترسل  أن  في  السر  عن  دائما  أتساءل  يجعلني 
هذا الغلم الذي ل تذكره السيرة –فيما قرأت- 
إل في هذه اللحظة علما أنها فوضت حملمد بن 
ن هو  عبد الله ] أمر تارتها، والعرف أن ُيَكوِّ
َفِلَم ترسل معه  فريق العمل الذي سيعمل معه، 

فتاها ؟
لم تفعل ذلك شكا منها في  أنها  الؤكد  من 
كلها  وق��ري��ش  األم��ي  ال��ص��ادق  فهو   [ أمانته 

تعلم.
ال��ذي  التقرير  ع��ن  يتحدث  وه��و  النص  إن 
رفعه ميسرة خلديجة [ لم يتحدث عن تارة 
ول مال ول شيء من ذلك، بل تدث عن أخلق 
محمد ] وعن اآليات التي ظهرت أثناء الرحلة: 
قول الراهب وإظلل اللكي له من حر الهاجرة.

لذلك أشعر أن السيدة خديجة [اختارت 
أمور  غير  أخ��رى  أم��ور  وكلفته براقبة  ميسرة 
من  نوفل  بن  فورقة  عجب  ول  والتجارة،  ال��ال 
نبي  بعثة  بقرب  أخبرها  أنه  عمومتها ول شك 
وب��ع��ض صفاته.  بعثته  وم��ك��ان  ال��زم��ان،  آخ��ر 
وتذكر كتب السيرة أنها أخبرته با حدثها به 
ميسرة، فأكد لها أن هذه آيات النبي الذي أظل 

زمانه.
من  أن نسوة  السيرة  أهل  يذكر بعض  كما 
قريش كن مجتمعات فمر بهن يهودي أخبرهن 
وختم  مكة  ف��ي  ال��زم��ان  آخ��ر  نبي  بعثة  ب��ق��رب 
تكون  أن  منكن  استطاعت  فمن  بقوله  بشارته 
بالصى،  وحذفنه  فزجرنه  فلتفعل،  له  فراشا 
غير أن السيدة خديجة التقطت اخلبر وتربصت 
بأخلق  قريش  في   [ برز محمد  فلما  صحته، 
َرَج���ْت أن يكون نبي آخ��ر الزمان،  ال��ع��ادة  ف��وق 

وعملت أن تكون رفيقته في حمل األمانة.
الطمئنان  مت��ام  تطمئن  أن  أرادت  ولعلها 
إلى قوته وأمانته، فكلفته بتجارتها ودفعت له 
تردده، وأرسلت  لتمنع  األرباح  نسبة عالية من 
الفصل  بالتقرير  ليأتيها  ميسرة  فتاها  معه 
عن خلقه خارج دي��اره، وهذه بعض دلئل حزم 
الطاهرة وقوة شخصيتها،  الرأة الشريفة  هذه 
التعبير عن رغبتها  إلى  ومنها أيضا مبادرتها 
بذلك  س��واء صرحت   [ ال��زواج من محمد  في 
أو أرسلت صديقة لها ذكية فطنة لتعرض األمر 
أنها  أرج��ح  وأن��ا  كرامة خديجة،  با ل يخدش 
عرضت بنفسها األمر عليه ]، ول ضير في ذلك 
بل هو من كمال شخصيتها وثقتها العالية في 
نفسها التي تعلها ل تتأثر في حالة الرفض، 
وهي من هي شرفا وجمال ومال، "كل قومها كان 

حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه".
وألن ال��ل��ه ق��در ه��ذا ال��رب��اط ال��ب��ارك، وألن 
محمدا ] ما كان ليجد امرأة مثل خديجة في 

مكة فقد وافق ورحب.
سادسا - دور األسرة:

األمثل  النموذج  -وه��و   ،[ محمد  انطلق 

أقاربه  أقرب  أعمامه وهم  إلى  الفطرة-  لسلمة 
ويفرحهم  ليخبرهم  وجده  وأمه  أبيه  وفاة  بعد 
ويشهدهم، ذلك أن ليلة العمر ل تكمل السعادة 
زواج  أم��ا  األس��رة ورض��اه��ا،  إل بحضور  فيها 
الفتراضي  العالم  ول��ق��اءات  الفتون،  القاهي 

الشؤوم فمآلها إلى بوار.
أع��م��ام��ه، وال��راج��ح أن قائد   [ ذه��ب معه 
ابن  أبا طالب وليس حمزة كما ذكر  الوفد كان 
أعمامه  أكبر  طالب  فأبو  أع��ل��م(،  )وال��ل��ه  هشام 
وهو كفيله بعد جده وعمه وشقيق أبيه، وسيد 
بني هاشم قاطبة، وهو الذي خطب فعدد صفات 
محمد ] وجلى مقامه وعدد صفات خديجة ولم 

يبخسها حقها أمام أبيها ومت العرس اليمون.
 سابعا - الكرمية للكرمي:

ثرية  خديجة  ال��س��ي��دة  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
م��ن أث��ري��اء ق��ري��ش، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه��ا هي 
الكرمي  فإن   ،[ من عرضت نفسها على محمد 
الشهم أصدقها عشرين بكرة! نعم عشرين ناقة 
قد تكون كل ثروته وما ميلك من متاع الدنيا، مع 
أنها في غنى عنها، لكنه الشريف الكرمي الكفء 
عبد  بن  بعُد محمد  وه��و  ه��ذا  أهله  يقدر  ال��ذي 
نالت  فقد  الله  رس��ول  لا صار محمدا  أما  الله، 
معه "بيتا في النة من قصب ل صخب فيه ول 

نصب" وصارت إحدى سيدات النة.
أو  ثمان سني   [ موسى  أخ��وه  دف��ع  لقد 
للغنم  ال��راج��ح- م��ن عمره راع��ي��ا  ع��ش��رة- على 

مهرا لبنة الرجل الصالح.
ما ميلك  ] جل  الله  عبد  بن  ودف��ع محمد 
تقاس  األم��ور ل  أن  ول��و   ،] صداقا خلديجة 
بالال، ولكن الشارة في ذلك معبرة ومؤثرة، ولو 
لشريكة  رغبة  وتلبية  إرض��اء  غير  فيها  يكن  لم 

العمر لكفت.
ثامنا - قرة العي وركن الثبات:

ال��رأة كل ول��ده،  ] من ه��ذه  رزق البيب 
خل إبراهيم وهو ما حباها الله به دون سائر 
عنها  ورض��ي   [ بيتهما  فكان   ،] زوج��ات��ه 
بيتا منوذجيا، وهبا إناثا وذكورا، مات الذكور 

وعاشت الناث ِلَكم الله تعالى أعلم بها.
ق��دوات سامقات  ] وكن  بناته  أسلمت كل 
لكل الؤمني والؤمنات، حتى قالت عائشة [ 
عن فاطمة [ "كانت أشبه الناس بأبيها َخْلقا 

وُخُلقا" وكفى بها شهادة.
كان  تربيتهن  في  األكبر  ال��دور  أن  شك  ول 
ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق خ��دي��ج��ة [ لتفسح ال��ج��ال 
للمصطفى ] ليهيئه ربه لا يريد به من كرامته، 
رجع  إذا  حتى  ق��ري��ش  ف��ي  ل��ل��دع��وة  لتفرغه  ث��م 
إلى بيته منهكا من كيد العاندين وجد السلم 
والسكينة والهدوء "ل صخب ول نصب" وهكذا 

تكون الزوجة الصالة وإل فل ل.
تاسعا - كلمات خامتة في حكم جامعة:

أغض  للبصر  وه��و  الفطرة،  م��ن  ال���زواج   -
أحزم وأحسن،  البكر  والزواج  وللفرج أحصن، 
وحسن اختيار الزوج سنة النبي األفضل األكمل.
- العبرة في اختيار الزوج باخللق السن، 

ول عبرة بالشكل أو السن.
- ليس الزواج شركة تارية تطاع ول هوى 
الب،  على  يؤسس  غليظ  ميثاق  ولكن  يتبع، 

ويبنى على أفضل العزائم، ويشهده القربون.
- من حق الولد على الوالد: إحسان اسمه 

بعد اختيار أمه.
- الولد الصالح خير منحة ربانية، وتزكيته 

بالفضائل عند الصالي أولوية.
والطهر،  األم��ان��ة  تتمع  أن  أح��س��ن  م��ا   -

والصدق والزم ،والصلح والال.
فالناجح  لإلنسان،  امتحان  أصعب  ال��ال   -
فيه: أمانة واستثمارا وإنفاقا هو هو، وإل فل 

ل.

تـزويـج رسـول ] خـديـجـة رضـي الله عـنـها
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اخلطبة األولى:
للعمل  دارا  الدنيا  جعل  الذي  لله  احلمد 
على  للجزاء  دارا  اآلخ���رة  وجعل  والكسب، 
طبقا  بالثواب  اخلير  وعلى  بالعقاب  الشر 
لقول احلق جل وعال }وأن ليس لإلنسان إال 
ثم يجزاه  ي��رى،  ما سعى، وأن سعيه سوف 
سبحانه   .)41-39 األوف��ى{)ال��ن��ج��م:  اجل��زاء 
يعينه  ما  اإلنسان  في  أودع  من حكيم خبير 
عليه  وتفضل  وال��رش��اد،  الهداية  سبل  على 
فخلق له ما في األرض جميعا، أحمده وهو 
وأشكره  كلها،  احملامد  بجميع  وحده  األحق 
شكرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن 
ال إله إال الله وحده  ال شريك له شهادة ننال 
بها سعادة الدنيا واآلخرة، وأشهد أن سيدنا 
محمدا  األم���ور  جميع  ف��ي  وق��دوت��ن��ا  ونبينا 
ع��ب��ده ورس��ول��ه أف��ض��ل م��ن دع��ا إل��ى احل��ق، 
املستقيم، صلى  الصراط  إلى  الناس  وه��دى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى 
لكم جزاء  )إن هذا كان  بآدابه  بهديه وت��أدب 

وكان سعيكم مشكورا( )اإلنسان: 22(.
أما بعد: فيا أيها املؤمنون، إننا إذا أردنا 
منها  تعاني  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل  أه��م  ن��ع��رف  أن 
مجتمعاتنا ألدركنا أن مشكلة الفقر والتسول 
العام  املظهر  سالمة  على  البالغ  أثرها  لها 
عدد  كثر  إذا  واألم��ة،خ��اص��ة  املجتمع  جلسد 
الفقراء واملتسولني وتنوعت أصنافهم ذكورا 
وإن��اث��ا ص��غ��ارا وك��ب��ارا، مسلمون وأج��ان��ب، 
بيض وسود، ولهذه املشكلة أيضا أثرها على 
نفوس اخليرين ممن يريدون مد يد املساعدة 
أو فرضا حيث ال مييزون  والتصدق تطوعا 
بني املستحق للصدقة وبني من ال يستحقها، 
ودعا كثير ممن يروم الصالح واإلصالح إلى 
الفقر  ظاهرة  على  والقضاء  العالج  ض��رورة 
وال��ت��س��ول، وظ���ن ال��ب��ع��ض أن ال��زك��اة تعني 
الشحاذين  واملتسولني  السائلني  كثرة  على 
وت��وزع  لكل س��ائ��ل  ألن��ه��ا تعطى  احمل��ت��رف��ني 
على كل مستجد، الشيء الذي يجعلنا نضع 
الفقر  من  اإلسالم  ما موقف  ونقول:  السؤال 
الزكاة  والتسول؟ وما مدى مساهمة فريضة 

في احلد منه؟
أيها املسلمون: إن نظرة اإلسالم األصيلة 
كراهية  املسلمني  نفوس  في  وت��زرع  تغرس 
وع��زة  الهمة  علو  على  لهم  تربية  ال��س��ؤال 
للخلق،  والتذلل  الدنايا  عن  والترفع  النفس 
 [ الله  رس��ول  أن  احلنظلية  بن  سهل  فعن 
قال: »من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر 
وما  الله  رس��ول  ي��ا  ق��ال��وا  م��ن جمر جهنم«، 
يغنيه؟ قال: »ما يغذيه أو يعشيه«)رواه أحمد 
 .))3394( حبان  وابن   ،)17662( مسنده  في 
وعن ثوبان مولى رس��ول الله ]  ق��ال: قال 
: )م��ن يتكفل لي أن ال يسأل   [ الله  رس��ول 
الناس شيئا وأتكفل له باجلنة؟( فقال ثوبان 
الناس  ف��ق��ال )ال تسئل  ال��ل��ه،  ي��ا رس���ول  أن��ا 
أبو  شيئا.)رواه  أحدا  يسأل  ال  فكان  شيئا(، 

داوود )994((.
هذا  همة  علو  إل��ى  املسلم  أخ��ي  فانظر 
ال��ص��ح��اب��ي اجل��ل��ي��ل ال���ذي آث���ر ال��ع��ي��ش بكد 
يديه وعمله الصالح بدل التعرض للناس في 
الطرقات وأبواب املساجد وغيرها، فكن مثله 
لتضمن لنفسك عزتها وكرامتها وتضمن بعد 
ذلك اجلنة من رس��ول الله  ] ج��زاء لعملك 
صور  ولقد  ي��دي��ك.  بكد  العيش  ف��ي  وسعيك 
النبي ] اليد اآلخذة بالسفلى، واليد املتعففة 
الكرام   صحابته  وعّلم   بالعليا،  املعطية  أو 
أنفسهم  ض��وا  ُي��روِّ أن  عليهم  ال��ل��ه  رض���وان 

على االستعفاف واالستغناء عن الغير 
ليغنيهم الله سبحانه وتعالى من 

فضله، فعن أبي سعيد اخلدري 
ن��اس��ا م��ن األن��ص��ار سألوا  أن 
] فأعطاهم، ثم  الله   رسول 
سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ 
: »ما يكن عندي  ما عنده قال 
ف��ل��ن أدخ�����ره عنكم،  م���ن خ��ي��ر 

ومن  الله،  ُيعفه  يستعفف  ومن 
يصبر  وم���ن  ال��ل��ه،  يغنه  يستغن 

يصبره الله، وما ُأْعِطَي أحد من عطاء 
خير وأوسع من الصبر«)رواه مسلم 1053(.

أن  أي��ض��ا  املسلمني   [ ال��رس��ول  ��َم  وَع��لَّ
املسلم  على  وأنه  الكسب،  أساس  هو  العمل 
من  ويبتغي  األرض  مناكب  ف��ي  ميشي  أن 
فضل الله، وأن العمل أفضل من تكفف الناس 
الله  قال رسول  بالسؤال،  الوجه  ماء  وإراقة 
] : »ألن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي 
بها  الله  فيكف  فيبيعها  احلطب  من  بحزمة 
أو  أعطوه  الناس  يسأل  أن  من  خير  وجهه 
منعوه«)رواه البخاري 1402(، ونهى الرسول 

أن  امل���س���ل���م���ني   [
أنفسهم  ُي��ع��ّرض��وا 
ل����ل����ه����وان وامل����ذل����ة 
حلاجة  إال  بالسؤال 
ت��دف��ع��ه��م وت��ق��ه��ره��م 
وعندهم  سألوا  فإن 
م���ا ي��غ��ن��ي��ه��م ك��ان��ت 
خموشا  م��س��أل��ت��ه��م 
)ع������������الم������������ة( ف����ي 
وج������وه������ه������م ي�����وم 
القيامة، يقول رسول  
الله  ]  : »من سأل 
ال����ن����اس أم���وال���ه���م 
ف��إمن��ا يسأل  ت��ك��ث��را 
منه  فليستِقلَّ  َجْمرا 

أو ليستكثر«)رواه مسلم 1041(، وابن ماجة 
ال��ذي  املسكني  »ليس   :  [ وق���ال    .)1838(
يطوف على الناس ترده اللقمة  أو اللقمتان، 
ال��ذي  وال��ت��م��رة وال��ت��م��رت��ان، ول��ك��ن املسكني 
ق  َفُيتصدَّ به  ُيْفَطُن  وال  يغنيه،  غنى  يجد  ال 
عليه وال يقوم فيسأل الناس« )رواه البخاري 
1409( ومسلم مبعناه 1039(، كما قال ]  : 
الغنى  الَعَرض، ولكن  َكْثَرة  الِغنى عن  »ليس 

غنى النفس«.
أيها املسلمون : هذه هي مبادئ التربية 
القناعة  على  وأت��ب��اع��ه  ألبنائه  اإلس���الم  ف��ي 
وغ��ن��ى النفس وال��س��ع��ي ف��ي ال��ع��م��ل، وه��ذه 
هي توجيهات اإلسالم وإرشاداته للمسلمني 
هل  ولكن  ال��ن��اس،  ع��ن  واالستغناء  للتعفف 

اخللقي  والتوجيه  النظري  اإلرش���اد  يكفي 
والتربية النفسية للقضاء على ظاهرة الفقر 
وال��ت��س��ول؟ وق��د قيل : َص���ْوُت امل��ع��دة أق��وى 
سيأتي.  فيما  واجل���واب  الضمير؟  ن��داء  من 
العامة  وي��ع��م  يكفي  أن  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  ن��س��أل 
واخلاصة بفضله وجوده وكرمه، أقول قولي 
ولكم ولسائر  لي  العظيم  الله  هذا وأستغفر 
هو  إن��ه  فاستغفروه،  ذن��ب  كل  من  املسلمني 
بالله  إال  ق��وة  وال  الح��ول  و  الرحيم،  الغفور 

العلي العظيم.
اخلطبة الثانية : 

احلمد لله على كمال فضله وإحسانه 
وامتنانه  توفيقه  على  ل��ه  والشكر 
لشأنه،  تعظيما  وتعالى  سبحانه 
وحده  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
بها  نبلغ  ل��ه ش��ه��ادة  ال ش��ري��ك 
محمدا  أن  وأش���ه���د  رض���وان���ه 
ع���ب���ده ورس����ول����ه وص��ف��ي��ه من 
عليه  الله  صلى  وخليله  خلقه 
وعلى آله وأصحابه أولوا الفضل 
والنهى وعلى كل من اتبعه بإحسان 

إلى يوم الدين أما بعد :
عباد الله : إن اإلرشاد النظري والتوجيه 
عملي  ع���الج  يصحبهما  أن  ب��د  ال  اخل��ل��ق��ي 
للسائلني والفقراء الذين سينالون عن حاجة 
العملي  وال��ع��الج  ق��اه��رة،  وض����رورة  ملحة 
تهيئة  أولهما   : أساسيني  أمرين  في  يتمثل 
العمل املناسب لكل عاطل ما توفرت أسباب 
احلصول  العمل  بتهيئة  أقصد  وال   - العمل 
على  وظيفة بالضرورة في سلك من أسالك 
امل��راد أي عمل شريف، سواء  الدولة، وإمن��ا 
ك���ان ص��ن��اع��ة أو جت����ارة، أو غ��ي��ر ذل���ك من 

املشاريع حتى ال يتعود السائل على أحوال 
ال��ص��دق��ات ب��ص��ف��ة دائ���م���ة، وي��ت��ش��ج��ع على 
في  والعاجزين  الضعفاء  وي��زاح��م  البطالة 
من  رج��ال  أن  م��ال��ك  ب��ن  أن��س  فعن  حقوقهم، 
األنصار أتى النبي  ] يسأله فقال : »أما في 
بيتك شيء؟« قال : بلى حلس -كساء يوضع 
على  ظهر البعير أو يفرش في البيت- نلبس 
إناء-  -يعني  وُقْعٌب  بعضه،  ونبسط  بعضه 
فأتاه  بهما«  »ائتني   : ق��ال  امل��اء،  فيه  نشرب 
»من   : وق��ال   [ الله  رس��ول  فأخذهما  بهما 
يشتري هذين؟« قال رجل :أنا آخذهما بدرهم، 
: »من يزيد عن دره��م؟« مرتني أو ثالث،  قال 
فأعطاهما  بدرهمني،  أنا آخذهما   : قال رجل 
األنصاري  وأعطاهما  الدرهمني  وأخ��ذ  إي��اه 

إلى  وانبذه  طعاما  بأحدهما  »اشتر   : وق��ال 
أه��ل��ك.. واش��ت��ر ب��اآلخ��ر ق��دوم��ا فأتني ب��ه...« 
 : له  عودا بيده ثم قال   [ الله   فشدَّ رسول 
ك خمسة عشر  »اذهب واحتطب وبع وال أرينَّ
فجاء  ويبيع،  يحتطب  الرجل  فذهب  يوما«، 
دراه��م، فاشترى ببعضها  وقد أصاب عشرة 
ثوبا وببعضها طعاما، قال رسول الله  ]: 
»هذا خير لك من أن جتيء املسألُة نكتة في 
وجهك يوم القيامة« )رواه أبو داود 1641(، 

وابن ماجة 2198(.
وفي هذا احلديث جند النبي  ]  لم ُيِرْد 
لألنصاري السائل الفقير أن يأخذ من الزكاة 
وهو قادر على الكسب والعمل، وال يجوز له 
وانسدت  املسالك  أمامه  ضاقت  إذا  إال  ذل��ك 
األخذ  بعد  والوسائل  السبل  كل  وجهه  في 

بأسباب العمل.
أموالها  فمن  يخفى،  ال  هنا  الزكاة  ودور 
ال��ع��اط��ل م��ا ميكنه من  ال��ق��ادر  إع��ط��اء  ميكن 

العمل في حرفته من أدوات أو رأس مال.
واألم�����ر ال��ث��ان��ي ل���ع���الج م��ش��ك��ل��ة ال��ف��ق��ر 
لكل عاجز  املالئمة  املعيشة  والتسول ضمان 
ع���ن اك��ت��س��اب م���ا ي��ك��ف��ي��ه، وع���ج���زه لضعف 
ج��س��م��ان��ي ي��ح��ول ب��ي��ن��ه وب����ني ال��ك��س��ب أو 
األعضاء  بعض  أو  احل���واس  بعض  لنقص 
أو األمراض املعجزة أو اليتم... فهذا يعطي 
من الزكاة ما يغنيه، على أن عصرنا هذا قد 
استطاع البعض فيه أن يسير بواسطة العلم 
لبعض ذوي العاهات كاملكفوفني وغيرهم من 
اإلنفاق  في  ب��أس  وال  بهم،  يليق  ما  احل��رف 
العجز عن  الزكاة، وقد يكون  مال  عليهم من 
احل��الل  العمل  أب���واب  ان��س��داد  ه��و  الكسب 
وسعيهم  له  طلبهم  رغ��م  القادرين  وج��ه  في 
عجزا  العاجزين  حكم  في  فهؤالء  وراءه.... 
جسمانيا ُمْقِعدا. هذا وإن من مقاصد الزكاة 
البعيدة األمد هو اجتثاث الفقر والسؤال في 

مجتمعات املسلمني.
بيانه  سبق  مما  اتضح   : املؤمنون  أيها 
سائل،  لكل  تعطى  ال  ص��دق��ة  ال��زك��اة  أن  لنا 
وت����وزع ع��ل��ى  ك��ل م��س��ت��ْج��د، وال ت��ع��ني على  
أحسن  من  وسيلة  هي  بل  السائلني...  كثرة 
وأجنع الوسائل في القضاء على  الفقر وعلى 
ربنا  لنا  شرعها  كما  فهمناها  ل��و  التسول 
من   [ رسوله  لنا  وبينها  وتعالى  سبحانه 

خالل أحاديثه وسنته الشريفة املطهرة.
الفهم  يرزقنا حسن  أن  الله تعالى  نسأل 
وي��رض��اه  يحبه  مل��ا  ويوفقنا  العمل  وح��س��ن 
ل منا أعمالنا  حتى نلقاه وهو راض عنا متقبِّ
نفاذ،   يعتريها  ال  من خزائنه  يا  اللهم  آم��ني. 
ويا من نعمه جتل عن احلصر والتعداد، ويا 
أن تدمي  إذا دعاه نسألك  من يجيب املضطر 
أن  ونسألك  والباطنة،  الظاهرة  نعمك  علينا 
الفقراء من خلقك وأن تكف املتسولني  تكفي 
م��ن ع��ب��ادك ع��ن ال���س���ؤال وت��ع��م��ه��م بفضلك 
عيوبنا،  بحلمك  اللهم  واس��ت��ر  وإح��س��ان��ك. 

واجبر كسر قلوبنا. آمني

دور الزكاة في عالج مشكلة الفقر والتسول

ذ. عبد اللطيف احميد الوغالني

إن من مقاصد 
الزكاة البعيدة األمد هو 

اجتثاث الفقر والسؤال في 
مجتمعات املسلمني
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ما املقصود باملناسخة ؟
التركة، فينتقل  الورثة قبل قسمة  - أن ميوت بعض 
عن  ع��ب��ارة  ه��ي  اآلخرين.املناسخة  ال��ورث��ة  إل��ى  نصيبه 
مسألتني في مسألة واحدة : مسألة امليت األول ومسألة 

امليت الثاني ومسألة جامعة لهما.
خطوات حل مسألة املناسخة : 

اخلطوة األولى:   
إعطاء  ، مبعنى  ك��ام���اً ح���اً  األول  امل��ي��ت  مسألة  ح��ل 
إن  الباقي  لهم  والعصبة  فروضهم  ال��ف��روض  أص��ح��اب 
وجدوا ومن ثم تأصيل املسألة وحساب عدد السهام فإن 
كان مجموع السهام أقل من األصل نقوم بحلها كمسألة 
رد، وإن كان مجموع السهام أكثر من أصل املسألة نقوم 

بحلها كمسألة عول .. 
مع تصحيح املسألة إن كانت حتتاج إلى تصحيح !

