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 كلمة العدد
  بين الهم الثقافي والهم السياسي.. فكرة لا

 
 هـي أولويـات   االجتماعي العام، مـا  سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين ممن هم ضالعون في الهم

االشتغال بالثقافة، في حين أنها تواجه مشكالت سياسية  العمل االجتماعي الحالي؟ وما مدى حاجة األمة إلى

الحريات العامة، وضعف التعددية السياسية، وفي حين تضخمت عقد اجتماعية عدة  كبيرة، كاإلقصاء ونقص

أليس العمل السياسي في هـذه   همومها تدخل كل منزل، كالبطالة، والتجنيس، والطائفية، والتميز؟ وصارت

   الكتب والبحوث؟ المرحلة بشكل عام أولى وأجدى من االنحسار بين دفات

المـشكالت   تبحث فـي حـل     ذا كانت تلك الثقافة ال تمس الواقع وال       إننا نقول أن ذلك أمر صحيح إ      

فهي حينها كمراكز البحـث التـي    والعقد وال تقدم البديل للمشكالت االجتماعية الحاصلة على أرض الواقع،

لم تحدث بعد وليس هناك من تأكيد على احتماليـة   تنفق الجهد والمال لحل عقد علمية أو رياضية مفترضة

  . البحث وفقط يش هاجس البحث من أجلوقوعها فتع

االحتقانات السياسية وما  إن األحداث اليومية مازالت تدل على أن. ولكن ليتمعن السائل أوالً وليتدبر

واالحتجاجات، والمطالب، ماهي إال نتيجة لوضع  يصاحبها من مشاهد وتجليات كالمواجهات، والمظاهرات،

إما أن يكون لنقص  : فيه أعراض وحرمات وذلك لسببين رئيسيينتباح خاطئ سائد تؤكل فيه حقوق ولربما

أو بدافع االستبداد من قبل أي جهة مالكة للسلطة والقوة من  في القانون فينتج عنه تغليب فئة على أخرى،

ومعتقـدات   وفي كلتا الحالتين تكون أسباب هذه التجاوزات عقد أو مخاوف ناتجة عن أفهام ي شكل كان،أ

  . السياسي طرف ما تدفع به نحو االستبداد ومن ثم ينتج االحتقانمغلوطة عند 

   :هاك أمثلة على ذلك

هذا المعتقد من   هم شعب اهللا المختار أطرت الحدود والقوانين عند من حملواإسرائيلفكرة أن بني 

قبلهم من البشر دون أي إحساس من  ، واستباحوا نتيجة لذلك أعراض وأموال وأمانات غيرهمإسرائيلبني 

) في األميين سبيل، ويقولون على اهللا الكذب وهـم يعلمـون           ذلك بأنهم قالوا ليس علينا    (بالظلم أو التعدي،    

كذا فكرة الجنس األبيض السائد دفعـت   .هذا المفهوم حتى صار من المسلمات وذلك ألن أصل الفكرة رسخ

كـادت أن تـشق    واجتماعيـة كبـرى  الذي خلق أزمات سياسية   والتميز، األمرواالستعبادفي اتجاه الرق 

وكذا فكرة أن األلمان فـوق الجميـع، جـرت     .المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا مجتمعات ودول كالواليات

 .أدت إلى أفدح خسائر في األنفس واألموال على مر التاريخ اإلنساني العالم إلى الحرب العالمية الثانية التي

والسياسي والقانوني للمـرأة   عقل والدين، شرعت لالستبداد االجتماعيوكذا فكرة أن المرأة إنسان ناقص ال

  .االحتقانحتى وصلت حد 
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غلوطـة مـشوبة     م كانت تقوم على أفهام    في مجتمعاتنا اليوم أصبحت الفكرة هي أصل الداء إذا ما         

 ، وال وتسوقها إلى حيث الضالل والظلم     بهوى النفس والتعصب، ألنها تؤسس لقوانين تعسفية تسيس األمة        

الفكرة واستحداث أخرى حتى تؤول الفكرة التي كانـت   يبدو من حل لتلك المشكلة حينها سوى بنسف أصل

 إننا في التجديد كمجلة تعنى بالشأن الثقافي وآثاره على المجتمع ال نغض الطرف عن. داء، دواء هذه المرة

الخلل الثقـافي عنـد     إال أحد تجلياتالمشكل السياسي ولكننا نتوخى معالجه من جذوره العتقادنا بأنه ليس

على ما توارثته األمة من أفهام بالية مضى  األمة وعلى رأسها األفهام الجامدة والميل إلى الدعة والسكون

  .عليها الوقت وقضى منها الزمن وطره
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 يةــة الحقيقــالحري
  الشيخ إبراهيم الجفيري: بقلم

 
خصباً وذات أولوية لدى علماء الفلسفة واالجتماع والمنطق    كانت حرية اإلنسان وما تزال موضوعاً       

  .وعلم النفس والمفكرين وكل من يعنيهم شأن الحرية بنحو ما

ومن دالالت استمرار حديث الحرية أن وضع اإلنسان ما زال متأزماً وما زال في حاجة إلى مواصلة                 

جتماع وعلوم أخرى في تناول موضـوع  جهود العلماء والمفكرين، بل إن اشتراك الفلسفة وعلم النفس واال       

الحرية على الرغم من استقالل كل علم بموضوعه يدل هذا االشتراك على قناعة هؤالء المفكرين بأن حـل                  

مشاكل اإلنسان من استبداد سياسي وظلم اجتماعي وانحطاط سلوكي وكل ما يترتب على ذلك من آثار حـل              

  .مها الحريةهذه المشاكل وغيرها يكمن في جوهرة عزيزة اس

من ناحية أخرى فان الدرب الوحيد الذي إذا سلكه اإلنسان كان إنساناً هو درب الحريـة فاإلنـسان                  

بالحرية إنسان وبدونها إنسان ناقص ذلك أن عطاءه وسعيه وانطالقه إنما يكون كل ذلك طبيعيا بل وقـابال                  

البوابة فإن اإلنـسان سـيخبو ويتـضاءل        للنمو والزيادة حينما يمر من بوابة الحرية، أما حينما تغلق هذه            

  .لتتكرس فيه عيوب اإلنسان الناقص وتتفاقم مشاكله فرداً وأسرة ومجتمعاً

وستغدو في هذه الحالة كل الميادين المنتظرة لعطاء اإلنسان خاوية على عروشـها فارغـة ممـا                 

  .عيشة ودنيا الحياة كلهايفترض أن تمتلئ به من عطاء جم متنوع في ميادين العلم والسياسة والعمل والم

وعلى الرغم من كل هذا الذي أحرزه اإلنسان في مجال العلوم واالختراعات والمصانع ومـا سـخّره فـي                   

مجاالت متنوعة من الطبيعة وما بلغه من علوم الفضاء ودنيا الكتب والمكتبات، على الرغم من كـل هـذا                   

 في مجتمعه، حراً حاكماً ومواطناً، حراً في سـعيه          وأشباهه فإن ذلك كله ليس هو ناتج اإلنسان لو كان حراً          

  .وعطائه

إن التاريخ يقول منذ أن عرفت اإلنسان لم تنقطع استغاثة المظلومين وأنات المحـرومين وصـراخ                

المعذبين وأنين اليتامى الجائعين وحرمان الشعوب وإبادتهم على أيدي الجبابرة المتغطرسين وقتلهم األحرار             

يقول التاريخ هكذا عرفت اإلنسان مذ عرفته وهكذا بالفعل كان اإلنسان وهكذا كانـت     . رينمن العلماء والثائ  

  .حياته ظلم وظالم

وسبب ذلك كله ومحوره هو غياب الحرية ذلك أن االستبداد والظلم والنهب والتعذيب ال يكـون إال                 

  .في أمم ال يجوز لها أن تعترض وأن تسأل وأن تطالب يعني أمم ال تعيش الحرية

أما األمم التي تستطيع أن تسأل وتطالب وتشارك في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتها فهي أمم تعيش الحريـة                  

ويبدو أننا كأمة بـشرية     . فإن الظالمين هناك يعلمون أنهم سيتعرضون للمحاسبة ومن ثم للمؤاخذة والعقاب          
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 في بعديها االجتماعي والسياسي     نتحرك وألسباب عديدة صوب عالم الديمقراطية التي تعتبر تجسيداً للحرية         

وكما نالت كثير من البلدان حرياتها السياسية وعاشت الديمقراطية وتخلصت مما كانت تئن تحت سياطه من        

  .ظلم وفساد واستبداد فإن األمم األخرى في طريقها لنيل هذه الحرية السياسية إن عاجالً أو آجالً

ناغمة مع طبيعة اإلنسان ال تقـف عنـد هـذا الحـد             لكن الحرية التي هي أس الحياة الكريمة المت       

فباإلضافة إلى البعدين االجتماعي والسياسي فإن للحرية بعداً آخر غاية في األهمية ذلك هو البعد الذاتي في                 

ألن السؤال المهم هنا ونحن نتحدث عـن األمـم          . الحرية الذي إذا اتصف به إنسان قلنا له هذا إنسان حر          

هل حقا نالت حريتها الحقيقية؟ هل يعيش أفرادها الحرية الذاتية؟ هل هم أحرار فـي      : ةالمستقلة الديمقراطي 

  أنفسهم؟ أي هل أن حريتهم كأمة ومجتمع تنقلهم وبشكل تلقائي إلى أحرار في أنفسهم؟

أم يمكننا القول أن مجال حرية األمة غير مجال حرية الفرد فيمكن أن تكون األمـة حـرة تعـيش                    

ل ما تكون لكن الفرد داخل هذه األمة ليس بالضرورة حراً في نفسه، ليس بالضرورة أن                الديمقراطية كأجم 

تكون هذه األمة كلها وعلى صعيد أفرادها أحراراً في أنفسهم فقد يكون بعضهم أحراراً وبعضهم غير أحرار                 

محتالون علـى   وبالطبع يوجد في هذه األمم التي نالت حريتها السياسية من يسرق ومن يتجاوز القانون وال              

األشخاص والمتالعبون حتى بكرامة اإلنسان ومن يستغل الحالة الديمقراطية استغالالً سيئاً وال يمتنع علينا              

أن نرى المكابرين للحق أينما كان وكيفما كان بل قد نجد من يحاول القضاء علـى الديمقراطيـة نفـسها                    

  .وإرجاع الناس إلى سابق عهدهم

ا إال ووجدنا التيار الذي ضربت مصالحه يحاول جاهدا العودة باألمة إلى            وما من أمة نالت استقالله    

المرحلة التي كان فيها هو طليقا يفعل ما يشاء وأمته تعاني القهر واالستعباد فهل يمكـن اعتبـار هـؤالء                    

الناهبين المحتالين ومن على شاكلتهم أحراراً في أنفسهم أم هم مـستعبدون أشـد االسـتعباد اسـتعبدتهم                  

واؤهم وشهواتهم أو عصبياتهم القومية أو الحزبية أو الجهل أو المكابرة والعناد وما أكثر مـا يـستعبد                  أه

اإلنسان فكم سمعنا عن أولئك الذين حكموا باسم الديمقراطية ما سمعنا من اختالسهم للمال العام وقبـولهم                 

كثير مـن مـسئولي الـدول       الرشاوى واستغاللهم مناصبهم في تحقيق مصالحهم الشخصية بل لو تمكن ال          

فهـؤالء وإن عاشـوا     . رؤساء ومن دونهم لو تمكنوا لجمدوا الديمقراطية إلي حيث أوصلتهم إلي مقاعدهم           

الديمقراطية في مجتمعهم إال أنهم عبيد في أنفسهم وهذه العبودية أسوأ أثرا على اإلنـسان مـن عبوديـة                   

  .المجتمع

نسان في نفسه ولذلك فبالرغم من أن كـل النـاس           ذلك ألن الجانب األكبر في الحرية هو حرية اإل        

يتوقون للحرية السياسية االجتماعية إال أن الذين يكافحون ويضحون حتى بأنفسهم من أجلها هـم عـادة                 

ولو أن الناس تحرروا على صعيد أنفسهم فإن حريتهم االجتماعية السياسية            .األشخاص األحرار في أنفسهم   
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ألن النظام السياسي في حد ذاته انعكاس للمستوى المعرفـي الـذي تعيـشه              ستكون نتيجة تلقائية طبيعية     

  .األمة

والحرية الحقيقية لدى األفراد أرقى الدرجات المعرفية عند اإلنسان ألنها تعتمد على العلم والمعرفة              

ـ            ". كما تكونون يولى عليكم   : "وقد قيل  ي فإن كان الناس أحراراً في أنفسهم فإنهم لن يرضوا بنظـام سياس

يسلبهم كرامتهم وحريتهم، وكذلك أيضا فإن الرجال الذين يتولون أمر شعب حر في نفسه هم أحرار أيـضا                  

لذلك فإن حرية أفراد األمة في أنفسهم ضامنة        . واألحرار ال يرضون أن يستعبدوا أحدا أو أن يستعبدهم أحد         

  .بكل تأكيد حريتها السياسية االجتماعية

سان في نفسه لها األولوية، ومع أن الحرية كما تقدم كانت محـوراً             ومع أن هذه الحرية حرية اإلن     

خصباً شارك في موضوعها الكثير من العلوم والعلماء، إال أن هذا الجانب من الحرية على أهميته لم ينـل                   

  .حظّه من االهتمام كالذي حظيت به الحرية السياسية من اهتمام الفالسفة والمفكرين والساسة وغيرهم

 بوصفه دين الحياة الموجه لها تلقاء وجهتها الصحيحة، لذلك فإن توجيهاته متكاملة، فهو              واإلسالم

في الوقت الذي يدعو لحرية اإلنسان السياسية فإنه أيضا يدعو لتحرير االنسان من أغالله الذاتية والضغوط               

صابة الحقيقة وليكون الخارجية ليغدو حراً في تصرفه من دون أن يكون فكره متأثراً بأي مؤثر يحرفه عن إ           

وبتعبير آخر حرية   . حراً قادراً على قول الحق بعد معرفته، وأخيراً ليكون حراً في تنفيذ الحق الذي آمن به               

اإلنسان في ذاته وتفكيره وقوله وعمله بمعنى أن يحرر فكره من كل ما يحول بينه وبين إصـابة الحقيقـة                    

بالفعل بين عقل اإلنسان والوصول إلـي الحقيقـة كعـادات    فهناك الكثير من العناصر واألسباب التي تحول   

وهكذا فالبد أن يحرر فكره من كل ما يـؤثر          . المجتمع ومسلماته الخاطئة وأهواء الشخص وتكبره وعناده      

إذن هذه مرحلة أولى ومهمة في مجال الحريـة  . عليه سلباً لينتصر بعد ذلك للحق بقوله وعمله بعلم ويقين     

 . لمسارها والبد من االبتداء بهاوهي المفتاح الحقيقي
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 دةـرة جديـنظ.. الرياضة النسائية
  عيسى الشارقي.أ: بقلم

 
من المشاكل التي يواجهها المجتمع المسلم اليوم مسألة الرياضة النسائية، ذلك أنها تقع في الطرف               

حثون عن الحـدود    القصي من آمال المفكرين الذين ال يزالون يقاتلون في مسألة حق الخروج والعمل، ويب             

