


اي رسول هللا
بخاطري طيٌف من خياٍل، أرُضمت برأيس حرائُق من  الح 

املرهقة، وجنتي  يف  األيام  موجات  تصافُح  يد  الذكريات،   هشيم 

 وأخرى تداعب شيَب شابٍّ مل يتجاوز الثالثني، شاٍب أتعبته الحياة

انهمرت دمعٌة لتسيل عىل الصمود يف كيانه،  أركان   ومزّقت كلَّ 

 أخاديِد وجهه الذي فعلت به السنون األفاعيل، أكملِت الدمعُة

عرشات بانهامرها  تبعث  املكبّلة،  اليد  عروَق  تقاوُم   مسريها، 

الذهن... املتتابعة ولكن بال جدوى؛ ال إجابة حارضة يف  األسئلة 

.تنهيدة تبعرث التصاق الشفاه، ولسان يتصدر املوقف بالحسبلة

 فجأًة، كُِس حاجُز الصمت بصدًى المس جدار اليأس، مزّق قميَص

 :األمل، بعرث ظلمة األييام بقبٍس من نور، ومتتم يقول

أيها القابع يف حاشية التاريخ

أيها التائه يف بحر الحروف

 !ما لك ولأليام؟

!ما لك وللظالم؟

 !!!!أجننت

!أليس لك يف األّولني قدوة؟

أليس لك يف اآلخرين عربة

.انهل من التاريخ ما يرضيك وامِض به، وال تعجز

قدوة، الله  رسول  يف  لك  أليس  زاجزا:  ناهراً،  يب  يرصخ  راح   ثم 

قدمّي بني  واجلس  التاريخ،  صفحات  يف  لتغور  انهض   وأسوة، 

..الطبيب؛ اشِك حالك وحاَل أمتك

 استحالْت كلُّ الحواجِز رساباً دون سابق إنذار، وتحول كل يشٍء

 من حويل إىل صعيٍد من نور، أرقُُب القادَم من بني غاممات السامء

ضائعاً، تائهاً،  نفيس  ألفيت  البرص؛  سلبني  ضياٍء  شعاُع   البعيدة، 

محطّم الفقار؛

 فجثوت عىل ركبتي خائَر القوى دون حراٍك، وضعت يدَي فوَق

 فؤادي -خشية أن يُخلع - ورصخت بكل وجع الدنيا، بكل ما فيها

 :من أمل وقهر وخوف

أنت بأيب  الله،  رسول  يا  الله،  رسول  يا  الله،  رسول   يا 

وأهيل، ونفيس  قلبي  فداك  وجسدي،  وروحي   وأمي 

وزخرفها ودنياي  مايل  فداك  وزوجي،  ولدي  .فداك 
سكينًة فوهبته  قلبي؛  شغاف  المست  طاهرٌة  نبوية   نَسمٌة 

جبيني ألمّرغ  مسجدي  مستقبالً  رأيس  طأطأُت   وسالماً، 

فبىك ركبتّي  عىل  يديَّ  أسندت  خالقي،  عتبات   وأطرق 

وانطلق مهدي،  يف  حتّى  ملرة  أبِك  مل  ويكأين  دموعاً،   قلبي 

شفة ببنت  فيها  أنبُس  التي  األوىل  املرَة  ويكأنها   :لساين 

 

 يا رسول الله: فُطرُت عىل صوٍت يهمُس يف مسامعي ُمدندناً بأشهُد

مباِء وغسلوه  صدري  ُشقَّ  فؤادي،  يف  حبِّك  بذرُة  لتُغرس   وأشهُد 

يف به  أهتدي  الذي  النور  ومازلت  كنت  عشقك،  برحيِق    ذكرك، 

 سريي، مضت بنا السنوَن واألعوام، وتعلمنا الصرب يف مدرسة حياتك،

 تعلمنا من حكمتك والحب والسالم يف هديك، تعلمنا القّوة والعزّة

السيف يف وجه السالطني وامللوك الحق من سيفك، ولو كان   يف 

.الذين سلكوا مسلك فرعون وهامان

!!...... ولكن

 ُخِنقت زفرايت بَعربٍة يف زحمة الكلامت، وعاد الصمت ليسوَد الحال

 :لربهٍة؛ فغلبته وومضيُت أقول

يا رسول الله

سحقوا أحالمنا

قتلوا شبابنا

شّوهوا تاريخنا

أفسدوا ِفَكرنا

...يا رسول الله
 تدري ما أحدثوا من بعدك شباب تاه يف دوامة الجهل والفشل ومىض

املتحّزبة وعبوديته  املقادة  وناصيته  املقّزع،  بشعرِه  الضّب   إىل جحر 

 وجاهليّته املرّصعة مبصطلحاتها الحضارية، توىّل أمرنا سفاؤنا واتّبعهم

بأقدارنا، عاثوا بِخيارنا وبأرزاقنا، وأدوا أحالمنا، عبثوا   أراذلنا وبطشوا 

 مبكارم عروبتنا فساداً ما بعده فساد، سيّجوا حول أجسادهم قداسة

 األرض فارتبطت بالدنا بأسامئهم العفنة، حتى إذا ثرنا أذاقونا حميم

.الذل أنكاالً وانتهكوا كل الحرمات

قتلوا أخي يا رسول الله

قتلوا أخي يا رسول الله

استحيوا نساءنا ويتّموا أطفالنا

انتهكوا كل حرمة أوجدها الله يف أرضه

أجربوا مستضعفينا عىل السجود والركوع بني يدي جالديهم، دون الله

من ويتلون  الله،  رسول  يا  باسمك  يتكلمون  ذكور  ذلك  يف   أعانهم 

 أحاديثك، ويبكون يف حرضة ذكرك بكاء التامسيح، لحًى تقاُس باألمتار

 وتدهُن بالزيت والخيار، لفافات من قامٍش أبيَض كأنه الليل لظلمته

 تدور فوق الرؤوِس بأذرٍع من نار، أفتوا بفسقنا، أفتوا بتطرفنا، بطردنا

.وقتلنا

 يا رسول الله أيحق للحاكم أن يزين نصف ساعة كاملة عىل شاشات

التلفاز دون أن يعاقب؟؟؟

أيحق له قتل كل من يخالفه؟؟

أيحق له أن يسجن ويبطش دون رادع؟

أيحق له أن يسق وينهب أموال الخلق دومنا حساب؟

فكانوا شيطانهم؛  وأقرّه  هواهم،  ووافق  به،  وأفتوا  أرادوه،  ما   هذا 

.كالذي كفر والله ال يهدي القوم الكافرين

 يا حبيب الله عذراً؛ فقد علت نربيت ومل أغضض من صويت يف حرضتك،

 عذراً؛ فهو مهام ارتفع دون همسك يا حبيبي؛ القلب قد امتأل من قهر

... الدنيا وظلمها

حالنا تبيك  شكايٍة  الشباب؛  معظم  حال  بشكاية هي  ينطلق   ولساين 

.وتبوح بأسقامنا

 أتدري يا نبي الله؟

 صارت هجرُة أوطانِنا أسمى حلم يعيشه شبابنا ويسعون إىل تحقيقه

وال بك رسوالً، لكنهم رباً  بالله  الهجرُة إىل بالد ال تؤمن   -وأنا منهم- 

 أقاموا العدل وأحّقوا الحقوق ورفعوا بناصية الشعوب وارتقوا بكرامة

.اإلنسان، فرّطنا بوصيّتك؛ ففعلوا هم

 مقرّصون؟ نعم مقرصون، ومذنبون؟ أجل مذنبون، وما عصيناك

...عمداً قط، ولكنه هوان أنفسنا وضعف قلو بنا

 سيدي يا رسول الله

....... هديك  وعىل  طريقك  عىل  أنهم  يدعون  أقواٌم  جاءنا   قد 

 يكفرون كل من خالفهم يف نهجهم ...فكنت كافرا يف عقيدتهم.

 .... استحلوا دمي وعريض يا رسول الله ...قتلوا من قتلوا ...رشدوا

الله، رسول  يا   ..... بالدنا  إىل  قوة  ذي  كل  واستجلبوا   وهجروا 

ومظلوم ظامل  بني  فرق  ...ال  املوت  هو  منهم  الوحيد   عزاؤنا 

.... بكل يشء  الله  سنخرب  هناك  الله..  رسول  يا  هناك   ...ولكن 

هناك عندما ينادي الجبار: ملن امللك اليوم؟؟

....فليجب جبابرة األرض وطواغيتها إن استطاعوا إىل ذلك سبيالً

دعوتك يف  األرض  أهل  من  لقيَت  ما   .... الله  رسول  يا   عزاؤنا 

رسول يا  ...طردوك  وعشريتك  أهلُك  بك  فعله  ما  عزاؤنا   .... 