اخلطوة الثانية:   
إعطاء  مبعنى   ، كام�اً  ح�اً  الثاني  امليت  مسألة  حل 
إن  الباقي  لهم  والعصبة   فروضهم  الفروض  أصحاب 
وجدوا ومن ثم تأصيل املسألة وحساب عدد السهام فإن 
كان مجموع السهام أقل من األصل نقوم بحلها كمسألة 

رد ، وإن كان مجموع السهام أقل من أصل املسألة نقوم 
بحلها كمسألة عول .. 

مع تصحيح املسألة إن كانت حتتاج إلى تصحيح !
اخلطوة الثالثة :   

أصل  مع  األول��ى  املسألة  في  امليت  أسهم  بني  نقارن 
املسألة الثانية التي توفى فيها الستخراج أصل املسألة 

اجلامعة ! 
واملقارنة ال تخلو من ثالث حاالت :  

1 - متاثل : أن يكون سهم امليت في املسألة األول��ى 
املسألة  أصل  فيكون   متساويان،  الثانية  املسألة  وأصل 

اجلامعة هنا هو:
أصل املسألة األولى  = أصل املسألة اجلامعة

2 - تداخل : أن يكون سهم امليت في املسألة األولى 
وأصل املسألة الثانية يقب�ن القسمة على عامل مشترك 

بينهما، فيكون هنا أصل املسألة اجلامعة هو:
الِوفق × أصل املسألة األولى = أصل املسألة اجلامعة  
األولى  املسألة  في  امليت  يكون سهم  أن   : تباين   - 3
على  احدهما  يقسم  وال  مختلفان  الثانية  املسألة  وأصل 

اآلخر، فيكون هنا أصل املسألة اجلامعة هو:
الثانية = أصل  أصل املسألة   × أصل املسألة األولى 

املسألة اجلامعة

توضيح :
الرمز ) ت (  اختصار لكلمة توفى .

مثال على التماثل :  
 

مات عن : زوج��ة وأب وأم وبنت اب��ن، ثم ماتت بنت 
اإلبن عن زوج وأم وث�ث بنات وابنني.

اخلطوة األولى : نقوم بحل املسألة األولى وتأصيلها 
وتصحيحها إن كانت حتتاج إلى تصحيح.

املسألة عادلة وال حتتاج إلى تصحيح
اخلطوة الثانية : نقوم بحل املسألة الثانية وتأصيلها، 

وتصحيحها إن كانت حتتاج إلى تصحيح.
ا هي مسألة عادلة  مجموع السهام =  أصل املسألة، إذاً

وال حتتاج إلى تصحيح.
اخلطوة الثالثة : نقارن سهام امليت في املسألة األولى 

مع أصل املسألة الثانية التي توفى فيها ..
 

امليت في مسألتنا : بنت االبن
 سهمها في املس�����ألة األولى : 12

أصلها وصحيحها في املسألة الثانية : 12
ن�حظ متاثل العددين، فيكون أصل املسألة اجلامعة 

للمسألتني هو أصل املسألة األولى.

املـنـاسـخـات فـي املـواريـث 
ذ. احميدة مرغيش

نقوم بحل املسألة األولى وتأصيلها 
وتصحيحها إن كانت حتتاج إلى تصحيح

أصل املسألة األولى 
24

نقوم بحل املسألة الثانية وتأصيلها ، 
وتصحيحها إن كانت حتتاج إلى تصحيح

أصل املسألة اجلامعة  أصل املسألة الثانية
24

33زوجة
55عصبةأب
44أم

ت  122بنت ابن
33زوج
22أم

 ص�����در ل��ل��ب��اح��ث��ة واألدب����ي����ة 
)أم  ال��ن��اص��ر  امل��غ��رب��ي��ة د. س��ع��اد 
سلمى( كتاب جديد: »ب�غة القص 
التلقي«  وآف��اق  الكرمي  القرآن  في 
املتوسط  القطع  من  )143صفحة 
1436ه�( ضمن سلسلة كتاب األمة 
البحوث  إدارة  ع��ن  ي��ص��در  ال���ذي 

والدراسات اإلس�مية – قطر.
يضم هذا الكتاب فصلني:

امل�������ادة  ب�����ع�����ن�����وان:«  األول 
القصصية ومقاصد تلقيها«ويحلل 
املادة القصصية في القرآن الكرمي 

ومقاصد التلقي في مبحثني.
القص  ب�غة  بعنوان  الثاني 
مباحثه  ج���اءت  تلقيه،  وجمالية 
ال��ث���ث��ة ف���ي: ج��م��ال��ي��ة االن��س��ج��ام 
التصوير،  وجمالية  والتناسب، 
اإلي��ج��از  وج��م��ال��ي��ة  والتشخيص 

واحلذف.
»استج�ء  أن  امل��ؤل��ف��ة  وت���رى 
في  القص  جمالية  م�مح  بعض 
ملحا  مطلبا  يعد  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
م�مسة  م��ح��اول��ة  ف���ي  ي��س��ع��ف   ،

من  سماتها  بعض  حتمله  م��ا 
املخاطبة   ، الربانية  العطاءات 
ف��ي مختلف  امل��ت��ل��ق��ي  مل��ق��ام��ات 
القصصية  امل����ادة  تبسطه  م��ا 
وت��وع��ه��ا امل��ب��ث��وث��ة ع��ل��ى ط��ول 
ال���ق���رآن ال���ك���رمي، واس��ت��ن��ب��اط 
في  واالرتقاء  وفهمها،  دالالتها 
هذه  قيمة  وتكمن  م��ع��ارج��ه��ا« 
الدراسة امللحة في كونها تسهم 
ف��ي »حت��ق��ي��ق ال��ف��ه��م وال��ت��دب��ر، 
وجمالياتها  مقاصدها  وإن��زال 
على واقعنا املعيش، للمساهمة 
في إعادة تشكيل عقل ووجدان 
اإلنسان املسلم، وتطبيق العمل 

مبقتضاها«
واعتمدت الدكتورة على منهج 
مع  املستمر  التفاعل  إلى  »يستند 
خوض  ومحاولة  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن 
غمار مسالكه وحدائقه، واإلنصات 
إل������ى ن���ب���ض م���ع���ان���ي���ه وره���ي���ف 
وق��دح  ال��ب���غ��ة،  ب��ُع�����ّدة  جمالياته 
واملعرفية،  الفنية  األس��ئ��ل��ة  زن���اد 
التفسير  م��ص��ادر  واس��ت��ص��ح��اب 

م��ن ق����رآن وس��ن��ة ن��ب��وي��ة وبعض 
واستحضار  املعتبرة..  التفاسير 

التأمل والتذوق السليمني«
وال يفوتنا أن نذكر أن األستاذة 
سعاد ناصر )أم سلمى( كانت من 
على  اجل���اد  القلم  ذات  الكاتبات 
ولها   ، احمل��ج��ة  ج��ري��دة  صفحات 

إبداعات أدبية ونقدية عديدة.

»بالغة القص في القرآن الكرمي 
وآفاق التلقي«

إصدارات
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االسم الكامل : ...............................................
.........................

العـنوان الكامل :..............................................
........................

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها
ترسل االشتراكات باسم :

> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية
> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك 

الشعبي )املوحدين فاس( 
 رقم : 2111113412900014

أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة 
على العنوان التالي : 

جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، 
الدكارات،

فاس - املغرب
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] قال  النبي  [، عن  العوام  الزبير بن  عن 
فيأتي  الجبل،  يأتي  ثم  حبله  أحدكم  يأخذ  »ألن   :
بها  الله  فيكف  فيبيعها  ظهره  على  حطب  بحزمة 
وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه« 

)البخاري(.
يرى  الشريف،  النبوي  الحديث  في  فالمتأمل 
وما  مشقة،  من  فيها  ما  على  االحتطاب  مهنة  أن 
منها  ي��رج��ى  وم��ا  االزدراء،  ن��ظ��رات  م��ن  يحوطها 
الناس،  وتكفف  البطالة  من  خير  ضئيل،  ربح  من 
ورغم هذا كله فالرسول ]، لم يكتف بهذا البيان 
النظري، فضرب للناس مثال بنفسه وبالرسل الكرام 
من قبله، فعن أبي هريرة [ عن النبي ] قال : 
»ما بعث الله نبيا إال رعى الغنم« فقال أصحابه : 
وأنت، قال »نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة« 

)البخاري(.
»ما أكل أحد طعاما قط، خيرا   [ وقال أيضا 
من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود عليه 

السالم كان يأكل من عمل يده« )البخاري(.
 ] ابن عباس  الحاكم عن  ما ذكره  وحسبنا 
وكان  وال���دروع،  ال��زرد  يصنع  زرادا  ك��ان  داود  أن 
وإدريس خياطا وصالح  نجارا،  آدم حراثا، ونوح 

تاجرا، وموسى راعيا.
البنه:  قال  أنه  الحكيم  لقمان  عن  ي��روى  ومما 
»يا بني استعن بالكسب الحالل، فإنه ما افتقر أحد 
قط إال أصابه ثالث خصال: رقة في دينه، وضعف 
في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال 
القاصدين  منهاج  )مختصر  به«  الناس  استخفاف 

البن قدامة ص : 82(.
وال عجب ك��ذل��ك أن��ن��ا رأي��ن��ا أّن أئ��م��ة اإلس��الم 
ومؤلفاتهم  آث��اره��م  خلدتهم  الذين  علمائه  وكبار 
العلمية واألدبية، لم ينسبوا إلى آبائهم وأجدادهم 
وح��رف  صناعات  إل��ى  نسبوا  ولكنهم  وقبائلهم، 
كانوا يعيشون منها، ولم يجدوا هم وال مجتمعهم 
ال��ع��ص��ور أي غ��ض��اض��ة أو م��ه��ان��ة في  ع��ل��ى م���ر 
زلنا  وال  وال��ح��رف،  الصناعات  تلك  إل��ى  االنتساب 
إلى اليوم نقرأ: البزاز، والقفال، والزجاج، والخراز، 
وال��خ��ي��اط، وغيرهم من  وال��ص��ب��ان،  وال��ج��ص��اص، 
في  المتبحرين  وال��ع��ل��م��اء  وال��م��ؤل��ف��ي��ن،  ال��ف��ق��ه��اء 

مختلف جوانب الثقافة اإلسالمية العربية.

وفي عصرنا اليوم  نرى 
قدرتهم  مع  الناس  من  صنفا 
على  الكسب يدعون العمل وال 
األرض،  مناكب  ف��ي  يسعون 
اعتمادا على ما يأخذونه من 
ال��ص��دق��ات وال��ت��ب��رع��ات التي 
بغير  غيرهم  م��ن  لهم  تعطى 
تعب وال عناء، وفي سبيل ذلك 
يستبيحون مسألة الغير، ومد 
فيها  م��ا  على  إليهم،  أيديهم 
م��ن ذل ال��ن��ف��س، وإراق����ة م��اء 
ذوو  أقوياء  أنهم  مع  الوجه، 
وه��ؤالء  الكسب،  على  مقدرة 
هم الذين يشير إليهم الرسول 
] بقوله: »ال حظ فيها لغني، 
وال ل��ق��وي م��ك��ت��س��ب«، وق��ول��ه 
س��وي«  م���رة  ل���ذي  »وال   :  [
والسوي  ال��ق��وي،  هو  فالمرة 

ال��س��ل��ي��م األع���ض���اء، وب��ه��ذا لم 
يجعل الرسول ] للبطال الكسول حقا من صدقات 
المسلمين وذلك ليدفع القادرين إلى العمل والكسب 

الحالل.
اإلسالم قد بالغ في النهي عن مساءلة الناس، 
والتحذير منها. عن ابن عمر [ أن رسول الله ] 
قال : »ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم 
القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم« )متفق عليه(. 
وعن أبي هريرة [ عن النبي ] قال : »من سأل 
الناس أموالهم تكثرا. فإنما يسأل جمرا فليستقل 
أو ليستكثر« )مسلم(. أي أنه يسأل الناس لتكثير 

ماله، ال لضرورة الحاجة إلى السؤال. 
وعن ابن عمر [ أن النبي ] قال : وهو على 
»اليد  والمسألة  والتعفف  الصدقة  ذكر  وقد  المنبر 
العليا خير من اليد السفلى،  فاليد العليا المنفقة 

واليد السفلى السائلة« )مسلم(.
الرسول ] يرى في مهنة االحتطاب خيرا من 
البطالة التي يركن إليها الكسالى من الناس الذين 
أية مشقة  النفس  تكلف  الراحة وعدم  إلى  يركنون 
الطرق  أسهل  الناس  مساءلة  في  فيجدون  للعمل، 

للحصول على المال.
يستطيع  ال  شتى،  وأساليب  ص��ور  وللتسول 
معها اإلنسان أن يميز بين المحتاج وغير المحتاج.

روى أصحاب السنن عن أنس [ أن رجال 
من األنصار جاء النبي ] يسأله، أي يطلب منه 

ماال، فقال له ] : »أفي بيتك شيء؟« قال: بلى، 
حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب )الحلس: 

كساء يوضع على ظهر الدابة أو يفرض للجلوس 
عليه. القعب: اإلناء نشرب فيه الماء(، قال: »ائتني 
بهما« فأتاه بهما، فأخذهما الرسول ] قال: »من 

يشتري هذين؟« قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. 
قال: »من يزيد على درهم؟« مرتين أو ثالثا. قال 

رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ 
الدرهمين وأعطاهما األنصاري وقال: »اشتر 

بأحدهما طعاما ألهلك واشتر باآلخر قدوما، فأتني 
به، فشد فيه الرسول ] عودا بيده، ثم قال له: 

»اذهب فاحتطب وبع وال أرينك خمسة عشر يوما. 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 

عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها 
طعاما. فقال رسول الله ] : »هذا خير لك من أن 

تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة«.
إن المسألة ال تصح إال لثالثة: لذي فقر مدقع، 
أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع )الفقر المدقع: 
الدم  الثقيل.  الدين  المفظع:  الغرم  الشديد،  الفقر 

الموجع: الدية الكبيرة(.
ف��ي مضمونه  اح��ت��وى  ق��د  ال��ح��دي��ث  ه���ذا  إن 

خطوات سبق بها اإلسالم كل النظم التي لم تعرفها 
لم يعالج  اإلنسانية إال بعد قرون طويلة، ذلك ألنه 
مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية، 
كما يخطر على بال الكثيرين، ولم يعالجها بالوعظ 
البعض،  كما يصنع  المسألة  من  والتنفير  المجرد 
ووضع  بنفسه،  مشكلته  حل  في  بيده  أخ��ذ  ولكنه 
لها العالج الناجع، فعلمه الرسول ] أن يستخدم 
كل ما عنده من طاقات وإن صغرت، فال يلجأ إلى 
في  ب��ه  ينتفع  أن  يستطيع  ش��يء  وع��ن��ده  ال��س��ؤال 

القيام بعمل يغنيه.
إن ما نشاهده � يوميا � في طرقاتنا، وأمام أبواب 
المتسولين  من  أحيانا  بداخلها  وحتى  المساجد، 
رجاال ونساء وأطفاال، ليسوا كلهم، حسب هيئاتهم 
وإنما  بعضهم،  احتياج  ع��دم  ثبت  بل  محتاجين   �
اتخذوا ذلك حرفة وعمال سهال وتكثرا، ويظهرون 
متنوعة  وبأساليب  حزين  بكالم  وفقرهم  ضعفهم 
المساعدة  وتقديم  ال��ن��اس  الستعطاف  مصطنعة 
لهم، وقد نبهنا الرسول ] لمثل هؤالء فقال: »ليس 
اللقمة  ت��رده  ال��ن��اس،  على  يطوف  ال��ذي  المسكين 
واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي 
ال يجد غنى يغنيه، وال يفطن به فيتصدق عليه، وال 

يقوم فيسأل الناس« )البخاري(.
إن ظاهرة التسول قد استفحلت في مجتمعنا، 
فهي تسيء لديننا ووطننا ومواطنينا، فيجب علينا 
على   القضاء  ع��ل��ى   وح���زم  بجد  نعمل  أن  جميعا 
لهؤالء  الضرورية  الحاجات  بتوفير  الظاهرة،  هذه 
المحتاجين فعال، وكفهم عن السؤال، وذلك بتفعيل 
فريضة الزكاة التي لها دور كبير وفعال في صرف 

الفقراء والمساكين عن مساءلة الناس.
معلوم  أموالهم حق  في  }وال��ذي��ن  تعالى:  ق��ال 

للسائل والمحروم{ )المعارج: 25-24(.
وال ب��د م��ن إل��ح��اق��ه��م إذا ث��ب��ت ع��ج��زه��م ب��دور 
أنه  عليه  يثبت  من  ومعاقبة  الخيرية  الجمعيات 
في غنى عن هذا العمل المشين، تطهيرا لمجتمعنا 
قال  والفقر.  العجز  وإظهار  والكسل  االتكالية  من 
ال  الله  سبيل  في  أحصروا  الذين  }للفقراء  تعالى: 
الجاهل  يحسبهم  األرض  ف��ي  ضربا  يستطيعون 
يسألون  ال  بسيماهم  تعرفهم  التعفف  من  أغنياء 

الناس إلحافا{ )البقرة : 272(.

ك��ان النبي ] إذا خ��رج إل��ى ال��ص��الة في 
المسجد قال: »اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي 
سمعي ن��ورا، وف��ي بصري ن��ورا، وع��ن يميني 
نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي 
لي  ن��ورا، واجعل  ن��ورا وتحتي  ن��ورا، وفوقي 

نورا، أو قال واجعلني نورا«)1(.
إذا نودي للصالة وأذن في الناس بالسعي 
إلى الفالح انصرف المسلم عن كل شغل وترك 
الله  إل��ى  يسعى  األرض  في  وض��رب  عمل،  كل 
ش��يء،  ك��ل  م��ن  أكبر  فالله  ال��ل��ه؛  بيت  ويبتغي 

والصالة أهم من كل مهم.
ما  ف��إذا  طويلة  مسافات  السيارات  تسير 
أشرف وقودها على النفاد توجهت إلى محطات 
يلزمها  الذي  بالوقود  خزاناتها  لتمأل  البنزين 
لمتابعة المسير. وكذلك هو حال المسلم؛ يسهر 
وتصريف  ال��دن��ي��وي��ة  بالتكاليف  ال��ق��ي��ام  على 
أشغاله اليومية بكل جد ونشاط، فإذا ما أحس 

بنقص في مولدات الطاقة اإليمانية والروحية 
لمتابعة  ال��ض��روري��ة  بالشحنات  ت��م��ده  ال��ت��ي 
للتزود  الربانية  المحطات  إل��ى  اتجه  العمل 
إلى  اإليماني فيعود  الروحي والدافع  بالوقود 
وتلك  أكثر.  ونشاط  أكبر  بجد  واإلنتاج  العمل 
الخمس  والصلوات  الله  بيوت  هي  المحطات 
النهار  أوق���ات  على  م��وزع��ة  الله  جعلها  التي 

المختلفة تخفيفا على عباده ورحمة بهم.
إلى  طريقه  على  المسلم  يخطو  وبينما 
صحت  إن   - النور  بدعاء  رب��ه  يدعو  المسجد 

التسمية -.
يسأله أن يجعل في قلبه نورا يهتدي به في 

ظلمات الحياة الدنيا، 
وفي بصره نورا يدرك به الحقائق ويتقي 

به الشبهات والمهلكات، 
عليه  تلتبس  ال  حتى  ب��ال��ن��ور  يحفه  وأن 

األمور وال تزل به األقدام.
نورا  أعضائه  جميع  في  يجعل  أن  يسأله 
فيحفها  ال��س��ي��ئ��ات،  م��ق��ارف��ة  م��ن  ب��ه  يحفظها 
عن  ويبعدها  ورعايته  وهديه  بنوره  سبحانه 
في  ع��اله  قوله جل  ه��ذا  ومثل  يغضبه.  ما  كل 

سمعه  كنت  أحببته  »ف���إذا  القدسي:  الحديث 
ويده  به  يبصر  ال��ذي  به وبصره  ال��ذي يسمع 
بها«)2(،  يمشي  التي  ورجله  بها  يبطش  التي 
وما  سبحانه  الله  بفضل  يصير  العبد  أن  أي 
بجميع  رب��ه  حقوق  يحفظ  النور  من  به  يحفه 
جوارحه؛ فال ينظر إلى المحرمات، وال يستمع 
بيده  يبطش  وال  استماعه،  ي��ج��وز  ال  م��ا  إل��ى 
في  وهكذا  موبقا...  برجله  يقتحم  وال  ظلما، 

سائر الجوارح.
ومما يلفت االنتباه في هذا الدعاء االفتتاح 
أن  ذلك  الجوارح؛  سائر  على  وتقديمه  بالقلب 
القلب هو سلطان الجوارح وحاكمها، فبفساده 
ت��ف��س��د، وب��ص��الح��ه تصلح وت��رش��د، م��ص��داق 
إن  »أال  عليه:  وسالمه  الله  صلوات  قوله  ذل��ك 
الجسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد  في 
وهي  أال  كله،  الجسد  فسد  فسدت  وإذا  كله، 

القلب«)3(.
ثم إن المسلم في سيره نحو المسجد عليه 
أن يتصف بصفات، وأن يمتثل هيئات توافق 
مقصده وتدل على وجهته؛ فيمضي في سبيله 
تعلو محياه السكينة ويجمله الوقار، ويتجنب 

والفعال،  الكالم  من  الحالة  تلك  ينافي  ما  كل 
للصالة  ثوب  »إذا  والسالم:  الصالة  عليه  قال 
وعليكم  وأت��وه��ا  تسعون  وأن��ت��م  ت��أت��وه��ا  ف��ال 
الصالة  إلى  في طريقه  فالمسلم  السكينة«)4(. 
ي��ك��ون وك��أن��ه ف��ي ص��الة باطنا وظ��اه��را، قوال 
ويقبل  ومشاغلها،  الدنيا  هموم  يترك  وعمال، 
على ربه خاشعا مخبتا وكأنه ماثل بين يديه، 
قال عليه الصالة والسالم: »فإن أحدكم إذا كان 

يعمد إلى الصالة فهو في صالة«)5(.
المسلم  ح��ي��اة  ملخص  إن  ال��ل��ه،  سبحان 
الوسيلة  تلك  المسجد،  إلى  سيره  في  مضمن 
فيافي  يقطع  فإنه  زلفى؛  رب��ه  إل��ى  تقربه  التي 
يقذفه  ال��ذي  بالنور  مهتديا  وظلماتها  الحياة 
الله جل وعال في روعه، فيمضي في غمراتها 
إل���ى ال��ل��ه ع��ل��ى ب��ص��ي��رة م��ن أم����ره، ي��م��أل قلبه 
السكون واالطمئنان، وال يباشر من شؤونها إال 
إلى مرضاته  ربه ويكون وسيلة  إلى  يدنيه  ما 

وجناته.
------------------

1 - متفق عليه، واللفظ لمسلم.
رقم:  التواضع،  ب��اب:  الرقائق،  كتاب  البخاري،   -  2

.6502
3 - متفق عليه.

4 - مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب: 
استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، رقم: 950.

5 - الحديث السابق.