  ...التي تخرجهم من الجمود وال تدخلهم في التسيب

ففي حالة مثل هذه يعتبر الحديث عن رياضة النساء أشبه بالترف، ولذلك ال ينبغي حـضور وقـت                  

إن مـن النقـاط     .  وعلى المجتمع  الفتيات،االستحقاق للحديث في هذه القضية فهي حاجة باتت ملحة على           

في فهمنا للقضاء والقدر وماهو شائع عندنا من أن األعمار بيد اهللا ، وأن اهللا سبحانه                البارزة شعبياً الغلط    

  .قد كتب لكل انسان منا مقدار عمره وقدر رزقه في الدنيا، وأنه مهما فعل فلن يقدم من ذلك ولن يؤخر

بـه  ) ص(هذا الفهم المغلوط الساذج أغفلنا عن حق ثابت علينا تجاه أبداننا ، رغم تصريح النبـي                 

 إن البدن هو مخزن العمر، فمن كان بدنه سليماً عاش عمره الطبيعي المقدر              .إن لبدنك عليك حقاً   : حيث قال 

 سنة كـل    ٧٨ سنة فقط ويبلغ في أخرى       ٥٤لإلنسان، ولكننا نرى أن شعوباً بأسرها يبلغ معدل العمر فيها           

إننا نهدر من أعمارنـا الكثيـر مـن         . حةذلك راجع لرعاية حق االبدان من الغذاء والدواء والرياضة والرا         

في مجتمعنا من الطبيعـي     . السنين بسبب إهمالنا لحق األبدان، هذه السنين هي فرصة العمل لآلخرة والدنيا           

 سنة قضوها في الكسب واألكـل والنـوم والثرثـرة           ٤٠أن ترى رجاالً لم يركضوا بأرجلهم دقيقتين خالل         

رحمه اهللا قد انقضى أجله ونال المقـسوم        : راض القلب والسكر قلنا     والتسكع، ثم إذا أسرع اليه الموت وأم      

  ...من رزقه 

  

  بل الرياضة البدنية بشكل عام؟ .. ماهي النظرة الشرعية للرياضة النسائية

إن الحاجة إلى هذا التحديد هي حاجة صحية تولدت في وضع غير صـحي، فالمـسلمون جميعـاً                  

  .ولهم، هي عقدة الحكم الشرعييعانون من عقدة عظيمة تصادر عليهم عق

فيه، والذي هـو    " الشرع"فدائماً ليكون السلوك صحيحاً أو غير صحيح، يجب علينا أن نسمع قول             

هذه عقدة، المسلمون مهووسون بها هوساً شديداً ، فال يثق أحدهم في تصرف مالم              . عندنا قول عالم الدين   

  .ر من غيرهميختمه له الفقيه، يحدث هذا عند المتدينين بشدة أكب

ولست هنا أدعو لعدم االعتناء برأي الشرع، ولكني أريد أن أقول بأن للشرع معالم عامة وأصـوالً                 

يجب على الناس أن يطوروا اهتمامهم بمعرفتها، ليصوغوا سلوكهم من خاللها دون الحاجة للرجوع لعـالم                

سمح لرجل الدين بأن يتأثر فهمـه       الدين في كل صغيرة وكبيرة، ألن هذه الحالة الخاطئة سمحت وال تزال ت            
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بتقاليده وتقواه الفردية ومزاجه الشخصي، حيث يكون محاصراً بالوضع االجتماعي، وعـرف المتـشرعة،              

وسلطان الحوزة، وتقاليد الناس، وتقواه التي تحمله عبئاً عظيماً من أن سلوك الناس مسئولية في عنقـه                  

لتبعة، أخطأ أو أصاب، حتى في األمور التي يرون بأعينهم          هو، وكأنهم إذا تابعوه وقلدوه قد سقطت عنهم ا        

" هكذا يفهم الناس الدين فال زالوا يؤمنون بمقالتهم التي أسسوها من دون حق              . وجوه الصحة والخطأ فيها   

فأصبح معنى التقليد عندهم هو أن تعلق عملك في عنق الفقيـه أصـاب أو               ". قلدها عالم واطلع منها سالم      

لقد ظل سيف الحرام يطارد المدنية في كل جديد تـأتي بـه،   .. ة هي سيادة قول ال لكل جديد    والنتيج.. أخطأ

مزاج علماء الـدين دائمـاً تأسـره        . ابتداء من ركوب القطار والدراجة، إلى استعمال الهوائيات واالنترنت        

بع مـؤرخ أجوبـة     المحافظة والخوف من الجديد، ثم ال يعدمون مخرجاً لترسيخ التقاليد وشرعنتها، ولو تت            

علماء الدين منذ مائة عام حتى اآلن، لوجد كيف أنها كانت تحرم على الناس أشياء هـي مـن البـديهيات                     

اليوم، والتي يستعملها رجال الدين أنفسهم، كساعة اليد وحالقة الشعر المعتادة، وأمـا جهـاز التلفزيـون                 

ما نريده هو أن يتطور الفهم العامي للمزاج        . اوالصحن الالقط واإلنترنت، فال زال العديد منهم يفتي بحرمته        

  .الشرعي ليتحرر من أسر مزاج المتشرعة

  

  الرياضة البدنية هل يأمر بها الشرع و يحببها و يوجبها أم ال؟

هنا نريد أن نطرح أصالً من األصول الشرعية التي ال يلجأ إليها العلماء لمعرفـة رأي الـشرع إال                   

ولكـن  .  جميعاً ومن كل المذاهب تقريباً، يلجأون إلى النص أوالً ،أو أوالً وأخيراً            قليالً، إذ العلماء المتشرعة   

 أن نرجع إلى دراسة الحالة في نفـسها، مـاهي           - اذ العبادة موقوفة     -من المهم في القضايا غير التعبدية     

حي؟ فاألمور  فوائدها و مضارها؟ وما مدى الحاجة إليها؟ وما مدى تأثيرها في حياة الناس من مختلف النوا               

غير التعبدية، حتى التي وردت فيها نصوص من السنة الشريفة، إنما وردت على حالة وظرف معين، لـه                  

مكوناته االيجابية والسلبية، فهل ال زالت هذه المكونات والظروف ثابتة، أم أن الحالة قد تغيرت؟ فـإذا مـا    

يوم حينما نسأل عن الغناء أو الـشطرنج، أن         وردت أحاديث في تحريم الغناء أو الشطرنج، فال ينبغي لنا ال          

نعود للنصوص وفقط، بل يجب علينا أن نعود لدراسة الموضوع، ثم نقارن بين ألوانه الحاضـرة و بـين                   

ألوانه يوم جاء النص فيه، فإن كان األمر كما كان، من مختلف نواحيه، حكمنا فيـه الـنص، وإن اختلـف        

  .رالحال وجب علينا إعادة الموازنة والنظ

وكذلك في األمور التي لم يكن عند المسلمين عنها من العلم إال قليالً ،أو لم تكـن موضـع ابـتالء                     

  .عندهم، علينا أن ننظر إليها بحسب ما نعرف اليوم وما نحن مبتلون به اليوم من أمور

ياضة فمثالً حكم الرياضة البدنية ال ينفعنا أن نذهب لمعرفة النصوص الشرعية في الرياضة ،إذ الر              

لم تكن موضع ابتالء عند المسلمين قبل العصر الحديث ، فكلهم فرسان أو عمال أو يشتغلون فيمـا يجهـد                    
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ثم هم ال يعلمون كما نعلم اليوم عن مجموعة األمراض التي تتسبب عن ترك              . األبدان، نساء ورجاالً تقريباً   

  .الرياضة

حقوق البدن، فنحن أوالً نجد الحاجة لـذلك،        اليوم إذا قيل لنا إن الرياضة واجبة شرعاً، أو هي من            

ثم ثانياً نعلم البينات العلمية التي تسند هذا القول، فنظرتنا الشرعية يجب أن تنطلق من فهم األمـر، بمـا                    

فإذا ما وجدنا أن فـي تـرك الرياضـة          . توصلنا إليه من علم ومكتشفات، وبما نعانيه من حاالت وحاجات         

لل ، فإن معرفتنا بأن للبدن علينا حق يوجب علينا القول بوجوب الرياضة في              مفسدة لألبدان باألمراض والع   

والنـساء ال   . خاصة على كل من ال توفر له طبيعة حياته المقدار الالزم من الحركة والتـريض              . زماننا هذا 

  .يختلفن من الناحية البدنية عن الرجال في هذه الحاجة

 كل نصوص التشريع كما نتعامل مع العبادات، فهذا         أما أن نكتفي بالرجوع للنصوص، متعاملين مع      

يجعل نظرتنا غير ناجحة، وغالباً ما تكون فاسدة، بعيدة عن الواقع، يضطر الناس إلى مخالفتها، كما حدث                 

  .في التعامل مع العديد من القضايا

لعامـة  ولم يتوقف متشرعة المسلمين يوماً ليتهموا أنفسهم ويبحثوا عن العلة في فشلهم بإقنـاع ا              

قالوا هذا عندما   . بمواقفهم حيالها، وإنما دائماً يلقون بالالئمة على ضعف الدين عند الناس و إيثارهم الدنيا             

  .حرموا كل جديد طرأ ، وال يزالون يقولونه عند كل جديد يطرأ

التشريعات اإلسالمية ليست كلها تعبدية، بل هي تشريعات مدنية، كانت تنظر إلى الحالة والحاجـة               

يجب أن يمتد   . ت التشريع، ومن الواجب التخلي عن التشريعات التي تعدتها الحاجة واختلفت فيها الحالة            وق

هذا لكل التشريعات، كما امتد إلى تشريعات سعة الطريق، والمقدار الكافي من الماء في الـري، وتكليـف                  

ت مدنية ليـست كعـدد ركعـات        العاقلة بأداء الدية وغيرها من األحكام التي تغيرت ظروفها، هذه التشريعا          

الصالة، ووجوب صوم شهر رمضان، و لهذا فيجب أن تكون نافعة فعالة، تساهم في تسهيل حيـاة النـاس       

  .وتطويرها وأن ترغبهم في الدين ال أن تشعرهم بأن الدين بعيد عن الحياة العصرية

عليم البنات وإنما أخـضع     التلفاز الزال حراماً عند الكثير من الحوزويين ، والسينما والموسيقى وت          

 دائماً خلف العربة، في الوقت الذي       إنهم. من خضع منهم الواقع الذي تعداهم ولو ترك األمر لهم لما وافقوه           

كان هذا هو مزاج المؤسسة الحوزوية وال زال رغم وجود تيار قوي يـصارع              . يجب أن يكونوا فيه أمامها    

  .ي ال تفتأ عن التبرير و إعادة صياغة القديمالروح المحافظة الساكنة المتأولة دائماً والت

إن التشريعات المدنية التي كان يشخصها المعصوم، يجب أن تتضافر عليها جهـود تـشكيلة مـن                 

العلماء، من مختلف التخصصات، وأن تستند إلى العديد من الدراسات واإلحـصاءات، تقـوم بهـا عقـول                  

ئية مثال ال يمكن لنا أن نعتمد علـى القواعـد الفقهيـة             متجردة، فمن أجل القول بتشريع في الرياضة النسا       

  :وحدها بل نحن نحتاج إلى



   جمعية التجديد الثقافية االجتماعيةجمعية التجديد الثقافية االجتماعيةجمعية التجديد الثقافية االجتماعية

   قسم النشر واإلعالمقسم النشر واإلعالمقسم النشر واإلعالم

   ١١١العددالعددالعدد..  .... مجلة التجديدمجلة التجديدمجلة التجديد
   
بينات تبين فائدة أو أضرار الرياضة على الناحية البدنية للنساء، وفق الخـصائص المعاشـية للحالـة                 . ١

ضـة  المراد التشريع لها، كيف يأكل الناس وكيف يعملون وماهي أنشطتهم، وهل هناك غناء فيها عن الريا               

لتالفي المضار واكتساب الفوائد أم أن الحاجة وفق االحصاءات العلمية تشير وتؤكد الحاجة إلى ممارسـة                

  نوع من الرياضة؟

بينات عن مقدار األرباح والخسائر المادية الناجمة عن األمراض، وانخفاض معدل األعمار جراء تـرك               . ٢

  .الرياضة أو القيام بها

ة في المجتمع، وهل هناك حاجة لطبيعة خاصة من الرياضـات والمالعـب؟             األثر المتوقع على الفضيل   . ٣

  وماهي البدائل المالئمة؟

  .إلخ......اآلثار السلبية أو اإليجابية لالشتغال بالرياضة على مستوى قضاء الفراغ. ٤

  

إن التشريعات في المجتمع المعاصر أعقد من أن يحددها عالم دين إحاطته ال تزال إحاطة منقـوص       

نقوص، فهو لن يتمكن من اإلحاطة بالشيء إحاطة المعصوم فالعلم قد توسع حتى تعذر علـى رجـل أن                   بم

  .التشريعات المدنية اإلسالمية اليوم يجب أن تتصدى لها مؤسسة تستحدث ألجل ذلك. يحيط به

وال ينفعنا أو يخلصنا من تدخل المزاج الشخصي أن نقول بأن الخبراء يساندون الفقيه في بلـورة                 

القضية، ثم هو يتفرد من دونهم بالفتوى، ألن هذا ال يضمن لنا أنه سيلتزم بالحياد العلمي المجرد بعيداً عن                   

ثم أننا نريد أن نقول بأن ال مزية له في تـشخيص            . تقواه الفردية، أو مزاج المتشرعة، كما هو واقع فعالً        

ون مؤسسياً علمياً يحيط بالحالـة مـن        مناط الحكم من دونهم، فالتشريع البديل عن المعصوم، يجب أن يك          

مختلف جوانبها، ثم يظل يتابع باإلحصائيات التغذية العكسية آلثار التشريع، ليتغير وفق المتطلبات المتغيرة،         

فالتشريعات المدنية يجـب أن     ". تلك حدود اهللا فال تعتدوها    : " ضمن ما حدده اهللا في كتابه الكريم حين قال          

شرنا، بعيداً عن تفرد فئة من الناس بها، و ليس ذلك ألجل شيء آخر، سوى أنه                تتحول إلى مؤسسة كما أ    

لم يعد باإلمكان التوصل إلى تشريعات صحيحة فعالة متطورة تتماشى مع القرآن من جهة ومع العصر من                 

جهة أخرى إال بذلك، فإحاطة المعصوم وتشخيصه للمصالح أعظم من أن يحيط به عقل واحد إن علم شـيئاً   

 غابت عنه أشياء ال تكاد تحصى، فالسبيل األنجح هو تضافر العقول والجهات المختلفة لسن التشريعات                فقد

  .المدنية

  

ولكن من اآلن وإلى أن تبلغ أمتنا هذا المبلغ من السياسة التشريعية كيف يمكن أن ننظر اليـوم للرياضـة                    

  النسائية؟
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د حقوق البدن، فالحياة المدنية الحاضرة بما وفرته من         يمكن القول بأن الرياضة في زماننا هذا هي أح        : أوالً

سبل الراحة واستخدام اآللة قد قللت من المقدار الكافي لصحة البدن من الحركة وعلى العكس قد زادت من                  