القهر - كم من  الله  يا رسول  أنت وأمي  بأيب   - ...عذبوك   الله 

 والحزن حّملوك يا رسول الله ...ألجل ماذا؟؟؟!!!!! .... ألجل الحق

 ...ونحن عليه بإذن الله حتى تزهق الروُح يف سبيله ..... اعذرين

الثكاىل وصوت القلب آهات  الله...يف  يا رسول  الحديث   لطول 

 الظلم وقهر الرجال .....  معك يا أغىل من الروح والجسد ...عىل

 خطاك وعىل دربك بإذن الله .... يوم نالقك وأنت راض عنا، عىل

.... عند الله  الله. عند الحوض لقياك يا رسول   العهد يا رسول 

الحوض يا رسول الله... صىل الله عليك وسلم

 يا رسول الله: والله نحبُّك، ونحبُّ من يحبّك، وكل عمل صالح

.يصل بنا إىل ُحبِّك

الله: ديننا اإلسالم ال نرتيض به بديالً، قد آمنا يا رسول   حبيبي 

 ،بأركانه دون نقٍص



قوة التأثري اإلسالمي

ا

 لقد انطلق املسلمون من قرآنهم الذي يقول: “َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثَى

“َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن

َوابْتَُغوا“ اأْلَرِْض  يِف  وا  فَانْترَِشُ اَلُة  الصَّ قُِضيَِت   فَِإَذا 

تُْفلُِحوَن لََعلَُّكْم  كَِثريًا  اللََّه  َواذْكُُروا  اللَِّه  فَْضِل  “ِمْن 

يزرع وال  غرًسا،  مسلم  يَغرس  “ال  يوجههم:  الذي  نبيهم   ومن 

صدقة له  كانت  إال  يشء  وال  دابة  وال  إنسان  منه  فيأكل  “زرًعا 

ومنافعهم، الناس  ألجل  والنفيس  بالغايل  ُمضحني  األرض  يف   انطلقوا 

النبوة عرص  يف  التاريخ  درست  لو  األوىل  الوهلة  من  هذا  لتدرك   وإنك 

وليست املهتدين..  من  بعدهم  ومن  الرشاد  أمئة  عصور  من  بعده   وما 

محققة نتيجة  هي  إمنا  وانتهت!؛  كانت  فردية  زمنية  حالة   هي 

األفراد حياة  يف  اإلسالمي  التطبيق  يف  الكامنة  األسباب  . بتحقق 

 إذا علمت هذا؛ علمت أن متدن الحضارة األوروبية حديثًا وتطورها الباهر يف شتى

 املجاالت والفنون؛ هذا الرُقي الظاهر ليس من اخرتاع العقل األورويب الخالص ،

.كام أن الغرب ليس هو الذي ابتدع وابتكر االزدهار اإلنساين العام يف هذه الحياة

الفضل  صاحب  الغرب  إن  يُقال:  أال  أجل  ومن  هذا،   وألجل 

املبهرة وجهوده  بعقليته  جمعاء  اإلنسانيّة  عىل  .األمثل 

 فإننا نقف هنا يف هذا البحث مع مثال واحد من أمثلة الحضارة اإلسالمية؛ 

 موضحني إسهامات املسلمني العرب يف قيام هذه الحضارة الحديثة ويف صناعة

 هذا الرُقي والتمدن، ومنهجنا يف بحثنا هذا هو منهج موضوعي ُمنصف؛ كام كان

 مذهب كبار املسترشقني الغربيني املُنصفني أمثال “مونتجمري وات“ و “غوستاف

 لوبون“ و “زيغريد هونكه“ وغريهم من العلامء األفاضل الذين أعطوا كل ذي

.حق حقه، ونسبوا لكل مالك فكره وآراءه واجتهاداته وعطاياه يف هذه الحياة

يف البعض  ينتهجه  الذي  الخفي  التزييف  لنوضح   وأيًضا 

الغالب “سيادة  منطلق  من  غريب  يشء  لكل  .“الرتويج 

يُحاولون التي  التاريخية  الحقيقة   وألجل 

ُحسن واضح  بجالء  تقرر  والتي   طمسها؛ 

الطبيعة اإلسالمية يف املجتمع والحياة , كان هذا البحث موضحا التمدن اإلسالمي

بل  الناس؛  وقاد  الدولة  حكم  عندما   الحضاري 

أفواًجا الناس  دخله  حتى  األمم  كل  يف  أثّر  . إنه 

 

 فلو صح أن يُـــقال عىل التطور املادي يف الغرب حـــضارة ؛ فــالحق أن اإلسالم عندما حكم 

الرُقــي بـــ“  عليها  وزاد  كبرية,  عظيمة  مادية  نهضة  وصنع  حضارة   أوجد 

مثال عىل ذلك , واألندلس  اآلن  املتطورة  الغرب  تفقدة دول  الذي   “  .األخالقي 

التاسع القرن  أواخر  يف  الكبري  الري  مهندس  ويلكوكس“  “ويليام   ويشهد 

“إن يقول:  حني  حق  شهادة  العرشين  القرن  وأوائل  امليالدي   عرش 

أعامل يشبه  املاضية  األيام  يف  العراق  ري  يف  املسلمني  الخلفاء   عمل 

العرص هذا  يف  وأسرتاليا  األمريكية  املتحدة  والواليات  مرص  يف  .“الري 

يعرف ومل  قبل  من  تستحدث  مل  أشياء  املادة  من  االستحداث   فليس 

يف الحقيقي  التقدم  إمنا  التقدم،  عىل  دليال  هذا  ليس  مثلها..    الناس 

واالستعالء بالبرشي،  االرتقاء  يف  واالبتكارات  املصنوعات  هذه   تسخري 

ومستلزماته احتياجاته  وتلبية  اإلنسان  وخدمة  اإلنسانية،   .بالقيمة 

ليست  تكن يف غريها..  مل  إمكانيات  بها  الطائرات  أحدث  طائرة من   فليست 

تقتله!. ومل  اإلنسان  خدمة  إذا  إال  والتقدم  الحضارة  عىل  عالمة  الطائرة   هذه 

املادية فـــهو يف جاهلية وإن تقدم يف  اإلنسانية  اإلنسان وأهان   !فمن حارب 

 هذه الحقيقة التي لطاملا مل تغب عن ذوي الخربة والعلم، والتي مل تكن العصبية

 الغربية لتمنعها عن املُنصفني من أبنائها؛ حتى رأينا االبن الغريب الكبري مونتجموري

 وات يعرتف بفضل اإلسالم واملسلمني فيقول: “إننا -معرش األوروبيني- نأىب يف عناد

 أن نُِقرَّ بفضل اإلسالم الحضاري علينا، ومنيل أحيانًا إىل التهوين من قدر وأهمية

ا، والواجب  التأثري اإلسالمي يف تراثنا، بل ونتجاهل هذا التأثري أحيانًا تجاهالً تامًّ

 علينا من أجل إرساء دعائم عالقات أفضل مع العرب واملسلمني، أن نعرتف اعرتافًا

ا إنكاره أو إخفاء معامله فال يدل إال عىل كربياء زائف أمَّ .“كامالً بهذا الفضل، 

التخلف دين  “اإلسالم  يقول:  قائل  تسمع  قد   إنك 

والتحّجر الجمود  أهل  املسلمون  “!والرجعيّة. 

هذا، زماننا  يف  الكلامت  هذه  أمثال  نسمع  ما   كثريًا 

نعلم ال  صيغت؟  منهج  وبأي  قيلت؟  حق  !بأي 

وظروفهم املسلمني  أوضاع  عىل  قياًسا  هذا  إن  يُقال:  .قد 

هذا ميثل  هل  منهم؟  مقصود  وضع  الحايل  املسلمني  وضع  هل   لكن 

ودينهم؟ املسلمني  عقيدة  املسلمة؛  املجتمعات  فيه  تغرق  التي  الفساد 

املوضوعة الخطط  من  الفساد،  أقول  وال  اإلفساد؛  هذا   إن 

تاريخ درسوا  أُناس  قبل  من  واإلسالمية،  العربية  بالدنا   لتدمري 

عظياًم إيجابيًا  تأثريًا  الحياة  يف  املؤثرة  طبيعته  وعلموا  .اإلسالم 

 هل “العلامنية“ فعاًل هي الطريق للتحرر من األغالل الدينية واالستبدادية كام

يتغنى الغرب؟ وهل ترك الغرب املجال للعلامنية فعاًل كام يقولون ونبذ الدين ؟

خرجت؟ وضع  أي  ومن   ، “العلامنية“  فكرة  ظهرت  وكيف 

أمثلة الخطاب  بن  عمر  أمثال  املرشفة  الدينية  النامذج  فعاًل  وهل 

؟ تتكرر  لن 

كل برفع  تنادي  للغرب  “التابعة“  العقلية  تزال  وال  كانت   لقد 

بعيد من  دينية  وجهة  له  أن  لو  حتى  بالدين؛  يتعلق  !يشء 

للناس، التاريخية  الحقيقة  إظهار  ُمحاولني  البحث  هذا  يف  نتناوله  ما   وهذا 

كان )كام  قادر  ومغاربها  األرض  مشارق  يف  يُحاربونه  الذي  اإلسالم  أن   وبيان 

منهج وفق  كلها  الحياة  وصياغة  العادلة  القيادة  عىل  وسيظل  قبل(   من 

التي ال تُحايب أحد عىل أحد مهام كان دينه أو عرقه أو نسبه !العدالة املطلقة 

https://drive.google.com/file/d/1jfEEIXMaEu1w_RUdSm3D-

qmu_8UIuQkXP/view

http://drive.google.com/file/d/1jfEEIXMaEu1w_RUdSm3Dqmu_8UIuQkXP/view
http://drive.google.com/file/d/1jfEEIXMaEu1w_RUdSm3Dqmu_8UIuQkXP/view
http://drive.google.com/file/d/1jfEEIXMaEu1w_RUdSm3Dqmu_8UIuQkXP/view


عليه الله  صىل  محمٍد-  النبيِّ   سياسُة 

 وسلم- يف بناء الدولة والتغيري املجتمعيِّ

!الشامِل

 الكاتب: صالح الكحييل

 لقد دفعتني مجلُة “خطوة“ للحديث عن شخصية النبي 

 صىل الله عليه وسلم املتمثلة بالشخصية السياسية والرتبوية،

 والحقيقة أن الحديث عن شخصيٍة عظيمٍة وصفها الله يف

آية رقم ٤ الطارق  َعِظيٍم“ سورة  ُخلٍق  لََعىَل   كتابه “وإِنََّك 

عن وصِفه؛ يتجرأَ  أْن  وَخِجاًل  بل  املرُء حائرًا وعاجزًا   يقُف 

 ألنَّه َمْهاَم بَلََغ ِمْن بياٍن وبالغٍة فلْن يَبْلَُغ بيشٍء ِمْن َمَقاِمه

 ولو ِمثَْقاَل ذرٍة، فهو عظيٌم كام وصَفه اللُه، ولكْن َحْسبَُنا ِمْن

 هذا املقاِل أْن نقْف عْند بعِض مواقفه وشخصيته واالقتداِء

 به، فهو الرسوُل واملريبُّ واملعلُم اإلداريُّ والسيايسُّ واملفكُر

 والقياديُّ واملصلُح وهو القدوُة املُثىْل يف كِل شؤوِن حياته

الله رَُسوِل  يِف  لَُكْم  كَاَن  “لََقْد  وأفعالِه،  وأقواله   وترصفاته 

.أُْسَوٌة َحَسَنٌة “سورة األحزاب آية رقم ٢١ أُسوٌة يف كل يشٍء

كرسوٍل بُعث  وسلم-  عليه  الله  صىل   - النبيَّ  أنَّ   صحيٌح 

النجم الَْهَوى“ سورة  َعْن  يَْنِطُق  “َوَما  َربِّه  ِمْن  إليه   يُوحى 

 آية رقم ٣.؛ َوقَْد تجُد عْند كثريٍ تحفظًا ِمْن وصِف الرسوِل

هذه وغري  واملفكِر  بالسيايسِّ  وسلم-  عليه  الله  صىل   - 

يليُق به هو ا ما  إمنَّ القادُة؛  يتبناها  التي   األلقاب العرصية 

 ذلك الوصف الذي رشَّفه الله به كام يف كتاب الله الكريم:

 “وما محمٌد إال رسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِه الْرُِّسل“ سورة آل

 عمران آية رقم ١٤٤ ومع هذا ال يُنكر أحٌد آَمَن به، وامتثَل

 أمرِه، ووقَف عىل ِسريَتِه أنَّ النبيَّ - صىل الله عليه وسلم-

 أحدَث تغيريًا مجتمعيًا شاماًل، فكان يعيُش قبَل ِبعثتَه عىل

الحكيمِة بسياسته  فاستطاَع  والضياِع،  والغوايِة   الضاللِة 

 وشخصيته العظيمِة أْن يُخرَج الناَس من الظلامِت إىل النوِر،

َغرِبها إىل  رَشِقها  ِمْن  الُدنيا  لها  دانت  دولًة  فيهم  .وأقاَم 

 بُعث النبيُّ - صىل الله عليه وسلم- عىل مجتمعٍ ميثُل صورًة

 مصغرًة ِمَن العامِل كلِه، فسدْت فيه الحياُة، وُهدمْت القيُم

!واألخالُق، وتجرَد اإلنساُن من التَّكريِم اإللهيِّ الذي وهبه

ويسجُد والشجَر،  الحجَر،  يعبُد  ُه   وجدَّ

رًضا وال  نفًعا  ولنفِسه  له  ميلُُك  ال   .. ملْن 

، والبغيِّ والظلِم،  بالفجوِر،  ُملئ  مجتمًعا   رأى 

والِبغاِء كِر،  والسُّ الخمِر،  ومعاقِر   ،  .والتَّعصبِّ

لصدِقه النَّاُس  فأحبَه  وضالٍل،  غوايٍة  من  فيهم  وما  قوَمه،   اعتزل 

ُمخالًفا كان  وإْن  األمنِي؛  ادِق  بالصَّ قوِمه  بني  وُسّمي   وأمانِته، 

يُحجب ال  الَّذي  الحقُّ  لكنَّه  ويعتقدون؛  يعبدون  فيام  !لهم 

 تُصّور لنا أمُّ املؤمنني خديجة - ريض الله- عْنها شخصيَة النَّبيِّ - صىل

عليه الوحيِّ  نزوِل  عْند  وأخالِقه  وسلوكِه  حياتِه  يف  وسلم-  عليه   الله 

التي وهي  سعيه،  يَُخيَِّب  لْن  اللَه  أنَّ  يقنٍي  ِمْن  نفِسها  قرارِة  يف   لاَِم 

 كانت نِْعَم العوُن والسنُد والقدوُة األوىل للمرأِة املسلمِة، فبذلت ألجله

وذلك تِه،  وشدَّ كربِته،  يف  وآنستُْه  فواستُْه  لها،  ما  وكلَّ  ومالها   حياتها 

 حينام نزَل الوحيُّ عليه - صىل الله عليه وسلم- ورجع إليها خائًفا وِجاًل

 وقال : “لََقْد ِخْفُت َعىَل نَْفيِس“ فقالْت - ريض الله عنها-: “ كَالَّ والله

 لْن يَْخِزيََك اللُه أبًدا إِنَّك لَتَصَل الرَّحَم وتَصُدَق الحديَث وتَحمَل الكّل