د .أحمد حسني 

ظـاهـرة الـتـسـول فـي مـجـتـمـعـنـا

دعاء النور )دعاء اخلروج إلى املسجد(
عبد الرفيع أحنني
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ب��ال��ت��واري��خ أله���م م��ام��ح تهويد  ع���رض 
ال��ق��دس وم���ا ي��ح��دث ب��ه��ا م��ن ان��ت��ه��اك��ات منذ 

بداية النكسة وحتى اآلن:
م��ن��ذ أن وط��ئ��ت ق��دم��ا »إس��رائ��ي��ل« أرض 
وأرب��ع��ن  ثمانية  ع��ام  الغتصابها  فلسطن 
في  ذلك  البريطاني  االنتداب  منحها  -بعدما 
وعده املشؤوم »بلفور« عام 1917م، وعمليات 
االع���ت���داء ب��ح��ق امل��ق��دس��ات اإلس��ام��ي��ة مبا 
أشكااًل  وتتخذ  تتوسع  احملتلة  القدس  فيها 
وب��ال��رغ��م  رق��ي��ب؛  أو  ل��ه��ا  دون حسيب  ع���دة، 
اإلسرائيلية  واملخططات  احمل���اوالت  ك��ل  م��ن 
حتت  وقوعها  منذ  العربية  ال��ق��دس  لتهويد 
احملتلون  يستطع  لم  اإلسرائيلي-  االحتال 
اإلسرائيليون السيطرة إال على نسبة تقارب 
في  القدمية،  القدس  مساحة  من   »20%« ال��� 
عربية  ملكية  هي  الباقية   »80%« ال�  أن  حن 
سيطرته  ي��ف��رض  االح��ت��ال  وإن  فلسطينية، 
وب��ال��ت��ال��ي،  ف��ق��ط.  العسكرية  ب��ال��ق��وة  عليها 
تبقى السيادة هي للشعب الفلسطيني؛ املالك 
املدينة،  ف��ي  واألراض����ي  للعقارات  احلقيقي 
أم  إسامية  أكانت  -س��واء  املقدسات  أن  كما 
وفًقا  فلسطينية،  جلهات  خاضعة  مسيحية- 

لدراسة أعدها موقع وحدة القدس.
لكن -ومنذ عام سبعة وستن وحتى اآلن- 
ف��إن اع���ت���داءات االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ل��ي بحق 
األع��ن��ف،  ص���ارت  وسكانها،  احملتلة  ال��ق��دس 
على  مرة  ألول  االحتال  ق��وات  أقدمت  بعدما 
اقتحام املسجد القبلي، وهي مدججة بالساح 
وداست بنعالها سجاد املسجد ووصلت حتى 
منبر صاح الدين األيوبي، فضًا عن الضرب 
املبرح الذي تعرض له املرابطون داخل باحات 

األقصى.
»س����اس����ة ب����وس����ت« اس���ت���ع���رض���ت أب����رز 
عام  منذ  احملتلة،  ال��ق��دس  بحق  االن��ت��ه��اك��ات 
وسط  اجل���اري،  ال��ع��ام  وحتى  وستن  سبعة 
إق���دام »إس��رائ��ي��ل« على تكرار  ت��خ��وف��ات م��ن 
االعتداءات األخيرة، في ظل تشجيع الساسة 
إلى  ومتشددين،  متدينن  م��ن  اإلسرائيلين 
جانب مساعدة بعض الدول العربية على قمع 

مظاهر التضامن مع القدس وأهلها.
عام 1967م:

دخ���ل اجل���ن���رال م����وردخ إي��ج��ور املسجد 
العلم  ورفعوا  وجنوده،  هو  املبارك  األقصى 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ق��ب��ة ال��ص��خ��رة، وح��رق��وا 
فيه،  الصاة  املُصلن من  املصاحف، ومنعوا 
وصادروا مفاتيح أبوابه، وأغلقوه على مدى 
واألذان.  الصاة  خاله  منعوا  كامل  أسبوع 
ومت��ك��ن��ت ال���ق���وات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن ف��رض 
موشي  دخلها  التي  املدينة  على  سيطرتها 
ه��داي��ان وزي���ر ال��دف��اع اإلس��رائ��ي��ل��ي وق��ت��ذاك، 
وخ��ط��ب ق��ائ��ًا: »ل��ق��د أع��دن��ا ت��وح��ي��د املدينة 
املقدسة، وعدنا إلى أكثر أماكننا قدسية، عدنا 

ولن نبرحها أبًدا«.
عام 1968م:

صدر قرار »إسرائيلي«  مبصادرة األرض 
وامتاكها؛  احملتلة  القدس  في  الفلسطينية 
ب���دع���وى أن���ه���ا أراض������ي دول�����ة رغ����م وج���ود 
وبالتالي  األص��ل��ي��ن،  ومالكيها  أص��ح��اب��ه��ا 
ص���ودرت ف��ي حينه، ف��ي إط��ار ق��رار مصادرة 

شمل 3345 دومنًا.
عام 1969م:

اق��ت��ح��م اإلره���اب���ي ال��ي��ه��ودي األس��ت��رال��ي 
»دي��ن��ي��س م��اي��ك��ل« -وب���دع���م م��ن ال��ع��ص��اب��ات 

ب��إح��راق  ق��ام  ل��ل��ق��دس-  املغتصبة  ال��ي��ه��ودي��ة 
ف��ي ج��رمي��ة تعتبر  امل��ب��ارك  األق��ص��ى  املسجد 
م��ن أكثر اجل��رائ��م إي��اًم��ا بحق األم��ة وبحق 
إلى  ال��وص��ول  من  مايكل  ��ن  ��كَّ ومتمَ مقدساتها. 
احمل����راب، وإض����رام ال��ن��ار ف��ي��ه؛ ف��ي محاولة 
لتدمير املسجد، وقد أتت النيران على مساحة 
دون  الفلسطينين حالوا  أن  إال  منه؛  واسعة 

امتدادها إلى مختلف أنحاء املسجد.
عام 1970م:

ا جديًدا  افتتحت »إسرائيل« كنيًسا يهودّيً
طبقتن:  م��ن  يتكون  األق��ص��ى  املسجد  حت��ت 
األول����ى م��ص��ل��ى ل��ل��ن��س��اء، واألخ�����رى مصلى 

ل���ل���رج���ال ُت���ق���ام 
ف���ي���ه ال����ص����اة، 
وأوض����������ح����������ت 
لقبة  م�����واٍز  أن���ه 
ال��������ص��������خ��������رة 
ف���ة، وه��و  املُ���ش���رَّ
 97 مسافة  على 
م���ت���ًرا م���ن م��رك��ز 

القبة.
عام 1976م:

ق����������������������ررت 
ال���ق���اض���ي���ة ف��ي 
احملكمة املركزية 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
»أن  أود«:  »دوث 
لليهود احلق في 
ال���ص���اة داخ���ل 
احل���������رم«، وه���و 
ن��ف��س م���ا ق���رره 
وزي�����ر ال���ش���ؤون 

»إسحاق  الدينية 
منطقة  في  الصاة  »إن  ق��ال:  عندما  رافائيل« 
احلرم هي مسألة تتعلق بالشريعة اليهودية، 

وهي ليست من اختصاصي«.
عام 1979م:

استولت القوات اإلسرائيلية على الزاوية 
ف��ي اجل��ه��ة اجلنوبية  ت��ق��ع  ال��ت��ي  ال��ف��خ��ري��ة 
املبارك،  األقصى  املسجد  ساحة  من  الغربية 
فضًا عن إطاقها وابًا كثيًفا من الرصاص 
إصابة  إلى  أدى  املسلمن؛ مما  املصلن  على 

العشرات منهم بجروح.
عام 1980م:

ّم القدس  في هذا العام أعلنت إسرائيل ضمَ
بشطريها  القدس  عن  وأعلنت  إليها،  احملتلة 
قليلة  أي��ام  وقبل  إلسرائيل.  موحدة  عاصمة 
شهدت القدس تصعيًدا جديًدا بإغاق املسجد 
األقصى في وجه املسلمن في وقت ُسمح فيه 
لليهود بالدخول إلى ساحات األقصى في عيد 
»نزول  عيد  اليهود  وفق  وهو  »الشافوعوت«، 

التوراة«.
عام 1981م:

الهيكل«  جبل  »أمناء  حركة  أف��راد  اقتحم 
احل����رم ال��ق��دس��ي ال��ش��ري��ف ب��رف��ق��ة احل��اخ��ام 
»موشى شيغل« وبعض قادة حركة »هاحتيا«، 
ال��ع��ل��م  ي���رف���ع���ون  وه����م  ال����ص����اة،  وأرادوا 

اإلسرائيلي ويحملون كتب التوراة.
عام 1982م:

أق��دم��ت م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��ب��اب ال��ي��ه��ود 
عبر  األقصى  املسجد  اقتحام  على  املتدينن 
»ب����اب ال���غ���وامن���ة«؛ ف��ت��ص��دى ل��ه��م احل���راس 
أحد  فيه  أصيب  اشتباك  وح��دث  املسلمون، 
امل��س��ل��م��ن، ومل���ا ح��ض��رت الشرطة  احل����راس 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة اع��ت��ق��ل��ت احل������ارس امل��ص��اب 

واستجوبت احلّراس اآلخرين.
عام 1983م:

إسرائيل  ف��ي  متطرفة  ح��رك��ة  تشكيل  مت 
وأمريكا، مهمتها: إعادة بناء جبل الهيكل في 
اكتشاف  جانب  إلى  األقصى.  املسجد  موقع 
اجلنوبي  احلائط  حتت  جديدة  فتحات  ع��دة 
للمسجد األقصى، ُيعتقد أن املتطرفن اليهود 
قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام احلرم 

الشريف.
عام 1984م:

اسم  نفسها  على  تطلق  متطرفة  ح��رك��ة 
»ُمخلِّصي احلرم« تقيم »صلوات عيد الفصح« 

العبري، وتقدم »القرابن« في املسجد األقصى 
اإلسرائيلي  ال����وزراء  رئ��ي��س  بعلم  امل��ب��ارك؛ 

ووزيري الداخلية واألديان.
املسلمون  األقصى  ح��ّراس  اكتشف  وكما 
الساحات  ف��ي  اليهود  اإلره��اب��ي��ن  م��ن  ع���دًدا 
نسف  لعملية  ون  يُعدُّ وهم  باملسجد  احمليطة 
ومتفجرات  قنابل  مستخدمن  للمسجد  تامة 
من  كجم  وعشرين  مائة  تزن  متفجرة  وم��واّد 

نوع »تي.إن.تي.«.
عام 1986م:

عقد عدد من احلاخامات اجتماًعا خاًصا؛ 
لليهود  السماح  نهائية  بصورة  فيه  ق��رروا 
بأداء الطقوس في املسجد األقصى، كما قرروا 

إنشاء كنيسيه ودي في إحدى ساحاته.
عام 1989م:

س��م��ح��ت ال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��إق��ام��ة 
صلوات للمتدينن اليهود على أبواب احلرم 
ا؛  القدسي الشريف، وذلك للمرة األولى رسمّيً
الهيكل«  »أمناء  جماعة  وضع  إلى  باإلضافة 
ال��ي��ه��ودي��ة ح��ج��ر األس����اس ل��ب��ن��اء »ال��ه��ي��ك��ل« 
أب���واب املسجد األقصى  أح��د  ُق���رب  ال��ث��ال��ث، 

املبارك.
عام 1990م:

»أم��ن��اء جبل  م��ا يسمى  م��ح��اول��ة ح��رك��ة 
الهيكل« اقتحام املسجد األقصى؛ لوضع حجر 
مذبحة  وارت��ك��اب  امل��زع��وم،  »للهيكل«  أس��اس 
ق��وات االحتال ضد  األقصى األول��ى على يد 
إلى  أدى  مما  ذل��ك؛  على  احمُلتّجن  املسلمن 

استشهاد 34 مسلًماوجرح 115 آخرين.
عام 1993م:

القدس؛  تهويد  م��ن  أخ��رى  مرحلة  ب��دأت 
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن رس��م ح���دود ج��دي��دة ملدينة 

»ال���ق���دس ال���ك���ب���رى«، وت��ش��م��ل أراض�����ي تبلغ 
من   10% يعادل  ما  أو  كم2   600 مساحتها 
مساحة الضفة الغربية لتبدأ حلقة جديدة من 

إقامة مستوطنات خارج حدود املدينة.
عام 1994م:

وّق���ع���ت ات��ف��اق��ي��ة ال���س���ام ب���ن إس��رائ��ي��ل 
واألردن عام 1994، لتصبح ثاني اتفاقية سام 
االتفاقية  -بعد  عربية  ودول���ة  إسرائيل  ب��ن 
م��ارس/  ف��ي  بينما  ؛   -1979 ع��ام  مصر  م��ع 
والرئيس  األردن��ي،  العاهل  وّق��ع   ،2013 آذار 
تعطي  اتفاقية  عباس-  -محمود  الفلسطيني 
القدس  ع��ن  »ال��وص��اي��ة وال��دف��اع  األردن ح��ق 

واملقدسات« في فلسطن.
عام 1996م:

االعتداءات  من  في سلسلة  األقصى  دخل 
إسرائيلية  حفريات  شملت  ض��ده،  اجل��دي��دة 
خ��ط��ي��رة ت���ؤدي إل���ى اه���ت���زازات ف��ي احل��ائ��ط 
اجلنوبي الغربي للمسجد األقصى، ومطالبات 

بتقسيم احلرم القدسي الشريف.
عام 1999م:

ان����ق����ّض ع����ش����رات م����ن أف�������راد ال��ش��رط��ة 
وأع��ق��اب  وال���ه���راوات  بالعصي  اإلسرائيلية 
الفلسطينين  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ادق 
احلسيني-،  وفيصل  عشراوي  حنان  -بينهم 
في  جتمعوا  ال��ذي��ن  اإلسرائيلين  م��ن  وع��دد 
بدء  القدس لاحتجاج على  العمود في  رأس 
يهودية  مستعمرة  لبناء  التجريف  أع��م��ال 

جديدة في قلب احلي العربي.
عام 2000م:

زي����ارة أرئ��ي��ل ش����ارون -رئ��ي��س ال����وزراء 
ف��ي أواخ��ر  ال��س��اب��ق- للمسجد  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
في  ج��دي��دة  انتفاضة  لتفجر  2000م؛  ال��ع��ام 
الشهداء  آالف  أوقعت  الفلسطيني،  ال��ش��ارع 
واجلرحى واملعتقلن، وارُتكبت بحق الشعب 
القتل؛  وعمليات  امل��ج��ازر  أبشع  الفلسطيني 
واإلسامي  العربي  الصمت  استمرار  فيظل 
على ما يحدث في ساحات املسجد األقصى، 

والتي ما تزال مستمرة حتى اآلن.
عام 2002م:

أب��رز م��ا ف��ي ه��ذا ال��ع��ام ه��و إن��ش��اء ج��دار 
الفصل العنصري؛ والذي بدأ في عهد حكومة 
عام  ح��زي��ران  يونيو  في شهر  ش��ارون  أرئيل 
2002، وصرحت احلكومة اإلسرائيلية آنذاك 
إنقاذ  بهدف  بناؤه  يتم  األمني«،  »السياج  أن 
يستمر  الذين  اإلسرائيلين  املواطنن  حياة 
التي  اإلرهابية  احلملة  ل  ِقبمَ من  استهدافهم 
بدأت عام 2000؛ األمر الذي أدى إلى ابتاع 

مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينين.
عام 2003م:

اقتحم نحو 150 يهودًيا املسجد األقصى 
امل��ب��ارك وح��اول��وا أداء ط��ق��وس دي��ن��ي��ة، إلى 
مجموعة  اإلسرائيلية  الشرطة  إدخ��ال  جانب 
إلى املسجد  النساء  األجانب من  السياح  من 
بحرمة  اليليق  ا  ج���ّدً فاضح  بلباس  األق��ص��ى 
امل��س��ج��د األق���ص���ى، وع��ن��دم��ا ح����اول البعض 
تنبيه أفراد الشرطة بُحرمة ذلك؛ أصروا على 

موقفهم، وهددوا املعترضن باالعتقال.
عام 2004م:

اإلسرائيلي  اليميني  »تكوماه«  نظم حزب 
م��س��ي��رة اس��ت��ف��زازي��ة ح���ول أس����وار املسجد 
املسيرة  وشعار  أب��واب��ه،  ومب��ح��اذاة  األقصى 
املسجد  حساب  على  -وذل���ك  الهيكل«  »ب��ن��اء 
األق����ص����ى امل�����ب�����ارك-، إل�����ى ج���ان���ب حت��ط��ي��م 
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صحيح أن ما من ثورة أو انتفاضة ميكن 
أن ُت��رَس��م أح��داث��ه��ا وت��ط��ورات��ه��ا وت��ع��ّرج��ات 
م��س��اره��ا، وص����وال إل���ى حل��ظ��ة، ان��ت��ص��اره��ا، 
م��ن ِق��َب��ل ع��ق��ل إن��س��ان��ي م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ق��درت��ه 
بالثورات  معرفته  كانت  ومهما  التخّيل  على 

واالنتفاضات املنتصرة أو املهزومة.
فكل ثورة وكل انتفاضة لها خصوصيتها 
وانفراديتها. وذلك بالرغم مما ميكن أن يكون 
دخول  ض��رورة  وأهمها  مشتركات  من  هناك 
مرحلة  بها  اإلط��اح��ة  املُ���راد  املسيِطرة  ال��ق��ّوة 
األخطاء  بارتكاب  والتخبط  والتدهور،  املأزق 
في إدارة ص��راع. وه��ذا هو الشرط األه��م في 

انتصار الثورات واالنتفاضات.
أن  إاّل  امل���رء  يستطيع  ال  ذل���ك  م��ع  ول��ك��ن 
)سيناريو(  تصّوريا  مشهدا  يرسم  أن  يحاول 
النتفاضة، أو ثورة، منتصرة. وهي لم تزل في 

أولى إرهاصاتها.
املغامرة  لهذه  يتوفر  أن  يجب  ما  أول  إن 
أو  بعد  يحدث  لم  ملسار  التقديرية   – الفكرية 
واملكان  ال��زم��ان  حيث  من  مثيل  له  يسبق  لم 
وإقليميا  داخليا  القوى  وموازين  والظروف 
الفلسطينية  حالتنا  من  التأكد،  هو  وعامليا، 
الراهنة، من أن شرط املأزق الشديد والتدهور 
نتنياهو  ف���ي  م��ت��وف��ر  ب��األخ��ط��اء  وال��ت��خ��ب��ط 
وحكومته وقيادة جيشه. ثم التأكد، في احلالة 
املساِندة  الدولية  القوى  أن  من  الصهيونية، 
ت��ده��ور وتخّبط.  ف��ي ح��ال��ة  لها ه��ي األخ���رى 
مما وّلد بني الطرفني مستوى من التناقضات 
هنا  وه��و  املنشود.  التراجع  ستفرض  التي 
االن��س��ح��اب م���ن ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��دس 
وتفكيك املستوطنات بال قيد أو شرط، ومن ثم 
إطالق األسرى للعودة إلى خطوط الهدنة لعام 

.1949/1948
ما لم يكن مثل هذا التأكد متمكنا عند تقدير 
االنتفاضة  ستقود  التي  القيادة  لدى  املوقف 
فإنها لن تستطيع أن تنتصر في الصراع الذي 
سيشبه في مرحلة من مراحله، عض األصابع 

الذي يخسر فيه من يصرخ أوال.
االنتفاضة  ت��واج��ه  التي  األول���ى  املشكلة 
الراهنة بدأت باإلصرار على أنها هّبة مبعنى 
أنها ستكون لبضعة أيام ثم تنتهي، بانتصار 

هو  الصحيح  فيما  ان��ت��ص��ار،  ب��ال  أو  ج��زئ��ي 
اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق االن��ت��ف��اض��ة 
الشاملة ومن ثم تسميتها انتفاضة على طريق 
إرهاصات  اعتبارها  أو  الشاملة،  االنتفاضة 
بأنها على طريق  انتفاضية من أجل اإليحاء 
على  ثم  وم��ن  شاملة،  انتفاضة  إل��ى  التحّول 
انطالقة  باعتبارها  يعاجلها  أن  يتناولها  من 

النتفاضة شاملة.
خاضتها  التي  املواجهات  في  يدقق  من 
االنتفاضة حتى اآلن سواء أكان على مستوى 
ال��ت��ظ��اه��ر واس��ت��خ��دام احل���ج���ارة وم���ا شابه 
مستوى  على  كان  أم  بدائية  وسائل  من  ذلك 

بالسكاكني  )الطعن  األبيض  بالسالح  القتال 
من  يتأكد  الدهس،  أم  املتواضعة(  البسيطة 
أن ثمة روحا شجاعة وّثابة سارية في نفوس 
 24 إل��ى   12 سن  بني  ما  والشابات،  الشباب 
إلى  باالنتفاضة  امل��ض��ّي  على  مصمّمة  سنة 
املستويات األعلى. وهذه الروحية على عكس 
نابعة من شعور بضعف  البعض  ما يتصّور 
العدو وإمكان هزميته، وليست نابعة من روح 
الشجاعة  مثل هذه  يوّلد  ال  اليأس  ي��أس. ألن 
واإلقدام واالنتشار، وإمنا يقود إلى التراجع 
وال��ق��ن��وط وجت��ن��ب امل��واج��ه��ة ح��ت��ى ف��ي ظل 

اإلذالل.
االنتفاضة  ُت��ق��اد  أن  ي��ف��رض  ال���ذي  األم���ر 
إمكان  وم��ن  النصر  إمكان  من  متأكدة  ب��روح 
بالعدو. فكل ما يحتاجه األمر   الهزمية  إنزال 
هو بضعة أشهر من انتفاضة شاملة ومصممة 
وال مجال لتوقيفها إاّل بتحقيق هدف انسحاب 

أو  قيد  وال��ق��دس وب��ال  الضفة  م��ن  االح��ت��الل 
قيادة  ب��روز  نتصّور  أن  يجب  ول��ه��ذا  ش��رط. 
الروحية  بهذه  تخوضها  لالنتفاضة  ميدانية 

واليقينية.
في  والتظاهرات  بالتحركات  يدقق  وم��ن 
يستطيع  ال�48  ومناطق  غ��زة  ق��ط��اع  م��ن  ك��ل 
لدعم  واس��ع��ة  فلسطينية  وح���دة  يتصّور  أن 
االنتفاضة الشاملة واملشاركة فيها. وذلك مبا 
يتعّدى حتقيق هدف إحباط التقسيم الزماني 
للصالة في املسجد األقصى إلى حتقيق دحر 
االحتالل وتفكيك املستوطنات وحترير الضفة 
والقدس وكسر احلصار عن قطاع غزة وإطالق 

كل األسرى.
قد  االنتفاضة  دام���ت  فما 
ال��ش��ه��داء  دم  وس���ال  انطلقت 
واحتدم الصراع فال بّد من حّل 
ج���ذري. وه���ذا احل��ل ال يكون 
وتفكيك  االح��ت��الل  ب��دح��ر  إاّل 
ب��ع��ب��ارة  أو  امل���س���ت���وط���ن���ات 
أخرى حترير الضفة والقدس 
وامل��س��ج��د األق��ص��ى واألس���رى 

وقطاع غزة )من احلصار(.
عندئذ يصبح االنتقال من 
إلى  االنتفاضية  االره��اص��ات 
ال��ش��ام��ل��ة ممكنا،  االن��ت��ف��اض��ة 
إرادة  ألن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  وق����اب����ال 
الشعب ستكون الغالبة واحلالة هذه. ويصبح 
العدو الصهيوني في أزمة حقيقية حني يجد 
كل القطاعات الفلسطينية في فلسطني متحّدة 
عن  القدس  انتفاضة  يعزل  أن  في  فشل  وق��د 
انتفاضة الضفة أو يعزل القدس والضفة عن 
غزة، أو ُيبعد جماهير 48 عن الضفة والقدس 

وقطاع غزة.
املشهد  ه��ذا  تصّور  يصعب  ال  أيضا  هنا 

متحققا على األرض.
ال شك في أن ردود فعل نتنياهو باستخدام 
القتل والبطش واإلج��راءات  املزيد من جرائم 
التعسفية أمٌر ممكن تصّوره بالرغم من شّدة 
عن  ليتراجع  عليه  ُت����اَرس  ال��ت��ي  ال��ض��غ��وط 
فيسعى  األق��ص��ى  املسجد  ف��ي  تغيير  إح���داث 
االنتفاضة  إيصال  عدم  أجل  من  التهدئة  إلى 
األكثر وحدة  الشاملة  االنتفاضة  إلى  الراهنة 
هدف  لتحقيق  وح��زم��ا  وتصميما  وات��ّس��اع��ا 

دحر االحتالل وتفكيك املستوطنات بال قيد أو 
شرط.