ألوان الطعام ووفرته بحيث قد عمت البدانة و أمراضها من الضغط و السكر وتصلب الـشرايين وارتفـاع                  

عظام والشيخوخة المبكرة وتناقص القدرة العملية للبدن ما أوجـب علـى األطبـاء              الكولسترول وتخلخل ال  

وال شك أن العمر والبدن هما      . والعلماء أن ينادوا في العالم بأسره بضرورة ممارسة الرياضة لكل األعمار          

واألخروي آلة العمل ومداه والذي هو رأسمال اإلنسان في اآلخرة فلكي يتوفر لإلنسان مجال للعمل الدنيوي                

عليه أن يحافظ على صحته ويطيل عمره قدر اإلمكان والرياضة السليمة والتغذية السليمة لهما أثر فاعـل                 

وكبير في ذلك فيجب علينا أن نلزم أنفسنا بذلك وهللا أن يسألنا غداً عما ضيعناه من حق أبداننا إيثاراً للكسل                    

  .والنهم

  

  : قضايا الرياضة النسائية 

 كثيرة تثيرها الرياضة النسائية ال تتعلق بالرياضة في نفسها، وإنمـا بالكيفيـات              نعم هناك مشكالت  

االجتماعية ألداء هذه الرياضة، وهذه مهما اختلفنا فيها، فإنه يجب علينا أن نوفر الظروف التي تـساعدنا                 

اً إسالمياً يعمل   في إقامة هذ الواجب، بحسب حالتنا ومزاجنا االجتماعي، إن كان متشدداً محافظاً، أو مجتمعي             

  .بالرخص وفي حدود اإللتزام الدنيا

ويمكن أن تختلف   . فالمجتمعات اليوم قد تسأل عن المشاهدة والتدريب والحركات واللباس الرياضي         

  .اآلراء بين المسلمين وكلها صحيحة ما دامت ضمن الحدود، بعضهم يأخذ باألشد وبعضهم يأخذ باأليسر

ن يجعلوا تشريعاتهم حدودية ما أمكن، أي تقع بـين حـدين أعلـى              إن من المهم للمسلمين اليوم أ     

وأدنى، يختلفان في الكمال، ليناسب ذلك انتشارهم الواسع فـي جميـع بقـاع األرض، ومخـالطتهم لكـل                   

فما يثير من بدن المرأة لو انكشف في بلد محافظ كأفغانستان، يعتبر مشهداً مألوفـاً               . المجتمعات والثقافات 

لهذا فإننا يجب أن نوسع النظرة، ليأخذ منها كل مسلم ما يناسب حالته، ناظرين إلى مقاصد                في بريطانيا، و  

  .الشريعة والتيسير على المسلمين، خاصة من الذين ولدوا وتجنسوا في البالد الليبرالية المتحررة

  

  هل يجوز للرجال مشاهدة النساء يتريضن؟:  من حيث المشاهدة-أ

.  على أن بدن المرأة ليس كله عورة، فهـو يـستثني الوجـه والكفـين               الفقه اليوم يجمع أو يكاد،    

فالمحافظات من النساء باستطاعتهن االعتماد على ذلك في لباسهن بأن يكون ساتراً لكل هذا أثناء الرياضة،        

وهو ما نراه عند البعض في مباريات تنقل على الهواء، لم يمنعهن النقل من اإلصرار على االلتـزام بمـا                    

و أما النساء المسلمات الالتي يعشن في مجتمعات ال تأخذ بالحد األعلى في اللباس، فـإن                .  ديناً لهن  يرونه
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بإمكانهن العمل برأي بعض العلماء المجددين، في تحديد اللباس الشرعي الواجب والضروري، حيث قـالوا               

م، فـآراؤهم وإن خالفـت      األستاذ سامر االسالمبولي وغيـره    :بأنه ما يستر جذع المرأة وجيوبها من أمثال       

ويوجد بالفعل في الشرع المحافظ مـا       . المشهور إال أنها قوية ومعتمدة على فهم نصوص القرآن وتحليلها         

العورة عند المرأة الحرة المسلمة تختلف عن العورة عند األمة المسلمة، فيجوز لهـذه أن               : يساندها فمثالً   

ا كله، هذا ثابت عند المحـافظين أنفـسهم، و ثابـت            تكشف ماال يجوز للحرة أن تكشفه من شعرها ورأسه        

لديهم أيضاً بأن أحكام لبس نساء أهل المدن يختلف عن أحكام لباس أهل القرى والبوادي، إذ يجوز النظـر                   

إلى ما اعتدن كشفه من أرجلهن و أذرعهن و شعورهن، فهذا اللباس عندهم طبيعي ال يثير الفتنـة، كمـا                    

عتادت نساء أهل الكتاب كشفه من أبدانهن، هذا كله يدلل على أن العورة ليـست               يجوز أيضاً النظر إلى ما ا     

علماً بأننا نتحدث عـن     . شيئاً يتعلق بالبدن والمرأة فقط، و إنما هو يتعلق كذلك بالمجتمع و الحالة الثقافية             

  .اجواز كل ذلك مع غياب الريبة، أما مع وجودها فال يجوز النظر حتى للمغلفة بالسواد بأجمعه

  :ويمكن تلخيص رأي األستاذ سامر االسالمبولي فيما يلي 

واجب حتمي على كل الناس، يتمثل في وجوب حفظ العورة وسترها، و هي القبل والـدبر، وال يجـوز                   . ١

  .التخلي عنه إال بين األزواج

الجـذع  واجب على كل النساء وفي كل األحوال، وهو ستر الزينة غير الظاهرة بطبيعتها، و هي مجمل                 . ٢

من الرقبة حتى الوركين شامالً الصدر والبطن والظهر والحوض واألرداف، وتستثنى منه الزينة الظـاهرة               

  .وهي الرأس والعنق والذراعين والساقين وقسم من الفخذين بالمقدار الذي ال يكشف األرداف

الزينـة غيـر    وجوب ضرب الخمر على الجيوب، هي الفتحات في الثياب التي تسمح للنـاظر برؤيـة                . ٣

الظاهرة، فيما لو تحركت المرأة، فلو كانت ترتدي لباساً يغطي صدرها وظهرها وبطنها وأردافها وشيئاً من                

فخذيها، فإنها إذا أرادت التحرك فالبد يظهر شيء من هذه األماكن إذا لم نضع عليه ساتراً يـستره، ممـا                    

كون لباس الحركة فيه ما يستر هذه الزينـة         يمكن أن يظهر من صدرها وإبطها وما بين فخذيها فيجب أن ي           

  .غير الظاهرة لو تحركت المرأة

هذا هو المقدار المشترك والضروري لكل المجتمعات اإلنسانية، وتبقى هناك قابلية للزيادة بحسب طبيعة              . ٤

 قد  المجتمع وأعرافه، وبحسب زمانه ومكانه، تجب مراعاتها مادامت تشكل عرفاً عاماً، فالدرجة الضرورية            

تكون كافية لمسلمين في السويد ولكنها ليست كذلك في الخليج، إذ الغرض في النهاية هو صـرف النظـر                   

  .الشهواني عن المرأة وجعلها عضواً فاعالً بشكل طبيعي
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  : من حيث الحركات-ب

 ال إشكال أنه ليست هناك حرمة على حركة المرأة في سائر حياتها، ونشاطها ألن هذه هـي خلقـة اهللا                   . ١

وهي ضرورة من ضرورات الحياة، سواء مشت أو ركضت أو قفزت أو استلقت، وغيرها من سائر حركات                 

  .فالكل له الحق في استعمال إمكانات جسمه الطبيعية . الجسم الطبيعية كما الرجل تماماً

 لغيـر   الحركات التي يحرمها الدين هي الحركات التي يرى العقل فيها إثارة وشـهوانية عنـدما تقـام                . ٢

األزواج، سواء كانت بسائر البدن أو بقسم منه مهما صغر حتى رموش العين ولحاظها، و هذا ال يخـتص                   

بالنساء بل بكل شيء حتى األلعاب و الدمى وعليه تقاس األلعاب الرياضية، هل حركاتها هي بقصد اإلثـارة                

. ذ الشاذ من الناس ال اعتبـار بـه        و إبداء ما خفي من الزينة؟ و هل هي تفهم هكذا عند معظم الناظرين؟ إ              

والذي يظهر من حركات األلعاب كالطائرة والسلة والتنس وغيرها أنها مختلفة تماماً عن الـرقص والهـز                 

  .والتمايل الذي يقوم به أصحابه في المالهي والمراقص وغيرها 

  

  : من حيث المالمسة-جـ 

لمحارم إال للـضرورات، ومـا يمثـل حرجـاً،          المالمسة بين الجنسين غير النظر، فهي ال تجوز من غير ا          

فالضرورات مثل العالج، وما يمثل حرجاً و ثقالً كالمشي في الطرق المزدحمة، أو الطواف، أو ما شـابه،                   

نعم قد يستثني البعض المصافحة بغير ريبة، أما سائر أنـواع           . بحيث يشق تجنب المالمسة غير المقصودة     

  .تماسك فهي ممنوعة لقوة جاذبيتها الجنسيةالمالمسات كااللتصاق واالحتضان وال

  

  :مالحظة عامة 

األلعاب اليوم إنما تقام في مجتمعات غير محافظة و العالقات غير الشريفة فيها معتـادة، واأللبـسة غيـر                   

المحتشمة منتشرة فيجب علينا إذا سمعنا كالماً في جواز الرياضة أن ال ينصرف ذهننا إلـى مثـل أجـواء                    

ألنه ليس مفروضاً علينا إما أن نلعب الرياضة و نلبس لباسها كما عندهم أو نترك الرياضة،                العالم الغربي   

فباإلمكان أن تمارس الرياضة النسائية وفقاً لموازيننا الثقافية واالجتماعية فهناك دائماً حل آخر يتجنب أكثر          

 و لـيس فـي لعبـة بعينهـا          السلبيات ويحافظ على أكثر اإليجابيات والمهم هو الرياضة في اسمها العـام           

فباإلمكان ابتكار ألعاب خاصة بنا و مالعب تناسبنا و ألبسة تناسبنا، يجب علينا أن نفرض أنفـسنا علـى                   

العالم بما يناسب ثقافتنا ومن حقنا عليه أن يحترم خصوصيتنا الثقافية التي قد ال يراها هـو ضـرورية أو                    

 . نتقدم و نحقق نتائج طيبة من خالل طرقنا الخاصةو لكنه سيحترمنا في النهاية إذا وجدنا. مناسبة

  



   جمعية التجديد الثقافية االجتماعيةجمعية التجديد الثقافية االجتماعيةجمعية التجديد الثقافية االجتماعية

   قسم النشر واإلعالمقسم النشر واإلعالمقسم النشر واإلعالم

   ١١١العددالعددالعدد..  .... مجلة التجديدمجلة التجديدمجلة التجديد
   

 ميـلج البحث العـرآن ومناهـالق
  الشيخ أحمد العريبي: بقلم

 
ارتبطت مسألة البحث والمناهج العلمية بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وكأن من لم يـدرس              

، إال أن تحديـد المفهـوم       في الجامعة ومن ال ينتمي لهذه المؤسسات البحثية بعيد عن استخدام آلية البحث            

العلمي للبحث ومناهجه تفرز لنا أن اإلنسان في مشوار حياته قد يكون باحثاً وقد ال يكون، أكان بـدوياً أم                    

حضرياً، من بيئة متعلمة وفي مناخ علمي راقي أم من بيئة أمية هابطة، ألن البحث أساسه قدرة اإلنـسان                   

يا في تصور المشاكل واألزمـات ومالحقـة الظـواهر وجمـع            على توظيف قدراته العقلية بحيث يعد منطق      

 أقـرت   -قلّوا أم كثروا  -المعطيات والقدرة على الموازنة واالستنتاج، ولم يخل أي مجتمع بشري من أفراد             

لهم مجتمعاتهم بالعقلنة والفطنة والكياسة والحكمة في تقييم األمور ومواجهة الصعاب بكفاءة واقتدار، ومن       

ك، فمنذ أن منح اهللا العقل لإلنسان هيأه للتفكير العلمي والبحث المنهجي، ولكـن ال يمكـن                 الناس عكس ذل  

إنكار دور المجتمعات العلمية المتحضرة في إذكاء مهارة مناهج البحث إلى جانب دور المؤسسات البحثية،               

، فالعامي هو من يرى ومع هذا يظل اإلنسان هو صاحب القرار بين أن يبقى تفكيره ومنهجه عامياً أو علمياً           

الحوادث والمظاهر وحاالت األفراد والمجتمعات وكأنها مجموعة حوادث ال يربطها رابط منطقي، وال يمكن              

تعليل أسبابها بصورة معقولة، ألنها نظرات مبنية على استقراءات ناقصة أو معدومة أو تحليـل غـامض،                 

هي آراء عفوية وقتية ال تخلـو مـن األوهـام           فهو يشاهد كل حادثة لوحدها من غير جمعها إلى غيرها، ف          

الرجل العامي يشاهد بعينه سقوط األجسام، أما العالم فيبـين لنـا كيفيـة              (( واألباطيل، وكما يقول أرسطو     

فهل في القرآن ما يشير إلى البحث والمنهج العلمي؟ بالطبع فيه عدة إشارات،             )) سقوطها وفقا لنظام ثابت     

رآنية تتوافر في مفرداتها وسياقها عناصر البحث، وال تزال معتمدة في الجامعـات           إال أني ركّزت على آية ق     

  . والمؤسسات البحثية

إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم تتفكروا مـا            " :آية واحدة ترسم عناصر البحث      

 فـي اعتراضـهم     هذه اآلية مرت بعد أن تحدثت السورة عن المـشركين          ٤٦سبأ  ...." بصاحبكم من جنة    

ونكرانهم لحقيقة البعث، أما المقطع الثاني من السورة فقد تحدثت عن النعم واإلمكانات التـي أسـبغها اهللا                  

سبحانه على سليمان وداود عليهما السالم، بعدها تناولت السورة تهدم سد مأرب بسبب كفر أهلها بالنعمة                

العام في مكة على عدم االنفتاح لدعوة النبي محمد         وإعراضهم عن الشكر ثم انتهت إلى حقيقة تسالم الرأي          

  . لهم واتهامه باإلفك والسحر والجنون ) ص ( 

فسياق آية موضوعنا جاءت في جو رفض جماعي لحقائق موضوعية وإيمانية في غاية األهميـة،               

ها مـشكلة   فما الذي يحولّهم من حالة اإلعراض والرفض إلى حالة اإلقبال واالستماع والدراسة والبحث؟ إن             
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بحاجة إلى منهج علمي تتربى عليه المجتمعات وتعتاده، في تأصيل هذا النهج قرآنياً البد من الوقوف مـع                  

   :التاليةمفردات اآلية وسياقها لترسم لنا منهجاً وافياً بالعناصر الستة 

  

  : التحفيز لبحث المشكلة : أوال

خول لألفراد السكوت واالبتعاد عن قـضايا       واضح من خالل اآليات السابقة أن طبيعة الرأي العام ي         