هِر“ متفق عليه  .وتَكسَب املعدوَم وتُقري الضيَف وتُعنَي عىل نوائَب الدَّ

هذه بكلمتها  وعززْت  وصدقْت،  قريٍش  حكيمُة  به  شهدْت  ما   هذا 

بالرسالِة نبيه  عىل  الله  أنزل  إْن  وما  الكريِم،  وزوجها  خليلها   نفسيَة 

كلِّ وعىل  عليه  وساُموا  وحاربُوه  عاُدوه  حتى  قوِمه  عىل   وبعثَُه 

الله صىل   - بسياسته  استطاَع  لكنَّه  العذاِب؛  أصناَف  به  آَمَن   َمْن 

كثريٍ عىل  يُؤثَِّر  أْن  الصادقة  وشخصيته  وحكمته  وسلم-   عليه 

واإلصالِح الدعوِة  يف  معه  وجاهدوا  وصابروا  فصربوا  قومه،  !من 

وسلم- عليه  الله  صىل   - البرشية  تجربته  عند  نقَف  أْن  ِبَنا   وحرٌي 

ناجحًة سياسيًة  منظومًة  شكَّل  الَّذي  اإللهيِّ  بالوحيِّ   املتعانقِة 

بعده ِمْن  جاء  وَمْن  أصحابه  بها  أخذ  والبناِء،  للتطويِر   . . وقابلًة 

 لاَمَّ ضيَّق عليه قوُمه يف دعوته اإلصالحية أَمَر أصحابَه بالهجرِة إىل الحبشِة

 وإخراجهم من طوِر وُمحيِط قوِمه وإقليِمه لِيَجَد له ولهم موطًنا آمًنا

 يُقيم فيه نظام دعوته، ثمَّ ما لَِبَث أْن وجد حبَل وصٍل مع آخرين غرَي

 قوِمه، إذ كانت انطالقته األوىل يف تأسيِس مجتمعٍ آمٍن وميتثُل ألمرِه

 ونهيه يف بيعتي العقبة األوىل والثانية متهيًدا لهجرته املباركة وتهيئته

ديِنهم أموَر  لِيَُعلَِّمهم  أصحابه  من  بعًضا  أرسل  بأْن  املجتمع  .لذلك 

ص

 لقد شكَّلت الهجرُة النبويُة تغيريًا شاماًل يف مساِر التاريِخ، وكام يذكُر

كافِة اإلسالميِة عىل  الدولِة  لبزوِغ مرحلِة  إعالنًا  كانت  أنها   املؤرخون 

 .املستوياِت التعليميِة والسياسيِة واالجتامعيِة واالقتصاديِة والعسكريِة

صىل  - النبيِّ  للسياِس  والعرصيِّ  املنطقيِّ  التوصيِف  هذا  عىل   وبناًء 

 الله عليه وسلم- يف املدينة، فإنَّ النبيَّ - صىل الله عليه وسلم- أقام

، ثمَّ ما لبث  نظاًما سياسيًّا جمَع بنَْيَ الجانِب املاديِّ والجانِب الروحيِّ

 !أْن امتزَج املجتمُع بالجانبني حتى أقام تكافاًل اجتامعيًّا ليس له نظرٌي

واألنصار املهاجرين  بني  باملؤاخاِة  املتمثُل  الروحيُّ   فالجانُب 

يف الرشيعِة  نصوُص  رعته  والتي  جميًعا  بينهم  القلوب   وتأليف 

-وإْن املسجِد  بناِء  يف  املتمثُل  املاديُّ  والجانُب  كثريٍة،   مواضَع 

التي املدينِة  ووثيقُة  واألسواُق  والجيُش  روحيًّا-  موطًنا   كان 

سكانها، كافِة  عىل  املدينَّ  املجتمَع  يُنظم  دستوريًّا  نظاًما   تُعترب 

املسلمني غري  من  وغريهم  اليهود  وبني  أنفسهم  املسلمني  .بني 

املسلمون يتصدى  أْن  الوثيقِة  مقتضياِت  يف  جاء  ما  أهمُّ   وكان 

عليهم خارجيٍّ  عدواٍن  أليِّ  الفصائل  وجميُع   . . واليهوُد 

صارت فيه  مبا  األطراف  جميع  وإقرار  الدستور  هذا   وبإبرام 

وسلم- عليه  الله  صىل   - محمٌد  النبيُّ  يرأُسها  وفاقيًة  دولًة  املدينة 

الحقوِق كافَة  كفلت  بها  إذ  للدولِة،  األوىل  املرجعيُة  وصارت   ، 

واحرتاِم الشعائَر  ومامرسِة  واالعتقاِد  الحريِة  كحقِّ   اإلنسانيِة 

واملساواِة والعدِل  والعدوان،  التعدي  وعدم  اآلخرين  .حقوِق 

القائُم هو  وسلم-  عليه  الله  صىل   - النبيُّ   وكان 

والتنفيذيِة والقضائيِة  الترشيعيِة  السلطِة  .عىل 

 لقد استطاع النبيُّ - صىل الله عليه وسلم- أْن يُقيَم دولًة يف املدينة

وكانت العاملني،  الحياِة عىل  ونظاِم  النوِر  نرَْشِ  يف  األوىل  اللبنَة   كانت 

من الدولُة  تحتاُجه  قد  ما  أهمِّ  عىل  اشتملت  قد  الوثيقُة   هذه 

القرآُن وظلَّ  باألفراد،  األفراد  وعالقة  واإلدارية،  الدستورية   مقوماتها 

خاللها للمسلمني  يرسُم  سنة  عرش  إحدى  املدينة  يف  يتنزل   الكريُم 

 مناهَج الحياِة ويريس مبادئَ الحكِم وأصوَل السياسِة وشؤوَن املجتمعِ،

وقوانني العدِل  وقواعَد  التقايض  وأُسَس  والحراِم  الحالِل   وأحكاَم 

 الدولِة املسلمِة يف الداخِل والخارِج، والسنَة الرشيفَة هي الداعُم لكلِّ

وأفعاله بأقواله  وسلم-  عليه  الله  صىل   - شخصه  يف  واملتمثلة   .هذا 

فسد الَّذي  املجتمعِ  هذا  يف  وسلم-  عليه  الله  صىل   - النبيُّ   عاَش 

بعنايِة محاطًا  عاَش  لكنَّه  أحوالِِه،  كافِة  عىل  الحياِة  نظاُم   فيه 

حتى بنفسه  بدًءا  والتغيري؛  لإلصالح  وتهيئته  لُه،  ورعايته  الله 



يف اإلمياِن  دولَة  أقام  وسلم-  عليه  الله  صىل   -  فالرسوُل 

خالِل من  والعقوِل  الواقعِ  يف  السياسِة  ودولَة   القلوِب 

الناِس، أموَر   ُ تُسريِّ والتي  املتكاملِة،  اإلصالحيِة   منظومِته 

بوجودهم تربطهم  التي  والعالقاِت  األسِس  كافَة   وتُنظِّم 

وعال جلَّ  وربهم  بخالِقهم  ذلك  كلِّ  وقبل  حولهم   .ومبَْن 

وشامئله بأخالقه  وسلم-  عليه  الله  صىل   - النبيُّ  اقتلَع   لقد 

“ليَس فقال:  وجراثيمها  الجاهليِة  بذوَر  الحكيمة   وسياسته 

عصبيٍة عىل  قاتل  َمْن  منَّا  وليس  عصبيٍة  إىل  دعا  َمْن   ِمنَّا 

جمع الذي  البرُش  وهو  عصبيٍة“  عىل  مات  َمْن  منَّا   وليس 

الحسِن معاين  وأبلَغ  والكامِل  الجامِل  صفاِت  أسَس  له   الله 

 !اإلنساينِّ، فَمْن رآه بداهة ًهابَه، وَمْن خالطَه وَمْن عرِفَه أحبَّه

 :يقوُل ناعته

 مل أَر قبله وال بعده مثله، فاندفع إليه الحُب الصادُق كام يندفُع

كانجذاب والقلوُب  النفوُس  إليه  وانجذبْت  الحدوِر،  إىل   املاُء 

ا القلوب واألرواح عىل ميعاد، وأحبَّه  الحديد للمغناطيس، كـأمنَّ

 رجاُل أمته وأطاعوه حبًا وطاعًة مل يُسمْع مبثلها يف تاريِخ العشاقِّ

 املتيمني، ووقَع من فوارق الحب والتفاين يف طاعته وإيثاره عىل

.النفِس واألهِل واملاِل والولِد ما ملْ يحدْث قبله ولْن يحدَث بعده

ومكانته، شأنه  وعلوِّ  خلقه،  لعظيِم  إال  ذلك   وما 

وسلم عليه  الله  صىل   - وحكمته  سياسته  .-وبليغِ 

اإلسالُم “ليس  جرالد:  فتزر  املسترشُق   يقوُل 

أيًضا سيايسٌّ  نظاٌم  ولكنَّه  فحسب؛   (“ديًنا 

النوَر بعده  من  عليهم-  الله  رضوان   - أصحابُه  حمَل  هذا   وعىل 

دولَة وأقاموا  النوِر  إىل  الظلامِت  من  النَّاس  فأخرجوا  به  جاء   الذي 

بكر أبو  بعده  من  الخليفُة  نعم  فكان  واملغرِب،  املرشِق  يف   اإلسالِم 

ما كلَّ  وبذَل  قَّه  الرجاِل وصدَّ به من  آمَن  أول من  عنه-  الله   - ريض 

يف اإلبَل  ألبيه  يرعى  كان  الذي  الفاروُق  عمُر  وأصبَح  ألجلِه،   ميلُك 

وعصاميته بعبقريته  العاملَ  يفاجُئ  به  إذ  ينهرُه  يزجرُه  مكَة   شعاِب 

تفوقهام إسالميًة  دولًة  ويؤسُس  ومملكتهام  وقيرص  كسى   ويدحُر 

والعدِل والتقوى  والزهِد  الورِع  عن  فضاًل  والنظاِم  اإلدارِة   يف 

الله عنهام - ريض  ثمَّ عثامن وعيل  الحكميِة،  والسياسِة   . -واملساواِة 

كان أْن  بعد  البلدان  بسيفه  فتح  الذي  الوليد  بن   وخالد 

باطٍل عىل  إال  يقوُم  ال  ضيقٍّ  نطاق  يف  إسالمه  قبل  !قامئًا 

يقوُد والصالِح  والرفِق  األمانِة  صاحُب  الجراح  بن  عبيدة   وهذا 

العاص بن  وعمرو  الشام،  ربوِع  من  هرقل  ويطرُد  املسلمني   رسايا 

وسامل الحبيش  وبالل  الفاريس  وسلامن  وقاص  أيب  بن  وسعد 

عنهم- الله  ريض   - الصحابة  من  وغريهم  وأسامة   وزيد 

اإلسالِم ونرِش  العدِل  إقامة  يف  املالحِم  أروَع   .يسطرون 

وعبدالله يارس  بن  وعامر  الدرداء  وأبو  واملقداد  ذر  أبو   وهذا 

والعباد الزهاد  خرية  من  كعب  بن  وأيب  جبل  بن  ومعاذ  عمر   بن 

 وعائشة وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن العباس أصبحوا يف أحضاِن النبيِّ -

!صىل الله عليه وسلم - من العلامء العاملني فريض الله عن الصحابة أجمعني

 لقد كانت املدينُة نقطَة انطالقٍة لهؤالِء يف تبليغِ رسالِة النبيِّ -

 صىل الله عليه وسلم- الخالدة وإقامة الدولة اإلسالمية العادلة،

ت رسالتُه - صىل  فحملوها؛ وحملها من هم بعدهم؛ حتى عمَّ

 الله عليه وسلم- مساحًة واسعًة يف الربِّ والبحرِّ من األرض فمن

 املحيط األطليس غربًا ومناطق واسعٍة من غرب أوروبا وجنوبها،

 ومناطق فسيحٍة من غرب آسيا وجنوبها، إىل أكرث أهل الصني

.وروسية رشقًا، وكل شامل إفريقية وأوسطها

أقاموا دولة اإلسالم يف نفوسهم فقامت لهم عىل واقعهم  لقد 

الصالحات وعملوا  منكم  آمنوا  الذين  الله  “وعد  الله:   وصدق 

لهم ارتىض  الذي  دينهم  لهم  وليمكنن  األرض  يف   ليستخلفنهم 

 وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون يب شيئا

آية الصف  الفاسقون“ سورة  فأولئك هم  ذلك  بعد  كفر   ومن 

رقم ٥٥

 وختاًما أقوُل: أنَّ كلَّ خطوٍة كان يخطوها النبيُّ - صىل الله عليه

ونقتفي نقف عندها  أْن  ِبَنا  اإلسالِم حريُّ  دولِة   وسلم- إلقامة 

 أثرَها ومنتثُل سريَها ونبذُل األسباَب إلقامتها أواًل يف نفوسنا ثمَّ

.ِمْن حولنا

مجرَد يكْن  ملْ  اإلسالَم  أنَّ  واضًحا  صار  :“عندئٍذ  جب  األستاُذ   ويقوُل 

ا استوجَب إقامَة مجتمعٍ مستقٍل، له أسلوبُه  عقائَد دينيٍة فرديٍة، وإمنَّ

) (“املعنُي يف الحكِم، وأنظمتُه الخاصُة به

 والشواهُد ملثل هؤالِء كثريٌة، والحقيقُة أنَّنا لسنا بحاجٍة إليرادها وقد زكاه

الله من فوِق سبعِ سامواٍت “وإِنََّك لََعىَل ُخلٍِق َعِظيم“ سورة الطارق آية رقم :٤