إن نتنياهو وحكومته أضيق أفقا، وأكثر 
ميال الستخدام أقصى مستويات العنف. وهذا 
من  الراهنة،  الفلسطينية  احلالة  في  سيكون، 
إذ  الشاملة،  االنتفاضة  إل��ى  االنتقال  ش��روط 
ليس هنالك ما هو أشّد خطرا على االنتفاضة 
باملسجد  امل��س��اس  ع��ن  نتنياهو  ت��راج��ع  م��ن 
لتحريك  ال��ت��ن��ازالت  وت��ق��دمي بعض  األق��ص��ى، 

املفاوضات من جديد.
ومع ذلك لنتأّمل مشهد مضّي نتنياهو في 
تصاعد  مشهد  ليقابله  والبطش  القتل  طريق 

االنتفاضة واملواجهة.
إذا ما أخذ املشهد هذا املسار التصعيدي 
التعاطف  ملستوى  هائل  ارت��ف��اع  فسيصحبه 
العربي واإلسالمي مع االنتفاضة كما سيؤدي 
ال��ع��ام العاملي ال  ال���رأي  إل��ى ارت��ف��اع منسوب 
اجلاليات  على  فيضغط  ال��غ��رب،  ف��ي  سيما 
اليهودية في أوروبا وأمريكا كما على نتنياهو 
أو  ملطالبها،  بالرضوخ  ولو  االنتفاضة  لوقف 
والقدس  الضفة  االرتباط( من  )فك  االنسحاب 

كما حدث مع قطاع غزة عام 2005.
إن ال���ف���ارق ال���راه���ن ب���ني أم���س وال��ي��وم 
يتمثل ف��ي م��وق��ف ال����رأي ال��ع��ام ف��ي ال��غ��رب 
القضية  من  أو  الصهيونية،  السياسات  من 
الفلسطينية. مما سيكون له دور أساسي في 
إلى  وص��وال  االنتفاضة  انتصار  إمكان  تأكيد 
 ،1967 حزيران  في  احملتلة  األراض��ي  حترير 
الدولتني  بحّل  قبول  وبال  أو شرط،  قيد  وبال 
الذي يشكل القبول به كارثة على هدف حترير 
كل فلسطني من النهر إلى البحر ومن الناقورة 

إلى رفح.
وباملناسبة إذا ما حتّررت تلك األراضي بال 
قيد أو شرط لن يبقى من معنى لبقاء اجلوالن 
أو  قوسني  قاب  حتريره  سيصبح  أو  محتال، 

أدنى
أه���داف غير  أم��ام  لسنا هنا  ول��ه��ذا نحن 
ال  ت��ض��ح��ي��ات  إزاء  ول��س��ن��ا  للتحقيق  ق��اب��ل��ة 
تستحق كل ما تقّدمه من دماء وجراح وسجون 
ودمار. ومن ثم نحن أمام واجب االنخراط في 
على  وم��ا  االنتصار.  إل��ى  ودفعها  االنتفاضة 
التنحي  إاّل  األمنية  الله وأجهزتها  رام  سلطة 

جانبا في األقل.
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رخامية  أعمدة  اليهود  املتطرفني  من  مجموعة 
أث��ري��ة ب��ال��ق��رب م��ن امل��ت��ح��ف اإلس��الم��ي داخ��ل 
العصور  إلى  تاريخها  يعود  األقصى،  ساحة 

اإلسالمية األولى.
عام 2005 م:

»احلركة  أبرزها  متطرفة  يهودية  منظمات 
م��ن أج���ل إق��ام��ة ال��ه��ي��ك��ل«، و«ح��رك��ة رف��اف��اه«، 
إعالًنا  ُتعّمم  اإلسرائيلي«  اخل��الص  و»منتدى 
حتت عنوان: »نتواصل مع جبل الهيكل صالًة 
واع��ت��ص��اًم��ا«؛ حُت����رِّض ف��ي��ه ع��ام��ة اجل��م��ه��ور 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اق��ت��ح��ام ج��م��اع��ي للمسجد 
األقصى يوم السادس من شهر حزيران/يونيو، 

أي في الذكرى ال� 38 الحتالل القدس.
عام 2006م:

جديدة  غرفة  يفتتحون  يهود  مسؤولون 
»املبكى«، بحضور  البراق  لصالتهم في ساحة 
ورئيس  هكتساف«،  »موشي  االحتالل  رئيس 
بلدية االحتالل في القدس »أوريلو فوليانسكي«، 

واحلاخام ينال رئيسني في الدولة العبرية.
عام 2007م:

لطريق  اكتشافها  االحتالل  سلطات  ادع��اء 
بزعمهم،  الثاني  الهيكل  لفترة  ي��ع��ود  واس���ع 
وميتد بني سلوان وحائط البراق حتت األقصى 
االحتالل  دول��ة  رئيس  نبوءة  لتتحقق  امل��ب��ارك 

ر عنها عام 2006م. التي عبَّ
عام 2008-2009م: 

حيث تيزت هذه الفترة بهجمة كبيرة من 
االحتالل على املسجد األقصى؛ شملت عمليات 
واعتقاالت  واع��ت��داءات،  وحت��ري��ض،  تضييق، 
غير مسبوقة في حدتها وتصعيدها وتكررها. 
عن  امل��داف��ع��ة  النشاطات  خلفية  على  ذل��ك  ك��ل 

املسجد األقصى املبارك.
عام2010م:

في  اإلسرائيلية  اللوائية  احملكمة  ق��ررت 
القدس املوافقة على بناء جسر املغاربة، لتغيير 
معالم ساحة البراق في املدينة املقدسة؛ حيث 
القدس  بلدية االحتالل اإلسرائيلي في  اتخذت 
ومنطقة  البراق  ساحة  معالم  بتغيير  ق��رارات 
باب املغاربة، واستحداث باب في سور املدينة.

عام 2011م:
اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  س��ل��ط��ات  افتتحت 

ا نفًقا جديًدا، ميتد من حي وادي حلوة  رسمّيً
بطول  األق��ص��ى،  املسجد  إل��ى  س��ل��وان،  ببلدة 
من  ميتد  النفق  أن  وُي��ذك��ر  تقريًبا.  متر   200
مدخل حي وادي حلوة، وميضي شمااًل باجتاه 
القدمية  البلدة  األقصى؛ مخترًقا سور  املسجد 

في القدس احملتلة.
عام2012م:

بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي محاوالت 
الفلسطينيني،  امل��واط��ن��ني  م��ن  األراض���ي  لنزع 
 50 »نحو  الوهمية  القبور  من  العديد  بنصب 
قبًرا« على مساحة 20 دومًنا من أراضيهم في 
بني  تقع  التي  سلوان،  لبلدة  الشمالية  املنطقة 
لفصل  وذلك  املبارك؛  األقصى  واملسجد  البلدة 

املنطقة عن أسوار املسجد األقصى.
عام2013م:

ش��ه��د ه����ذا ال���ع���ام ارت����ف����اع وت���ي���رة ب��ن��اء 
امل��س��ت��وط��ن��ات؛ ف��ق��د ق��ام��ت س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
املختلفة  أذرع���ه���ا  خ���الل  -وم����ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
امل���س���ؤول���ة ع���ن ال���ب���ن���اء ف���ي امل��س��ت��وط��ن��ات- 
في  سكنية  وح��دة   »18000« نحو  بناء  بإقرار 
الشرقية؛  والقدس  الغربية  الضفة  مستوطنات 

وط��رح  خطط  على  املوافقة  ب��ني  ت��رك��زت  حيث 
ذ،  ُنفِّ عطاءات وإصدار تراخيص بناء، بعضها 
وبعضها قيد التنفيذ، والبعض اآلخر بانتظار 

إتام إجراءات البناء.
عام2014م:

غليك«  »ي��ه��ودا  املتطرف  احل��اخ��ام  اقتحم 
للمرة الثانية املسجد األقصى املبارك عبر باب 
املغاربة مع مجموعة من املستوطنني، وصحفي 
بالصعود  قاموا  حيث  »فيديو«؛  كاميرا  يحمل 
إل���ى س��ط��ح ق��ب��ة ال��ص��خ��رة ب��اس��ت��خ��دام ال���درج 
املؤدي له من البائكة احملاذية ملكتب احلراس. 
وح��ص��ل��ت م���ش���ادات ك��الم��ي��ة ب���ني امل��ت��ط��رف��ني 

واملرابطني في املسجد.
وآخ���ر م��ا ص��در خ��الل ال��ع��ام اجل���اري هو 
طرح  يعتزم  -الكنيست-  االح��ت��الل  ب��رمل��ان  أن 
املقبل  الشهر  للتصويت  جديد  قانوٍن  مشروع 
ا  زمنّيً امل��ب��ارك،  األقصى  املسجد  تقاسم  ُيتيح 

ا، بني اليهود واملسلمني. ومكانّيً

امل���ص���در: م��وق��ع ن��ب��ض ال��ن��ه��ض��ة ع��ن موقع 
ساسة بوست

مشهد تصوّري النتفاضة منتصرة 
ذ: منير شفيق
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المحجة  السابق نشرت جريدة  العدد  في 
خبر إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة إطار 
االستراتيجية  للرؤية  األول��ي  التنزيل  شأن  في 
وك��ان��ت  2030-م   2015 ال��ت��رب��وي  ل��إص��اح 
وقد  المذكرة.  من  بنسخة  توصلت  قد  الجريدة 
تحليل  اإلع��ام��ي��ة  ال��م��ن��اب��ر  م��ن  كثير  ت��داول��ت 
في  وقيمتها  وأبعادها  المذكرة  هذه  مضامين 

إصاح المنظومة التعليمية.
وأقف هنا عند بعض القضايا واإلشكاالت 

التي تثيرها مضامين وتوجهات المذكرة:

أوال - قراءة في مضامين المذكرة:
جاءت المذكرة تتويجا لعمل المجلس األعلى 
عينه  ال��ذي  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية 
أمير المؤمنين بتاريخ 12أكتوبر 2015، من أجل 
واق��ت��راح  التربوية  المنظومة  حالة  »تشخيص 
السبل الكفيلة بتطويرها« )من 1. البعد اإلجرائي 
للتدابير األولية( وفي هذا السياق سطرت الوزارة 
محورين  ذات  ال��م��دى  ط��وي��ل��ة  إص��اح��ي��ة  خ��ط��ة 

وهدفين: 
اإلش���ك���االت  م���ن  م��ج��م��وع��ة  م��ع��ال��ج��ة  األول: 
الملحة وذات الراهنية والتي ال تقبل التأخير في 

المعالجة في المدى القريب.
لانخراط  الضرورية  الشروط  توفير  الثاني: 
في اإلصاح الشمولي العميق للمدرسة المغربية 

في المديين المتوسط والطويل.
وقد انطلقت المذكرة من قناعة أساسية مفادها 
»أن كل برنامج إصاحي للمدرسة المغربية البد 
وأن  التربوية  المنظومة  خصوصيات  يراعي  أن 
بين  التفاعلية  ال��ع��اق��ات  االع��ت��ب��ار  بعين  ي��أخ��ذ 
مكوناتها الداخلية وخاصة بالنسبة للتدابير ذات 
لإصاحات  يمكن  ال  التي  البيداغوجي،  البعد 
التي تستهدفها أن تحقق األثر المنتظر منها ما 
لم يتم تناولها وفق رؤية شمولية ومندمجة« وقد 

عرضت المذكرة منهج العمل القائم على:
- المقاربة التدرجية في أجرأة التدابير ذات 

األولوية.
- االعتماد على نظام المعلومات.

- ومبدأ التواصل والتعبئة.
- وآليات القيادة والتتبع.

أم���ا م���ن ح��ي��ث ال��م��ض��ام��ي��ن:  ف��ق��د تضمنت 
ذات  التدابير  حافظة  ب«  وس��م  مرفقا  الجريدة 
األولوية جاءت في تسع محاور أساسية كل محور 
يشكل أولوية في اإلصاح ويتفرع إلى مجموعة  

من اإلجراءات والتدابير
التعليمات  م��ن  ال��ت��م��ك��ن  األول:  ال��م��ح��ور 
تحسين  أول��ه��م��ا  تدبيرين  ويتضمن  األس��اس��ي��ة 
المنهاج الدراسي في السنوات األربع من التعليم 
االبتدائي وخاصة الكفايات األساسية في القراءة 
والكتابة والرياضيات والتفتح، وثانيهما عتبات 
االن��ت��ق��ال ب��ي��ن األس����اك 10/5 ف��ي االب��ت��دائ��ي و 

20/10 في الثانوي اإلعدادي.
المحور الثاني: التمكن من اللغات األجنبية 
ويتضمن تدبيرين األول يتعلق بتقوية اللغات 
األجنبية بالثانوي اإلعدادي وتغيير نموذج التعلم 
التلميذات  مكتسبات  مستوى  »تحسين  أجل  من 
اللغات األجنبية من أجل تهيئتهم  والتاميذ في 

لمواصلة الدراسة أو الولوج للحياة المهنية. 
المغربية  للباكلوريا  الدولية  الثاني المسالك 
وخاصة في اللغات األجنبية )فرنسية وإنجليزية 
وإسبانية( عبر تدريس بعض المواد بهذه اللغات
ال��م��ح��ور ال���ث���ال���ث:  دم���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني.
ويتضمن أربعة تدابير ، األول مسار اكتشاف 

المهن.
الثاني المسار المهني بالثانوي اإلعدادي.

الثالث الباكلوريا المهنية.
الرابع تطوير منظومة التوجيه المدرسي. 

بتدابيره  األول��ي��ة    / المحور  ه��ذا  ويتضمن 
األرب��ع��ة ف��ي م��ح��اول��ة ل��ت��ج��اوز »ال��ت��ح��دي��ات التي 

التعليم  بين  المستمر   ال��ت��اؤم  ع��دم  يفرضها 
بتحقيق  يسمح  بما  الشغل«  س��وق  ومتطلبات 
ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ال���ذي ان��خ��رط ال��م��غ��رب فيه 
باختيارات وتوجهات استراتيجية تهم القطاعات 
و2020،  األزرق  والمخطط  األخ��ض��ر  )ال��م��غ��رب 
واألوفشورينغ   ، االق��ت��ص��ادي  اإلق���اع  ومخطط  
وال��ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة )ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ارات، 
والطاقات المتجددة(، لذا يعتبر التدبير المتعلق 
أساسيا  تدبيرا  والمهني  المدرسي  بالتوجيه 
وراف���ع���ة ل��ت��ط��وي��ر خ��دم��ات ال��ت��وج��ي��ه ال��م��درس��ي 

والمهني.
ال��م��ح��ور ال���راب���ع: ال��ك��ف��اي��ات ال��ع��رض��ان��ي��ة 
وال��ت��ف��ت��ح ال��ف��ن��ي ، وي��ق��ص��د ب��ه��ا ك���ل األن��ش��ط��ة 
ال��م��وازي��ة )فنية وأدب��ي��ة وري��اض��ي��ة(  ال��م��درس��ي��ة 
وإلزاميا  حيويا  تربويا  »مكونا  كونها  رغم  التي 
النتائج  أن  إال  التعليمية  المراحل  مختلف  في 
تعكس حجم  ال  المجال  هذا  في  عليها  المحصل 

المجهودات المبذولة«.
ثاثة  إلى  تفريعه  تم  الهدف   هذا  ولتحقيق 
التفتح  مؤسسات  ع��ن  األول  وإج����راءات  تدابير 
والفنية،  الثقافية  واألن��ش��ط��ة  اللغات  بواسطة 
والثاني يتعلق بالمراكز الرياضية، والثالث بروح 

المقاولة والحس المقاوالتي.
ال���م���ح���ور ال���خ���ام���س: ت��ح��س��ي��ن ال��ع��رض 
تدابير   أربعة  األول��وي��ة  بهذه  وتتعلق  المدرسي 
وتوسيع  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات  تأهيل  منها 
والتعليم  الشريكة  والمدارس  المدرسي  العرض 

األولي. 
التربوي  التأطير  ف��ي  ال��س��ادس:  ال��م��ح��ور 
المصاحبة  ت��دب��ي��ري��ن:  ف��ي  ب��ه ج���اء  وال��ن��ه��وض 
التكوين  ج��ودة  من  والرفع  المستمر،  والتكوين 

األساس للمدرسين.
ولتحقيقه  الحكامة  ف��ي  ال��س��اب��ع:  المحور 
سطرت له ثاثة تدابير األول في تدبير المؤسسات 
التعليمية والثاني في الامركزية الفعلية والثالث 

في النظام األساسي لمهن التربية والتكوين.
الفضاء  تخليق  ش��أن،  ف��ي  ال��ث��ام��ن:  المحور 

المدرسي
تثمين  المهني:  التكوين  التاسع:   المحور 

الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة.
المذكرات  من  واح��دة  المذكرة  ه��ذه  وتعتبر 
وضع  حاولت  إذ  المهم  التشخيصي  البعد  ذات 
المنظومة  اخ��ت��ال  مظاهر  م��ن  كثير  على  ال��ي��د 
ثغرات  على  أبقت  أنها  غير  ببادنا،  التربوية 

وأسباب أخرى عميقة وجوهرية في اإلصاح.

ثانيا - مالحظات عامة :
يبدو من خال المذكرة مجموعة أمور سلبية:
أوال إياؤها األهمية الكبرى للغات األجنبية 
واع��ت��ب��ار  م��ح��اور  ع���دة  ف��ي  عليها  والتنصيص 
توسيع  في  األهمية  ه��ذه  وتتجلى  أول��وي��ة،  ذل��ك 
ت��دري��س��ه��ا ف��ي ال��ث��ان��وي اإلع������دادي، وال��ث��ان��وي 
التأهيلي، وإحداث الباكلوريا الدولية في اللغات، 
اللغات،  بهذه  العلمية  ال��م��واد  بعض  وت��دري��س 

واستندت المذكرة في تبرير ذلك إلى »أن النتائج 
في  المغاربة  التاميذ  ل��دن  من  عليها  المحصل 
متدنية،  جد  وتظل  كافية،  غير  األجنبية  اللغات 
وت��ط��رح ص��ع��وب��ات ل��ل��ت��ل��م��ي��ذات وال��ت��ام��ي��ذ في 
التعليمية...«  متابعة دراستهم بمختلف األساك 
ل��ذل��ك »ف����إن األم����ر يتطلب ت��ق��وي��ة ت��دري��س ه��ذه 
اللغات  والتحضير لانتقال من طور تعلم اللغات 
اللغات  هذه  بواسطة  التعلم  طور  إلى  األجنبية 
فعا  اللغات(،  من  التمكن  )المحور2   األجنبية« 
بالمغرب  األجنبية  اللغات  لواقع  تشخيص  إن��ه 
وتشخيص للحلول. لكن أليست قدرات التلميذات 
والتاميذ في القراءة والتعبير الشفوي والكتابي 
إن  َأض��ع��ف،  رب��م��ا  أو  ضعيفة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
األجنبية  اللغات  حق  في  المذكرة  شخصته  ما 
الرسمية  الباد  لغة  العربية  اللغة  على  ليصدق 
ولغة الهوية والتراث ولغة العلوم أكثر من صدقه 
الحاجة  وإن  ببادنا،  اللغات  تعليم  واق��ع  على 

الدراسية  والبرامج  التربوية  المنظومة  إلصاح 
بما يؤمن تحصيل جودة االكتساب للغة األمة لهو 

فعا أولى األولويات ...
 ورزمة من التدابير كهذه تفضي إلى مجموعة 

من النتائج السلبية:
- تهميش اللغة العربية وحصصها، وتكوين 
اللغة  ب��أن  يؤمن  ع��ام  ورأي  عامة  ذهنية  ص��ورة 
العربية غير قادرة على االستجابة للتحديات وال 
هي قادرة حتى على االستجابة لحاجيات األفراد 
الوعي  يتشكل  فكيف  والتعبير،  ال��ت��واص��ل  ف��ي 
اللغوي والتشبت بالهوية الوطنية لدى ناشئتنا 
وهم يرون أن لغتهم ليست لغة العلم؟ وكيف لهم 
العربية وهم يجهلون أبسط  باللغة  أن يتشبتوا 

قواعدها وأساليبها؟.
العربية ومعاد  للغة  - تكوين رأي عام معاد 
من  ال��م��ذك��رة  انطلقت  ال��ت��ي  ال��م��غ��رب��ي��ة  للهوية 
خصوصيات  »م��راع��اة  ض��رورة  على  التنصيص 
للخصوصية  م��راع��اة  ف��أي  التربوية«  المنظومة 
واح��دة من خاصة  العربية هي  اللغة  تكن  لم  إن 
للمغاربة  ستبقى  هوية  وأي  وأمها.  الخصائص 
اللغة هي محضن  أليست  جيلين؟!  أو  بعد جيل 
واإلب��داع  التفكير  وأداة  التراث،  وخ��زان  الهوية 
العلمي؟ فهل تكون المذكرة بأولوياتها المرفوعة 
اللغة  إلج��ه��اض  م��ع��وال  الموضوعة  وت��داب��ي��ره��ا 
المغربية ومحو  الهوية  العربية في بادنا ووأد 
بإسامهم  فيه  أسهموا  ال��ذي��ن  المغاربة  ت���راث 
ولغتهم العربية؟ إن المذكرة وهي تستشرف واقع 
اللغات ببادنا وتضع هذه اللغات تحت العناية 
مساحات  داخ���ل  واالن��ت��ش��ار  للتطوير  ال��م��رك��زة 
 15 واسعة من المقررات الدراسية وعلى امتداد 
سنة مقبلة، بل داخل اهتمامات أبنائنا ووجدانهم 
لتصنع جيا فارغا من المعرفة بلغته بله التعلم 
بها، وفارغا من الوعي بقيمتها بله االعتزاز بها. 
عمليا  إذ  التعريب:  مسلسل  عن  التراجع   -
)رياضيات،  العلمية  ال��م��واد  م��ن  كثير  أصبحت 
الشعب  الحياة واألرض، ومواد  وفيزياء، وعلوم 
باللغات  ال��دول��ي��ة  ال��ب��اك��ل��وري��ا  ف��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ة...( 

األج��ن��ب��ي��ة ب��ل أك��ث��ر م��ن ذل���ك ف���إن ت��دري��س ه��ذه 
المواد باللغة الفرنسية أصبح واقعا في التعليم 
االبتدائي... هذه القرارات التي تصدر عن الجهات 
الوصية تنقض القرار الوطني للتعريب وتدريس 
العلوم والفنون باللغة العربية، ولقد بذلت النخب 
جهودا  االستقال  وبعد  االستعمار  في  الوطنية 
كبيرة في رسم معالم السياسة التعليمية المعبرة 
واحدا  التعريب  قرار  وكان  المغربية  الهوية  عن 
السبعينات  ف��ي  ال��ن��ور  ال��ت��ي رأت  ال��ق��رارات  م��ن 
والثمانينات، ورغم توقف مسلسل تعريب التعليم 
اإلجهاز  يمكن  ال  أنه  إال  المغربية  الجامعات  في 
إلى  بالباد  التاريخية والعودة  المكتسبات  على 
الفرنسية والذيلية الحضارية عبر بوابة التعليم 

باللغات األجنبية. 
حاملين  مغاربة  بين  االجتماعي  التمييز   -
باكلوريا  حاملي  مغاربة  وبين  دولية  لباكلوريا 
وطنية، وهو تمييز يذكرنا بنفس األسلوب الذي 
والتمييز  اإلسامي،  التعليم  به  ُح��ورب 
الذي حصل بين خريجي التعليم األصيل 
وبين خريجي التعليم العصري، وتكوين 
صورة ذهنية اجتماعية سلبية عن األول 

وإيجابية عن الثاني.
ثانيا إياء األهمية للتكوين المهني 
على حساب العلوم اإلنسانية والشرعية، 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  ه���ذا مجموعة  وف���ي 

ظاهرها إيجابي ومآلها سلبي.
ويتجلى ذلك في:

للحياة  ال��م��ادي  ال��ب��ع��د  تضخيم   -
اإلنسان  ف��ي  المادية  الجوانب  وتلبية 
لتغليب  طبيعية  نتيجة  وه��ي  وال��ف��رد، 
القيم  التربية على  المهني دون  التعليم 
ال��م��ذك��رة كثيرا ما  وال��م��ب��ادئ ورغ��م أن 
والمنظومة  التربية  مصطلح  تستعمل 
ال��ت��رب��وي��ة، إال أن األه����داف واألول���وي���ات م��ادي��ة 
صرفة، ومعرفية تقنية خالصة، ومهارية محضة 
القمن  والقيمي  التربوي  البعد  م��ن  تخلو  تكاد 

بإنتاج المواطن الصالح النافع.
- ت��ك��وي��ن أج��ي��ال ف��ارغ��ة روح��ي��ا م��ن القيم 
اإلنسانية والوطنية القادرة على النهوض بالهوية 
االجتماعية  للتحديات  واالس��ت��ج��اب��ة  المغربية 
والدينية، فالعالم اليوم يموج بالتحديات القيمية 
والصراعات الدينية، وإن رسالة وزارات التربية 
بإعداد  وذل��ك  المجال  ه��ذا  في  لكبيرة  والتعليم 
برامج تعليمية وإصاح المنظومة التعليمية بما 

يحقق االستقرار.
- إن الرهان على التكوين المهني والتوجيه 
والتأهيلي  منه  اإلع���دادي  الثانوي  ف��ي  المهني 
لميدان  المجتمع  شرائح  ألكبر  توجيه  هو  إنما 
العمل وتلبية حاجيات السوق االقتصادية وقطع 
الطريق أمام البحث العلمي العالي بقطع روافده 
من الطاقات العلمية، وبالتالي فإن النتيجة رغم 
أنها تظهر مفيدة في القضاء على البطالة إال أن 

لها عواقب وخيمة على عقم البحث العلمي.. 
وفي الختام فإن المذكرة اإلطار تعكس جهدا 
والتعليمية  التربوية  المنظومة  إلص��اح  حثيثا 
ركزت  أنها  غير  المستقبلية  التحديات  لمواكبة 
على التحديات المادية االقتصادية دون التحديات 
ال��روح��ي��ة واألخ��اق��ي��ة، وت��ح��دي��ات ال��ح��روب بين 
ال��ث��ق��اف��ات وال��ه��وي��ات، وه��ي ح���روب وص��راع��ات 
رغم  الضعيفة  األمم  ابتاع  إلى  ستؤول  حقيقية 
واألمم  الشعوب  هذه  قبلت  إذا  فكيف  مقاومتها، 
عن  وثقافتها  لغتها  وغيبت  اب��ت��داء  ب��ال��ذوب��ان 
أجيالها  ع��ن  وغيبت  بها،  وال��ت��دري��س  تدريسها 
اآلخ��ر،  ع��ن  ك��ل واح��د  وأب��ع��دت  تراثها وهويتها 
المذكرة  هذه  أولويات  في  واضحا  يتجلى  وهذا 

اإلطار..