ملحة في أهميتها ويبرر لهم عدم الخوض والتأمل فيها ما داموا يعتقدون بما يقابل هذه القضايا، بل يرون                  

عبثية هذه القضايا الجديدة الطارئة على ثقافة المجتمع، لهذا فإن آية موضوعنا قد سـبقها هـذا التمهيـد                

لتاريخي من مثل قوم سبأ وما آلوا إليه حافزاً ودافعاً لنقل حالة الالمباالة إلى              الضروري ليكون هذا السرد ا    

حالة الشعور والوعي للمشكلة وحجمها ودورها وآثارها، وهذا العنصر ال يقف عند حـد البـدء بالبحـث                  

 طاقـة   فحسب، بل لنقل أفراد المجتمع إلى حالة التمرد على سلطة الرأي العام، وبعبارة أخرى التوفر على               

  .من الشعور الجياش والتفاعل الحار لممارسة البحث بكل قوة وإصرار وعزم

: وقد تعاضدت آية الموعظة مع اآليات الممهدة في السورة لتؤدي الدور التحفيزي في قوله تعالى                

ما وهو مدخل نفسي يعين الفرد المثقل بسلطة الرأي العام ويشجعه للبحث والنظر ، ف             " إني أعظكم بواحدة    " 

إنـي أعظكـم    :  فلم يكـن الخطـاب       -دام الخطاب في اآلية قد حدد موعظة واحدة فقط وعدل عن الجمع             

 فقد سهل على السامع استماع هذه الموعظة المحددة، وكم تضيع المواعظ إذا             -بمواعظ أو بأربع وخمس     

  .؟ وتثقل على المتّعظ السماع والمتابعة فضال عن التفاعل والتأثر !تعددت 

  

  :تحديد المشكلة وصياغتها: ياثان

لم تتعرض لتحديد المشكلة والتي اعتادت طـرق البحـث          ) آية الموعظة   ( قد يبدو ألول وهلة أن      

العلمي أن تبلور هذا العنصر في مكانه الحالي، إال أن علينا أن نتنبه إلى سياق اآلية كما أشرنا، فقد سبقتها        

   :ودعوته بأنه) ص ( اتهامات لشخص النبي محمد 

  .يريد أن يبعد األجيال المعاصرين عن عبادة اآلباء ) ١

  .وأن نبوته إفك وافتراء ) ٢

  .وأن دعوته قائمة على السحر ) ٣

 هـذه   ٤٥ – ٤٣كما كذّب األقوام رسلهم من قبل، وقد أوضحت اآليـات           ) ص  ( وبالتالي فقد كذّبوا محمدا     

 عن الدعوة وصاحبها إلى من لم يأخذ بعد، وهكـذا           االتهامات حيث تنتقل الفكرة ممن أخذ قراراً باإلعراض       

قالوا ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان          " تآمر القوم على صد الدعوة بعد أن أحمشهم كبراؤهم حيث           

وبعد هذا التحميش يكون من السهل على الفرد أن يتّخذ موقف التكذيب وما يتطلبه               ".٤٣آية  " يعبد آباؤكم   
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يدة مادام قد حسب أن الفكرة الجديدة ما طرحت إال ألجل نسف عقيدتـه ومقدسـاته التـي           أمام الفكرة الجد  

  . عاش من أجلها

  

  :صياغة المشكلة

ما ذكرناه هو أساس المشكلة وتبلورها بين أفراد المجتمع لم تعد خافية على أحد منهم، إال أن آية                  

ما بصاحبكم  " لنص اآلية في نهايتها تقريبا      الموعظة حددت اتهاماً محدداً وإن جاء من حيث الترتب اللفظي           

  -:ويجدر أن نصوغ المشكلة هكذا بصيغة أسئلة " من جنّة 

  حسب الدعوى والزعم ؟ ) ص ( ما هو الجنون الذي اتسم به النبي محمد -١

   وهل يمكن لكل فرد أن يثبت دعواه لو انفصل في تفكيره عن إشاعة المجتمع وتأثيراته ؟ -٢

  الفرد أن يبوح بما وصل إليه بحثه وإن خالف الرأي العام ؟  وهل بإمكان -٣

  

  : الباعث لبحث المشكلة : ثالثا 

هذا العنصر أساسي لبحث المشكلة أوالً وللحل وممارسته ثانياً، وبدونه يكون البحث أكاديمياً قد ال               

فما عالقة  "  أن تقوموا هللا     "يقصد منه إال البحث لذات البحث، وما يتكفل بهذا العنصر من اآلية القرآنية هو               

  هذا المقطع من اآلية بالباعث لبحث المشكلة ؟ 

إن كثيراً من األبحاث والدراسات تتوفر على الجد والطموح والتميز، لكن هل أغلب البحوث تتـسم                

تربط صدق النتيجة وموضوعيتها وحتمية الوصول إلى الحق بالبحث         ) آية الموعظة ( بقيمة اإلخالص؟ إن    

أن " اهللا وفوق هذا كله قدرة الباحث على التجرد والخروج عن هيمنة الجمهور مرهون بهذه القيمة                 من أجل 

ألن عوائق البحث كثيرة بعضها مرئي وبإرادة، والبعض غير ذلك ومن الحسن إيجـاز أهمهـا         " تقوموا هللا   

  : كالتالي 

  .مصلحة الجهة اآلمرة بالبحث ) ١

  . المصلحة الذاتية للباحث ) ٢

  . لتشكيك وعدم استقرار رأي الباحث لو قارب الحقيقة ما دام متفرداً في رأيه ا) ٣

  . الخوف من البحث ما دام يؤدي إلى االعتقاد خارج منظومة المألوف ) ٤

  . الخوف من الجهر بالحقيقة بعد االعتقاد بها ) ٥

  .صعوبة العمل بمقتضى الحقيقة ما دام يسبح عكس التيار ) ٦

  . ي الذي يدع الباحث ينظر من زاوية دون الزوايا األخرى الجمود الفكر) ٧

  . صعوبة تحلي الباحث بالدقة والصبر المنهجي ) ٨
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  . تحول الباحث من كتّاب الجمهور إلى مربع الغرباء في المجتمع ) ٩

  

ونحن نرى أن التاريخ يزيف، وينقلب الحق باطالً والباطل حقا، ومجموعة من الكتّاب والـصحفيين               

هم هذا النظام أو ذاك بالمال والجاه والمناصب، وباحثين يعملقون مذهباً ما ويحجمون مذاهب أخـرى           يشتري

وما إليها من هذه التمويهات والتضليالت اإلعالمية والبحثية، فأي قيمة للبحـث إذا لـم يتجـرد الباحـث؟           

ذا ما توفـق للعثـور   فالباحث الموضوعي هو من يضع الحقيقة نصب عينيه ويسعى جاهداً للبحث عنها، فإ            

عليها كان عليه إعالنها، اتفقت مع ميوله أم لم تتفق، يصب البحث في مصلحة مذهبه، عشيرته، حزبه أم                  

  .ال يصب 

واآلية تؤسس مبدءاً عالياً، توجهه نحو قناعة واحدة يقينية يصب كل جهوده مـن أجلهـا دون أن                  

 بل بمقدار إخالصه وتفانيه ونسيانه لذاته يكسب رضى         ينتظر منها تعويضاً سريعاً وال مدحاً وتبجيالً آنيين،       

يتجرد الباحث وينأى عن المصالح المتعددة التـي        ) التوجه هللا الواحد    ( وتعويضاً أخروياً، وفي هذه القيمة      

  .تذبذب الكاتب إرضاء للذات والهوى أو خوفاً من العصا وتهافتاً على التقام الجزرة

، "أن تقوموا   : " عامة مهمة من دعائم البحث الناجح في قوله تعالى        إضافةً إلى أن اآلية تشير إلى د      

المسبوق بأن المصدرية الدال على االستقبال يعطي مدلوالً لغوياً لتجدد كل موقف من             " تقوموا  " هذا الفعل   

مواقف وحركة البحث، ذلك ما يختزنه فعل القيام من مداليل تعطي قيمة عالية للبحث، فالقيام ضد القعـود                  

والخمول والكسل والتباطؤ والتوقف والتراجع واالنسحاب واإللغاء، ومتى كان البحث مستوفيا على معـاني              

  . القيام وبإخالص هللا تعالى فقد ارتفع على أمراض البحوث وتعداها 

  

  : صياغة الفرض العلمي : رابعا 

عتناء بها؛ فإنها قـد     ما دامت اآلية مبنية على اختصار الموعظة إلى الحد الذي يحقق سماعها واال            

اختصرت بعض مراحل البحث، وفي مثال المشكلة التي نحن بصددها فإن صياغة الفرض قد انـدمج مـع                  

، "ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة       ) " آية الموعظة (مرحلة اختبار صحة الفرض في قوله تعالى في نهاية          

     و نافية، وأنا أرجح أن تكون استفهامية في        تحتمل أن تكون استفهامية أ    " ما"وبعض المفسرين يذكرون أن

اآلتي بيانـه فـي العنـصر       -مرحلة صياغة الفرض العلمي، وتكون نافية في مرحلة اختبار صحة الفرض            

 ألن الباحث يبدأ دراسته ال ليبرهن على شيء، فال ينوي أن يثبت أمراً أو ينوي نفي أمر ما، بل                    –السادس

  :ن نصوغ الفرض بصيغة االستفهام هكذايبحث ليكتشف شيئا؛ لهذا فالمفترض أ

  ! )) . ؟ - إن كان ثمة جنون حسب الـزعم         –وأقواله  ) ص  ( ماذا من جنون في تصرفات النبي محمد        (( 
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  "أن تقوموا هللا مثنى وفرادى : " جمع المعلومات : خامسا 

ميـع لبحـث    الخطاب للكل إال أنه من المسلم به عدم مبادرة الج         ) آية الموعظة   ( حتى وإن وجهت    

المشكلة المطروحة واالعتناء بها، واآلية تحدد طريقاً للبحث بأن يتوجه أي فرد تـأثر بالموعظـة ويملـك             

قدرات البحث فيتلمس ويفرز من بين هؤالء الجمع من يرى فيه تصميم الباحث بعيداً عن النشطاء في تناقل                  

حة بعيداً عن آراء الجمهور وأحكـامهم       اإلشاعات وترويجها، يجلسان سوياً ويتناقشان في القضية المطرو       

المسبقة، وعادة ما إذا جلس اثنان مطمئنين لبعضهما فإن كل واحد منهما يطرح رأيه بكل حرية مما يعنـي       

إمكانية التجرد والوصول إلى الحق، فلو أن كل اثنين تناوال الموضوع بجدية وتناقشا فيه لتحقق إلى جانب                 

سع ألكبر عدد من الجمهور، بل تسنح الفرصة للجميع في تكوين رأي عن             الميزة السابقة تغطية مساحة أو    

القضية المجتمعية وكٌل حسب قناعته وبحثه، واآلية يفهم منها أن يتحقق البحث الثنائي والبحث األحـادي                

حسب المتوفر في قبال البحث الجماعي أو عدم البحث والتسليم لما يقرره الكبراء، والمعنيون في الخطـاب          

بمـا يتناسـب ومـستواهم      -ئذ ال يراد منهم سوى القيام عن الجمهور والتفكير والتفكّر التخاذ القرار             وقت

 مستقالً دون تأثر بالرأي العام وأحكامه ومسبقاته والتي تنتمي إلى منطق العوام، وهذه العمليـة                -المعرفي

ال يقصد منها تحديدا دقيقا ال      " ى  مثن"لكن األرجح أن اآلية في قولها       " وأن تقوموا هللا مثنى     " تشكل عنصر   

يزيد عن اثنين إلى الثالثة أو األربعة ما دام يشكل هماً واحداً ومنهجاً علمياً متقارباً حتى وإن اختلفوا فـي                    

وجهات النظر من أجل الوصول إلى الحق بعيداً عن تقديس الكبراء وإمالءات الرأي العام، ألن اآلية أفرزت                 

  :مع المعلوماتثالث مناهج في البحث وج

  ) الخ ... حزب – عشيرة –قوم (  الرأي الجماعي -أ

  ) ))مثنى ( تفتيت رأي القوم والعشيرة إلى وحدات صغيرة علمية متجانسة ((  الرأي غير الجماعي -ب

  . الرأي األحادي المفرد الشخصي-ج

يتـسق مـع    يعطينا فهما آخـر     ) آية الموعظة   ( إال أن التنظير لمنهج بحث علمي مستخلص من         

منهجية البحث العلمي، ملخصه جمع المعلومات من دراسات سابقة وفرزها بنسق معين إما بنـاءاً علـى                 

القيمة واألهمية أو حسب الترتب الزمني وتحليل هذه الدراسات إلى جانب دراسات الباحث نفسه والموازنة               

يعمـد الباحـث مـستقالً      " ي البحث الدراسات السابقة ف  "وبعد جمع المعلومات والحقائق من وثائق       . بينهما

ومتجرداً عن أحكام الدراسات السابقة وطرائق جمعها في ابتداع وسائله الخاصة به، فقد يلجـأ للمـصادر                 

نفسها التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة للتأكد من صحة النقل وسند المصدر ومدلول الحكم الذي تبنته                

" نهجه استقالل النظر والبحث كما حددته منهج اآليـة الـشريفة            الدراسات السابقة، وبالتالي يصدق على م     

  ".وفرادى 
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  " ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة : " اختبار صحة الفرض : سادسا 

" اآلية فصلت بين المراحل السابقة التي تم الحديث عنها وبين هذه المرحلة األخيرة بحرف العطف                

المعلومات من المقابالت وغيرها وسماعه األحكام المتسرعة حتى        لتترك للباحث فسحة زمنية بعد جمع       " ثم  

يخرج عن تقديس الشخصيات والهاالت المهيمنة إلى ساحة التجرد والموضوعية، فيعمد الباحث إلى تحليل              

المعلومات والمقارنة بينها، ففي مثل المشكلة المطروحة يحلل الباحث النقل الشائع في اتهام النبي محمـد                

؟ وهل الحكم   )ص(ون المزعوم في حياة النبي محمد       ون، فهل يستطيع أحد أن يبرهن على الجن       بالجن) ص(

مستنداً على دليل يصمد عن الطعون؟ ولماذا يختلف حكم الرأي العـام عـن حكـم                ) الرأي العام (الجماعي  

 الباحث إلى   حين تحتكم لمنهجية البحث؟ فإذا ما وصل      ) ثنائية(األفراد في حال تقسيمهم إلى وحدات صغيرة        

شكلة أن يدلل على الفـرض  نتيجة وحكم يقيني حينئذ يبرهن على صحة فرضه الذي يناسب هنا في هذه الم   

ال أثر ألي نسبة من     : (يناسب كونها نافية هكذا   " ما  "باعتبار أن   ) وهو مصطلح علمي في البحث    (الصفري  

  ).وأقواله) ص(الجنون في تصرفات النبي محمد 

فإن مصدره التّفكّر، أما التفكير فالفعل له فكّر، والتفكير هـو           " ثم تتفكروا "في آية   لكن لنتأمل قليال    

بعض ما تكلمنا عنه في كالمنا عن عناصر البحث، أما التّفكّر فهو عمل أرقى من التفكيـر حيـث يتعلـق                     