أمل غري محسوس
الكاتب: محمد رعد

أبيه، زوجة  أفعال  ويرُتِجُم  هذا  كل  يفهم  أن  رضيعٍ  لطفٍل   كيف 

عنها رغامً  بأرمٍل  وتزوجت  أوانها،  قبل  بكورتها  فقدت  ..التي 

السعيدة أوقاتها  لتميض  بحاجة  أنها  يفهم  أن  له   كيف 

اللحظات، أجمل  يشاركنها  مثلها  مجنونات  فتياٍت   برفقة 

كالفراشات البساتني،  أزاهري  بني  يتنقلن  بكاراً  اختارتهن   لهذا 

العشاق آذان  ويطربن  يغردن،  وكالعصافري  .يطرن، 

 كيف له أن يدرك أنه ال يبرص، وأن املرض سلب منه نظره، كيف سيعلم

.أن للعامل ألوان تزينه وأن للعامل أشكاٌل متيزهم، وأن له صورٌة يراها غريه

وحكايات وأغاٍن  نهار،  ليل  له  تنده  أصواٍت  ليفهم  السبيل   وما 

وجعه يسمع  يكاد  فال  الخلق  يف  مشوهتان  وأذناه  له،  .تحىك 

نصيب، اسمه  من  له  سيكون  أنه  عاّمر  إلقناع  السبيل   كيف 

أذهان يف  خالدة  أفكاراً  ويعّمر  بلده،  إنجازات  يف   وسيشارك 

غريه لها  يسبقه  مل  بإبداعات  رمبا  مقامه  من  ويعيل  .الكثريين، 

أخرى مرة  تنهمر  تزال  ما  األسئلة  ولكّن 

ومن بيئته  عىل  يتعرف  أن  سيستطيع   هل 

تحبه؟ عائلة  من  فرد  أنه  ويشعر  حوله 

.رصاٌخ يعتيل أحاسيس البرش ويشتيك وما من سامع لصوته املبكم

ومن يجّمله،  أمل  غري  من  األمل  هذا  سيبقى   ملتى 

إليه يسعى  حلٍم  غري  ومن  يواسيه،  صرب  .غري 

كهاته؟ حياة  متابعة  عىل  واإلرصار  العزمية  ستأيت  أين  ومن 

املتصدئ؟ الحديدي  سجنه  جدران  ليحطم  القرار  ميلك  ومن 

قصته يف ذهنها وهو جنني ودارت  اخرتق ذهن من حملته،   أنني 

بعد مصريه  فعرفت  له،  معٍد  مبرض  مصابة  وهي  رحمها،   يف 

وإياه نفسها  لرتدي  بطنها،  يف  بطعنة  فأسقطته  املرتقب،   موتها 

املتأزّم طفلها  مع  مشاركته  وقررت  وحدها،  لها  أعد  قد  قرب  .يف 

غري أنني  بغصة،  تنتهي  ابتسامة  معربة،   نظرٌة 

الخفاء يف  تنكس  وروح  صامت،  بكاء  .مسموع، 

نعومة منذ  الداخيل،  باالنتحار  عليه  حكم  القدر  أن  يبدو   عاّمر، 

 أظافره، قد ُرزق بزوجة أٍب تغبط كل يشء، تَُسُّ بكل أمٍر، تداعب كل

.طفٍل تراه، ولكن ليس لعاّمر نصيب من وقتها امليلء بالحقد تجاهه

لتميض محطّمة،  ألعاب  بقايا  بني  رشيداً  وحيداً   تذره 

سناً يصغرنها  اللوايت  رفيقاتها  مع  متسّكعًة  .أيامها 

أم كان  قبيحاً  يتوقف  ال  والعمر  تتقدم  وأيام  متيض   حياٌة 

بكلِّ هكذا  ُخلقت  الحياة  أهذه  يتساءل  مازال  وعاّمر   جميالً، 

ترحم؟ ال  أيٍد  بني  رماه  نصيبه  أن  أم  واإلهامل،  القسوة  هذه 

 يبيك والبكاء ال يجدي، يرصخ وما من سامع، يستغيث فال يغاُث إال

.برصاخ وتوبيخ ولكامت تنهال عليه كسهاٍم حادٍة وسط معركة حاسمة

والحنان؟ بالحب  مملوءاً  رطباً  تسقيني  كانت  التي  أمي  أين 

نهار؟ ليل  ترعاين  كانت  من  أين 

أكفٍّ بني  ورمتني  األيام  يب  تعرثت   كيث 

ومالميس؟ أضلعي  تجرح  خشنة  أشواٌك  ملؤها 

الحنان؟ معنى  تعرف  ال  جائرٍة  لحكم  خضعت  كيف 

أما من خريٍة أبدي رأيي بها؟ أما من أحد يسألني عن حايل فأشيك له؟

منها أرتشف  ناعمة  زهرة  إىل  ويحملني  يجاريني  رفٍق  من   أما 

نفيس؟ بها  وأداعب  حنيناً  عسلها  وأعرص  الطفولة،  رحيق 

أمي؟ وئام  ألستعيد  خدي  تداعب  لطيفة  نسمٍة  من  أما 

يف أنغامها  عىل  ليغفو  نومه  قبل  له  تغني  كانت  من  اختفت   قد 

ليِل طفٍل ُجلُّ ما يحتاجه ليلة، وأتت من تنسيه راحة وهدوء   كل 

باألمان ويشعره  فيه  يغفى  دافئ  وحضن  ورحمة  رأفة  .هو 

ألهذه الدرجة مطلبه كان عظيامً حتى يُردُّ عكساً ويُسجن عىل أثره؟



من عقلية العبيد إىل عقلية الدولة
الكاتبة : مروة طه

يستضاء الذي  النرباس  وسلم( هي  عليه  الله  )صىل  النبي   تعد سرية 

 به يف كافة الجوانب الحياتية واألخروية؛ )لقد كان لكم يف رسول الله

 أسوة حسنة(، فهي أمنوذج عميل وبرنامج واقعي يسرتشد به كل مهتم

.بأمر التغيري والحضارة

 واملتتبع لهذه السرية الندية يدرك كيف كانت الحياة السائدة آنذاك،

..وكيف كانت البيئة مسيطرة عىل العقلية العربية

 والسؤال الذي يطرحه كل مهتم بأمر التغيري والحضارة. ويبحث عن

..إجابته

 كيف استطاع رسول الله )صىل الله عليه وسلم( أن يغري عقلية األعراب

!من عقلية قبلية إىل عقلية الدولة؟

 فلو الحظنا أن املعطيات املوجودة إذ ذاك كانت معطيات صفرية..

من أنه  نستوعب  أن  ميكن  ال   - سرنى  -كام  املعطيات  هذه   ووفق 

!املمكن أن تنقلب عقلية األعراب تلك إىل عقلية أخرى أيا كانت

 لكن ال مانع من أن نعطي ألنفسنا مساحة لتخيل الوضع قبل وبعد

املمكن والسالم.. وهل من  الصالة  عليه  املصطفى  الوحي عىل   نزول 

.حقاً أن يحدث تغيري جذري يف تلك العقلية أو ال

يتعبد مبكان التمر واملاء  الله_ ال ميلك سوى قليل من   رجل _رسول 

الله إليه وحي من  يتنزل  الرابع   موحش _غار حراء_ وهو يف عقده 

 يرتعد خوفاً ويتدثر من شدة ما القاه.. ليؤمر بعدها أن ينزل إىل قوم

واملآثم، الشهوات  بحركة عاصفة من  كانت متوج  التي   يقطنون مكة 

 وكان رجالها أمثلة قوية لنضج األهواء، وشلل األفكار، عصبيات طائشة

 تسامل وتحارب ألجل ناقة أو سباق خيل، تقاليد متوارثة ليصبح نشاط

.)الفرد كله يف هذا النطاق املحدود. )فقه السرية. محمد الغزايل. ص25

 ويف هذا املجتمع الذي مل ينل حظاً ولو قليالً من الحضارة العقلية، جاء

.محمد بن عبد الله لينفذ أمر الوحي ويبلغه

السلب عىل  يعتمد  مرشوعا  يكن  مل  املصطفى  كمرشوع   فمرشوع 

أما السهل أن تغزو وأن تنترص عسكريا  الغارات فمن   والنهب وشن 

جاسم اليقظة.  إىل  الصحوة  )من  آخر.  شأن  فهذا  تنترص حضاريا   أن 

.)سلطان. ص242

 بل كان مرشوعا يتجسد فيه كل مقومات بناء الدولة عىل أسس متينة

 حتى وإن كلفه عرشات السنني. مرشوع يعمل عىل تغيري ما يف العقلية

 من قناعات وأفكار، إذ يعد مرشوع توسع حضاري يستقر فيه اللغة

.والدين أوالً ليسهل البناء عليه

 لكن كيف يكون ذلك يف مجتمع بال إمكانات، مجتمع ال يعرف القراءة

!والكتابة، وليس لهم أي سابقة عهد لتكوين دولة؟

اإلنساين. الوجود  ملعنى  التطور  يف  مرحلة  بعثته  شكلت  محمداً   فالنبي 

كل وفصل  وبني  وضح  وأخطار  أخطاء  من  وحذر  السري،  خط   فرسم 

لأللباب وتفتق  املدارك  تفتح  عاملية  برسالة  بُعث  تُطوى،  وكيف   املراحل 

ص21 السرية.  )فقه  يكون.  أن  يجب  وما  كان  مبا  املعرفة  .)منافذ 

عاىن الذي  األفكار  عامل  بعدها  ليستقيم  رويدا  رويدا  رسالته   فنرش 

متمثالً مفاهيمي  قيمي  اختالل  أولها:  كربى،  اختالالت  ثالثة   من 

عقولهم وتبلدت  تجمدت  فقد  آبائنا(.  عليه  ألفينا  ما  نتبع  )بل   ب 

الرسول خاطبهم  حني  املواجهة  فكانت  األفكار  انتاج  عن   وتوقفت 

يهتدون وال  شيئاً  يعقلون  ال  آباؤهم  كان  )أولو  الله  أوحاه  .)مبا 

 يتبع ذلك إعراض شديد عن التعلم والعلم )جعلوا أصابعهم يف آذانهم...(

 فهو إعراض عن إمكانية تلقي أي معلومة، فواجههم الرسول ب )اقرأ باسم

..ربك الذي خلق...(؛ وتأيت ثالث االختالالت متمثلة ب االعتامد عىل الظن

قوية مواجهة  الله  رسول  واجهها  األفكار  عامل  يف  االختالالت   فهذه 

بها. مصابة  وهي  حضارة  تبنى  أو  دولة  تقام  أن  ميكن  ال  إذ   وشديدة.. 

اختالالت وجدت  وطاملا  ص129،130(.  اليقظة.  إىل  الصحوة   )من 

كذلك تختل  وأن  البد  األشياء  وعامل  العالقات  فعامل  األفكار  عامل  ..يف 

املوجودة  االختالالت  واجه  والسالم  الصالة  عليه  فالرسول   إذن. 

والشبهات، املزاعم  وفند  الحقائق  واوضح  املجتمع،  ذاك  يف   والسائدة 

الفكر أوتاد  ويهز  العقل  يخاطب  والحجج،  والرباهني  األدلة  سوق   .مع 

ويفكر ويفند  ينظم  جهاز  إىل  بالتدريج  العقل   ليتحول 

التابع النمطي  الساذج  التقليد  طور  من  ليخرج   . ..ويستنتج. 