الطيب الوزاني

– 2030؟ ما حظ  اللغة  العربية  والتربية  اإلسالمية  في  الـمذكرة  اإلطار 2015 



رحلت في صمت كما عاشت في صمت...
رحلت إلى دار البقاء الرائدة األديبة الباحثة 
واملربية الفاضلة الدكتورة آمنة اللوه، يوم عيد 

الفطر 1436 هـ، 28 يوليوز 2015 بتطوان...
رائدة  رصينة،  علمية  وباحثة  وازنة  مثقفة 
الرصني،  العلمي  والبحث  للقلم  حياتها  وهبت 
ولعبت دورا هاما في النهضة األدبية املغربية.. 
ناضلت  والتعليم،  التربية  مجال  في  رائدة 
من  وحتريرها  املغربية  املرأة  تعليم  أجل  من 

اجلهل واألمية ...
بقلمها  الوطنية، جاهدت  رائدة في احلركة 

وفكرها من أجل استقالل وطنها ووحدته...
رائدة إعالمية، عبر برنامجها اإلذاعي " فتاة 
تطوان تخاطبكم.." الذي كانت تبثه إذاعة جبل 

دْرسة بتطوان...
- ترجمة الكاتبة: دة / آمنة اللوه: 

علي  احلاج  بن  الكرمي  عبد  بنت  آمنة  هي 
اللوه )1(، أديبة مغربية تنتمي إلى أسرة اللوه 
يوة وسائر قبائل الريف..)2( الشهيرة بقبيلة َبَقّ

سنة  احلسيمة  مبدينة  ولدت 
األول  تعليمها  تلقت  وبها  1325هـ/1926م، 
في الُكّتاب.. ثم انتقلت مع عائلتها إلى تطوان، 
بالبنات  خاصة  مدرسة  أول  تُأسست  حيث 
ثالث  وبعد  إليها،  انتسبت   )1 رقم  )املدرسة 
سنوات حصلت على الشهادة االبتدائية، وكانت 
هي األولى في دفعتها، ثم التحقت بقسم ثانوي 
األولى  وكانت  املعلمني  مبدرسة  ثم  تكميلي، 

أيضا في دفعتها.. 
بالتفوق،  للكاتبة  العلمية  املسيرة  متيزت 

حيث إنها احتلت املرتبة األولى في:
الشهادة االبتدائية.

شهادة التخرج من مدرسة املعلمات بتطوان.
جامعة  من  الليسانس(   ( اإلجازة  شهادة 
مدريد قسم علوم التربية والفلسفة واألدب. وهي 

أول فتاة مغربية حتصل على هذه الشهادة.
شهادة دكتوراه الدولة في اآلداب من جامعة 
مدريد سنة 1978 وهي أول مغربية حتصل على 

هذه الشهادة.
أول مفتشة مغربية.

وحتصل  رواية  تصدر  مغربية  كاتبة  أول 
"امللكة خناثة"  روايتها  املغرب، عن  على جائزة 

عام 1954.
- أما عن مسيرتها العملية، فقد تقلبت في 

الوظائف التالية:
معلمة في التعليم االبتدائي، مدرسة البنات 
رقم 1 في تطوان، ثم مديرة لها، وهي أول مديرة 

مغربية ملدرسة.
بثانوية  الثانوي،  التعليم  في  أستاذة 

خديجة أم املؤمنني بتطوان.
أستاذة مبدرسة املعلمات بتطوان.

مديرة  املعهد الثانوي بتطوان.
بعد  بالرباط،  الثانوي  التعليم  مفتشة 
انتقالها بعد االستقالل سنة 1959 إلى الرباط.. 

أستاذة باحثة مبعهد التعريب بالرباط.
مكلفة مبهمة بوزارة الثقافة.

للبحث  اجلامعي  باملعهد  باحثة  أستاذة 
العلمي بالرباط.

مشاركة في ندوات أكادميية اململكة املغربية 
بصفة خبيرة.

سنة  بتطوان  دْرسة  إذاعة  في  مذيعة 
 " 1946،حيث كانت تقدم كل أسبوع برنامجها 
اخلميس..  حديث  أو   / تخاطبكم"  تطوان  فتاة 
االجتماعي  املجال  بني  مواضيعها  تنوعت 
واملجال  وتوعيتها..  املرأة  تعليم  خاصة 
الوطني، حيث كانت تعمل على التعبئة الوطنية 

ضد االحتالل...
شاركت في املؤمتر النسوي العربي املنعقد 
في دمشق في شتنبر 1957 مع األميرة عائشة 
وندوات  مؤمترات  عدة  في  شاركت  كما   ،)3(

ومحاضرات ..)4(
- مناذج من كتاباتها: 

بدأت الكتابة سنة 1947/1946، ولعل أول 
مكاملة  ذات  إلى  به  صرحت  حسبما  نشرت  ما 
هاتفية مقالة "نحن والتعليم" في مجلة األنيس 

بتطوان، سنة 1946، باسم مستعار 
" فتاة الريف"...

وأبحاثها  مقاالتها  نشرت   -
صحف  في  الرصينة  العلمية 
املعتمد  كمجلة  مغربية  ومجالت 
الريف  وجريدة  واألنوار  واألنيس 
واإلميان  احلق  ودعوة  بتطوان، 
والثقافة  العلمي  البحث  ومجلة 
الصحراء  وجريدة  املغربية 
احملجة  وجريدة  بالرباط  املغربية 

بفاس وغيرها... 
اإلسبانية   من  ترجمت  كما   -
أبحاثا علمية عديدة،  العربية  إلى 

منها:
النبأ  استراتيجية  حول 
مترجمة  )فصول  املغاربة:  عند 
 Tres Sultanes a la كتاب  من 
للكاتب   profia de un reino
الصحفي اإلسباني أنريك أركيس/

42/السنة  ع  /الرباط  العلمي  البحث  مجلة 
1414/28هــ 1515هـ/ 1994 ــ 1995/ ص141

القرن  في  املغرب  حول  إسبانية  نصوص 
بوستيتا  خوان  الراهب  كتاب  عشر:  السادس 
مرسي  وتعليق:  تقدمي   / امللك  عبد  موالي  عن 
دسغرثيا أرناك/ تعريب: دة آمنة اللوه/ مجلة 
1405هــ/   -1404 العدد34/  العلمي/  البحث 

1984 - 1985 / ص113 
فصول من كتاب )جوالت باملغرب( للرحالة 
اإلسباني املعروف ببديع العباسي ) مخطوط (. 
في  ودورها  الكاثوليكي  املجمع  قرارات 

الطرد النهائي للموري سكوس ) مخطوط(
كتاب:  خالل  العرائش:من  قضية 
فيغيراسكار  غرثيا  لطوماس   "LARACHE"
مجلة  في  يباع  منشورا  خوليا/  لوسرودريغث 
البحث العلمي / الرباط / من العدد27 )1977( 

إلى العدد 28 )يوليوز 1977(
- إضافة إلى عدة مخطوطات لم تنشر بعد.. 
نأمل أن تتولى وزارة الثقافة نشرها، باعتبارها 

متثل إرثا فكريا وطنيا....
-اجلوائز واألوسمة التي حصلت عليها:

الشمال  حكومة  من  األدبية  املغرب  جائزة 
لسنة 1954 عن روايتها" املكلة خناثة".

الوسام املهدوي من حكومة الشمال.
وسام العرش من درجة فارس لسنة 1988.

أنشطتها الثقافية واالجتماعية: 
النسائي  التعليم  ساهمت بفعالية في نشر 
واألحاديث  التدريس  خالل  من  املغرب  بشمال 

اإلذاعية واحملاضرات والندوات..
تبنت قضية املرأة والدفاع عن حقوقها منذ 

نعومة أظفارها...
األميرة  برئاسة  النسوي  الوفد  في  عضو 
عائشة كرمية محمد اخلامس في مؤمتر االحتاد 
 ،1957 سنة  بدمشق  املنعقد  العربي  النسائي 
املغربية  املرأة  فيه  تشارك  مؤمتر  أول  وهو 

خارج الوطن.. 
اللجنة  منها  للتعليم،  عدة جلان  في  عضو 

امللكية إلصالح التعليم لقاء املعمورة الشهير.
املدرسة  لدى  دراسة  مبهمة  للقيام  انتدبت 
مماثلة  أخرى  ومراكز  مبدريد،  للغات  املركزية 
بتاريخ يناير 1970، وذلك من أجل االطالع على 

األساليب اجلديدة لتعليم اللغة لألجانب..
وندوات  علمية  ملتقيات  عدة  في  شاركت 
ثقافية ودينية، بعضها ألقيت في مسجد السنة 
محمد  التحرير  بطل  رحيل  ذكرى  في  بالرباط 

اخلامس..
عضو نشيط في العمل اخليري واالجتماعي 
في جمعية االنبعاث، ثم جمعية املواساة لرعاية 

اليتامى بالرباط، رفقة صديقتها مالكة الفاسية  
رحمهما الله...

الكبير في طنجة،  بيتها  أوقفت   ،1987 في 
العلمي  والبحث  القرآنية  الدراسات  مركز 
التوعية  جمعية   ( اإلنساني  اخليري  والعمل 
اإلسالمية(... وكانت ترعى بنفسها هذا املشروع 

العلمي واإلنساني إلى أن توفاها الله...
ومجالت  كتب  عدة  في  ترجمتها  وردت 

وصحف منها:
 / السوسي  املختار  العاّلمة  املعسول/ 

اجلزء الثاني/ ص320 
بن  الوهاب  عبد  العربي/  املغرب  عالم 

منصور/ الطبعة امللكية/ 1399هــ 1979 
إدريس  املغربية/  املطبوعات  معجم 

القيطوني/ مطابع سال/ 1988 / ص312 
ترجمة  تقدميها  96،عند  ع  األنيس/  مجلة 
عن  األولى  باجلائزة  فوزها  مبناسبة  للكاتبة 

روايتها "امللكة خناثة " سنة 1954
د.عبد  والسنون/  السنة  امرأة  اللوه:  آمنة 
 / ع507  الشمال/  جريدة  شهبون/  اللطيف 

دجنبر2009 / ص13
- بعض الشهادات في حقها:

- يقول عنها حموها العاّلمة سيدي املختار 
أخيه  زوجة  كانت  )وقد  الله  رحمه  السوسي: 
الله  رحمهم  اإللغي  إبراهيم  الشاعر  األديب 
إبراهيم  )يعني  للمترجم  الله  "أتاح  جميعا(: 
 ... اإللغي( سيدة عاملة ال نظير لها في فتياتنا 
وإللغ أن تشمخ بأن أعلم آنسة مغربية في فجر 
نهضتنا أضيفت إلى إلغ، وأضيفت إلغ إليها")5(
منصور  بن  الوهاب  عبد  د.  املؤرخ  أما   -

فيخصها بالشهادة التالية: 

للمرأة  األول  النموذج  عن  احلديث   .."  
املنطقة  ابن  هو  املغرب  في  املتعلمة  الكاتبة 
الشمالية، بل ويكاد يكون رائد النهضة األدبية 
األستاذة  به  وأعني  املغرب،  في  النسائية 
التعليم في  رائدات  اللوه، إحدى  آمنة  الباحثة 
فترات االستعمار اإلسباني للمنطقة الشمالية، 
بحق  متثل  واألدبية  العلمية  بقدراتها  وهي 
وتوجهاتها  وطموحاتها  املغربية  املرأة  قدرات 
في فترة عصيبة من تاريخ املغرب، وبعدها في 

فترات االستقالل إلى اليوم " )6(
اللطيف  عبد  د.  ألستاذنا  شهادة  وفي   -

شهبون حفظه الله قوله:
الشمالية  املرأة  هذه  ظلت  عقود  خالل   "
الريفية مشدودة إلى عاملها األثير، عالم الكتابة 
إلى  وسبيال  وسلوانا..  مالذا  اختارته  الذي 
البث والبوح.. وما زالت مخلصة له حفظها الله 
برؤية ونفس صوفيني يقومان على إميان بأن 
الدنيا حلم.. واآلخرة يقظة.. وما بينهما موت.. 

ونحن في أضغاث أحالم" )7(
عاملة داعية عاشت رحمها الله في صمت.. 
أنني  والبهرجة..أذكر  األضواء   عن  بعيدة 
الدكتورة  أستاذتي  من  -بطلب  بها  اتصلت 
سعاد الناصر- لتكرميها في إطار أنشطة  فرقة 
البحث في اإلبداع النسائي بكلية آداب تطوان 
سنة 2011 .. فرفضت رفضا قاطعا.. وقالت لي 
بكل تواضع: "ما أنا إال تراب.. ال أريد التكرمي 

في هذه احلياة إال من الله عز وجل..." 
بالفردوس  وأكرمك  وجل  عز  الله  كّرمك 
علمك  وجعل   ..  [ محمد  سيدنا  مع  األعلى 

وعملك صدقة جارية عليك... 
وإنا  لله  إنا  واسعة..  رحمة  ارحمها  اللهم 

إليه راجعون...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (أعالم املغرب العربي/ عبد الوهاب ابن منصور/ 
الطبعةامللكية / 1399 هــ 1979/ ص15 

املختار  العالمة  /ج2/    322 ص   / املعسول   )2(
السوسي

القيطوني/  إدريس  املغربية/  املطبوعات  )3(معجم 
مطابع سال/ 1988 / ص312

)4( أعالم املغرب العربي/ عبد الوهاب ابن منصور/ 
الطبعة امللكية / 1399 هــ 1979/ ص15

)5( العالمة املختار السوسي/ املعسول/ اجلزء 2 / 
ص 320

)6( عبد الوهاب بن منصور/ أعالم املغرب العربي/ 
ج1 / ص 15

)7( د/ عبد اللطيف شهبون/ جريدة الشمال/ ع 507 
/ الثالثاء 22 إلى 28 دجنبر 2009                                               
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ذ. نبيلة عزوزي

2015م  أكتوبر   25 األحد  يوم  توفي 
ماجد  الدكتور  األردني  اإلسالمي  املفكر 
1932م،  عام  املولود  الكيالني،  عرسان 
التاريخ  في  ماجستير  شهادة  على  وحاصل 
في  األمريكية  اجلامعة  من  اإلسالمي 
من  التربية  في  ماجستير  وشهادة  بيروت، 
في  دكتوراه  وشهادة  األردنية،  اجلامعة 
التربية من جامعة" بتسبرغ في بنسلفانيا 
مؤلف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  "في 
الدين"  صالح  جيل  ظهر  "هكذا  كتاب 
الكتاب دعوة  : "إن هذا  الذي صدره بقوله 
مناذجه  واستلهام  تاريخنا  قراءة  إلعادة 

الناجحة".
 حصل الراحل على جوائز وتكرميات من 

عدد من الدول، كان آخرها "جائزة الفارابي 
والدراسات  اإلنسانية  للعلوم  العاملية 
التربوي  الفكر  أثرى  ولقد  اإلسالمية"  
فلسفة  في  بنظرياته  واإلسالمي  العربي 
في  صدرت  احلضارة  وفلسفة  التربية 
النظرية  مفهوم  تطور  مثل:  عديدة  كتب 
الشخصية  مقومات  اإلسالمية،  التربوية 

املسلمة، حياة اإلنسان في العالم العربي، 
في  بالكتابة  حياته  آخر  في  اهتم  كما 
كتاباه:  وخاصة  الدولي  السياسي  الفكر 
وتطبيقاته  األمريكي  العقل  أصول 
والعسكرية.  والسياسية  االقتصادية 

والدور اليهودي في التربية املعاصرة.
ويجدر بالذكر أن جريدة احملجة كانت 
قد نشرت للفقيد رحمه الله تعالى سلسلة 
من مقاالت من كتابيه :  مقومات الشخصية 
االمة  و"اخراج  الصالح"  االنسان  أو  املسلمة 

املسلمة وعوامل صحتها ومرضها" 
الفقيد رحمة واسعة  الله تعالى  فرحم 

ونفع بعلمه وعمله.

املفكر اإلسالمي األردني 
ماجد عرسان الكيالني في ذمة الله 



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 12

سألقي بنفسي من عٍل .. !
أش�����ه�����رت احل�����م�����اة س���اح���ه���ا 

الفتاك الذي اعتادت عليه...
قال احلمو:

ِاع��ق��ل��ي ي��ا ام����رأة.. ه��ذه ثالث 
زوجة اخترِتها بنفسك البننا.. !

هددته ثانية:
لقد طردتها من الدار.. إن لم 

يطلقها حاال.. سأنتحر!
وال  دم��وع��ه  البنها  تشفع  ل��م 

توساته.. 
حاول الزوج أن يعظها.. لكنها 

تعّنتت وجتبرت كعادتها...!
التفت نحوها وقال بحزم:

وأن���ا أط�����ردِك ك��م��ا ط��ردِت��ه��ا.. 
ولي شأن آخر معك في احملكمة..!
ك��ان��ت ت��ظ��ن أن���ه س��ي��ل��ح��ق بها 

ويتوسل ويعتذر...
مكثت في بيت أهلها طويا.. 
إخوتها  زوج��ات  تعامل  كيف  رأت 
ك��ل��ه��ا محبة  م��ع��ام��ل��ة   .. ك���ن���ات���ه���نَّ

واحترام..
ط��ل��ب��ت م��ن إخ��وت��ه��ا ال��ت��وس��ط 

للصلح.. فأبوا...
ن�����دم�����ت ك������ث������ي������را.. ب����������ادرْت 
بالصلح.. سرد عليها شروطه أمام 
كنتك  تعاملي  أن  أّولها:"  إخوتها، 
ك��اب��ن��ت��ك مت���ام���ا.. س��ام��ح��ن��ي الله 
ح���ن ك��ن��ت أج���اري���ك ف���ي تطليق 

زوجتن سابقتن البننا..!"
طأطأت رأسها وغمغمت:

أبعد هذه الِعشرة تعاقبني؟!
أج��ل، ك��ان الب��د أن أعاقبك.. 
لتجربي  دائ��ك،  نفس  من  دواؤك 
ال���ظ���ل���م ن��ف��س��ه ال������ذي ج��رع��ِت��ه 

لكّناتك.. !

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

عالج... !
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بني احملالت التجارية املثيرة الواجهات، وجدت 
إلى  مــؤدب  رفــض  من  قدميها  نفسها حتمل  ضياء 
من  متل  ال  وهــي  بالعجرفة  معجون  صريح  رفــض 
بسط حصير سيرتها كمجازة عاطلة عن العمل منذ 

سنوات .
في طريقها صوب احلافلة كسيرة رن هاتفها:

ــبــحــث عــــن شـــابـــات  نـــحـــن شـــركـــة جتــــاريــــة ن
متخصصات في التواصل وقد اطلعنا على سيرتك 

الذاتية، ننتظرك غدا للقاء ما قبل التوظيف.
أفاقت منه  كــان أشبه بحلم  ذلــك  ما حــدث بعد 
نهاد  مــع  تقتسمه  مكتب  فــي  نفسها  لتجد  ضــيــاء 
الشابة اجلميلة، املولعة باملالبس املكشوفة وزبناء 
بعيون متشابهة في نظراتها الوقحة. وكانت نهاد 
بأن  تذكيرها  دون  بضياء  االخــتــالء  فرصة  تــدع  ال 
الزبائن،  للتأثيرعلى  وخفة  يتطلب شطارة  عملهما 
بضائع  لطلب  ــعــودة  وال الصفقات  لعقد  ودفعهم 
التسويق  فن  في  دروسها  تشفع  وكانت  الشركة... 
بــعــروض مجترئة فــي فــن اإلثــــارة، بــاخلــضــوع في 
صوتها ترخيما وتكسرا ودالال ومتوجا في ذبذبات 
من  مشدوهة  إليها  تستمع  ضياء  وكانت  صوتها، 
إلــى مجرد بضاعة  ــرأة  امل وإشـــارات حتيل  حركات 
الناعم  التحرش  البضائع حتت ضغط  لبيع  ومعبر 
الكاسح. أيسمى هذا علما أو فنا ما يجعل نهاد ترفع 

تنورتها إلى أعلى وتسحب قميصها إلى أسفل؟
ذات صباح وهي تصل باب الشركة حملت حركة 

غير عادية وسيارات فخمة راسية بباب الشركة ..
أثــريــاء.. صفقتهم ستقفز  جد  عــرب  لنا  شركاء 
بشركتنا إلى مصاف الشركات العمالقة، قالت نهاد، 

إلى  لنرافقهم  التجاري ينتظرنا  املدير 
من  قليال  وتخففي  جتملي   ... الليلة  العشاء  حفل 
مالبسك أفهمت؟ ولم تتمالك ضياء نفسها فصرخت: 
ــة الـــعـــري مبــهــارات  ــاء مـــا عــالق ــكــن يـــا ضــي ول
التواصل ..  وملاذا ال يتعرى الرجال للفوز بالصفقات 
إن كان للعري تأثير؟.. وملاذا مير إقناع الزبناء عبر 
جسد املرأة يا نهاد؟ ..هل من الضروري أن نتعرى 

إلقناع اآلخرين بحقوقنا وبجودة سلعنا ؟؟. 
أنا  نهاد  قالت  الصريحة  التهاماتك  داعــي  ال   
مقتنعة بلباسي وال ألبسه لإلثارة بل لنفسي، وعلى 
أن  عريي  جتــاه  بالضعف  يشعرون  الذين  الــرجــال 

يعاجلوا أنفسهم ألن العيب فيهم ال في لباسي..
الباب  املــديــر  فتح  سجالهما،  غمرة  فــي  وهما 

مبالمح متوترة
ــا هنا  ــم ــت ــوف فـــي قــاعــة االنـــتـــظـــار وأن ــضــي ال
منشغلتني بالثرثرة والكالم الفارغ... ثم وهو يلتفت 
إلى ضياء ويتفحصها من أسفل إلى أعلى ندت من 

فيه صرخة استنكار:
ـــ أنــحــن فــي عـــزاء آنــســة ؟؟.. هــل ستجلسني  ـ  
مبالبس الراهبة هاته مع الضيوف ألم تعلمك نهاد 
تريدين  هل   .. احلديث  اإلداري  التواصل  أبجديات 
احلصول على وظيفة أم تريدين العودة إلى بيتكم؟ 
الذي  بالوحش  أشبه  لها  بدا  برقية  حلظة  في 
باسم  عناء،  دون  افتراسها  مراسيم  للضحية  يزين 

الشطارة ومهارة التواصل.
إلــى بيتنا، والـــرزق بيد  أعــود  ــ بل أفضل أن   
الله ليس بيدك، ردت ضياء، وتناولت حقيبة يدها 

وصفقت الباب وراءها بعصبية.

نشرة  كــانــت  للشركة،  مــغــادرتــهــا   بعد  يــومــني 
ـــة«،  األخـــبـــار تــنــقــل وقـــائـــع زيـــــارة الـــوفـــد »األخـــوي
نهاد  كانت  التلفاز،  شاشة  عبر  املرفقة  وبالصور 
مفاتنها  من  فيها  تبدي  التي  تلك  جلستها  جتلس 
أكثر مما تخفي، وبعينيها الغائرتني استوطن عياء 

ليلة العشاء وما وراء العشاء..
وتلك هي القصة احلقيقية في ما سردناه، قصة 
ما وراء العشاء من استنزاف جلسد املرأة  وكرامتها، 
الذين  أولئك  من  كثير  عندها  يقف  لن  التي  القصة 
القرآني  بالنص  تتعلق  املــرأة حني  ملآسي  يحزنون 
جلرجرته والنيل منه حتت يافطة االجتهاد في الوقت 
د فيه النصُّ القرآني للمرأة الطريَق لتكون  الذي عبَّ
الطريق  واالندفاعيون  املغرضون  لها  وعبد  املِلكة 
سبب  هو  املقدس  النص  إن  وقــالــوا  جارية  لتكون 
سيرطنون  يغضبون  وهم  وحتى  املدنس.  وضعها 
بها  التحرش  منظومة  ويستنكرون  أليام  بغضبهم 
دون مساءلة منظومة تعرية املرأة باسم حق املرأة 
في حرية جسدها وسيقفزون على مآسيها لتصفية 
عند  مثال  سيتوقفون  الدين.  مع  متراكمة  حسابات 
املساواة في اإلرث ويبسطون روزنامة مآسيها ألن 
في هذا البسط انتعاش ألطروحة مناوشة الدين ولن 
يسائلوا منظومة القيم املادية الدخيلة التي تسيء 
إلى املساواة حقا برفعها لشعار ]عندك » جسد أو 
املنظومة  تلك  تسواش[  ما  ماعندكش  تسوا  جيب« 
التي تشحذ طمع النفوس ليفترس القوي الضعيف 
ويستوي في ذلك الرجال والنساء. وليس اإلرث في 
التسليع  غابة  في  إال شجرة  التنزيل  عند  تشويهه 

واالستقواء على البشر.