في علـى   بحقائق اإليمان واإلحسان إلى جانب أنواع المعارف، فالفعل في أصل صياغته بهذا البناء الـصر              

يقتضي المهلة والتدرج، إضافة إلى تتابع التّفكّر الذي دلّت عليـه تكـرر التـاء فـي فعـل                   "التّفعل  " وزن  

  ". تتفكّروا"

ال يحتاجون إلى عناصـر     " ص"على أنه البد من التنويه إلى أن المخاطبين المصاحبين للنبي محمد            

 وإنما يحتاجون إلى قلـب      -لى منهج البحث العلمي   التي فصلناها توسيعا في فهم اآلية لتطبيقها ع       -البحث  

من بدء حياتـه    " ص"متفكر يعيش لحظات صفاء وانفصال عن الناس وأقوالهم، فهم الذين صاحبوا محمدا             

فلم يكن أبداً موقعاً للـشك عنـدهم، وال         " ص"وهم الذين أقروا له بأحسن النعوت وأرقاها أما استواء عقله           

، إال أن اآليـة مادمنـا قـد    )ع(معروف المتحنف على دين إبراهيم الخليـل  ريب في صدقه وأمانته وهو ال   

لذهنيـة  استفدنا منها الستالل منهج البحث اقتضانا أن نصوغ المشكلة ونفـرض الفـرض بمـا يناسـب ا                 

  .المعرفية

؟ إنها ال تنتهي عند حد مسايرة الباحث مع عناصـر           !فإلى أي شيء تقودنا عملية التّفكّر في البحث       

ما بـصاحبكم مـن     " واالنتهاء عند صحة الفرض الذي افترضناه في البحث والذي عبرت عنه اآلية              البحث

فآية تتفكروا تقتضي االلتزام بموقف بعد البحث، فما دام قد أوصلهم البحث إلى انتفاء تهمة الجنـون                 " جنّة

 مقتـضيات عناصـر     فما عليهم إال تصديقه ومؤازرته وتشرف االنتماء له وما إليها مـن           " ص"عن النبي   

، وهذه قيمة تضاف إلى مبادئ البحث حتى ال تبقى البحوث مجرد نظريات ال تـضفي                "ص"اإليمان بدعوته   
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وهذه القيمة هي التي تسمح للكلمة أن تنساب وللحـق          . إلى الحياة أبعاداً من خالل التفاعل معها وتوظيفها       

ليحصل التأثير اإليجابي في الرأي العام بوسائل       أن ينتشر، فمتى ما وصل الباحث للحقيقة لزم عليه إعالنها           

أيضاً علمية تتكفلها دراسات أخرى، آمل أن يوفقنا اهللا لدراستها وعرضـها ومـن اهللا نـستمد التوفيـق                   

 . والسداد
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 ر متنحيـد وآخـالمكي والمدني ، خطاب سائ
 جالل القصاب .أ: بقلم

 
نوساً سحرياً يبرق كل يوم بكنٍز جديد، ال تنفد خزائنه وال تبلـى أسـراره               ما أبدع أن يكون بين أيدينا فا      * 

  . ومعارفه

ما عندكم (، واهللا يقول أن )جاءهم ِكتَاب ِمن ِعنِْد اللَِّه(المسلمون بفضل اهللا قد ُأوتوا هذا الفانوس و         

أحياء عنـد   : (  ودوامه جديداً، مثالً   ، فأخبر بأن ما عنده باق وأن بقاءه يعني حياته         )ينفد وما عند اهللا باقٍ    

أي دائـم   ) ِكتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتـهِ      (، هم في عطاء وحياة دائمة، وهذا معنى         )ربهم يرزقون 

ن البركة والخير ومتواصلهما، كما أخبر الرسول عليه السالم بذلك، وعلينا قبال ذلك أن نتمسك به تمسك م                

ببيته ذلك الفانوس العجيب الذي ينبغي أن نعرفه ونتعرف على استعماله حق معرفته لنستضيء به ونغْنَـى                 

)مهنَاءَأب ِرفُونعا يكَم ِرفُونَهعي الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذين.(  

  

  : نبذة عن المكية والمدنية من السور

 على أمر منهجي نعتقـد أن الفهـم         -فانوسنا وناموسنا ما دمنا في سبيل التعرف على       -سنتطرق  

المنقوص لإلسالم قد أغفل ناحيته وأثره المنهجي، مع كونه قد أثبته وفصل فيه ودونه، وهو الدور البـالغ                  

  .للمكّي والمدني من آيات كتاب اهللا

ة تلك التي نزلـت     ، والمدني )ص(يدرك المسلٍم أن السور المكية هي التي نزلت قبل هجرة الرسول            

 سنة يدعو الناس إلـى      ١٣) ص(بعد هجرته الشريفة بدون اعتبار مكان نزولها، ولقد ظّل الرسول الهادي            

عبادة اهللا األحد في مكة، لذا غلبت على هذه الحقبة اآليات التي رسمت معالم التوحيـد وأدلّتـه وسـطّرت                    

ف أوهامهم، إضافةً إلـى دعـوة اآليـات         مع المشركين ورد حججهم ونس    ) ص(مواجهات الرسول الفكرية    

المؤمنين بالصبر والثبات ضد العنف الفكري أو الجسدي، وانطلقت في الدعوة إلى فتح مناخ عـام لحريـة        

               العقيدة والتعبير والحوار ونبذ الكبت والظلم، وإلى تأصيل التفكّر والتعقّل والنظر، فبرزت في آياتها قصص

في زوال الحضارات الرجعية الظالمة، وتناولتْ طبيعة النفس اإلنسانية، وبينـت           األولين والسنن التاريخية    

 سورة أي ما يعادل ثالثـة       ٨٦مسيرة تطور اإلنسانية في علومها وتشريعاتها، حتى بلغ عدد السور المكية            

  .أرباع القرآن

 جهة، وانبثاق   وأما السور المدنية فجاءت في ظروف والدة دولة مسلمة جديدة وتثبيت أركانها من            

التشريع المدني والعبادي بما تحتمله مالبسات الدولة الوليدة من إشكاليات داخلية قانونية واجتماعية، ومن              

صدامات عسكرية مع مناوئيها والمتربصين بها من المشركين واليهود والدول من جهة أخرى، لذلك غلبت               
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د، كأحكام القتال، والموقف من الكتابـيين محـاربين  على هذه الحقبة التشريع آليات تنظيم العالقات والحدو    

ثم ببعضهم البعض، وعالقتهم بكيان الدولـة كمؤسـسات،         ) الشعائر(وغير محاربين، وعالقات األفراد باهللا      

 سـورة   ٢٨وبغيرهم كعهود ومواثيق وحروب، وغيرها من أمور فاعلة وناظمة، وبلغ عدد السور المدنية              

  ).ص(وات األخيرة من حياة نبي األمة وقائدهانزلت على مدى العشر سن

  

  :المائز بين الفريقين من السور

  : سمات المكية: أوالً 

يريد إثبات صدقه وصدق رسـالته وتحريـر        ) ص(إن حقبة الدعوة لها ظروفها وظاللها، فالرسول        

  : العقول للنظر في أدلتها، فعلى ضوء هذا

لهة وكونه إلهاً واحداً وأنه هو الرزاق والخالق، وذم األوهام       كل استدالل ساقه اهللا لتوحيده ونفي اآل       .١

  .واآللهة والتفكير التقليدي والصنمية والتقديس األبله وعدم التعقّل والنظر

، وكذلك كل آية تدعوهم إلى نظر واستدالل على النظام          )َأِإلَه مع اللَِّه تَعالَى اللَّه عما يشِْركُون      : (كقوله تعالى 

: لكوني واألنفسي المبدع ذي الشفرة الموحدة، عبر النظر إلى مخلوقات الكون والتفكّر فيها كقوله تعـالى               ا

  ). َأفَال ينْظُرون ِإلَى اإلبل كَيفَ خُِلقَتْ(

ل شك في الوحي كمصدر معرفي حقّ إنما كان في مكة ألنها حقبة الكالم عن الشاكّين في الدعوة                  ك .٢

الة وفي كون القرآن من عند اهللا سواء خاطب بها رسوله أم قومـه أو               وفي صدق الرسول والرس   

، ويتبع ذلك نقل شك األمم الخالية في دعاوي أنبيـائهم           )إالّ إذا كان المخاطب أهل الكتاب     (من معه   

 .إلخ..)... في مرية منه (أو ..) بل هم في شك منها (مثل 

تنعى حال الكافرين وعباداتهم وتنـذرهم عـدم        كل آيات شُبهة يوم الحساب وعبثية الوجود، كالتي          .٣

إيمانهم بالبعث واليوم اآلخر، واالستدالل على حتمية ذلك كعقيدة عقالئية، وكيفية البعث واإلعـادة              

 .لمادية للوجود أو الدهريةوإبطال استحالته كما يدعي المشركون، ونقض الصبغة ا

إبراهيم .. يونس  .. هود  .. عنوانها كيوسف   سور األنبياء وقصصهم كلها مكية مثل الواضحة من          .٤

القصص، أو بمضمونها كالشعراء والنمل واألعراف والصافات وطه        .. مريم  .. األنبياء  .. نوح  .. 

ويس والقمر، والتي تحكي قصص األنبياء السابقين مع أقوامهم وتعرض مواجهة كل رسول مـع               

صاروا باطشين ظـالمين للمـؤمنين، وكـان        قومه وردهم عليه ثم إنزال العذاب على الكافرين إن          

وأصحابه بالدعم وباألمل من جهة وإنذار      ) ص(الغرض التاريخي لهذه القصص تثبيت فؤاد الرسول        

قريش وعتاتها من جهة أخرى، ويلحق بهذه السور تلك السور الدالة على قصة قوٍم أهلكهـم اهللا                 

 .بسبب عنادهم وفسادهم كسبأ واألحقاف والحجر
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قسم فيها اهللا تعالى بأحد مخلوقاته العجيبة العظيمة ليوصلها بكالمه عن كتابه أو نبيه،              كل سورة ي   .٥

عـدا  ... (أو لتأصيل حقيقة ثابتة، كسورة التين والفجر والنجم والضحى والشمس والعصر واللّيل             

والقرآن ، بل والسور التي تُعظّم شأن القرآن بمستهّل قسمها مثل ياسين            )فقد اختلف فيها  " العاديات"

 .الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر، قافْ والقرآن المجيد

افتـراه، شـاعر، أحاديـث،      : أو لكتابه سبحانه بأي صيغة سواء     ) ص(كل اتّهام لشخص الرسول      .٦

أساطير األولين، أو قام اهللا بنفيها عنه دفاعاً، أو تحدى باإلتيان بمثل ما افتراه فمكية، عدا اآليـات                  

ألنهـا  ..) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مـن مثلـه               (وهي  التي في البقرة    

 .تخاطب منافقي المدينة واليهود

كل سورة فيها حوار بين اهللا والمشركين أو يأمر نبيه الكريم بأي صيغة أن يقول كالماً لهم سـواء                    .٧

 أن يكون هناك حوار بينه وبين       ، بشرط )اضرب لهم مثالً  (أو  ) استفتهم(أو غيرها مثل    ) قُْل(بصيغة  

وهم معه، وطبعاً ما كانوا معه إال في مكّة حيث مقام الدعوة واإلحتجـاج ال               ) قل لهم ( الكافرين أي   

آل ) (قُْل ِللَِّذين كَفَروا ستُغْلَبون وتُحشَرون ِإلَى جهنَّم وِبْئس الِْمهاد        : (مقام القتال أي ال كقوله تعالى       

قُْل هْل ِمن شُركَاِئكُم من يهِدي ِإلَى الْحقِّ        : (فهذه غير حوارية، ولكن كمثل قوله تعالى        ) ١٢:عمران

 (يونس، وكقوله ) قُِل اللَّه :    نُونالْب ملَهنَاتُ والْب كبَأِلر تَفِْتِهم(الصافات، وكقوله تعالى  ) فَاس : ِرباضو

 والكهف، ويجب هنا االهتمام بالسياق ومن هو المحاور فيه، إذ ال يدخل في              النحل) لَهم مثَالً رجلَينِ  

قُـْل ِلَأزواِجـك    : (السور المكية الحديث مع المؤمنين أو مع الكتابـيين أو المنافقين، كقوله تعالى           

نَاِتكب(األحزاب، أو قوله  ) و :        تُممعز وا ِإناده ا الَِّذينها َأي(جمعة، وقوله   ال) قُْل ي :    لَينُّوا عقُْل ال تَم

 كُمالمالحجرات) ِإس. 

كل سورة فيها ذكر إبليس باعتباره مصدراً للشك والوهم والكفر، أو فيها قصة عدم سـجوده آلدم                  .٨

تشبيهاً بحال الكافرين الذين ال يريدون أن يعبد اهللا من حيث يريد بل من حيث يريـدون هـم فـال                     

ه من غرورهم النفسي أو المعرفي، عدا سورة البقرة ألن المعنيين بالقصة هـم              ينزلون عما هم في   

 ".سفر الخليقة والتكوين"أهل الكتاب من يهود المدينة وفيها تذكير لهم وتنقيح لما جاء عندهم في 

 ).يا أيها الناس(نداءاته ب) الفكر المختلف، اآلخر المغاير(غلب على الخطاب المكّي مع  .٩

ة وحقائق اإلله والكون واإلنسان والتاريخ والزمان والخلق والعلـوم العليـا فـي              فلسفة المعرف  .١٠

  .اإللهيات والطبيعيات والحيويات جلّها أو كلّها جاءت في مكّة
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  : سمات المدنية : ثانياً 

          ات كما قال موالنا عليل معرفة المدنيات سهوكـان  " قد فعلت "في وصفه للجاهل    ) ع(بمعرفة المكّي

، لكن تتمةً ومزيد بيـان وتمييـز نـذكر          "أنّه الذي يضع الشيء في موضعه     " أن وصف العاقل بخالفه و     بعد

  :النقاط التالية

من صالة وصوم وحج وزكاة وتوابع ذلك، سواء أخـذت          ): قاموس العبادات (آيات الشعائر العبادية     .١

 .بعداً فردياً أو جماعياً

.. والميـراث، والحـدود   ) آية١٢(كالطالق  ): وس الحقوقي والقانوني  القام(آيات األحكام والحدود     .٢

كالزنا وغيره، والسرقة والقتل بغير حق وأحكامها، وآيات الدين والبيع، بـل والبيعـة والخمـس                

 .إلخ... والصدقات واللعان والظهار والنذور والكفّارات والمعامالت القانونية 

وفيها سوغ القتال لدفع الظلم ورفـع االسـتبداد، علـى          ): كريالقاموس العس (آيات الدفاع والردع     .٣

قـاتلوهم  ( التوبـة،    -)وقاتلوا المشركين كافـة   ( الحج،   -...) أذن للذين يقاتلون    : (سبيل المثال   

 الحديـد ،    -)أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعـد الفـتح وقـاتلوا            ( األنفال،   -)يعذبهم اهللا 

 األحزاب، ومـا يـستتبع ذلـك مـن مواضـيع            -) ذوا وقتلوا تقتيالً  أخ(محمد،  -) فضرب الرقاب (