.فيصبح العقل قادراً عىل التحرر من النمطية والعبثية والعشوائية واالنحطاط

،ليسهم يف بناء مجتمع منظم يبني من ثَم دولة لها جذور راسخة قوية متينة

شدتها كانت  مهام  العواصف  بها  تعصف  .ال 

 فبعد أن كان مجتمعاً ساذجاً هم كل فرد بنفسه همه أن يعيش بأي أسلوب

 او ان يتخبط يف الحياة عىل أي وجهة حيث ما وجد القوت واللذة فقد أراح

 واسرتاح.. ليصبح ذاك املجتمع أمة جامعة متامسكة لها عقيدتها تحدد صلتهم

..بالله وتوضح نظرتهم للحياة وتنظم شؤونهم يف الداخل لتمتد صالتهم بالخارج

برباط املبادئ ال  برباط  اتباعه  الله عليه وسلم( ربط  الله )صىل   فرسول 

نهجه عىل  وساروا  الحق  عىل  ثبتوا  كيف  رأينا  ذلك  وألجل   شخيص؛ 

والسالم الصالة  عليه  رحيله  بعد  الحضارة  وبناء  البناء  مسري  .يكملون 

اإلسالم فهموا  حيث  الجبال؛  رسوخ  اإلسالم  مبادئ  فيهم  رسخ   حيث 

العاطفية الناحية  ومن  الحقيقة(،  )معرفة  العقلية  الناحية   من 

وكراهية بها(  آمنوا  التي  للحقيقة  وإعزاز  )حب  ب  املتمثل   كدلك 

ص36 السرية.  فقه  الغزايل.  )محمد  له.  رصيح  وعداء  .)الباطل 



الَجفا بعد  هوًى  يا   أنصفيني 

َهفا قد  وفؤادي  شوقي   زاَد 

األىس  َرغَم  لُقاً  متّنيُت   كم 

دفَا للقلِب  أنِت   صّدقيني 

َسام  قد  إاّل  الورَد  شممُت   ما 

صَفا قد  حبيٍب  من  عطٌر   يّف 

بِسهاٍم  مّني  العيناِن   نالِت 

ُمورفا خدٍّ  ورُد  مّني   ناَل 

تتَهاَدى  إذ  َخطوها  َحيىل 
ُُ أُ  ما 

ألَِفا منها  الَقاَم   فكأّن 

خّدها  يف  الخال  أُحيىل   ما 

احتَفى وبالّروح  ُحسًنا،  زاَدها 

لها ُحسٌن  نُورها  َشمٌس  هي 

ِشفا وللقلِب  نوٌر،  يل   هَي 

َجَفا  قد  حبيٍب  كْم  بالدي   يف 

وفَا ما  غيَاٍب  من  دهٍر   بعد 

بعَدما  حبيبي  يا  قلبي   ماَت 

ُمدنَفا حلًوا  الَوصِل  ريَّا   كان 

أىًس الّشْعِر  لغُة  وتشظّْت 

ُموِجَفا عليالً  قلبي   وبدا 

ويلَها شوقي،  رغم  أتْلَفتْني 

قَرقَفا أنيني  بَثُّ   زُمٌر 

وفؤاٌد واحرتاٌق  فاشتياٌق 

عَفا إذ  لحبيبي  يا   موثٌق، 

ُروحُه  زاُلٌل  َصبًّا،   فارحمْي 

ُمسِفا دهرًا  روُح  يا   هائٌم 

خليٍل من  عذايب  الخلُق  عرَف 

اقرتَفا ما  نَس  ثّم  يل   رقَّ 

ومن  ُحسٍن  من  اللُه  رعاِك   يا 

كلَفا ال  َشذًى  مالْت   زهرٍة 

عاّلتِه  يف  للحزِن   البٌس 

انتَفى ما  عىل  القلِب   صابُر 

َدرَْت؟ ما  تُراها  الّذهِن،  شارُد 

وكَفى فخِذيها  روحي  هَي 

فّواز الزيدان

وال هدف  بال  مظلمة،  حياة  املرأة   عاشت 

الرأي؛ ومكتومة  الحق؛  مهضومة   طموح، 

الظالم؛ فيه  عمَّ  وقت  يف  كثريا   فعانت 

إنه الرحمة؛  مشاعر  كل  فيه   وانطفأت 

إرادتها؛ منها  سلبت  الذي  الوقت   ذلك 

جرمية ترتكب  أن  دون  وقتلت   فوئدت؛ 

انتهكت منها؛  القصاص  العقاب   ليكون 

 حريتها؛ فالقت العنف بكل ألوانه وأشكاله؛

الرجل لها  ينظر  بقسوة؛  ترُضب   فكانت 

 بذل وهوان؛ فيبيع فيها ويشرتي كيفام شاء

من حالًة  تعيش  فكانت  األمثان؛   وبأبخس 

 البؤس والشقاء؛ فتكره عىل الزواج؛ محتقرة

 وال اعتبار لوجودها قال تبارك وتعاىل:“َوإَِذا

َ أََحُدُهم ِباأْلُنثَٰى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو  برُشِّ

َ ِبِه  كَِظيٌم؛ يَتََواَرٰى ِمَن الَْقْوِم ِمن ُسوِء َما برُشِّ

َاِب ۗ ُه يِف الرتُّ  ۗ أمَُيِْسُكُه َعىَلٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ

)أاََل َساَء َما يَْحُكُموَن“سورة النحل )58، 59

الجاهلية   يف  املرأة  عليه  كانت  ما   هذا 

 وإن ذلك مل يكن بعيدا عام تلقاه الغربيات

قد والتي  املعاملة؛  بنفس  يتعاملن   الاليئ 

 قرأت يف نصوص دينها أنها خلقت من أجل

 الرجل ومل يخلق الرجل من أجلها، فيا تُرى

اليوم؟ البائع  يعرضها  التي  السلعة   .!ما 

نفسها لتحرير  الغربية  املرأة   سعت 

 بالطريقة التي ترى فيها الخالص من الظلم

 واالستبداد، فتوجهت للحركة النسوية التي

حيث حقوقها؛  ألخذ  السبيل  أنها   ظنت 

حياتها يف  القتها  التي  القسوة  من   متردت 

حياتها من  بداية  أظفارها؛  نعومة   ومنذ 

الرجال؛ تطاول  بسبب  البغايا؛  تشبه   التي 

نتجت التي  اإلجهاض  لحاالت   وتعرضها 

املرشوعة؛ وغري  املحرمة  العالقات  عن 

فقد غاية  بال  تعيش  الغربية  املرأة   ونجد 

وبعيدة الفكري؛  والترشد  بالتوهان   أحيطت 

البعد عن االستقرار واألمن واألمان؛ فقد  كل 

 فقدت الراحة وكل مشاعر العطف والرعاية؛

أخ وال  ويسندها؛  يحميها  أب  لها  ترى   فال 

إذا معها،  يتعاطفون  أقارب  وال  عليها؛   يحن 

املزعجة تلك  تلجأ   Nagging Woman ملن 

 !؟ Scold Bridle والتي تلجم بلجام التأنيب

وأصحاب  الساسة  استفادة  عن  تساءلنا   ولو 

وتحرير النسوية  موجة  ركوب  من   األموال 

االستفادة؟ تلك  تكمن  فأين   .!املرأة 

بني  ماري  النسوية   “ : Mary Bane تقول 

الجنسني بني  بالتساوي  األبناء  ننشئ   حتى 

العوائل عن  بعيدا  نأخذهم  أن   علينا 

“،وبالفعل مجتمعية  تربية   وتربيتهم 

نسب ووصلت  األرس  من  كثري   تفككت 

تاريخية أرقاما  أمريكا  يف  املترشدين   األوالد 

النيوزويك حيث يف تقرير نرشته صحيفة   يف 

 .عام 2013 عاىن 2.5 مليون طفل من الترشد

 بعد كل ما قامت به املرأة الغربية فهل حققت 

لذلك؟ تسعى  كانت  كام  واملساواة   !الحرية 

 وبكل أسف انتقلت إلينا يف مجتمعنا الرشقي 

بكامل تتمتع  نراها  وبتنا  الغربيات،   عادات 

التضليل اإلعالمي؛ حيث نقل  حريتها بسبب 

 لنا الصورة املزينة بالورود؛ حتى أصبحت املرأة

 املسلمة تراها تعيش سعيدة منطلقة يف حريتها

تحذو أن  وأرادت  قدوة  فاتخذتها  قيود؛   بال 

 .حذوها؛ لكنها ال تعلم أن الواقع مؤمل ومرير

 إن حقيقة أمر الغربيات تكمن يف االستغالل 

 الجنيس بسبب الحرية املطلقة لدى الرجل يف

فهي حق؛  أية  وال  زواج  بال  النساء   استغالل 

الرشعية؛ غري  العالقة  نتيجة  تتحمل   وحدها 

األمريكية اإلحصائيات  دائرة  رصدت   حيث 

املرأة تعيلها  أرسة  مليون   10 هناك   أن 

 وحدها دون وجود أب؛ ففي أمريكا وحدها

مليون طفل أكرث من  باإلجهاض سنويا   يُقتل 

الحكومية األمريكية  املراكز  ذكرته  ما   وهذا 

أنه عىل  وأكدت  األمراض،  عىل   للسيطرة 

جنينا مليون  وأربعون  اثنان  قتل   يتم 

 .باإلجهاض يف أمريكا ما بني عام 1973: 2002

 كذلك العنف األرسي والذي تسبب يف قتلها  

اعتداءات جسدي؛  حسب ما تتعرض له من 

 حيث أكدت وزارة العدل األمريكية أن نسبة

أو زوجا  سواء  الرشيك  قبل  من  النساء   قتل 

فيام باملئة   50٪ و   40 بني  ما  ترتاوح   صديقا 

 يعادل 1320 امرأة تقتل سنويا أي حوايل أربع

أصدقائهن أو  أزواجهن  بواسطة  يوميا   نساء 

األمريكية،وقد العدل  وزارة  قررته  ما   وهذا 

 أكدت عىل ذلك املعاهد الصحية األمريكة بأنه

 يتم قتل ما بني 3 إىل 4 ماليني امرأة يف أمريكا

.تتعرض لالعتداء الجسدي من زوج أو صديق

الذي لإلسالم  تنظر  عندما  املسلمة  املرأة   إن 

أعطى أنه  لوجدت  ونوره؛  بإرشاقته   عّم 

املرأة متتعت  حيث  حقه؛  حق  ذي   لكل 

نعومة منذ  جميل  بكل  كنفه  يف   املسلمة 

قلب ويفرح  أبيها  يتهلل وجه  فقد   أظفارها؛ 

أبوين بني  فتعيش  بها؛  يبرشان  عندما   أمها 

فتتعلم الحياة؛  عليها  يضيئان   مسلمني 

القويم؛ الحسن  السوي  السلوك   منهام 

ويجعالنها التدين؛  صفات  فيها   فيغرسان 

واألمانة والوفاء  الحياء  بأخالق  ..تتمتع 



عند وكالشمس  اكتامله؛  ليلة  يف  كالبدر  الصالحة   فاملرأة 

 إرشاقتها؛ فهي عمود البيت املسلم؛ ألنها من تقدم ألرستها ما

 تبتغيه من حاجيات سواء كانت مادية أو معنوية؛ وينعكس

تحفظ من  فهي  واألقارب؛  األهل  مع  معاملتها  يف   ذلك 

رشع عىل  أبنائها  برتبية  وتتكفل  له؛  بصيانتها  زوجها   غيبة 

الدين بناء أرسة سوية صالحة لخدمة  .الله؛ فتكون سببا يف 

 إن املرأة هي األم؛ األخت؛ الزوجة؛ واالبنة فهي املدرسة األوىل

التي يتعلم منها أبناؤها؛ فيتطبعون بطباعها لشدة تعلقهم وتأثره

بالحنان أنها متدهم  أوقاتهم معها؛ كام  لقضاء معظم  بها   م 

لهم أمانا  األكرث  هي  إذن  واالهتامم؛  والرعاية  .والعطف 

 فعندما تكون املرأة متمسكة بدينها؛ فإنها ترعى شؤون أرستها 

 .بإخالص وحب؛ وتحرص دامئا بأن تريض الله فيمن تعيلهم

 وما علينا فعله بصفتنا مسلمني أن ال نسمح ألعداء اإلسالم بأن

 يتسللوا لنا ببشاعتهم؛ فقد أدركوا أن األخالق والتمسك بالقيم

 واملبادئ الدينية هي األهم يف حياة املجتمعات اإلسالمية؛ وأنها

يجعل اإلسالم  وأن  أوارصها؛  وتقوية  األمة  شأن  لرفعة   السبيل 

 املسلمني يعيشون باملحبة واأللفة فيام بينهم؛ كام حرص الدين

 اإلسالمي عىل حسن اختيار الزوجة؛ ووضع لها صفات يجب أن

املجتمع قيادة  قادرة عىل  لتكون  امرأة مسلمة؛  بها كل   تتمتع 

 بأسس قوية متينة ويف ذلك ُروي أن أبا هريرة روى عن رسول الله

 صىل الله عليه وسلم أنه قال :“ تُنكح املرأة ألربع ملالها ولحسبها

 ولجاملها ولدبنها فاظفر بذات الدين تربت يداك“أخرجه البخاري،

ومسلم،  ،)5090( رقم:  الدين،  يف  األكفاء  باب  النكاح،   كتاب 

الدين، رقم: )1466 باب استحباب نكاح ذات  الرضاع،   .)كتاب 

 فلام كان ذلك هو االهتامم باملرأة املسلمة اتجه الغرب بكل ما

 يستطيعون من قوة أن يعملوا عىل زعزعة ذلك بنرش الفساد؛

 وأول فريسة لهم يف هدم تلك القيم والقضاء عىل مبادئ اإلسالم

 هي املرأة املسلمة؛ فمهدوا الطرق ويسوها لنرش الشبهات أمامها

 ليضعفوها؛ ويزعزعوا ثقتها بدينها ومبادئها؛ فقد عملوا عىل تبديل

.املفاهيم؛ وانقالب القيم لتنغمس املرأة يف الشهوات واملحرمات

الله مع  السعادة  أن  اليقني  علم  ولنعلم  .فلنستيقظ 

 ،هل قرأت يوماً أن أحدهم ابتاع برئاً فلم  تلِق للخرب باالً؟

 هب أنك سمعت أنه اشرتاه مبا يعادل نحواً من 20

،ألف دوالر يف زمننا هذا، فلرمبا سوف تستغرب قليال

سبيل يف  وقفا  أصبح  البرئ  أن  قرأت  لو   فامذا 

وأوقفه اشرتاه  من  عىل  ألثنيت  ... الله 

صىل الله  رسول  حديث  فيه  تحقق  مبن   فكيف 

 “ الله عليه وسلم: “ من يبتاع برئ رومة وله الجنة

عفان بن  عثامن  ...... إنه 

عليه الله  صىل  الله  رسول  دفع  الذي   ما 

؟ رومة  برئ  لرشاء  الصحابة  لتحفيز   وسلم 

لعملية االسرتاتيجية  الدوافع  هي   ما 

؟؟ واألسباب  ..األبعاد  .... الرشاء؟؟ 

من وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول   هاجر 

القوة إىل  الضعف  من  هجرًة  املدينة  إىل   مكة 

التفرق، التصدع،  الفوىض،  عامل  من   ...هجرًة 

واإلدارة التنظيم  من  عامل  إىل  والعصبية   الحزبية، 

إنها رضوبها.........  مبختلِف  املؤسسات   وبناء 

األبدان هجرة  قبل  ألبابها  يف  لألفكار  .... هجرٌة 

معاهدَة أبرم  قباء،  يف  القيادة  مركز  ببناء   بدأ 

املدينة يف  األطراف  كل  مع  االجتامعي   العقد 

.... قبل  من  مثيلتها  العرب  يشهدها  مل  معاهدًة 

وأتبعها واالجتامعية  السياسية  البنيُة   فكانت 

يف حساسية  األكرث  البنيِة  االقتصادية،   بالبنية 

البدء ....فكان  مؤسساتها  وحامية  الدولة   بناء 

“السوق“ املدينة  يف  االقتصادي  الثقل  مركز   بنقِل 

جوار إىل  نقلِه  اليهوُد،  زماَمه  ميلك  كان   الذي 

التجارة عىل  السيطرة  ضامن  وبالتايل  .املسلمني، 

من يعد  والذي  رومة  برئ  لرشاء  بعدها  انتقل   و 

 أهم االحتياجات األساسية لسكان املدينة وبالوقت

ابتزاز ووسيلَة  قوية،  ضغط  ورقَة  ميثل   ذاتِه 

من البد  ...فكان  سواهم  من  عىل  اليهود   ميارسها 

أنفِسهم املسلمني  أيدي  إىل  الورقة  هذه  ...نقل 

بقيت و  يحدث،  مل  كله  ذلك  أن   هب 

؟ اليهود  بأيدي  االقتصادية  القوة  مفاتيح 

 ترى أىّن ملركز املسلمني السيايس واالقتصادي والعسكري

القوي يف املدينة أن يهيمن لوال هذه الخطوات البناءة؟؟

السيادي  القرار  قوة  ستؤول  من   وإىل 

املدينة؟ يف  والعسكري   والسيايس 

يف الفذ  القائد  عبقرية  تكمن  هنا   ولكن 

وسلم عليه  الله  صىل  البالد  مقدرات  .إدارة 

واإلسالمية  العربية  البالد  حكومات  أين   ترى 

الحكيمة؟؟ النبوية  اإلدارة  هذه  من  اليوم 

أو السيادية؟،  القرارات  عىل  السيطرة  درجة   ما 

القرار؟ يف  االستقالل  نسبة  هي  ما  تقدير  أقل  عىل 

وإحصاءات األبحاث  مراكز  دراسات  كل   تشري 

الرسمية“ وغري  منها  “الرسمية  الحقوقية   املنظامت 

حالة يف  هي  اإلسالمية  البالد  أن  عىل  تجمع   بل 

الداخلية وذلك  التبعية يف كل يشء حتى يف ثيابها  

ألعدائها ومواردها  ومقدراتها  اقتصادها  ... بارتهان 

الدول  متلكه  ما  إحصاءات  إىل  أتطرق   لن 

واحتياطات وموارد  مقدرات  من   اإلسالمية 

وبرشية طبيعية  وثروات  ومعادن  وزراعة   ،نفطية 

 و لن أخوض يف أرقام إذا أحصيتها عليكم لكانت صادمًة

املوقع واملورد الكامنة يف  القوة  .للجميع عن حجم 

 ولكن يا للحسة ال نرى سوى فشل إداري واقتصادي

،يعقبه فشٌل سيايس وفقدان السيطرة عىل مراكز القرار

الثالث العامل  دول  قامئة  ضمن  نُصنف  جعلنا  .ما 

نقال   “ الجديد  العريب   “ نرشتها  تغريدة   ففي 

بنيامني اإلرسائييل  االحتالل  دولة  رئيس   عن 

ملرص اإلرسائييل  الغاز  تصدير  وصف   نتياهو، 

اإلرسائييل للشعب  الرفاهية  يحقق  ... بأنه 

يف... طبيعي  غاز  حقل  أكرب  متلك  التي   مرص 

بأكرث يقدر  باحتياطي  املتوسط  األبيض   البحر 

الغاز، من  مكعب  مرت  ترليون   30  من 

تعليق ....ال  إرسائيل!!  من  الغاز  تستورد 

.