جواري في غابة 
تسليع البشر

من 

أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

اللباُس ليس مجرد قطعة قماش يرتديها املرُء، بل 
هو حكايٌة ناطقٌة تروي ملن أبصرها مقومات شخصيِة 
وفكره.  من شخصه  قطعة  املرِء  واختيارات  ُمرتديه، 
سْمتًا  للمسلمات  يجعل  أن  تعالى  الله  ارتضى  لــذا 
خاصًا ُيعلُن لكل من يبصرهّن أنهّن حرائر عفيفات، 
لبس  عليهن  فأوجب  واخلــنــا،  االبــتــذال  عن  بعيدات 

احلجاب وستر عورتهن صيانة وحماية لهن.
وقد كثر في اآلونة األخيرة احلديث عن زّي املرأة 
الدين حني  أعداء  ثائرة  وثارت  املسلمة دون غيرها، 
وهناك،  هنا  ُيــحــارُب  فصاَر  عليه،  إقبالها  أبــصــروا 
وكأنه قنبلة موقوتة تهّدد أمن البشرية واستقرارها. 
وال أدري لَم ُنسأل عن لباسنا وهْم ال ُيسألون!!  تقول 
بني  املــســاواة  قضايا  فــي  املختصة  روبي–  تبّسم 

اجلنسني في جامعة ميشيغان الغربية – :
اخلاص  الــزّي  والثقافات  املجتمعات  لكل  إّن   «
بها، فاملجتمعات اإلسالمية ليست استثنائية في هذا 
الغرب ال ُتسأل عن  املــرأة في  إذا كانت  لكن  الّصدد. 
فلماذا  واملكشوفة،  القصيرة  املالبس  ارتدائها  سبب 

إذن نتساءل عن احلجاب؟«
واملنصفون في الغرب يصرخون طالبني منا أن 
الصحفية  وجهت  حيث  عنه،  نحيد  وال  شرعنا  نلزم 
للمرأة  خطابًا  فرانسيس  جوانا  األمريكية  والكاتبة 
املسلمة قالت فيه: ''سوف يحاولون إغراءكّن باألشرطة 
واملوسيقى التي تدغدغ أجسادكّن، مع تصويرنا نحن 
ونفتخر  وراضيات،  بأننا سعيدات  كِذبًا  األمريكيات 
بدون  قانعات  وبأننا  العاهرات،  لباس  مثل  بلباسنا 
النساء  معظم  الــواقــع  فــي   .. عــائــالت  لنا  يــكــون  أن 
يتناولن  منهن  فاملاليني  صدقوني،  سعيدات،  غير 
من  لياًل  ونبكي  أعمالنا  ونكره  االكتئاب،  أدوية ضد 
الرجال الذين قالوا لنا بأنهم يحبوننا، ثم استغلونا 
عائالتكن،  تدمير  يــريــدون  إنهم  وتــركــونــا.  بأنانية 
األطفال.  من  قليل  عدد  بإجناب  إقناعكن  ويحاولون 
إنهم يفعلون ذلك بتصوير الزواج على أنه شكل من 

أشكال العبودية، وبأن األمومة لعنة، وبأن االحتشام 
ثم  بالية.  أفكار  وهــي  الزمن  عليهما  عَفا  والطهارة 
بّينْت كيف أن هذا السفور دّمر نفسية املرأة فقالت: 
)في الواقع نحن اللواتي يخضعن لالضطهاد، نحن 
علينا  قدرنا، ويسيطر  من  التي حتّط  األزيــاء  أسرى 

هوس وزن أجسامنا(.
و مــن ذاق عـــرف، فها هــي ذي شــاهــدة مــن ذاك 
العالم الذي افتتنت به النساء املسلمات، تصرخ فينا 
بعروة  ونستمسك  شرعنا،  على  بالنواجذ  نعّض  أن 
صوًنا  فيه  ألن  لباسنا  جمال  على  ونــحــرص  رّبــنــا، 
امتهاُن  أعياها  أن  بعد  لكرامتنا ومستقبلنا. تصرخ 
والفراغ  العائلي  التفسخ  ذاك  وأتعبها  لها،  الغرب 
عن  نتحدث  حــني  لهذا  الفكري.  والتشتت  الــروحــي 
الظاهري  الشكل  ذاك  فقط  نقصد  ال  فنحن  احلجاب، 
للباس املرأة، بقدر ما نقصد ما ينطوي عليه من قيم 
أراد رّبنا أن تترسخ لَدى كل أنثى قناعًة ورضًى بشرع 

رّبها .
يكون  أن  يجب   - إذن   – احلجاب  مع  فالتعامل 
التي  اخِلــرقــة  تلك  فــي  ينحصر  ال  شموليا  تــعــامــاّل 
املسدل  املسبوغ  ــزّي  ال ذاك  أو  الـــرأس،  فــوق  توضع 
بــذاتــه للتي عرفت  كــيــاٌن قائم  بــل هــو  على اجلــســم. 
قدره وقيمته. إنها مدرسة تِلجها الفتاة املسلمة منذ 
صغرها، فتتأدب من خالله بِخالل اإلسالم، وتستقي 
من فيضه جــرعــاِت صموٍد في وجــه احملــن، وســراٌج 

ينير لها كّل العتمات التي ُتْربك سيرها في احلياة .
وراءه  ملــا  كالرمز   «  – الــرافــعــي  قــال  كما   – إنــه 
وهو  ة،  املْعبديَّ الدينية  وروحــه  ومعانيه  أخالقه  من 
دفة ال حتجب اللؤلؤة ولكن تربيها في احلجاب  كالصَّ
الصحيح  الشرعي  احلــجــاب  فـــوراء  لــؤلــؤيــة؛  تربية 

معاني التوازن واالستقرار والهدوء واالّطراد«.
وحجاب املرأة - كما قيل عنه مراًرا- ليس ِحكًرا 
بدًءا  بوجوده  اخلبر  فقد جاء  اإلســالم،  على شريعة 
في العهد اآلشوري )القرن الثالث عشر قبل امليالد(، 
وكان حكًرا على النساء الطاهرات املاجدات، محظورا 

على املُومسات والنساء األكثر شيوعا، ولعل في هذا 
عاقل  كل  عند  وأبعاده  الــزّي  هذا  لقيمة  رمزية  داللــة 
املقدسة  الكتب  فــي  ثــابــت  أنــه  كما  قــدمًيــا وحــديــًثــا. 
كالتوراة واإلجنيل، لكن مشكلة ''اآلخ'' في تلك البصمة 
اإلسالمية التي تثير أفئدة احلاقدين فتجعلهم ينفثون 

كل السموم حملاربته.
ولن تِعي فائدة احلجاب إال من تشّبعت روحها به، 
وآمنت به إميانا ال تخالطه ريبة، وما من جدال بني 
النساء اللواتي أنعم الله تعالى عليهن بارتداء الزّي 
حياتهن  وأمــور  شأنهن  من  كثيرا  غّير  أنه  الشرعي 
سواء على املستوى النفسي أو الفكري أو اجلسدي، 
وحسبها مْغنمًا في الدنيا تلك السكينة التي تداعب 
أنفاسها مبجرد ارتدائها له، وذاك املدد الرّباني الذي 
يشّد من أزرها كلما تعثرت بها اخُلطى. تقول تبّسم 
روبي »أنها لم تتفاجأ بارتباط احلجاب بصورٍة ذاتيٍة 
أفضل لدى النساء، ألن ارتداء احلجاب ميكن أن يكون 
حتريرًا بالنسبة لبعض النساء، حيث أنه يتيح لهن 
التركيز على عقولهن، وليس أجسادهن«. وهذا ما أكد 
احلجاب  »ومــا  قوله:  في  الرافعي  البيان  أمير  عليه 
للمرأة، وإغــالء سعرها في  املــرأة  إال حفظ روحانية 
االجتماع، وصونها من التبذل املمقوت؛ لضبطها في 
حدود كحدود الربح من هذا القانون الصارم، قانون 
العرض والطلب؛ واالرتفاع بها أن تكون سلعة بائرة 

ينادى عليها في مدارج الطرق واألسواق« .
 وال يخفى على كل لبيب اليوم، ما تعانيه املرأة 
حال سفورها من هوٍس شديد بجسدها ولباسها، فهي 
في صراع مستميت مع وزنها وهوٍس شديد باملوضة 
وتقلباتها، فتارة تسعى للتخسيس ألن املوضة حتكم 
بذلك، وتارة متيل للزيادة في وزنها أو في أجزاء من 
تبصر  وطــورًا  العصر،  ملستجدات  محاكاة  جسمها 
يكاد  شعرها أشقر، وتــارة أحمر، وتــارة أســود، فال 
»املسكني« يثبت على حال، فيفقد كل معايير اجلمال 

بعيًدا عن احملسنات اجلمالية.
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التابعة  وال��ص��ي��دل��ة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يومي 
21 و 22 أكتوبر 2015 الملتقى الثالث لتاريخ 
الطب في موضوع »تاريخ األوبئة في المغرب« 
عادل  الدكتور  نوه  االفتتاحية  كلمته  وفي 
اإلبراهيمي عميد كلية الطب والصيدلة بقيمة 
وال��ت��اري��خ��ي��ة  العلمية  وأه��م��ي��ت��ه  ال��م��وض��وع 
والمعنوي  ال��م��ادي  بالدعم  ون��وه  والراهنية، 
عبدالله   بن  محمد  سيدي  جامعة  توليه  ال��ذي 
للنهوض بالبحث العلمي وباألنشطة العلمية.

ومن جهة أخرى ثمن الدكتور عمر صبحي 
رئ��ي��س ج��ام��ع��ة س��ي��دي م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د الله 
بها  تقوم  التي  والمبادرات  العلمية  الجهود 
الجامعة  بدعم  وتعهد  والصيدلة  الطب  كلية 
لكل األنشطة العلمية التي تحقق جودة البحث 

العلمي وتطوره ببالدنا.
وق������د ت���م���ي���ز ال���م���ل���ت���ق���ى ب��م��ح��اض��رت��ي��ن 

افتتاحيتين:
رئيس  الحسني  سليم  ل��أس��ت��اذ  األول����ى 
والحضارة  والتكنولوجيا  العلوم  مؤسسة 
»ت��اري��خ   : م��وض��وع  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة  بالمملكة 
الساعات الحائطية في العالم العربي اإلسالمي 
من شارلمان إلى مكة« بين فيها التقدم النوعي 
والعلمي والحضاري للعالم العربي في صناعة 

الساعات الحائطية الذي يدل على تقدم علوم 
الميكانيك والتعدين والفلك وغيرها من العلوم 
أشاد  كما  الساعات  قامت عليها صناعة  التي 
بأن الساعة البوعنانية الموجودة بدار المكانة 
في  تطورا  الساعات  أكثر  كانت  التي  بفاس  
عصرها وأكثرها تعقيدا والتي أصبحت اليوم 
مجرد بقايا تخفي وراءها لغزا حير الباحثين 

في طريقة اشتغالها.
م��ؤرخ  إدري���س  شريف  للدكتور  والثانية 
الطب في تونس في موضوع: »تاريخ النساء 
الطبيبات بالعالم اإلسالمي« ذكر فيه عددا من 
قديما  اإلسالمية  الحضارة  في  النساء  أسماء 
فيه  وب���رزن  بالطب  اشتغلن  ال��اّلئ��ي  وحديثا 
مما يدل على دور المرأة المسلمة في الحركة 

العلمية والطبية.
أما من حيث المحاضرات العلمية فقد شهد 
اليوم الثاني للملتقى محاضرات عالجت قضية 
تاريخ األوبئة بالمغرب خالل القرنين التاسع 
عشر والقرن العشرين من زوايا مختلفة: علمية 
وتقنية،  وس��ي��اس��ي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة  وت��اري��خ��ي��ة 
الشبكة  ع���ن  ب��م��ح��اض��رة  ال��م��ل��ت��ق��ى  واخ��ت��ت��م 
الهيدروليكية )المائية( لمدينة فاس وعالقتها 
ألقاها  المدينة  تاريخ  في  والمرض  بالنظافة 
األستاذ مديني طارق، أستاذ تاريخ الفن وعلم 
وقد  ب��وج��دة،  األول  محمد  بجامعة  المتاحف 
االمتياز  أنشطة توزيع شواهد  الملتقى  تخلل 
على الطلبة المتفوقين خالل الموسم الدراسي 
السابق في اليوم األول ، وتسليم جائزة أحسن 
للوقوف  العتيقة  فاس  لمدينة  وزيارة  ملصق، 

على الشبكة الهيدروليكية ونظام اشتغالها.

لوزير  الشرفية  الرئاسة  تحت 
الجمعية  م��ن  وبتنظيم  ال��ص��ح��ة، 
ال��م��غ��رب��ي��ة ل���ل���ت���واص���ل ال��ص��ح��ي 
الثاني  الحسن  مع جامعة  بشراكة 
للفحص  ال��م��غ��رب��ي��ة  وال��ج��م��ع��ي��ة 
احتضنت  اإليسيسكو.  و  بالصدى 
ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وال��ص��ي��دل��ة ب���ال���دار 
أكتوبر،   25 24 و  البيضاء، يومي 
ح��ول  األول  ال��م��غ��ارب��ي  ال��م��ؤت��م��ر 
موضوع »التربية العالجية: تكوين 

ومهنية«.
المغربية  الجمعية  قامت   كما 
للتواصل الصحي بدعوة  أساتذة 
وخ���ب���راء وأخ��ص��ائ��ي��ي��ن ف���ي ع��دة 

تخصصات طبية  وصحية مرتبطة بموضوع 
على  الجمعية  كما حرصت  العالجية،  التربية 
أساتذة  فدعت  المغاربية  المشاركة  توسع  أن 
تونس،  الجزائر،  المغاربية:  ال��دول  من  أطباء 
وموريتانيا، لهم رصيد علمي وفكري ومعرفي 
إشراك  إغفال  دون  قامت  كما  المجال  هذا  في 
ال��ع��ن��ص��ر ال��ط��الب��ي واألط���ب���اء ال��داخ��ل��ي��ي��ن و 

المقيمين.
الحدث الصحي أسندت رئاسته إلى العميد 
رئاسة  مهمة  أنيطت  حين  في  رفيقي،  شعيب 
اللجنة العلمية لأستاذ عبد اللطيف ابن ايدار، 
بينما تولت رئاسة اللجنة التنظيمية الدكتورة 

الزهرة اإلسماعيلي اإلدريسي.
 وقد شمل البرنامج مجموعة من محاضرات 
أس��ات��ذة  عليها   أش���رف  تفاعلية  ورش����ات  و 
وخبراء وأخصائيين في عدة تخصصات طبية  

وصحية مرتبطة بالموضوع.
وقد كان موضوع المؤتمر أساسا التربية 
التي  المزمنة،  ب��األم��راض  الخاصة  العالجية 
لجودة  وتهديدا  العصر  هذا  في  وب��اءًا  تعتبر 
الحياة كما تتسبب في تكاليف صحية باهظة 
مع نسبة عالية من الوفيات خاصة  في بلدان 
زيادة  الشرق األوسط بسبب  إفريقيا و  شمال 
التدخين،  مثل   السلوكية  االخ��ت��ط��ار  ع��وام��ل 
وس����وء ال��ت��غ��ذي��ة، وض��ع��ف ال��ن��ش��اط ال��ب��دن��ي 
الدوائي  العالج  يواجه  كما  الكحول.  وتعاطي 

تحدي المواظبة على الدواء.
هذا و تناولت   العروض التي قدمت إطار 
العالجية  التربية  وال��م��ح��اض��رات  ال��ورش��ات 
إلى  األول���ى  الخطوة  تعتبر  وال��ت��ي  للمريض 
أنسنة العلوم الصحية والمصالحة بين الطب 
للمريض وواج��ب مهني  و»الناس«. فهي  حق 
الصحيين  العاملين  م��س��اءل��ة  يمكن  صحي 

إسدائه:  عدم  عن  االستشفائية  والمستشفيات 
األوان  آن  ل��ه��ذا  وق��ان��ون��ي��ا.  ومهنيا  أخ��الق��ي��ا 
في  البيوطبية«  »المقاربة  على  نهائيا  للتخلي 
ل��ه��ذا وج��ب إدماجها  ال��ت��دري��س وال��م��م��ارس��ة، 
ودراس��ة طرقه  والمستمر  األول��ي  التكوين  في 
العليا  ال��م��دارس  في  المدرسين  بتكوين  ب��دءا 
الصحة.  وتقنيات  التمريضية  المهن  لتكوين 
و إح��داث شهادات تخصص لها مفتوحة لكل 
مهني الصحية و توفير فضاءات إلزامية داخل 
ألنشطة  التخصصية  الصحية  المنشآت  ك��ل 
التربية العالجية، مع الدعوة إلنشاء أكاديمية 
صحية مغاربية )ناطقة باللغة العربية(. وخلق 
المراكز  ف��ي  المرضى  م��ع  للتواصل  وح���دات 

االستشفائية.
كما تم اإلع��الن عن »إع��الن البيضاء حول 
النفاذ إلى التربية العالجية« والداعي خصوصا 
إلى اإلسراع بإحداث مقررات تكوينية ودورات 
تدريبية في كل المدارس الصحية وعلى امتداد 
ومستمر(  أساسي  )تكوين  التمدرس  سنوات 
التربية  في  متخصصة  مصالح  إح��داث  كذلك 
العالجية بكل المؤسسات الصحية بالقطاعين 

العام والخاص.
استعمال اللغة الوطنية في برامج التربية 
ببلدان  ال��ع��رب��ي��ة  )ال��ل��غ��ة  للمريض  ال��ع��الج��ي��ة 
المغرب الكبير( كضامن لنجاح التواصل وبناء 
وإنجاح  الخدمة وطالبيها  مقدمي  بين  شراكة 
التبيئة  ع��دم  إن  وعائلته.  للمريض  المرافقة 
ثقافيا  للمريض  العالجية  التربية  برامج  في 
يزيد  وال  اغترابا  إال  المرضى  يزيد  ال  ولغويا 
إال  المعالج  يزيد  وال  مضاعفات  إال  المرضى 

انفصاما.

مركز  رئ��ي��س  بوكبير  حسن  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
السراج للبحوث والدراسات مساء يوم الجمعة 
لهديم  اإلسماعيلية  بقاعة   2015 أكتوبر   16
للبحوث  ال��س��راج  مركز  افتتاح  ف��ي  بمكناس 
والدراسات أن »ال��ذبَّ عن سنة رسول الله ] 
وسيرته من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين 
أهداف  أهم  من  واح��د  هو  المبطلين  وانتحال 
المركز«، كما عرض في كلمته وهو يعرف بهذه 
الفكرة التي يقوم عليها المركز أنها »مؤسسة 
علمية ثقافية مستقلة تختص بالسنة النبوية 
مصادر  من  الثاني  المصدر  كونها  حيث  من 
الله  رس��ول  سيرة  وكذلك  اإلسالمي،  التشريع 

] من حيث كونه األسوة الحسنة«.
حفل االفتتاح الذي نظمه المركز للتعريف 
ب��س��ي��اق ت��أس��ي��س��ه واأله�������داف ال��ت��ي يسعى 
بينات  بآيات  ابتدئ  عمله  ووسائل  لتحقيقها 
م��ن ال��ذك��ر ال��ح��ك��ي��م ت��اله��ا ال���ق���ارئ ع��ب��د الله 
من  مجموعة  الحفَل  هذا  تخلل  وقد  الزهاني- 
تعريفي  جينيريك  ع��رض  أولها  ك��ان  الفقرات 
بالمركز وبعدها عرض لأستاذ محسن الجنان 
المركز حيث وقف مفصال  فيه بمشاريع  عرف 
عند واحد من أهم هذه المشاريع ويتعلق األمر 
إلى  يهدف  ال��ذي   »[ الرحمة  نبي  »سفراء  ب 

مجموعة  وتأهيل  »تكوين 
الله  برسول  المعرفين  من 

]« حسب الجنان.
ب����ال����ن����س����ب����ة ل����ع����رض 
»ال������م������ش������روع اإلع�����الم�����ي 
والفني« والذي قدمه السيد 
تحدث  ف��ق��د  م��ل��ول��ي  محمد 
فيه عن عزم وطموح المركز 
والسيرة  بالسنة  للتعريف 
مواقع  ط��ري��ق  ع��ن  النبوية 
فنية  ومعارض  متخصصة 
ومواد بصرية مختلفة وغير 
ذل���ك ال��غ��اي��ة م��ن��ه��ا إي��ص��ال 
وتحبيب  ال��م��رك��ز  رس���ال���ة 
ال��ن��اس ف��ي رس��ول الله ] 

بمختلف الطرق اإلعالمية والفنية المتاحة.
ال���دك���ت���ورة نصيرة  ه���ذا وت���ن���اول ع���رض 
العلمي  بالمشروع  المتعلق  الجانب  فضيلي 
للمركز والذي من معالمه تنظيم مؤتمر دولي 

النبوية كل سنة وإط��الق مسابقة  السيرة  عن 
دول���ي���ة ح����ول أج�����ود ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات 
ترجمة  جانب  إلى  النبوية  بالسيرة  المرتبطة 
وغيرها  بالسيرة  التعريفية  المتميزة  المواد 
ن��اظ��م عبر  ال��ت��ي يجمعها خ��ي��ط  األف���ك���ار  م��ن 

الموذني  ش��اك��ر  ال��دك��ت��ور  الحفل  مسير  عنه 
بكلمة »إقرأ« التي هي »أول ما نزل من الوحي 
في   [ بالرسول  يتأسى  لجيل  البناء  وب��اب 
الهدي  من  ويستلهم  وأحواله  وأفعاله  أقواله 
ونهضة  الفرد  الرتقاء  القويم  الطريَق  النبوي 

األمة وهداية البشرية جمعاء«.
نالت  -التي  المتدخلين  وع��روض  كلمات 
الدكاترة  من  الحاضرين  من  عشرات  إعجاب 
بهم  ام��ت��أت  ال��ذي��ن  والمهتمين  واألس���ات���ذة 
القاعة- وآخرها كلمة الدكتورة عزيزة العوني 
ت��م��ح��ورت ح��ول ال��ح��اج��ة ال��م��اس��ة إل��ى خدمة 
السنة والسيرة بمنهج وتخطيط محكم ودقيق 
ش���اؤوا  م��ت��ى  األع�����داء  يشعلها  ب��ع��واط��ف  ال 

ويطفؤونها متى شاؤوا.
في  قصيدة  إل��ق��اء  ع��رف  الحفل  أن  ي��ذك��ر 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��م��رك��ز وح���ب رس���ول ال��ل��ه ] و 
الكتب  لبعض  معرضا  القاعة  مدخل  في  ضم 
النبويتين  والسنة  السيرة  ع��ن  والمنتجات 
وختم بمشاركة لفرقة األستاذ عبد اإلله شبوك 

اإلنشادية.

الندوة الثالثة لتاريخ الطب حول »تاريخ 
األوبئة باملغرب« بفاس

المؤتمر المغاربي األول في التربية العالجية:
دعوة لتدريس العلوم الطبية باللغة العربية

افتتاح مركز السراج للبحوث والدراسات مبكناس
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محمد الطاهري

متابعات ثقافية

أسامة مدراري

الطيب الوازاني
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األلباب،  أولي  على  خافيا  يعد  لم 
من  عريض  قطاع  على  وحتى  بل 
الوعي  يعوزهم  ال  ممن  الشعب  عامة 
المجتمع  بسفينة  المحدقة  بالمخاطر 
تشكيل  في  الحربة  رأس  أن  المغربي، 
ال  الناس  من  فئة  هم  المخاطر،  تلك 
لما نذروا  بالفتانين،  نتردد في نعتهم 
في  الفتنة  بذور  زرع  من  له  أنفسهم 
بشكل  وإشاعتها  المجتمع،  أوساط 
ما  ذلك  في  مستثمرين  ماكر،  ممنهج 
والتأثير،  البث  وسائل  من  لهم  أتيح 
التي تروج أقاويلهم على أوسع نطاق، 
دعم  من  به  يحظون  أصبحوا  وما 
لبوس  تلبس  قوى  من  إيديولوجي 
بعناوين  وتتدثر  والكونية،  العالمية 
وشعارات يضفى عليها طابع القداسة، 
مقام  في  عندهم  يجعلها  يكاد  مما 
المسلمات، أو ما يسمى بالدوغمائيات 
التي ال تقبل عندهم نقاشا وال مراجعة، 
الذي  الدين  منزلة  في  فهي  ثم  ومن 
به  وكافر  به،  مؤمن  بين  الناس  يميز 
ويتصدر  محددة.  معايير  على  بناء 
تلك العناوين والشعارات شعار حقوق 
أو  فعاال  سالحا  اتخذ  الذي  اإلنسان 
كل  الفتانون  به  يرشق  حادا  سهما 
أقاويلهم وتسفيه  لدحض  انتصب  من 

دعاواهم. 
هؤالء  حركة  إيقاع  يتابع  من  إن 
الفتانين وسلوكهم الفكري والسياسي 
الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
من  العربي  الربيع  أفرزه  ما  إثر  على 
الرجوع  لون  اتخذ  سياسي  حراك 
الذات،  مع  والمصالحة  األصول  إلى 
هي  التي  اإلسالمية  الهوية  ومعانقة 
الثقافي  نسيجها  وأساس  األمة،  قوام 
واالجتماعي والحضاري، يتبين له أنه 
قد اتسم بقدر زائد وغريب من الوقاحة 
والصفاقة، تجلى في مواالة الهجمات 
الممنهجة على أحكام الدين اإلسالمي 
أدنى  دون  المقدسة،  وقيمه  الثابتة 
تشعر  أن  المفروض  بالحرج،  شعور 
نسبة  إال  أصحابها  يشكل  ال  فئة  به 
ضئيلة قوامها بعض الفلول المترسبة 
أصبح  بائد  نكد  إيديولوجي  عهد  من 
يدرس  أن  حقه  الذي  التاريخ  ذمة  في 
وأنى  واالعتبار.  االستبصار  بحاسة 
لهم أن يشعروا بالحرج، والظاهر أنهم 
يستشعرون في قرارة أنفسهم بشعور 
وأن  الدار،  أهل  أنهم  مفاده   وهمي 
الشعب ينبغي أن ينصت إليهم إنصات 
الخاشع لمن ينطقون بالحكمة، وينقاد 
طوق  يعتبرونه  الذي  مشروعهم  وراء 
القاطرة  وهم  الطليعة،  فهم  النجاة، 
وال  للنهضة  يتحرك  ال  بدونها  التي 

للتنمية قطار.
هذه  أو  النفسي  الوضع  هذا  إن 
بحق،  تعتبر،  النفسية  الظاهرة 
في  أو  المغربي،  السياق  في  سواء 
أعقد  سواء،  حد  على  العربي  السياق 
شذوذا  وأشدها  وأغربها،  الظواهر 
في  المفروض  ألن  األشياء،  منطق  عن 
وتتمرد  السرب،  خارج  »تغرد«  أقلية 
والتاريخي  الثقافي  السياق  على 
أن  طموحها  قصارى  يكون  أن  لألمة 
عقائد  من  تعتنقه  فيما  وشأنها  تترك 
تتعدى  أن  دون  أفكار،  من  تحمله  وما 
حدودها بالمشاغبة على عقيدة الشعب 
واختياراته الحضارية، بله مناوشتها 
والمطالبة  عليها،  الصريح  واالعتداء 

بخرمها وتفكيك نظامها.