وتشريعات، من معاهدات قتال، قروح وهزيمة، الفرار وحكمه، أحكام صـالة الخـوف، أخالقيـات               

الحرب، االستعداد وشرائط النصر، المغازي والحروب، وجود شهداء، نصر وفتح، تمكين، فـيء،             

لصفوف، المثبطين عن القتال أو المتخلفين أو القاعدين،        غنائم، غّل، أسرى، حرب إعالمية وشحذ ا      

إذ هو ميدان جديد له موسوعته ومصطلحاته الجديدة التـي          ... التهديد للكافرين بالهزيمة والنكير     

 .للتو تعرفوا عليها

لكـن بوسـائل غيـر      ) حـزب (وهي فصيل معارض    ): (قاموس السلوك االجتماعي  (ذكر المنافقين    .٤

فكل سورة بها ذكرهم هي مدنية حيث نشأ النفاق، وعملتْ دسائسهم فـي             ) ر مشروعة أخالقية وغي 

وِمن (،  ) ولو نشاء ألريناكهم  : (مجتمع اإليمان ومؤسسات الصدق والنّزاهة والتعاون واإلخاء، مثال       

لَـو  (،  ) ا باإلفك الذين جاؤو (،  ) المرجفون(،  )في قلوبهم مرض  (،  )َأهِل الْمِدينَِة مردوا علَى النِّفَاقِ    

       وا ِخاللَكُمعضلََأواالً وِإلَّا خَب وكُمادا زم وا ِفيكُمجتَّـى           (،  )خَرـوِل اللَّـِه حسر ِعنْد نلَى مال تُنِْفقُوا ع

 .فكّل هذه األمور حدثت في المدينة) .. الْمعوِقين ِمنْكُم(، )ينْفَضوا

 ٩٠فقد ذكرت في القـرآن      ): قاموس السلوك االجتماعي  "(ها الذين آمنوا  يا أي "مناداة المؤمنين بـ     .٥

يا أيها الـذين    : (مرة كلها مدنية، إذ يعقب النداء أمر أو توجيه أخالقي أو أو تربوي وسلوكي، مثل              

    تقولون ما ال تفعلون        (،  )آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ا الَّ  (،  )يا أيها الذين آمنوا ِلمها َأينُوا  يآم ِذين

كُمالدال َأوو الُكُموَأم يا أيها الذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم(، )ال تُلِْهكُم.(  
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  " .....يا أيها النبي " وكذلك كّل آية خوطب فيها الرسول بـ * 

ا فأي كالم أو دعوة أو مجابهة معهم فمدنية، عـد         ): قاموس السلوك االجتماعي  ) (أهل الكتاب (كر  ذ .٦

المكّية فهي تتكلّم عن أمر آخر عنهم كشهود صدق على الدعوة، وعدا النهـي عـن                ) المدثر(آية  

حيـث دعـوة    ) وال تجادلوا أهل الكتاب إالّ بالتي هـي أحـسن         (مجادلتهم في العنكبوت المكّية وهي    

 قبول  الرسول لهم ستتم في المدينة من موقع االستقالل ال االرتهان، وضمن إطار التعايش واحترام             

اآلخر كند وكواقع مسلّم به، أي وجود ملّتين أو ثالث ملل أو أكثر ضمن عقيدة التوحيد، فتم ترحيل                  

للحقبة المدنية، لوجود ثوابت مشتركة كثيـرة       ) أهل الكتاب (جانب الدعوة المحمدية للملل الموحدة      

 حوارها ألجل تصحيح بعـض      معها، إذ هي مدرجةٌ ضمن اإلسالم بإطاره العام، والمراد دعوتها أو          

المفاهيم لديها، وهذا ال ينفي قيام بعضهم بالمكايدة والظلم والتحالف مع أعـداء النبـي الجتثـاث                 

  ).ص(دعوته ثم دولته 

  

  : استفادات وفوارق أخرى

  : ذا تكررت آيات بنفس السياق فهذا دليل على نزولها في ذات الحقبة وأن طابعها واحد، مثلإ

لدالة على التوحيد ومقام الكتاب وأن الخالق هو اهللا سبحانه، كما في بدايات السور كسورة               اآليات ا  .١

القصص، النمل، الشعراء، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، الصافات، الزمر، غافر، الشورى، الدخان،            

 .الجاثية، األحقاف، الزخرف

ـ     :( آيات المجادلة والحوار الفكرية مثل     .٢ عبـاراتٌ يعمـد لهـا      ) تم صـادقين  متى هذا الوعد إن كن

) فهو كالم في مقام الـدعوة والحـوار  ( المشركون حينما يملّون من دعوة الرسول ومناظراته لهم      

 مرات في يونس، األنبياء، سبأ، يس، الملك،        ٦إذن هو و أشباهه يجب أن يكون مكياً، جاءت هذه           

فائت بآيـة إن     (-حقاف، األعراف، هود    األ) فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين      : (وأشباهها كثير 

متى هذا الفتح    (-العنكبوت  ) ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقين       (-الشعراء  ) كنت من الصادقين  

 . السجدة-) إن كنتم صادقين

وأشباه هذه اآلية التي ترد على المطالب التعجيزيـة كـأن   ) وما أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم  ( .٣

يكون الرسول مالئكيا أو أن طريق وصول الحقائق ال بد من خوارق وتعطيل العقل وذائقة الفطـرة                 

 .السليمة، وقد جاءت في يوسف، النحل، األنبياء، وكلّها مكّية

كقتل األوالد مـثالً الـذي كـان مـن دأب أهـل مكـة               : عاليم الخادعة والعادات المغلوطة   نسف الت  .٤

 .والمشركين فآياتها مكية، وكذلك النظرة للمرأة ووأد الفتاة، والتشريعات الباطلة والخرافية

  : من اسم السورة نفسها مثل ) مكّيتها أو مدنيتها(قد يستخرج  .٥
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فهي مدنية، إذ حدثت في وجـود دولـة وحـاكم           ... دل في زوجها وتشتكي     المرأة التي تجا  ): المجادلة (-

وأحوال األسرة التي تنتظم ضمن قانون تشريعي، وهذا يبين حقّ إلهي للمرأة في التقاضي ويبين دورها في                 

  .تعديل موازين العدل باألساليب المشروعة وأحدها المجادلة والحوار

اعتداء (دعي قتاالً، واألولى تشير إلى تحزب القبائل لعدوان عسكري          تست): الفتح(و) النصر(و) األحزاب (-

  .فمدنية) .. خارجي، وتحالفات

ألن البلد المقسم به هو مكّة، الذي استُخدمت فيه وسـائل الحـصار والمقاطعـة بعـد          .. مكّية  ) : البلد (-

 المساكين، وهي مآثر عربية لكنّها      االستعاضة عن لغة الحوار بها، وفي السورة قيم إنسانية كالعتق وإطعام          

  . هتكت في البلد اآلمن لصالح نهٍج استئصالي شرس

هزيمتهم أحزنت المؤمنين ألنّهم أهل دين توحيد سماوي وأفرحت المشركين لوثنيتهم كالفرس            ) : الروم (-

رف فـي الكونيـات   فضالً أنّها سورة مشحونة بالمعا  (فتبين عالمية دعوة التوحيد وتعاطف الملل التوحيدية        

  .فمكّية) ..والطبيعيات

تذكّر قريشاً بمنّة اهللا عليهم فاهللا يقف مع المظلوم ضد الجبروت والظلـم اإلنـساني               ): قريش(و) الفيل (-

  .فمكّية.. مهما تدرع وتذرع بالدين 

  :من الفهم الناقص إلى المقلوب

مكّي، أال نشعر بالخطأ الذي وقعنا فيـه طـوال          بعد أن رأينا خصائص وسمات الخطابين ال سيما الخطاب ال         

التاريخ بإلغائنا الحقبة المكّية من الوجود، واستصحبنا وبطريقة حادة وأحياناً خاطئة الحقبة المدنيـة فقـط                

وأصلناها كاستيعاب شامل وكُلّي لمعنى الدين، مع أن الحقبة المكّية هي أصل اإلسـالم كـدعوة توحيديـة                  

ية، أما قيام الدولة المدنية وبضمنها التشريعات فأحد ممكنـات الـدعوة وثمراتهـا ال               إنسانية علمية عالم  

وِإن لَك لََأجرا غَير ممنُوٍن، وِإنَّك لَعلـى        (بتاج  " المكي"أصلها، ونسينا أن النداء اإللهي قد توج نبينا األمي          

ِليغِْفر لَك اللَّه ما تَقَدم ِمن ذَنِْبك ومـا  (قد وسم بوسام " المدني"، في حين أن النبي األمي بمقامه       )خُلٍُق عِظيمٍ 

  م أو نـؤخّر                     )تََأخَّرنصطبغ بالحقبة الثانية فقط بال مباالة لما قد نجترح من أخطاء أو نقد نا إالّ أنلكنّا أبي ،

  ". عظيم-إنساني-خُلُق "ني بها من أولويات، ناهيك عن افتقادنا أيضاً وبالمرة للغرسة المكّية وأع

وصارتْ ( بل واألخطر أن تغليب الحقبة المدنية قد فتح ثغرة دخول مفهوم السنّة بالشكل الذي نراه اليوم                  -

، وكيـف اجتاحـت هـذه       ")ص"تعني المرويات التي دون معظمها بعد قرنين من الزمن ونُسبت للرسـول             

     ات القرآن وحكمتْه بها، مع أننّة" الحقبة المكّية تكاد تكون خالية من        المرويفتضخّم هـذا المفهـوم      !"الس ،

كمصدر معرفي وانبسط على كّل المساحات وصار ال يمكن فهم حتّى الحقبة المدنية إالّ به وِوفق منظاره بعد          

 وادي اإلسالم   فيها، ومن هذه الثغرة انطم    !" سنّة قولية أو فعلية   "إلغاء حقبة مكّة وآياتها طبعاً لندرة وجود        
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بعلوم الشريعة وآراء الرجال الشارحة للسنّة والمصححة لها ومتواليات ذلك من تفريعات، حتّى انتهينا إلى               

  . تقديم كالم الجميع على كالم اهللا، وهجر قرآنه المبين

ت القتـال    ولم يعد غريباً بعدئٍذ، أن يشيع مفهوم نسخ آيات الدعوة والحوار والتعـايش والتـوادد بآيـا                 -

بعد أن ُأسيء فهمها وفهم مسوغها، وبهذا اإللغاء للحقبة المكّية من ذاكرتنا ومنهجيتنا وتعاملنا،              " والسيف"

وانسالخنا منها، أزلنا الصبغة اإلنسانية والعالمية من اإلسالم، ولبسناه مقلوباً ِمن آِخره، وطوينا دعـوات               

، أي نزعنا الجانـب     )المكّية( الكون والتاريخ والعقيدة واإلنسان      التفكّر والتعقّل والنظر والمسائلة في قضايا     

العلمي من اإلسالم وشطبنا تفعيل ثالثة أرباع القرآن هي مجموع السور المكّية، وتضخّم مفهوم الـشريعة                

  .اإلسالمية والجهاد على حساب عقيدة التوحيد ودين اإلسالم ومثُله وأخالقه ومعارفه

ى من ذهنيتنا مفاهيم ِمن مثل الحوار والتعايش وقبول اآلخـر المختلـف، وصـرنا                بل بهذا اإللغاء انتف    -

أي هو للمفتين   " أن الحكم هللا  "وصائيين نريد أن ننسخ ونزيل جميع المعتقدات ونمتلك بنواصي كّل تشريع و           

  ! كمشرعين وحكّام

ياسي أو ثقافي، هو الذي يأخـذنا        هذا الفهم المقلوب هو الذي يجعلنا في حساسية وصدام مع كّل آخر س             -

اليوم وبعد قرون مديدٍة إلى نبذ التشريع المدني، ومناهضة التعددية، ونبز الديمقراطيـة، وعـدم التـسليم                 

  .بمفردة المواطنة إالّ تحت لواء عقائدي ُأحادي، أو ضمن االضطرار وتكتيك المرحلة

لمسلم حر إن فكّر بصوٍت مسموع أو خـالف المـألوف           وليس أدّل على لبسنا اإلسالم مقلوباً إالّ أن تُصغي          

، فصارت لدينا األسلمة والتكفير صكوكاً تُعطى من جهة النّاس بـدَل أن يتوجـه               "أخاف أن يكفّروني  "قوله  

المرء إلى قلبه فيما بينه وبين ربه ليرى هل حقّاً هو كافر أم ال، ثم ال يلتفت للعبيد ما دام هو في سلٍْم مـع                         

نهربالعبيد وفي حص .  

هو الذي يصوغنا ملزمين إلى تقـسيم العـالم إلـى           ) المدنية( إن االرتهان بهذه الحقبة الثانية األحادية        -

فسطاطين دار حرب ودار سلم، ودار إسالم ودار كفر، وإلى تقسيم الناس إلى كفّـار وذمّيـين ومـشركين                   

ات ال أول لها وال آخر من الِفرق غيـر الناجيـة، بـل              ومنافقين ونصارى، بل وبزيادة المذاهب إلى تقسيم      

بشطر اإلنسان إلى شطرين مسلم وكافر، فريق في الجنّة وفريق في الجحيم، ولْتُلْحقْ أبناء الكافر بأبيهم بال                 

  .أي سبب سوى صرامة التقسيم المعهود

خطاب المكّي، ألسنا نائين جـداً       فلنُحاور أنفسنا وبصراحة، أال نشعر كمسلمين باغترابنا وانبتارنا عن ال          -

عن تمثّله معتقدين بأجنبيته؟ بل ومتوقّعين وجود مآرب خفية فيمن أراد أن يسوق مثلـه؟ أليـست هـذه                   

  الحقيقة؟
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ثُم لنتأمل قارئنا الكريم، ألسنا نحتمل أن الخطاب اإللهي المكّي هو األليق للعـالم كلّـه، خطـاب الـسماحة                

التي هي أم القرى، وال يليـق بـه إالّ خطـاب            " مكّة"، والعالم اليوم كلّه بمثابة      "ا النّاس يا أيه "واليسر كان   

 عالمي أخالقي علمي له؟ )في خصوص ما يتعلّق بالدين(دعويم ِمن أوفمتى نقرأ الدين القي ،  

  

  مراجعات

 وآياته وأحداثـه؟ ال أحـد، مـع          أما آن لنا أن نتساءل اآلن، من منّا الذي يأخذ إسالمه من العهد المكّي              -

علمنا أن الدولة النبوية قد سرقتْ وتحولت بعدئٍذ إلى ملٍك عضوض على يد آل أمية وآل العباس وشُـوهت               

، إالّ أنّا ما نزال نُصر أن هذا السبيل القائم الموصـل            )ص(معالمها بما افتُري من أحاديث على رسول اهللا         

وطرحنا القسم األصل واألكبر عنـه، والقـرآن        ! بيل المسلمين وهو اإلسالم كلّه    لدولة المدينة األولى هو س    

كَما َأنْزلْنَا علَى الْمقْتَِسِمين، الَِّذين جعلُوا الْقُرآن ِعِضين، فَوربك لَنَـسَألَنَّهم           (يصيح علينا من شقّه المهجور      