 يف عام 2014، نرش املعهد األمرييك للطاقة تقريرا 

 للرثوات الطبيعية يف العامل  يوضح فيه أغنى عرش

 دول يف العامل من حيث الرثوات الطبيعية، وقد تم

الغاز، النفط،  وجود  أساس  عىل  الرثوات   احتساب 

الفضة، الذهب،  »األخشاب«،  الغابات،   الفحم، 

 النحاس، اليورانيوم، خام الحديد، والفوسفات، وجاء

.العراق يف  املركز التاسع من بني 192 دولة حول العامل

 ما هي نسبة االستقالل يف القرارات السيادية يف العراق ؟

؟ العراقي  الشعب  حال  هو   كيف 

والبطالة الفقر  معدالت  هي   كم 

؟ العامل  يف  دولة  أغنى  تاسع   يف 

العسكرية املؤسسات  حال  هو   ما 

؟ العراق  يف  واالقتصادية  ....والسياسية 

 دول الخليج وكمية املال املهدر والتبعية السياسية

امللكية يف قادر عىل حامية  هو  من  لكل   واألمنية 

يف النقدية  األصول  واستهالك  والعواصم   البلدان 

سحاب ناطحة  وأعىل  جمل  وأرسع  تيس  !أجمل 

 عندما تجتمع لديك كل هذه املقدرات يف أيدي وتنفق

!للحفاظ عىل هيئة الحكم فعن أي سيادة تتحدث؟

!وإليك حال اليمن وسوريا وليبيا يغنيك عن كل مقال

 سل املغرب العريب بكل دوله عن أحوالهم، تجيبك

ريب رحم  من  ...إال  وإسبانيا!  وإيطاليا  ... فرنسا 

 عندما تُلفي هذا الكم من الغباء السيايس والفساد

فستكون حكومات  هكذا  لدى  واألخالقي   املايل 

 النتيجة التبعية واالرتهان والتناحر وضياع الشعوب

والتخلف الجهل  ومطرقِة  الفقر  سندان  .بني 

أوطاين العرب  ...بالد 

أعمق من رومه
الكاتب: أنس الحوري



 إن حالة الهجران املعريف التي تعيشها منطقتنا العربية منذ بداية أزمة

 كورونا عىل وجه الخصوص تدعونا إىل البحث عن مواطن الخلل سعيا

 لتدارك األمر أو باألحرى إعادة هيكلة وبناء املنظومة التعليمية بشكل

 كيل فالحقيقة التي ال ميكن  نكرانها أو تجاهلها أن التعليم يف عرصنا

لوظيفة به سعيا  االهتامم  له فصار جل  الجوهرية  القيمة  فقد   هذا 

 توفر دخال عاليا أو مكانة مرموقة دون أية مراعاة أو اهتامم بالبناء

وتدارك املجتمعي  الفساد  لتقويم  سعي  أدىن  أو  األخالقي   البرشي 

 الخطوات املتالحقة التي رسناها إىل الوراء والتي تركتنا بعيدين جدا

ولعل اليوم  العامل  يشهده  الذي  والعلمي  املادي  التطور  ركب   عن 

 أبرز األدلة عىل صواب هذه النظرة هو حال الطلبة مع بداية األزمة

أو يدرس  أو  يقرأ  من  بينهم  ترى  ما  نادرا  أنك  حيث  اليوم   إىل   و 

والجامعة املدرسة  سطوة  زالت  ملّا  حقيقة  أنه  أي  يبحث  أو   يطالع 

الفراغ وتفضل  املرجو  املعريف  التحصيل  عن  عازفة  األجيال   رأينا 

والخلو العلمي الكامل نتيجة إرهاق نفيس ال ميكن إنكاره أو تجاهله

التعليمية املشاكل  هي  وما  الخلل  لهذا  الحقيقي  املوطن   فأين 

إصالحها؟ إىل  السبيل  هو  وكيف  هنا  إىل  أوصلتنا  التي  األساسية 

أرى ولعلني  ويتشعب  يطول  التعليمية  املشاكل  عن  الحديث   إن 

التعليمية املنظومة  تجاهل  إىل  أساسا  يعود  املشكلة  أصل   أن 

سواء ربوت  ك  غالبا  معه  التعامل  يتم  حيث  حيّة  كبنية   لإلنسان 

الواجب من  فإنه  وعليه  سواء  حد  عىل  علم  طالب  أو  معلام   كان 

البرشية النفس  إىل  بالنظر  التعليمية  املؤسسة  تبدأ  أن  األوجب   بل 

رقي أي  عنها  ويتفرع  بناء  أي  منها  يبدأ  أخالقية  وجودية   كقيمة 

كوان يل  السابق  السنغافوري  الوزراء  رئيس  قول  عنا  يغيب  ال   وهنا 

العامل يف تعليميا عىل مستوى  الرائدة  الحديثة   يو مؤسس سنغافورة 

 سعي مل يتجاوز الخمسني سنة “اصنعوا اإلنسان قبل أي يشء، أمنوا

نظيفة بطريقة حضارية  يستخدمها  اجعلوه  ثم  والخدمات  “املرافق 

وال التعليمية  الخدمات  محدودية  عىل  الضوء  تسليط  يتم  ما   كثريا 

ككل التعليمية  العملية  يف  اإلنساين  االحرتام  ضعف  إىل  التنويه   يتم 

الوسط هذا  يضمهام  إنسانيتني  رشيحتني  بني  الفصل  هنا  ميكننا   و 

واملعلم التلميذ  وهام  أال  ما  حد  إىل  متساو  بشكل  يعانيان   واللذان 

أطر وفق  لقولبته  املستمر  السعي  بوضوح  نرى  التلميذ  إىل   بالنظر 

ميل أي  متجاهلني  الكامل  املجتمعي  االحرتام  له  تضمن   محددة 

أو توجه تربوي أو نفور قائم يف نفسه تجاه حقل تعليمي  مختلف 

بني الالمحدودة  االختالفات  مراعاة  األوىل  كان  وقد  ومفروض   معتقد 

هذه النظر  وجهة  يثبت  ومام  عليها  الضوء  وتسليط  وآخر  تلميذ   كل 

 األجوبة النمطية التي نتلقاها من طالبنا عند سؤالهم عن مهنة املستقبل

الضياع وعدم إدراك اإلجابة فيام إن سألناهم عن  املرجوة  إضافة إىل 

 هدفهم يف هذه الحياة والذي كان من املفرتض أن يتبلور لديهم بشكل

 جيل فيام لو حرصت املنظومة التعليمية عىل بناء النفس بشكل صحيح

 الهرب املستمر الذي يلجأ إليه طالبنا نحو العامل االفرتايض يوضح الرفض

إمنا الهروب  وهذا  حقيقي  بشكل  وجودهم  يراعي  ال  لواقع   الشديد 

فردية قيمة  تعطيهم  التي  االجتامعي  التواصل  منصات  باتجاه   يكون 

اإللكرتونية األلعاب  باتجاه  أو  رحب  فضاء  يف  خاصا  اسام   محددة 

يدخل من  حقيقة  نجد  وال  وقائدها  اللعبة  محور  منهم  تجعل   التي 

االنرتنت طواعية باحثا عن علم ما او مهارة محددة إال يف حاالت نادرة

تعليميا رفضا  نفسه  يف  خلقنا  أننا  بشدة  إدراكه  علينا  الذي   األمر 

حاوية إىل  وحولناها  واملبدعة  املعرفية  قدرته  ودمرنا   عميقا 

الطلب حسب  عيل  فرتة  بعد  لتلفظها  جدا  محددة  معارف  تضم 

 ولعل ظاهرة املعلومة امللقاة من املعلم إىل التلميذ تعزز هذا الوصف

مفتوحة آفاق  دون  يُضم  أن  يجب  ما  تضم  مؤقتة  كحاوية   للتلميذ 

إبداعهم من  يحد  وبالتايل  الطلبة  حرية  من  يحد  التقييد  هذا   إن 

بيجوفيتش عزت  عيل  السابق  البوسني  الرئيس  يقول   وكام 

واحد،“ جانب  من  عملية  كان  إذا  إنسانيا  ال  التعليم  يكون  أن   ميكن 

كيف الفرد  يعلّم  يكن  مل  إذا  حزبية،  تعاليم  تلقني  عىل  وقامئا   موجها 

يُعّد كان  إذا  جاهزة،  إجابات  يقدم  كان  إذا  إستقاللية،  بطريقة   يفكر 

حريتهم وبالتايل  أفقهم،  توسيع  من  بدال  املختلفة  للوظائف   “الناس 

 وبتسليط الضوء عىل الرشيحة اإلنسانية الثانية يف العملية الرتبوية أال

 وهو املعلم والذي يتعرض الضطهاد وعبودية ال تقل سوءا عن الحالة التي

 يتعرض لها التلميذ ولعل األعباء امللقاة عليه تهد بناءه النفيس بشكل شبه

 كامل والذي ينعكس بشكل كامل عىل الطلبة وعىل العملية الرتبوية ككل

 يحىك أنه حدث خالف شديد بني الحارس األملاين الشهري أوليفر كان

 مع زوجته مام أدى إىل تراجع األداء الكروي للحارس النجم مام حدى

عىل والعمل  الخالف  هذا  يف  التدخل  إىل  ميونخ  بايرن  نادي   مدرب 

أن أعتقد  وال  املعروفة  ملهاراته  األملاين  النجم  استعادة  بغية   إصالحه 

كان هذه ويجب يقل ترضرا عن حالة  العريب  للمعلم  النفيس   البناء 

املنتظر وإبداعه  التعليمية  لقدرته  املعلم  استعادة  أجل   التدخل من 

وإدراج للمعلم  املجتمعية  القيمة  رفع  عىل  العمل  أيضا   وينبغي 

تجاوزها ميكن  ال  التي  الحقيقة  ألن  جدا  مستعجل  كبند   حقوقه 

نفسيا تأمينه  يتم  مل  فإذا  وياؤها  الرتبوية  العملية  ألف   أنه 

قيمة أو  معنى  ذو  يكون  أن  تربوي  سعي  ألي  ميكن  فال   وماديا 

إىل عريضة  برفع  أملانيا  يف  القضاة  قام  ما  فرتة  يف  أنه   ويحىك 

املعلمني مع  باملساواة  فيها  طالبوا  مريكل  أنجيال  األملانية   املستشارة 

علّموكم مبن  أساويكم  “كيف  العظيم  األخالقي  الرد   “فكان 

أنه عىل  والتأكيد  للمعلم  املجتمعية  النظرة  تعديل   يجب 

قوال وليس  فعال  القويم  واألخالقي  املعريف  البناء  يف  قيمة  األكرث 

لو فيام  حلها  ميكن  وال  حرصها  ميكن  ال  التعليمية  املشاكل   إن 

جدا خاصة  وميول  نوازع  لها  آدمية  كقيمة  لإلنسان  التجاهل   بقي 

بشكل التعليمي  البناء  يف  االرتفاع  ميكن  وبعدها  للغاية   وفردية 

املاضية والعقود  السنوات  يف  تم خسانه  ما  وتدارك  وصحيح  رسيع 