تهدأ،  تكاد  ال  الفتانين  آلة  إن 
قوى  تترك  ال  أن  نفسها  على  آلت  وقد 
البناءة تنصرف إلى مهامها  المجتمع 
الصدوع، ووضع أسس  لرأب  الكبرى، 
ال  فهي  التحديات،  لمواجهة  القوة 
حتى  فتنة  زوبعة  إثارة  من  تنتهي 
وجديدها  أخرى،  إثارة  في  تشرع 
بنفس  العودة  في  يتمثل  األيام  هذه 
قضية  طرح  إلى  وعتوا  صالفة  أكثر 
الشرع  محكمات  من  هي  التي  اإلرث 
وذلك  استفزازيا،  طرحا  اإلسالمي 
بين  اإلرث  في  بالمساواة  بالمطالبة 
في  بأن  عابئين  غير  والمرأة،  الرجل 
والدولة  الشعب  دين  على  تطاوال  ذلك 
على حد سواء، واجتراء على رب العزة 
أبدا  يسلمه  وال  دينه  على  يغار  الذي 

للسفهاء.
توفرت  لو  الفتانين  هؤالء  إن 
أنفسهم  الحترموا  عقل  من  ذرة  لهم 
وأحجموا عن الخوض فيما ليس لهم 
به علم، ولتمسكوا ولو بنصيب قليل من 
أن  التي تفرض عليهم  المواطنة  حس 
القالقل واالضطرابات  إثارة  ينأوا عن 
مقتضيات  ومن  المجتمع.  سفينة  في 
الدستور  يحترموا  أن  الحس  ذلك 
الذي ينص على أن دين الدولة ومن ثم 
المواثيق  اإلسالم، وليس  الشعب، هو 
تدعى  قيم  من  تفرضه  ما  وال  الدولية 
مع  تكون هذه منسجمة  أن  إال  كونية، 

اإلسالم.
الفتانين  هؤالء  مطالبة  في  إن 
في  والنساء  الرجال  بين  بالتسوية 
بالجهل  وجل  عز  لله  اتهاما  الميراث، 
والظلم معا، تعالى الله عن زعمهم علوا 
كبيرا. لقد انتقل هؤالء من الدفاع إلى 
الهجوم، عندما أمنوا مكر الله، وأمنوا 
وطأة المساءلة والحساب، وأطلق لهم 
فعل  ولو  شاءوا،  ما  ليقولوا  العنان 
مفهوم السيادة، وروعي مطلب الحفاظ 
أمعن  لما  وأمنها  السفينة  توازن  على 
السفينة  في  القنابل  تفجير  في  هؤالء 

بقصد نسفها. 
وبالغضب  بالغثيان  لتشعر  إنك 
تصريح  في  ألحدهم  تسمع  وأنت  معا 
ألحد المواقع على هامش جمع ألنصار 
بالقضاء  يطالب  السياسيين،  حزبه 
حرمة  فال  الطابوهات،  جميع  على 
من  به  جاء  بما  وال  اإلسالمي  للدين 

تشريعات وأحكام. 
الفتانين  هؤالء  لتجد  وإنك 
يتجردون من أي منطق وهم يناقشون 
ادعوه  ما  جملة  فمن  اإلرث،  قضية 
والفقر  الهشاشة  أن  السياق،  هذا  في 
اإلرث  في  التمييز  سببه  النساء  عند 
بينهن وبين الرجال، وهذا مستوى من 
اإلسفاف وضحالة التفكير شنيع، ولو 
إلى  وثابوا  وعيهم  إلى  رجعوا  أنهم 
رشدهم لوبخوا أنفسهم أشد التوبيخ، 
كما  النساء  الغتناء  مورد  اإلرث  ألن 
الرجال، وليس سببا للهشاشة والفقر، 
فسبحان من جعل ضحالة العقل تابعا 

لضحالة اإليمان.
سبحانه:  القائل  الله  وصدق 
لفسدت  أهواءهم  الحق  اتبع  }ولو 
بل  فيهن  ومن  واألرض  السماوات 
ذكرهم  عن  فهم  بذكرهم  أتيناهم 
معرضون{)المؤمنون:71( والقائل جل 
ومن  يبغون  الجاهلية  }أفحكم  جالله: 
يوقنون{  لقوم  حكما  الله  من  أحسن 

)المائدة:50(.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع

الفتانون  -  61

أش��رف��ت ف��ص��ول امل��س��رح��ي��ة ال��ه��زل��ي��ة ع��ل��ى االن��ت��ه��اء، 
وأن  وأدائ���ه،  في طرحه  رديئا  ك��ان  البدء  منذ  املخرج  ألن 
امل��م��ث��ل��ن ك��ان��وا ع��ب��ارة ع��ن دم���ى م��ت��ح��رك��ة ال أث���ر فيها 
عن  املصرية  االنتخابات  كشفت  لقد  واإلب���داع...  للموهبة 
القبضة  فرغم  االن��ق��الب��ي،  العسكري  للنظام  ذري��ع  فشل 
فضل  والترغيب،  والترهيب  املأجور،  واإلع��الم  احلديدية 
االقتراع،  لصناديق  الذهاب  ع��دم  املصري  الشعب  معظم 
فلم  األم���ر،  إخ��ف��اء حقيقة  االن��ق��الب  ورغ��م محاولة سلطة 
الذين  امل��ص��وت��ن  حقيقة  ع��ن  تعلن  أن  أب��واق��ه��ا  تستطع 
%10 في اليوم األول من املرحلة  قالت أن نسبتهم بلغت 
اإلنسان  حلقوق  املصرية  املنظمة  أعلنت  بينما  األول���ى، 
يدل  فإمنا  ش��يء  على  دل  إن  وه��ذا   ،4% تتجاوز  لم  أنها 
على أن الشعوب لم تعد تأبه للطغاة، وأن الذين يريدون 
لهم  يعد  لم  والتسلط  القوة  الشعوب مبنطق  يحكموا  أن 
أن  ذلك  قبل  الناصر  لقد حاول عبد  اليوم،  مكان في عالم 
يجعل من الشعب املصري عبيدا يسبحون باسمه وباسم 
الثورة، التي جعلها مطية للتعبير عن جبروته واستبداده، 
فجند كل وسائله لتلميع صورة النظام املستبد الذي كان 
على رأسه، وحتى بعد هزميته النكراء في حرب حزيران 
تنعق  الذيل  الدعاية وصحافة  أب��واق  ظلت  1967م،  سنة 
في اخلراب، حيث قام زعيم الناعقن آنذاك محمد حسنن 
الهزمية«  رغم  »النصر  ملقولة  كتاباته  في  بالترويج  هيكل 
وفي ذلك يقول أن الكيان الصهيوني لم يبلغ هدفه من هذه 

احلرب، والذي كان يروم منها إلطاحة بالسلطة الثورية في 
مصر، لكن الثورة مازالت قائمة والزعيم مازال صامدا، فما 
كان من الشاعر الشعبي أحمد فؤاد جنم إال أن يرد على 

هذا اإلفك بقصيدته الشهيرة التي يقول فيها :
بصراحة يا أستاذ ميكي

أنت رجعي وتشكيكي
بصراحة لو عايز يعرف

َدا كالم بوليتيكي)1(
هو  به  قام  ما  أن  يقنعنا  أن  السيسي  يحاول  واليوم 
تصحيح للثورة، وأن العالم يقف إلى جانبه في محاربته 
لإلرهاب وتثبيت األمن في مصر والعالم العربي، لذلك فهو 
رأيناه  وقد  لتلميع صورته،  واستغلها  إال  فرصة  يترك  ال 
الرئيس  إلى جانب  الكاميرات  أمام  مبتسما  يجلس  وهو 
العمل  ان��ط��الق  مبنسابة  ه��والن��د،  ف��ران��س��وا  ال��ف��رن��س��ي 
باملشروع اجلديد لقناة السويس، وكأنه يقول للمغرضن 
واملعارضن ها أنا أجلس إلى جانب رئيس إحدى كبريات 
الدول، أليس هذا اعترافا بشرعيتي؟؟ أقول لك يا سيسي 
وعلى  مصر«  حب  »في  اجلديدة  البرملانية  لكتلتك  وأق��ول 
لسان كل املصرين »حقيقة الّلي اختشوا ماتوا« وأكررها 

ا يحشم«. بلسان كل املغاربة األحرار »الله يلعن ملمِ
������������������������������������������������������������������

للصحفية  الناصرية«  »اخلديعة  كتاب  ع��ن  نقال   )1(
املصرية »صافيناز كاظم«.

سقوط آخر أوراق التوت 
ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب

العدد 445 21 محرم 1437هـ  املوافق, 04 نونبر  2015م

املبكرة  التشريعية  لالنتخابات  جزئية  نتائج  اظهرت 
التركية، تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس 
رجب طيب أدروغان ب� 53،8 % بعد فرز نصف األصوات، 

بحسبما أعلنتها محطات التلفزة التركية.
الثانية خالل خمسة  البرملانية  االنتخابات  وهذه هي 
االحتفاظ  في  والتنمية  العدالة  فشل حزب  أن  بعد  أشهر، 
بغالبية احلزب الواحد في انتخابات السابع من حزيران/

يونيو.
وحسب املجلس االنتخابي األعلى، يبلغ عدد الناخبن 
في تركيا 54 مليونا و49 ألفا و940 ناخبا من أصل عدد 
400 ألف  77.6 مليون نسمة، بزيادة نحو  البالغ  السكان 

ناخب عن انتخابات حزيران/يونيو.
2.8 مليون مواطن تركي يقيمون في  ومتكن أكثر من 
اخلارج من التصويت في األسابيع املاضية في قنصليات 

بلدهم.
املبكرة،  االنتخابات  نتيجة  باحترام  أردوغ��ان  وتعهد 
واص��ف��ا إي��اه��ا ب��ال��ف��رص��ة احمل��وري��ة ل��ب��الده ل��ل��ع��ودة إل��ى 
هذه  إن  أردوغ��ان  منتقدو  ويقول  والتنمية.  العدالة  حكم 
على  العثور  في  حزبه  فشل  بعد  ج��اءت  التي  االنتخابات 
جانب  م��ن  مقامرة  متثل  ائ��ت��الف،  لتشكيل  صغير  شريك 
كاف  تأييد  على  جديد  م��ن  يحصل  ك��ي  التركي  الرئيس 
ال��دس��ت��ور  تغيير  م��ن  األم���ر  ن��ه��اي��ة  ف��ي  ويتمكن  ل��ل��ح��زب، 

واحلصول على سلطات رئاسية أكبر.
شرطي  أل��ف   400 نحو  التركية  السلطات  ون��ش��رت 
ودركي لضمان أمن االنتخابات خصوصا في جنوب شرق 
تركيا، حيث بلغت أعمال العنف بن السلطات واملتمردين 

األكراد أوجها في األسابيع املاضية.
.ومبجرد اإلعالن عن النتائج األولية بدأت ردود األفعال 
الدولية تتقاطر على املواقع اإلخبارية فقد  أكد رئيس الدائرة 
اليمني لإلصالح،علي اجل��رادي،أن فوز  للتجمع  اإلعالمية 
حزب العدالة والتنمية التركي باالنتخابات البرملانية التي 
جرت اليوم األحد بحسب النتائج شبه النهائية ميثل دفعة 

حملور التحرر والنضال،
جابت  مسيرة  اإلسالمية  اجلماعة  نظمت  لبنان  وفي 
العدالة  حل��زب  الكبير  بالفوز  احتفاء  العاصمة  ش���وارع 

والتنمية.
وأكد املسؤول اإلعالمي للجماعة اإلسالمية في الشمال 
عن  لتعبر  ج��اءت  املسيرة  »أن  مجذوب  واص��ف  املهندس 
التأييد الشعبي في طرابلس ولبنان لسياسة حزب العدالة 
والتنمية التركي الذي يقف دائما الى جانب قضية فلسطن 

وكل قضايا األمة العربية واإلسالمية وضد أنظمة القمع.
وعلى صعيد مسلمي أوروبا فقد تلقت قيادات اجلالية 

الفلسطينية واإلسالمية في أوروبا نبأ فوز حزب العدالة 
والتنمية باألغلبية الكاسحة، باإلشادة والتثمن، واعتبروا 
مبثابة  اإلع��ادة  انتخابات  في  تركيا  إسالميو  حصده  ما 

تصحيح مسار وشهادة شعبية بحسن سيرة.
فقد ثّمن رئيس »الهيئة الشعبية العاملية لدعم غزة« في 
والتنمية  العدالة  فوز حزب  يوسف  الدكتور عصام  لندن، 
اجن��ازا  ذل��ك  واعتبر  البرملانية،  االنتخابات  ف��ي  التركي 
والقضايا  فلسطن  وألنصار  التركي  للشعب  دميقراطيا 

العادلة في املغرب.
وف���ي اس��ت��ك��ه��ول��م، رح���ب ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق الحت���اد 
في  مخلوف  ب��ن  شكيب  أوروب���ا  ف��ي  اإلسالمية  املنظمات 
تصريحات نشرها االثنن )2|11( على صفحته الشخصية 
في موقع التواصل االجتماعي »الفايسبوك«، بفوز »العدالة 
وعي  دليل  واعتبرها  البرملانية،  باالنتخابات  والتنمية« 
سياسي تركي، وقال: » إنه وعي ومسؤولية الشعب التركي 
وحكمة ويقظة قيادة حزب العدالة والتنمية، ومن قبل ذلك 

كله وبعد نصر الله وتوفيقه لهم«.
وفي كوبنهاغن، عّد رئيس املجلس اإلسالمي الدمناركي 
التركي  والتنمية«  »ال��ع��دال��ة  ف��وز  احل��م��دي  احلميد  عبد 
والوسطية،  لالعتدال  ف��وز  بأنه  البرملانية،  باالنتخابات 
وانتصار لقيم التعايش، ضدا عن قيم التطرف والكراهية.

برس«:  »قدس  ل�  في تصريحات خاصة  وقال احلمدي 
»ي��ش��ع��ر امل���رء بالفخر وال��ن��ش��وة، وه���و ي��ت��اب��ع اجن���ازات 
أنهم ميكنهم  أهلها  أثبت  اسالمية،  بالد  في  الدميقراطية 
ويتعايشون  بنتائجه  يرضون  وأنهم  للصندوق،  االحتكام 
قدمت  أنها  التركية،  بالتجربة  اإلعجاب  يثير  وما  معها. 
ت��ق��وم على التمسك  ل��إلس��الم  ل��ق��راءة م��ع��اص��رة  من��وذج��ا 

بالثوابت والقبول باالختالف بل واحترامه وحمايته«.
دليال  يقدم  أن��ه  ال��ت��رك��ي،  ال��ن��م��وذج  »اهمية  وأض���اف: 
بتحقيق  الكفيلة  وحدها  هي  املسؤولة  احلرية  أن  واقعيا 
ازده����ار ال��ش��ع��وب واس��ت��ق��راره��ا، وه��ي وح��ده��ا الضامن 
للتماسك االجتماعي، وأن محاوالت النفخ في االختالفات 
تقسيم  ف��ي  تفلح  ل��ن  املذهبية  أو  السياسية  أو  العرقية 
املجتمع إذا كان اجلميع يحتكم لقيم املواطنة التي حتمي 

هذا االختالف وترعاه«، على حد تعبيره.
التركية  املالية  السوق  شهدت  التركي  الصعيد  وعلى 
مبجرد اإلعالن عن النتائج اجلزية انتعاش البورصة الليرة 
 83.735 إلى  اسطنبول  في  امل��ال  سوق  وصعدت  التركية 
نقطة بعد قليل من بدء التداول كما بلغت قيمة الليرة في 
في   2.9095 سجلت  أن  بعد  دوالر   2.81 اليوم  تعامالت 
أمام  أقل  زيادة  التركية  العملة  تعامالت اجلمعة وسجلت 
متام  في  اليوم  جلسة  بداية  خ��الل   1.5% بنسبة  اليورو 

الساعة 06:00 ت ج.

التركية  باالنتخابات  يفوز  والتنمية  العدالة  حزب 
وترحيب إسالمي واسع
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أدل����ى م��دي��ر االس��ت��خ��ب��ارات 
ال���ف���رن���س���ي���ة ب����رن����ار ب��اج��ول��ي��ه 
ب���ت���ص���ري���ح���ات خ���ط���ي���رة أم���س 
الثالثاء عن األوض��اع في الشرق 

األوسط.
 وأعلن باجوليه في واشنطن 
االستخبارات  حول  مؤمتر  خالل 
نعرفه  ال��ذي  االوس��ط  "الشرق  أن 
مؤكدا  رج��ع��ة"،  غير  إل��ى  انتهى 
أن دوال مثل العراق أو سوريا لن 

تستعيد أبدا حدودها السابقة.
االدارة  مدير  باجوليه  وق��ال 
ال��ع��ام��ة ل���الم���ن اخل���ارج���ي "دي 
ج��ي اس اي���ه" ف��ي امل��ؤمت��ر ال��ذي 
ش����ارك ف��ي��ه اي��ض��ا م��دي��ر وك��ال��ة 
االميركية  املركزية  االستخبارات 
"س���ي آي اي���ه" ج���ون ب��ري��ن��ان ان 
نعرفه  ال����ذي  االوس�����ط  "ال���ش���رق 

انتهى وأشك بأن يعود مجددا".
 

"ثقته"  عن  باجوليه   وأعرب 
بأن "املنطقة ستستقر مجددا في 
املستقبل، ولكن وفق اية خطوط؟ 
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ل��س��ت اع��ل��م. 
ولكن في مطلق األح��وال ستكون 
مختلفة عن تلك التي رسمت بعد 

احلرب العاملية الثانية".
 وتابع، أن "الشرق 
سيكون  املقبل  االوسط 
ح���ت���م���ا م��خ��ت��ل��ف��ا ع��ن 
ال����ش����رق األوس�������ط م��ا 
ب��ع��د احل����رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية".
مدير  أبدى   بدوره 
ال��س��ي آي إي���ه وج��ه��ة 
وجهة  م��ن  قريبة  نظر 

نظر نظيره الفرنسي.
أنظر  "عندما  برينان   وقال 
ال��دم��ار ف��ي س��وري��ا وليبيا  إل���ى 
أن  علي  واليمن يصعب  والعراق 
أتخيل وجود حكومة مركزية في 
ق���ادرة على ممارسة  ال���دول  ه��ذه 
س���ي���ط���رة أو س��ل��ط��ة ع���ل���ى ه���ذه 
احل��دود التي رسمت بعد احلرب 

العاملية الثانية".
واعتبر انه من اخلطأ الذهاب 
م���ب���اش���رة ب���اجت���اه ال��ب��ح��ث عن 
"تسوية نهائية" في الوقت الراهن، 
استراتيجية  اع��ت��م��اد  ي��ج��ب  ب��ل 
السعي  عبر  الصغيرة  اخلطوات 
أوال إل��ى "خفض درج��ة احل��رارة، 
بعض  بناء  النزاع،  حدة  بخفض 
امل��وج��ودي��ن  األط����راف  ب��ن  الثقة 
بالتوصل  فعال  والراغبن  هناك 

إلى تسوية سلمية".

وقّعت أكرث من مئة دولة »مدونة 

قواعد السلوك«، تطالب بإصالح نظام 

مجلس األمن، ومن ضمنها منع أعضاء 

مجلس األمن الدويل من استخدام حق 

املتعلقة  النقض »الفيتو« ضد األعامل 

باملجازر واإلبادات الجامعية.

عشية  الخطوة  ه��ذه  وج���اءت 

لتأسيس  السبعني  الذكرى  احتفال 

منظمة األمم املتحدة.

ال��دويل  األم��ن  مجلس  وي��واج��ه 

تعود  مراقبني،  بحسب  انتقادات، 

الدامئني  الخمسة  األعضاء  لتجاوزات 

»الفيتو«،  النقض  ح��ق  صاحبي 

)بريطانيا  أخرى  دول  عىل  وتأثريهم 

والواليات  وروسيا  وفرنسا  والصني 

املتحدة األمريكية(.

قدمت  ذات����ه،  ال��س��ي��اق  ويف 

يف  الوطنية  مصالحها  األعضاء،  الدول 

استخدامها حق النقض، عىل األهداف 

التي  اإلنسانية، وكان آخرها يف سوريا 

روسيا  من  كل  بشأنها  استخدمت 

منذ  مرات،  أربع  النقض،  والصني حق 

بحسب   ،2011 األول  أكتوبر/ترشين 

سياسيني.

وك���ان���ت م��ش��اري��ع 

ُووجهت  التي  القرارات 

إىل  ت��ه��دف  ب��ال��ن��ق��ض 

التي  للجرائم  التصدي 

السوري  النظام  ارتكبها 

عىل مدى عقود.

من جهتها استخدمت 

الواليات املتحدة األمريكية 

»الفيتو« باستمرار لحامية إرسائيل من 

بانتهاكاتها  الخاصة  الحاسمة  القرارات 

حقوق الشعب الفلسطيني.

األمن  مجلس  أعضاء  أن  يذكر 

»الفيتو«  النقض  حق  منحوا  الدامئني 

الثانية  العاملية  الحرب  النتصاراتهم يف 

األمم  تشكيل  يف  الفعال  ودوره���م 

املتحدة عام 1945.