لُونمعا كَانُوا يمع ،ِعينمَأج !(  

وذلك في العهد المكّي فإنّما بـشرح دعـوة         ) ألم نشرح لك صدرك   (ين خاطب اهللا سبحانه نبيه الكريم        ح -

، وال يليق بمقام الدعوة والتبليغ غير ذلـك، ولـذلك سـأل هـذا               )أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم    (اإلسالم  

اضاً في صـدورنا وحرجـاً      ، فإذا رأينا انقب   )رب اشرح لي صدري   (االنشراح موسى في مقام الدعوة أيضاً       

فألنّا ودعنا روح دعوة اإلسالم المنشرحة بالصدور، وأبقينا اشتراطات وإلزامات وطوارئ الحقبـة الثانيـة      

بكّل أقضيته واستثناءاته، هذا فيما لو خلصتْ إلينا صحيحة، وقـدمناها           " المدني"التاريخية للمجتمع اإليماني    

 الدعوة وخُلقها الرفيع لصالح عصبية وصدٍر مختنق ضاج بكّل مختلف           على أنّها كّل اإلسالم، أزحنا انشراح     

  .أو مخالف، ووجه عابٍس عن األخذ والرد والحوار واالنفتاح والتجديد

  

  :الخُالصة

 لو أنّا أصلنا مرجعية الحقبتين في صياغة ثقافتنا وخطابنا لكان أقرب لترشيد وعينا واسـتقامة أمورنـا                  -

  . ا وخيرنا بين األمموتثبيت شرعية وجودن

ِثقْ عزيزي القارئ أنّه ما لم نقم بمسائلة معرفية لمصادرنا التأسيسية ذاتها، فلن يتسنى لنا استرداد عافيتنا         

  .وفاعليتنا الحضارية

 نحن نُسلّم أن مما ساعد على تغييب دور المكون المكّي في ذهنيتنا هو توهمنا أنّه كان خطابـاً ظرفيـاً                     -

، فالمفاهيم المكّية من الحوار، والصبغة   !ة الضعف واالحتياج األولى، أي أن ثالثة أرباع القرآن تكتيك         لمرحل

اإلنسانية، واإلقناع، والمناظرة في اإلله وفي فلسفة الوجود، والـدعوة إلـى التعـايش، وحريـة الـرأي                  

ت أو إفرازات لحالة الـضعف الرسـالية        ، كّل تلك تجلّيا   )لكم دينكم ولي ديني   (واالعتقاد، والتسليم بالتعددية    
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أما بعد التمكّن والعزة والمنعة، فهذا كلّه تبدل لصالح السيف واإللزام وعلو اإلسالم ِمن قتل مرتـد                 ! حينها

  !وتحطيم أوثان وجزية وغيرها

في عقيدته وهذه لعمري إشكالية عميقة تنخر في عقل المسلم، ويعسر جداً استئصالها، تجعله يعيش تناقضاً        

وشلالً في أقدس أموره، فينتج أن يكذّب القرآن بعضه بعضاً، وتصير قيم كالم اهللا المكّية ومبادئها تاريخيةً                 

انتهازيـاً  ) ص(ومنسوخة، ويصير بها أشرف الخلْق ومن هو على خُلٍق عظيم وعلـى صـراٍط مـستقيم                 

سلم لهذا التناقض فمأساةٌ ثانية مركّبة، في حين        ووصولياً، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، أما عدم وعي الم         

  .أن تخريجاته وتعليالته وتعديالته لهذا التناقض مأساةٌ ثالثة بل هي ضربته القاضية

تكون فيه العالقـة  ) النّاس(على مستوى العالم ) مكّياً( إنّنا اليوم أحوج ما نكون الستنباط خطابين، خطاباً      -

قبول اآلخر وعدم اإللزام وليس خطاباً على أساس العقيدة، جامعه القـضايا            قائمة على الحوار والتعايش و    

العلمية والمصير المشترك والدعوة إلى التوحيد وإيجاد فلسفة كونية تعطف بالناس على بعضها لتتعـاون               

  .وتتسالم

  :وهذا يأخذ بعدين) المدني(وخطاباً آخر على مستوى التشريع 

  .اني بين المؤمنين فيه من اإللزام ما تقتضيه قضايا العقيدة وشعائرهابعداً عقائدياً، وهو خطاب إيم

علـى قاعـدة مـن المـصالح        ) الوطن(وفيه تأسيس العالقات االجتماعية ضمن رقعة جغرافية        : بعداً مدنياً 

الفطرية المشتركة والعدل وعدم الظلم بتشريعات إنسانية مؤطّرة بحدود اهللا التي في كتابه، عـسى اهللا أن                 

تنا إلى مثلهيوفّق أم. 
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 لـر العقـتحري.. الماتركس 
  أواب عيسى: بقلم

 
ماتركس فيلم يتحدث عن زمن حصل فيه صراع سيادة بين اإلنسان واآللـة ، قـام فيـه البـشر                    ال

بإحراق السماء لكي يقطعوا على اآلالت الطاقة الشمسية ، وقامت اآلالت بدورها بتسخير أجـساد البـشر                 

طاقة ، ولكن األجساد البشرية ال تنتج الطاقة أو حتى تعيش دون عمل العقل ، وللتغلـب علـى                   كبطاريات لل 

هذه المشكلة تم صنع كمبيوتر عمالق موصل بأدمغة البشر وأجسادهم بكابالت ، وعن طريق هذه الكابالت                

اسطوانة زجاجيـة   يستطيع الكومبيوتر أن يوهم العقل البشري أنه يعيش الحياة العادية ، بيد أنه مقيد في                

وكأنه نائم يحلم ، ويرى بأنه يعيش حياته المعتادة بأفراحها وأتراحها ، وعالوةً على ذلك فإن كل ما يجري                   

 فإنه يجري على الجسد في الحقيقة ، مثالً لو أصيب           - إن صح التعبير   -على الجسد البشري في هذا الحلم       

  . ألن العقل يوهمه بالنزيف وباأللم الجسد بجرح في هذا الوهم أو الحلم فإنه سينزف دماً

لترى هذا العالم على حقيقته يجب عليك أن تحرر عقلك من هذا الوهم، فكلما تحرر عقلـك أكثـر                   

تجلى لك هذا العالم الواهم أكثر وامتلكت القوة والحرية في التعامل مع هذا العالم أكثر، تستطيع أن تقفز من         

لجدار، أن توقف طلقات الرصاص الموجهة نحوك، أن تهدم جدراناً          مبنى إلى آخر، أن تطير، أن تدخل من ا        

هذا ما حاول البشر أن يقنعوا به عقولهم ، ليتحرروا مـن سـيطرة              . إسمنتيةً بقبضة يدك وغيرها الكثير      

  ..العالم الواهم الذي خلقته لهم تلك اآلالت 

تلقفه يدا أبويه تـشكالن عجينتـه        فأول ما يولد اإلنسان ت     ،ال يبعد عالم الماتركس عن واقعنا كثيراً      

كل مولود يولد على    "الطرية وفقاً للمبادئ والقيم التي يحملونها، ووفقاً للدين والمعتقدات التي يؤمنون بها             

، وما تفتأ يد المجتمع حتى تمتد لتصبغه بصبغتها ،          " الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه       

ف التي تصبح بالنسبة له من المسلمات والبديهيات التي ال يجب التفكير فيها ، ثم               بالعادات والتقاليد واألعرا  

ال يكاد يعي ويرشد حتى يتبنى فكراً أو سياسة أو تياراً أو جماعةً أو على أقل تقدير أن يكون منحازاً لـذاك          

ن بفعل ضـغوط وقيـود      الفكر أو تلك الوجهة ، وغالباً ما يكون هذا االختيار بغير تفكير أو دراسة ألنه يكو               

التربية المسبقة ، فمن النادر جداً أن يتحول المرء من مذهب إلى مذهب أو تيار آلخر باجتهاد كامـل منـه        

  .دون أي تأثير من أي نوع كان

حياة المرء في الفيلم هي مجرد حلم ينبغي أن يستمر ، ليحافظ على الجسد حياً ويستنزف طاقته ،                  

 إلى لحظة اإليمان أو التبني المطلق لمعتقد أو فكر أو حتى فكرة مـا ، عنـد    وفي واقعنا عندما يصل المرء    

هذه اللحظة يبدأ فيلم الماتركس ، ويصبح اإلنسان بال عقل حر ، مسيراً ال مخيراً ، يعيش في عـالم مـن                      
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ختيـاره  الوهم باعتقاده أنه يملك كمال الحقيقة بانتمائه ، في هذه اللحظة تكون حياته كلها لهدف لم يكن با                 

  .الواعي 

وكما أن الزرع الينبت في األرض السبخة، كذلك رسالة اهللا تحتاج إلى عقول حرة لتحملها ، فالنبي                 

لم تأسر عقله تربية وثقافة مجتمعه من أن يرى الحجر حجراً ال يضر وال ينفع وال يخلق وال يصنع ،                    ) ص(

 لنفس بغير حق ، وغيرها كثيـر مـن األفكـار        والصدق واألمانة وحفظ مال اليتيم واجباً ، ووأد البنت قتالً         

والمقاييس المقلوبة والمغلوطة التي نظر إليها الناس في ذلك العصر كمسلمات ، والسبب أنهم لم يعملـوا                 

أن ) ص(عقولهم ولم يسائلوا أنفسهم لماذا نفعل هذا ولماذا اخترنا هذا ؟ ولذلك كان حقيقاً بالرسول األمي                 

ه وتفكره وانسالخه من ثقافة مجتمعه إلى الحقيقة الكاملة المطلقـة أال وهـي اهللا               يصل بتحرير عقله وتأمل   

  .سبحانه وتعالى 

إن من يؤمن بأن جماعته أو مذهبه أو دينه أو فكره هو كمال الحقيقة ، يجهل حكمة اهللا في جعـل                     

قبائل لتعارفوا إن أكرمكم    يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً و          ( الناس شعوباً وقبائل    

  .. ) .عند اهللا أتقاكم 

إن كنت ممن يطلب الحقيقة ويسعى لها جهده ، فال غنى لك عن االنسالخ والتجرد من كل أفكـارك                   

ومعتقداتك المسبقة وغربلتها ، ليصفوا لك منها ماهو حق ، وأما الزبد فيذهب جفاء ، إن كنت تريد رؤيـة                    

  .سترى كل شيء .. ي وهناك فقط الحقيقة فحلق عالياً فوق كل ش
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  الراقص مع الذئاب
   عيسى الشارقي.أ: بقلم

 

هو اللقب الذي أطلقه الهنود الحمر على الجندي الذي كان يحرس التخوم في             " الراقص مع الذئاب  "

على الحث  وهذه التسمية تعكس أسلوباً تربويا عندهم، حيث يعتمد         . الفيلم األمريكي الذي يحمل االسم نفسه     

  .إلنجاز عمل مميز يكتسب به صاحبه درجة من الشرف اإلجتماعي 

فاألسماء عندهم ال ثبات لها، فكلما أنجز الفرد إنجازاً يستحق اإلشادة تُبدل القبيلة اسـمه ليحمـل                 

ممـا يبـرز    " النسر الطـائر    " وهناك  " أول من يرمي    " فهناك  . انجازه، وهكذا دون ثبات حتى آخر حياته      

  .  القيم المعظّمة عندهم مجموعة

هذا المنهج يجعل اإلنسان مطالباً بشكل دائم ليقدم إنجازاً جديداً إذا ما أراد أن يتسنم منزلة عاليـة                  

الدكتور والجنـرال   : وهذ اللقب أشد التصاقا وخصوصية من الرتب العلمية والعسكرية من مثل          . في القبيلة 

وهو مرتكز على نفسه باستقالل اليعتمد على اسـم علَـٍم           فهو مفصل عليه خصوصاً ال يشاركه فيه غيره،         

ثابت، إذ يزول عندهم اسم العلم ليصبح اللقب هو اإلسم وبال إضافات، إنه اليرتكز حتى على اسم العائلة أو                   

  . مجد األب 

وفي ثقافتنا العربية القديمة تجد نوعاً من ذلك ولكن مزاوجا بين صفة اإلنجاز وثبوت اسم العلـم،                 

واسمه الحقيقـي   " تأبط شرا   " ذي كثيراً ما يغيب عن لغة المخاطبة، فأنت تسمع مثال بالشاعر المعروف             وال

ثابت بن جابر، شاع عنه هذا اللقب حيث كان من الصعاليك المتمردين على النظام القبلـي، المـشهورين                   

  .بالبأس والحيلة والسرعة فكأنه ال يرى إال والشر تحت إبطيه 

واسمه عمرو بن حجر، والمرار نبت شديد المرارة، وال أعرف سبب           " آكل المرار  "وشاع كذلك لقب  

عامر بن مالك أحد    " مالعب األسنة   "و. التسمية ولكنه يدل على شدة البأس وهو جد امروء القيس الشاعر          

لقطّـاع  ربيعة بن المكدم الذي تعرضـت ظعينتـه         " حامي الظعينة   "أجداد العباس بن علي ألمه أم البنين، و       

الطرق وكان فيها أمه وأخته وزوجته، وكان منفرداً إال من عبيده ، فقاتل القوم منفرداً حتـي قتـل مـنهم                     

فهابوه؛ وكان معروفاً بالشجاعة، فلما تحاشوه ووجد نفسه مصابا بجرح مخوف، أمر الظعينـة أن تـسير                 

فاديا إبداء ضعفه باإلتكاء على رمحه      منفردة نحو الحي؛ ولم يكن مبعداً كثيراً، ووقف هو في قبال القوم مت            

وهو الذي أشار إليه السيد     " حامي الظعينة   "من فوق فرسه، فلما بلغت الظعينة سالمتها أطلقت عليه العرب           

  : جعفر الحلي في قوله

   أم أين من علياً أبيــه مكدم            حامي الظعينة أين منه ربيعة
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اية عن الشيء بما اشتهر به وتكرر معه والزمه، وهو مـن            وفي لغة العرب وذوقهم الكثير من الكن      

ابن "، والصبح   "ابن المسرة "، وعن غصن الريحان بـ      "ابن الليل   " جميل اختيارهم ، فيكنون عن اللص بـ        

، "ابن النعامـة " بضم الباء وهي حقيقة الشيء، والفرس الفارة      " ابن بجدتها   " وهي الشمس، والعالم    " ذكاء

" ، والثعلـب  " أبو جعدة " ، والذئب "بنات بئس "، والدواهي "بنات الصدر  " ، والهموم   "ات المنى بن"والليالي  

، "أم عطيـة    " ، والرحى   " أم جابر   " ، والخبز   " أم الرمح   " ، واللواء   "أم الحرب   " ، والراية   " أبو الحصين   

  .وهى النشوة" أم ليلى " والخمرة 

يقة دون اإلشارة إليها بالطريقة المعهودة عنـد العـرب فـي            ولقد استخدم القرآن الكريم هذه الطر     

الكناية بأم وأب وبنت وأخت ، مما لم يلفت اليها األنظار، فنحن نظن أن آدم هو اسم علم ألبينا آدم عليـه                      