)األناضول(

�������������������������ري  جتجَ
بناء  إع���ادة  ا  حالّيً
"كنيسة كفرناحوم" 
امل��وج��ودة ف��ي حي 
"ه����ورن" ف��ي والي��ة 
"هامبورغ" األملانية 
م��س��ج��ًدا،  لتصبح 
وذل��ك ب��إع��ادة بناء 
املبنى امللحق  بها 

الذي سيربط املئذنة اجلديدة 
ب��امل��ب��ن��ى ل��ي��ص��ب��ح م��س��ج��ًدا، 
وس����ت����ك����ون ف���ي���ه ح���ج���رات 

للوضوء وأخرى للندوات.
تسريع  ف��ي  أس��ه��م   وقد 
ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء امل��س��اع��دات 
م��ة م���ن إح���دى  امل��ال��ي��ة امل��ق��دَّ
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، وق��د بلغت 

1،1 مليون يورو.
من  االنتهاء  املقرر   ومن 
النصف  ف���ي  امل��س��ج��د  ب��ن��اء 
األول من عام 2016 مبشيئة 

الله تعالى.
 وك�������ان "م����رك����ز ال���ن���ور 
اإلسالمي" في "أملانيا" قد قام 
من مستثمر  الكنيسة  بشراء 
في عام 2012، ويعود تاريخ 
1961، وكان  إلى عام  املبنى 

اإلجنيلية  للكنيسة  ت��اب��ع��ا 
اللوثرية؛ حيث لم يعد لديها 

أموال لترميمها.
 وترى الكنيسة الشمالية 
أن هذه الصفقة حالًة خاصة؛ 
 2007 ع��ام  منذ  توجد  حيث 
الئ��ح��ة ق��ان��ون��ي��ة ت��ن��ص على 
ب��ب��ي��ع مباني  ال��س��م��اح  ع���دم 
الكنائس إال للطوائف الدينية 
الطائفة  باستثناء  املسيحية 
ال��ي��ه��ودي��ة، وع��ن��دم��ا شرعت 
"كنيسة  كانت  الالئحة  ه��ذه 
كفرناحوم" بالفعل في حيازة 
ت��اج��ر م��ن والي���ة "ه��ام��ب��ورغ" 
ال�����ذي ع��رض��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع عبر 
املركز  فاشتراها  اإلن��ت��رن��ت، 

اإلسالمي.
املصدر: شبكة األلوك

 1000 م���ن  أك���ث���ر  ي�����زال  ال 
شخص ال ُيعرجَف مصيرهم عقب 
أزمة قارب املهاجرين في منطقة 
"بحر أندامان" أوائل هذا العام، 

بحسب ما قاله تقرير جديد.
 وص������رح������ت امل���ت���ح���دث���ة 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  منظمة  ب��اس��م 
ال���ب���ن���غ���ال،  امل����ه����اج����ري����ن  أن 
وامل���ض���ط���ه���دي���ن ال��روه��ن��ج��ي��ا 
"ميامنار"-  من  ون  ��ِف��رُّ يجَ -ال��ذي��ن 
في  صعبة  ظ���روًف���ا  ي��واج��ه��ون 

قوارب املهربن.
اجلديد  التقرير   ويعتمد 
 100 م������ع  م�����ق�����اب�����الت  ع����ل����ى 
الج����ئ وص���ل���وا إل����ى ش��واط��ئ 

"إندونيسيا".
 وي���أت���ي ص�����دور ال��ت��ق��ري��ر 
استئناف  فيه  ع  ُيتوقَّ وق��ت  في 
انتهاء  بعد  لعملياتهم  املهربن 
ف��ص��ل األم���ط���ار امل��وس��م��ي��ة في 

أكتوبر/ تشرين األول 2015.
عدد  املتحدة  األمم  ر   وُتقدِّ
ْتفهم  حجَ لجَُقوا  الذين  األشخاص 
الثاني  كانون  يناير/  بن  فيما 
ب�370  ح�����زي�����ران  وي����ون����ي����و/ 
اآلالف  يواصل  بينما  شخًصا، 
م�����ن األش�����خ�����اص اس���ت���خ���دام 

القوارب عبر املنطقة.
 وذك���ر ش��ه��ود ع��ي��ان أنهم 
الكبيرة  القوارب  عشرات  رأوا 
األمم  وبحسب  باألفراد،  املليئة 
املتحدة، فإن خمسة قوارب فقط 
على شواطئ  رس��ت  ال��ت��ي  ه��ي 

"إندونيسيا" و"ماليزيا".
املئات  إن  التقرير:  ويقول 
-إن لم يكن آالف األشخاص- ال 
ومات  مجهواًل،  مصيرهم  ي��زال 
ك��ث��ي��رون خ���الل ال���رح���الت، أو 

ِبيُعوا للعمل باإلكراه.
الروهنجيا  أف��راد  ي��زال  وال 
ون م��ن والي���ة "راخ����ن" في  ���ِف���رُّ يجَ
إليهم  ينظر  ح��ي��ث  "م��ي��امن��ار"؛ 
على  البوذية  األغلبية  أع��ض��اء 
أن  كما  بنغال،  مهاجرون  أنهم 
احلكومة حترمهم من احلصول 

على اجلنسية.
ل��ل��س��ل��ط��ات  ح��م��ل��ة   وأدت 
ال��ت��اي��الن��دي��ة ف���ي م���اي���و/ أي���ار 
للمهربن  الرئيسة  الطرق  على 
ف���ي ح����دوده����ا م���ع "م��ال��ي��زي��ا" 
بي  و"إندونيسيا" إلى تخلِّي مهرِّ
األف����راد ع��ن رك��اب��ه��م ف��ي عرض 

البحر.
وكالة أنباء الروهنجيا.

وزيرة صهيونية : سنصلي باألقصى 
وسنرفع علمنا فوقه

ميانمار: العفو الدولية تحذر من المخاطر 
التي يواجهها مهاجرو الروهنجيا

تصريحات خطيرة ملدير االستخبارات الفرنسية 
عن الشرق األوسط

 104 دول تطالب بتعطيل »الفيتو« في سياق إصالح مجلس األمن

محطات إخبارية

أع���ل���ن���ت ن���ائ���ب���ة وزي����ر 
اخل���ارج���ي���ة "اإلس���رائ���ي���ل���ي" 
ت���س���ف���ي ح���وط���ب���ي���ل���ي، أن 
"إس�����رائ�����ي�����ل" ل�����ن ت��ك��ت��ف��ي 
بالسماح لليهود بالصالة في 
مستقباًل،  األق��ص��ى  املسجد 
العلم  برفع  ستقوم  إنها  بل 

اإلسرائيلي على احلرم.
يأتي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
ال��ذي  احل��ب��ر  فيه  يجف  يكد  ل��م 
وق���ع ب��ه االت��ف��اق ب��ن األردن و 
الكيان الصهيوني بشأن املسجد 

األقصى.
قناة  أج��رت��ه��ا  مقابلة  وف���ي 
العاشرة  "اإلسرائيلية"  التلفزة 
حوطبيلي  اعتبرت  أم��س  معها 
ال��ذي  )االس���م  الهيكل"  "جبل  أن 
يطلق على املسجد األقصى( يعد 
"اإلسرائيلية"  السيادة  من  جزءا 
ناهيك  احترامها،  يتوجب  التي 
يعد  الهيكل  جبل  أن  حقيقة  عن 

وال  لليهود  قدسية  األكثر  املكان 
حد  ع��ل��ى  ف��ي��ه،  للمسلمن  ح��ق 

تعبيرها.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال ي���ه���ودا 
غليك، القيادي في حزب الليكود 
املتحمسن  أكثر  وأح��د  احلاكم، 
ل��ب��ن��اء ال��ه��ي��ك��ل امل����زع����وم على 
أن��ق��اض امل��س��ج��د األق���ص���ى: إن 
االت���ف���اق مي��ن��ح ال��ي��ه��ود احل��ق 
"ال����ش����رع����ي" ف����ي ال����وج����ود ف��ي 
بالنسبة  املقدسة  األمكنة  "أكثر 
لليهود"، منوهًا إلى أن ما يعزز 
أن��ه  حقيقة  اإلجن����از  ه���ذا  قيمة 

يأتي في ظل مباركة عربية.

ألمانيا: تحول كنيسة هامبورغ إلى 
مسجد
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ملكافحة  املناسب  الشهر  هو  اخلريف  أن  يبدو   
واخلضار  الفواكه  من  مجموعة  يقّدم  إذ  السرطان، 
التي يثني االختصاصيون على أفضالها في مكافحة 

هذا املرض اخلطير. 
وقالت اختصاصية التغذية، ستايسي كينيدي، 
إن فصل اخلريف يقّدم مجموعة متنوعة من اخلضار 

والفواكه التي تساعد في مكافحة السرطان.
األطعمة وهي  ه��ذه  "تناول  إل��ى  كينيدي  ودع��ت 
أن  إزال��ة قشرتها"، موضحة  دون  ناضجة ومن  غير 

"القشرة هي التي حتتوي على املغذيات".
التفاح،  أن  أثبتت  ال��دراس��ات  أن  إل��ى  وأش���ارت 
الذي ينمو في هذا الفصل، يقي من سرطانات احللق، 

والفم، والقولون، والرئة، والثدي.
الكسيتن  م����ادة  أن  إل���ى  ال����دراس����ات  ول��ف��ت��ت 
من  ال��ن��ووي  احلمض  التفاح حتمي  ف��ي  امل��وج��ودة 
التعرض ألضرار قد تؤدي إلى منو مرض السرطان.

وذكرت كينيدي، أنها تشجع مرضاها على تناول 
الذي  البنزويك  حمض  على  حتتوي  التي  الفراولة 

مينع منو سرطانات الدم، الرئة، والقولون.
ون��ص��ح��ت اإلخ��ت��ص��اص��ي��ة ب��ش��راء أك��ي��اس من 
ال��ف��راول��ة ال��ط��ازج��ة، ووض��ع��ه��ا ف��ي ال��ث��الج��ة ليتم 

استخدامها الحقًا.
وأشارت كينيدي إلى أن اخلضار، مثل الشمندر، 
املسوق،  والكرنب  وامللفوف،  والبروكولي،  واجلزر، 

تقي من سرطانات البروستات، واملعدة، والرئة.
اللون  قوة  اشتدت  كلما  أنه  كينيدي  وأوضحت 
درجة  ازدادت  كلما  اخل��ض��راوات،  هذه  في  املوجود 

مكافحتها للسرطان".
واجل���زر،  وال��ق��رع،  اليقطن،  أن  إل��ى  وأش����ارت 
وال���ب���ط���اط���ا احل���ل���وة حت���ت���وي ك��ّل��ه��ا ع��ل��ى م��غ��ذي 
القولون،  سرطانات  من  يقي  ال��ذي  الكاروتينويد، 

والثدي، والبروستات، والرئة.

فاكهة وخضار الخريف.. األقوى فى مكافحة السرطان



إلى أن نلتقي

ت����داول����ت ب��ع��ض امل����واق����ع اإلخ���ب���اري���ة 
والتواصل االجتماعي مقطع شريط مصور 
لسيدة أميركية من والية ميشيغان خرجت 
للتظاهر ضد املسلمني رافعة الفتات عليها 

عبارات ضد اإلسالم واملسلمني. 
خ��الص��ة م��ا دار ف��ي احل���دث حسب ما 
ك��الم طيب  بعد  أن��ه  ه��و  الشريط  م��ن  يبدو 
أحد  ِق��َب��ِل  م��ن  املتظاهرة  السيدة  ه��ذه  م��ع 
وبني  بينها  بعناق  األمر  انتهى  األشخاص 
من  خ��رج��ت  أن��ه��ا  س��ي��دة  مسلمة  يبدو 
األخير بدعوة  في  املشهد  ليختتم  املسجد، 
ال��س��ي��دة األم��ري��ك��ي��ة إل���ى دخ����ول امل��س��ج��د، 
ذلك  بعد  تغادره  ثم  ت��ردد،  بعد  فتستجيب 
معبرة  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  م��ن  نسخة  ومعها 
كان  مل��ا  نظرا  التظاهر،  ع��ن  اع��ت��ذاره��ا  ع��ن 
وعن  اإلس��الم  عن  مغلوطة  أفكار  من  لديها 
دين  اإلس��الم  أن  تظن  تكن  لم  إذ  املسلمني، 
رحمة وإخ��اء، وأن املسلمني  في حقيقتهم 
مساملون ولطفاء حتى وهي تتظاهر ضدهم.
إن هذا احلدث يحمل عدة دالالت أبرزها:
1 - سحر الكلمة الطيبة: حيث إن أثر 
الكلمة الطيبة في النفوس ال يكاد يوازيه أي 
أثر  آخر  مهما كانت قيمته. حتى التصدق 
ب��امل��ال أو  هبته ال ُي��ْح��ِدث ف��ي اآلخ��ر األث��ر 
الفعال إال إذا رافقته الكلمة الطيبة، ولذلك 
واألذى  املن  بعدم  املسلمني  تعالى  الله  أمر 
وجل:  عز  فقال  يبطلها،  ألنه  الصدقات  في 
َصَدَقاِتُكم  ُتْبِطُلوْا  اَل  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ }َيا 

ِبامْلَنِّ َوااَلَذى{.
في  الطيبة  الكلمة  تعالى  الله  مدح  لقد 
َتَر  َأَل��ْم   { أكثر من مكان، منها قوله تعالى: 
َكَشَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثاًل  ُه  اللَّ َض��َرَب  َكْيَف 
َماِء ُتوِتي  َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َطيِّ
ُه  اللَّ َوَي��ْض��ِرُب   ۗ َها  َربِّ ِب���ِإْذِن  ِح��نٍي  ُك��لَّ  ُأْكَلَها 

ُروَن {. ُهْم َيَتَذكَّ اِس َلَعلَّ ااَلْمَثاَل ِللنَّ
] بعدة أحاديث منها  ومدحها النبي 
ص��دق��ة...«،  بة  الطيِّ والكلمُة   ...«  :  [ قوله 
ك��ان يفوح  ال��ذي   [ إل��ى سلوكه  باإلضافة 

طيبا وعطرا، وفي مقدمة ذلك كالمه ].
ال��ط��ي��ب��ة مطلوبة  ال��ك��ل��م��ة  ف���إن  ول��ذل��ك 
الدين  إل��ى  ال��ن��اس ودع��وت��ه��م  ف��ي مخاطبة 
احلق. وتكفي اإلشارة إلى النموذج النبوي 
] حينما دعاه   الله موسى  لكليم  األسمى 
ة مع أخيه هارون إلى أن يخاطبا  ربُّ العزَّ
اللني  بالكالم  األلوهية  اّدع��ى  ال��ذي  فرعون 
الطيب، قائال عز وجل: }اْذَهَبا ِإَلىۗ ِفْرَعْوَن 
ُر َأْو  ُه َيَتَذكَّ َعلَّ ًنا لَّ يِّ ُه َطَغىۗ َفُقواَل َلُه َقْواًل لَّ ِإنَّ

َيْخَشى{.
وفي هذه األيام التي قست فيها القلوب 
وغلظت األك��ب��اد وج��ف��ت ال��ع��ق��ول وت��وت��رت 
األعصاب، ورمى الكثيُر من األقوام اإلسالَم 
����ن ف���ي ذل���ك بعض  م���ن ق���وس واح������دة، ِبَ
وهم  وفعال،  ق��واًل  له  تنّكروا  الذين  أبناؤه 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ... في هذه 
التي  الطيبة  الكلمة  إلى  ما أحوجنا  األي��ام 
جتمع وال تفرق، التي تبني وال تهدم، التي 
تداوي اجلراح وال تنكأها، التي تزرع البر 

واإلحسان وحتارب اإلثم والعدوان. 
م���ا أح���وج���ن���ا إل����ى ه����ذه ال��ك��ل��م��ة في 
وفي  تعليمنا،  وفي  إعالمنا،  في  تواصلنا، 

إدارتنا، وفي كل شيء يدور بنا.
2 - اإلعالم وما رسخه في ذاكرة الناس 
من دعاوى الباطل عن دين اإلسالم، أنه دين 
عنف ودم.. ولو انتبه القوم قليال فقط إلى 
األمور الشكلية العامة لوجدوا أن اسم هذا 
الدين مشتق من السالم، وأن حتية الناس 
فيه هي السالم، وأن من أسماء الله تعالى 
السالم، وأنه عز وجل يدعو إلى دار السالم، 
فإن  كذلك  الشكل  كان  وإذا 
وأدل...  أس��م��ى  اجل��وه��ر 
ولذلك ليس هناك من شيء 
إل���ى نصابه  ي��ع��ي��د احل���ق 
الكلمة  أحسن وأج��دى من 

الطيبة.
لنداء  االستجابة   -  3
ن��وره  يظهر  حينما  احل��ق 
ساطعا: قليل من يستجيب 
حينما  احل����ق  ن����داء  إل����ى 
يسطع نوره وتبهر حجته، 
ي��ك��ون  أن  إم����ا  وال���س���ب���ب 
ع��ائ��دا إل��ى امل��دع��و حينما 
القلوب  من  األقفال  تتمكن 
وي��ح��ج��ب��ه��ا ال���ع���م���ى ع��ن 
��َه��ا  َف��ِإَنّ  { احلقيقة،    رؤي��ة 
اَل َت��ْع��َم��ى اأْلَْب���َص���اُر َوَل��ِك��ْن 
��ِت��ي ِفي  َت��ْع��َم��ى اْل��ُق��ُل��وُب اَلّ
��ُدور{، وإم��ا أن يكون  ال��ُصّ
بسبب  الداعي  إل��ى  عائدا 
افتقاده إلى الكلمة الطيبة، 
ال  امل��ق��ن��ع��ة  احل��ج��ة  أن  إذ 
ال��ك��الم  ي��ك��ن  ل��م  إذا  تكفي 
نا. با ليِّ احلامل للحجة طيِّ

ِسْحر الكلمة الطيبة
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سبق أن أشرت، في مقال سابق، إلى أنني حضرت، 
بريطانيا،  في  اإلسالمية  لألنشودة  حفال   ،2011 عام 
وبريطانيا  كندا  ومن  أندونيسيا،  من  املنشدون  وكان 
والواليات املتحدة. وقد فوجئت بطبيعة تلك األنشودة 
ولونها، كلمات وحلنا وأداءا. وانتهى بي احلال إلى 
اإلعجاب. صحيح أن بعض ذلك كان بسبب الفرح الذي 
انتابني، وأنا أرى قوما غربيني ميجدون الله تعالى. 
تقوله  ما  بني  أق��ارن  كنت  أنني  أيضا  الصحيح  لكن 
كنت  العربية.  األناشيد  وب��ني  األناشيد،  ه��ذه  كلمات 
التاريخ،  ذلك  من  سنوات  عشر  حوالي  منذ  ألفت،  قد 
األنشودة اإلسالمية الهادفة التي شكلت بديال لألغنية 
الهابطة، وذلك بكلماتها اجلديدة وحلنها اجلميل، وقد 
جمعتني رابطة خاصة مع بعض أعالم تلك األنشودة، 
رات��ب. ولكنني وج��دت شيئا جديدا في تلك  أبي  مثل 
األغنية التي ضمها ذلك املخيم، وكأمنا كنا أمام خطوة 
متقدمة، في األنشودة الغربية. ولعلها كانت، بكلماتها، 

تستجيب ملا تتطلبه اللحظة احلضارية في الغرب. 
وفي رمضان من هذا العام 1436ه�، كنت أستمع 
إلى بعض األغاني واألناشيد الدينية، بعضها ألعالم 
الكلمات ال  أن  املطلب، ولكنني وجدت  كبار، مثل عبد 
تضيف إلى املستمع شيئا، وربا كان اللحن هو الذي 

يشفع لها. تقول إحدى تلك األغاني:

يا شهر الصوم يا رمضان           
يا شهر التوبة والغفران   

فيك الله أنزل الق������������������������������������رآن        
   عل�������ى طه النبي العدنان

إي��ق��اع األغ��ن��ي��ة ب��دي��ع، وك��ث��ي��را م��ا ي��ك��ون اإلي��ق��اع 
مصادر  نعرف  ال  وأحيانا  للكلمات.  شفيعا  اجلميل 
األداء  أم  اللحن  أهو  النشيد،  أو  األغنية  في  اجلمال 
أم الكلمات، وذلك مثل أغنية لور دكاش: )آمنت بالله(، 
أو  النشيد  يزيد  رفيعة  كلمات  أن وجود  ولكن ال شك 

األغنية حسنا وجماال.
ول���و رج��ع��ن��ا إل���ى امل��ق��ط��ع ال��س��اب��ق ال���ذي يتغنى 
برمضان لوجدنا معانيه تقريرية ال يجهلها أحد، حيث 
شهر  هو  رمضان  وأن  الصوم،  شهر  هو  رمضان  إن 
ذلك؟(،  غير  قال  الذي  املعتوه  )ومن  والغفران،  التوبة 
وأن الله تعالى أنزل فيه القرآن على النبي محمد ]. 

ما الذي علمتنا هذه الكلمات مما لم نكن نعلم؟
    ال أريد أن أقول إن كل مدائحنا كلماتها فارغة 
امللحون  وقصائد  كبيرة،  جناية  ذل��ك  ففي  احمل��ت��وى، 
البهية،  واإلش��ارات  السامية،  املعاني  من  فيها  عندنا 
رسول  يا  )احل��رم  قصيدة:  يحفظ  وكلنا  كثير.  ش��يء 
الله!(. ولكن ما أردت أن أقول هو أنه ينبغي أن نتقدم 

في امليدان ال أن نتأخر.
الكلمات  بهذه  االستمتاع،  ف��ي  ال��ق��ارئ  وألش���رك 
داود  املسلم  الكندي  املغني  أغنيات  من  أغنية  وه��ي 
علي ويرنزبي، )احلمد لله(، مما أنشده في ذلك احلفل 

البهيج:

احلمد لله
غناء داود علي ويرنزبي )كندا(

أنا صخرة فقط، ودائما أجلس وأنظر إلى السماء
أنام هنا حتت الشمس واملطر، وال أسأل ملاذا؟

لم أكن  أك��ون طائرا، ألنني صخرة، و  أن  أري��د  ال 
ألطير

أن جتلس وتستريح علي عندما متر  لكن ميكنك 
هنا

احلمد لله، احلمد لله أنا صخرة
و هذا كل ما طلبه مني الله

احلمد لله، احلمد لله أنا مسلم
و ليس هناك شيء آخر أفضل أن أكونه

أنا شجرة فقط ، و هذه هي احلياة الوحيدة التي 
سأعرف

سأميل أغصاني وأعبد الله كلما هبت الرياح
وهدفي في احلياة هو أن أمنو، وكذلك قال الله لي
وأن أكون بيتا للطيور، وظال للثعالب في األسفل،

احلمد لله، احلمد لله أنا شجرة
وهذا كل ما طلبه مني الله

احلمد لله، احلمد لله أنا مسلم
وليس هناك شيء آخر أفضل أن أكونه

أنا شخص فقط، وحياتي مليئة بالفرص
أستطيع السفر عبر العالم، برا وبحرا،

لكن هل سأختار طريق احلق أم طريقا تضلني؟
أحيانا، أمتنى لو كانت حياتي بسيطة فقط، مثل 

الصخرة أو الشجرة
لكن احلمد لله، احلمد لله أنا شخص

والله أعطاني االختيار احلر
إذن، احلمد لله، اخترت أن أكون مسلما
وليس هناك شيء آخر أفضل أن أكونه

احلمد لله، احلمد لله أنا شخص
والله اعطاني االختيار احلر

اذن، احلمد لله، اخترت أن أكون مسلما
وليس هناك شيء آخر أفضل أن أكونه

ال، ليس هناك شيء آخر أفضل أن أكونه

اإليقاع  في  إبداعها  إلى  باإلضافة  األغنية،  هذه 
اإلس��الم،  قيم  من  مهمة  قيمة  كلماتها  ترسخ  واألداء، 
اجلماد  من  الله،  مخلوقات  من  مخلوق  كل  أن  وه��ي 
واحليوان، مطبوع على اإلسالم واالنقياد ألوامره. إال 
املخلوقات هو  من  غيره  اإلنسان وبني  بني  الفرق  أن 
أنها مجبرة على االنقياد، وال اختيار لها، وأن اإلنسان 
وحده هو الذي خلقه الله تعالى حرا مختارا، ومن هنا 
لله  تزداد سعادته عندما يختار طوعا أن يكون عبدا 
عز وجل.وكل مخلوق سعيد بأداء وظيفته، وال يريد أن 
يتجاوزها، وال يسأل حتى ملاذا كانت تلك هي وظيفته، 
فالصخرة ال تطمع في أن تطير، ألنها لم تخلق لذلك، 
فهي حتمد الله تعالى على ذلك، ولو خيرت ملا اختارت 
ل���ه. وال��ش��ج��رة أي��ض��ا تقوم  أف��ض��ل مم��ا خلقها ال��ل��ه 
اخللق،  منها  ليستفيد  تنمو  فهي  راضية،  برسالتها 
للثعالب،  ظ��ال  تكون  كما  للطيور،  بيتا  تكون  وه��ي 

وهي قبل ذلك وبعده 
سعيدة بأنها أسلمت 

أمرها لله تعالى. 
فهو  اإلنسان  أما 
قد خلق ح��را، يسافر 
وي��خ��ت��ار  ي���ق���ي���م،  أو 
يريد،  ال���ذي  ال��ط��ري��ق 
أن  همه  املغني  ولكن 
ي��خ��ت��ار ف���ي أس��ف��اره 
طريق الهدى ال طريق 
ما  وكثيرا  الضاللة. 
ي���أت���ي ع���ل���ى امل���ؤم���ن 
حني من الدهر يتمنى 
ل���و ك����ان ص���خ���رة أو 
ش�����ج�����رة، وذل�������ك م��ا 
عائشة،  ألم��ن��ا  ح���دث 
ول��ع��م��ر، ول���ع���دد من 
 ،] ال�����ص�����ح�����اب�����ة 
ف��ب��ع��ض��ه��م مت��ن��ى أن 
يعضد،  شجرا  يكون 
وب��ع��ض��ه��م مت��ن��ى أن 
يذبحه  خ��روف��ا  يكون 
ذلك خوفا  وكل  أهله، 
م��ن س��اع��ة احل��س��اب. 
وهذا هو ما استثمره 
داود علي في أغنيته، 
لينتهي إلى أن املسلم 
يحمد الله تعالى على 
ك��ل ش���يء، وع��ل��ى أن 
أوال،  ل��إس��الم  ه���داه 

فتلك أعظم النعم.
�������������������������������������

إش�������������ارة: ت���رج���م 
النص يوسف األمراني.
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احلمد لله
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