السالم ولكن آدم هو اسم جنس للبشر الذين اصطفى اهللا أبينا من بينهم لتلقي النفخة القدسية، ومعنـى آدم                   

بالعامية وهو  " اودام"ف أو باألحرى المتالئم من الفعل آدم بفتح الدال والميم، ومنه نستعمل كلمة إدام               المتكي

الذي يالئم اللقمة للبلع ويجعلها مستساغة، فآدم يعني المتالئم مع الحياة واألشياء المتكيف معها والمكيـف          

  . لها

 وهي من الحوي واإلحتواء، فهي التي       وكذلك حواء فهي اسم جنس للمرأة وبيان لسرها في الخلق،         

احتوت البشرية ولوالها ماتجمعت اسرة وال تكون مجتمع، إن المرأة هي مفتاح تكون المجتمعات البـشرية                

واإلنسانية، ليس بالوالدة كما يظن البعض، ولكن بما بعد الوالدة من حياطة لإلنـسان الـصغير، ومـودة                  

  . لإلنسان الكبير

 كان األمر على مقياسي لجعلت القاتل هابيل والمقتول قابيل، فالهابل المحتـال             أما قابيل وهابيل فلو   

اآلخذ والقابل الموافق الضامن، فإن صح ذلك فأيهما أحق بأيهما؟ اللهم إالّ أن يكون لهمـا معنـى يوافـق                    

  .أفعالهما في اللفظتين ال أعرفه

وفرعـون  . آلخر على فعل الشّر   ويأجوج ومأجوج سميا كذلك لطبيعتهما السلوكية فأحدهما يؤجج ا        

هو المتكبر العالي ذي الشرور المتفرعة كتفرع األغصان، والهامان لفظ فارسي بمعنى باب الملك الممهد له   

وهو رجل الدين، وأما قارون فهو المنشغل بجمع وقرن المال للمال وهم اصحاب رؤوس األموال، وبهؤالء                

فهـذه ليـست أسـماء      .  ثم أصحاب األموال     –م المثقف المشير  العال–السلطان والكاهن   : تكتمل عدة الحكم  

فرعون وهامان وقارون مسميات طبقية وليست      . شخصية إنها أسماء لوظائف تتحكم في الحياة وتفعل فيها        

  . شخصية أفرادها الحقيقيون نماذج تحمل أسماء شخصية أخرى

ياب موسى، فهذا هو اسم فعله،      والسامري هو صاحب حديث الليل، الذي أحدث انقالبا وفتنة بعد غ          

  . وصفة عمله التي تشير إلى أنه دبر أمره بليل، ولم تكن صناعة العجل إال خاتمة الفصل
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واإلسالم جعل مثل ذلك من وسائل تربيته محبباً للطفل من حين والدته ثالثة أشياء تتعلق بشخصيته          

ب بلقب يحمل معنى حسناً وثالثها أن يكنـى         حسن اختيار اسمه فيسمى بالحسن منها، وثانيها أن يلق        : أولها

ـ               محمد أو علي   : بكنية حسنة أيضاً لعل هذه االشياء تشجعه على اقتفاء آثار األعمال الطيبة فيسمى مثال ب

أوحسن أو عبداهللا أو غيرها من االسماء التي إما تشير إلى شخصيات متميزة بالشرف أو إلى صفات طيبة                  

  . كراشد وعقيل وجميل

ثم يلقـب   . كنية مثل أبو علي أو ما شابه أمالً في اصطباغه برجولة الرجال أو وقار النساء              ويكنى ب 

ولهذا فأنت ترى اسماء األولـين هكـذا        . بلقب مثل الجواد، الباقر، الصادق، من األخالق الحسنة والفضائل        

ئلـة أو المهنـة أو      ولم تكن شخصية المولود تذوب في اسم العا       . أبو عبداهللا جعفر بن محمد الصادق     : مثالً

ومن الطريف أن االسم والكنية ال يتغيران وال يتكاثران، بعكس األلقـاب            . المنطقة والقبليلة كما نفعل اليوم    

   .فهي عند العرب تتكاثر بتكاثر المآثر واإلنجازات

هل هناك طريقة لالستفادة من طريقة الهنود الحمر، أو طريقة العرب، أو سنة اإلسـالم               : والسؤال

  فعيل التربية والحث على اإلنجاز؟ في ت
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 لـاة أفضـل لحيـمعايير أفض
   كريمة عبد الكريم.أ: بقلم

 
، اتخذت روزا باركس قراراً بأن تتحدى قانونا مجحفاً يـشرع التفرقـة العنـصرية               ١٩٥٥في عام   

لواليات لرجل أبيض في أحد ا    ) األوتوبيس(فقد رفضت أن تتخلى عن مقعدها في العربة         . ضدها بسبب لونها  

ولم يخطر ببالها العواقب الوخيمة التي تنتظرهـا مـن          . األمريكية إبان احتجاجات الحقوق المدنية الشهيرة     

سجن ومساءلة بسبب قيامها بهذا الرفض، ولكنها مضت في قرارها رغم أنه لم يكن في نيتها أو مخططها                  

  .امهأن تكون حركتها هذه أحد األسباب في تغيير هيكل المجتمع كلّه ونظ

بصرف النظر عن دوافع السيدة باركس، ولكن النقطة الجوهرية في حركتها هي أنها تعلّقت بمعايير              

أفضل للحياة، هذا التعلّق دفعها إلى الرفض ثم التحرك ثم مواصلة مشوار التحدي واأللم، وبعد ذلك تحقيق                 

د منا عن معـايير أفـضل لحياتـه     إذن نقطة االنطالق هي أن يبحث الواح      . االنتصار لقضيتها ولو بعد حين    

يمكنه من خاللها أن يصل إلى منتهى آماله وطموحه دون االلتفات للمعوقات أو الموانع التـي تحـد مـن                    

  . وصوله

؟ ال  جل بموقعه؟ أراضية المـرأة بحالهـا      ترى أمقتنع الر  : ونحن نتساءل اليوم حين نتلمس واقعنا     

ال المرأة الواعية راضية ، فكالهما يبحث عن واقع أفضل يحقّق           يختلف عاقالن أنه ال الرجل السليم مقتنع و       

إذا كان هذا هو الحال فأين يكمن الموقع        : ولكن السؤال المترتّب هو     . من خالله الراحة والسعادة والتكامل      

  . في رأيي أن الضعف كامن في كليهمااألكثر ضعفا؟ أهو الرجل ؟ أم هي المرأة ؟ 

ات انعكست بآثارها السلبية على حياة الجميع ، فالرجل يدعي التسلّطية           فالكل خاضع لهيمنة موروث   

والقوامة واألفضلية باستحقاق أو بدونه ، والمرأة أسيرة لتلك النظرة الخاطئة المستبدة القاتلـة لطاقاتهـا                

إلـى أن   مجتمعنا بشقيه بحاجة ماسة إلى التفكير في معايير أفضل للحياة، الرجال والنساء بحاجة              . وقوتها

  . يتحرروا من قيود الموروثات الخاطئة بكافة أنواعها التربوية والثقافية واالجتماعية

والمرأة بالتحديد عاشت في ظروف هيمنة محكمة جعلتها تابعاً للرجل ووضعتها في الدرجة الثالثـة         

والتبعيـة والخـوف،    لقد نشأت المرأة في مجتمعاتنا حاملة للشعور بالدونية         . أو الثانية في أفضل األحوال    

وترسخ في ذهنها أنها مخلوق ينتهي منحنى أدائه إلى حد، بينما ال يقف منحنى أداء الرجل عند أي حـد،                    

  . فهي خلقت لوظائف معينة وال يجوز لها أن تتطلع لوظائف الرجل ولو أنفقت ما في األرض جميعاً

عية في أبنائها بحكـم انطباعهـا بهـذه         عزز ذلك أمران أولهما التنشئة التي تكرسها األم غير الوا         

المفاهيم المغلوطة والتي تترجم إلى ممارسات وأساليب تربوية تؤدي إلى تلك النتيجة، وثانيهمـا سـلوك                

  . الرجل تجاهها في جميع مواقعه أباً أو أخاً أو زوجاً أو زميالً أو مسؤوالً أو غريباً 
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الستعباد الذكوري، وصار الشعور بأسبقية وأحقيـة       عاشت المرأة في مجتمعاتنا وكلّها والءاً لهذا ا       

الرجل عليها كامناً في الوعيها بل وأصبح جزءاً من حركتها وأنشطتها، ال يمكنها أبداً أن تتغافله أو تغـض               

الطرف عنه ، وال تستطيع أن تنفك عنه ألنه جزء من تفكيرها وعقلها ووعيها وكوامنها ، كما ال يمكنهـا                    

  . حال من األحوال ألنها لم تكن تعي غيرهاالستغناء عنه بأي 

هذا كلّه أدى ولألسف إلى أن تكون المرأة عدوة نفسها راضية بحالها السيء الذي ال تجده خاطئـاً                  

في األصل لتبحث له عن بدائل، فنراها بالنتيجة ابتعدت عن تحقيق واقع أفضل لحياتها، فضيعت الكثير من                 

ها دونما حد، وانعكس ذلك بالضرورة على أدائها ورسالتها فصارت تابعـة            طاقتها التي هيأها اهللا تعالى في     

كزوجة وموصلة جيدة لتلك المفاهيم السقيمة ألبنائها كأم ، فكانت هي سبباً رئيسياً الستمرار موجة العـداء        

  .لذاتها عبر تكريسها لتلك الموروثات الخاطئة جيال بعد جيل 

معايير أفضل للحياة كما فعلت روزا باركس ، فإنه يجب علـى            لذا إذا أردنا لمجتمعنا أن يسير نحو        

كل من الرجل والمرأة أوال أن يعيدا بناء شخصيتهما من جديـد ، ويقومـا بفـرز الموروثـات الثقافيـة                     

  . واالجتماعية الكامنة في أعماقهما وتصفيتها 

ا أن تعمل بإصرار علـى  والمسئولية تقع بدرجة أكبر على المرأة أسيرة هذا الواقع المرير، إذ عليه      

تحرير نفسها من االستعباد الذكوري على عقلها وكوامنها ولتبدأ بنقد واقعها وذاتها ثم تسلّط األضواء على                

ممارساتها وأعمالها وتصفّيها من هيمنة اآلخر وتنطلق وهي مؤمنة بأن ما تملكه من إمكانيـات وطاقـات                 

لحفاظ على تميزهما، وأنها شقيقة الرجل تماما ومعه فـي          ليس محدوداً، وال يختلف عما يمتلكه الرجل مع ا        

مرتبة واحدة، هو وليها بإيمانه وهي وليته بإيمانها، وأن األكرم منهما عند اهللا أتقاهما، واألحسن أجودهما                

ال عمالً، كما ينبغي لها أال تنسى أنها الجزء األهم في المجتمع ألنها هي بانيته ومربيته، والمجتمع كالطائر                  

يمكنه أن ينهض إال بجناحيه وأن أي علّة في أحد الجناحين تعني تعثر الطائر في نهوضه وطيرانـه ، وإن                    

هكذا الرجل والمرأة فـي المجتمـع       . تمكن من الطيران فرضاً فلن يطير بطاقته القصوى وإنما بحده األدنى          

  . ضراً معافىفبهما ينهض ويتطور أي مجتمع من المجتمعات ليصبح مجتمعا راقياً متح

هذه النظرة الواعية ستؤدي إلى نتائج قد تظن المرأة كما الرجل أنها بعيدة المنال إال أنـه يمكنهـا                   

الحصول عليها، وذلك إذا اتخذت قراراً صادقاً وحازماً باالرتقاء بنوعية حياتها، ثم عاهدت نفسها علـى أن                 

  .تعيش حياتها وما بعدها وفقا لهذا القرار 
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  ؤوليةـور بالمسـالشع..إزرع بذرة
  إبتهاج علي: بقلم

 
 جالسة في زاوية من زوايا الفصل أراقب تلك الطفلة الصغيرة التي لم تتجـاوز الثانيـة مـن                   كنتُ  

كانـت تحـاول   . عمرها، وهي تنحني على حذائها الصغير تحاول أن تعقد بأناملها الصغيرة الناعمة خيوطه            

  . مرة تلو األخرى دون كلل أو سأم

عنـدها  . فوجئت برفضها، فكررت طلبي فلم تستجب لي      .. نها قليالً ومددت يدي ألساعدها    فدنوت م   

يا ترى ما سبب إصرار هذه الطفلة؟ أعناد هو؟ أم عادة اعتادت على مزاولتها؟ فإذا               : تبادر سؤال إلى ذهني   

  ة؟ كانت معتادة على ذلك، فيا ترى ما الذي حدا بهذه الطفلة الصغيرة على التمسك بهذه العاد

هكذا ينطلق الطفل منذ نعومة أظافره جريئاً مقداماً، فهو يحـاول المـشي وإن سـقط مـرات             . نعم  

ومرات فما أعجب إصراره على المحاولة وإن فشل، وما أغرب جرأته وفضوله الستكشاف كـل مجهـول                 

فيـا  .. األمانةوأين العجب والغرابة، فهي فطرة أودعها الخالق فيه، ليمهده لمسؤولية حمل            .. بالنسبة له   

ترى كيف يحفظ الوالدان قدرات طفلهما ويقومانها لتأخذ مكانها الطبيعي؟ كيف يهيئان طفلهما ليشق طريقه               

  كيف يعلمانه تحمل المسؤولية بدون تملص منها أو خوف؟.. في الحياة واثقاً قوياً؟ بل 

ضعها في علبتها الخاصة بها     فلنبدأ مع طفلنا بلعبته التي يداعبها بين يديه الناعمتين نعوده على و           

نجعله يعتاد حمل حقيبته وارتداء حذائه وتمشيط شعره واختيار لون          . ثم إعادتها إلى مكانها المخصص لها     

نجعله يبادر في مساعدة إخوته وأصـحابه  . ثم نتدرج معه في تكليفه بترتيب سريره وكنس غرفته       . مالبسه

واجباته المدرسية، نحثه على االشـتراك فـي األنـشطة          وجيرانه، ثم نعتمد عليه في مذاكرة دروسه وحل         

واألهم من  . والفعاليات المدرسية واألعمال التطوعية، التي يقوم بها من شعوره بالمسؤولية تجاه اآلخرين           

ذلك، أن نترك له فرصة االختيار، والتي تتزايد مساحتها كلما كبر ونضج، فعندما يختار بنفـسه، سـيدرك                  

  .وعندما يختار بنفسه سيكون مسؤوالً عن اختياره وجاداً في إنجاحه. رة الفشلحالوة النجاح أو مرا

ولعلنا نالحظ اليوم أنه في مجتمعاتنا الشرقية غالباً، يكون الشعور بالمسؤولية متوقداً عنـد االبـن              

في األمر  األكبر للعائلة، وتفسير ذلك واضح في طريقة تربية اآلباء ألبنائهم، وإعطاء األخ األكبر صالحيات               

وبهذا قد يتحول الـشعور     .. والنهي، وتقديمه على إخوته باعتباره األكبر واألنضج بل إلغاء أدوارهم أحيانا          

-بالمسؤولية في كثير من األحيان إلى شعور بالتسلط واالستبداد، أو قد يتضاءل كثيرا لدى االبن المـدلل                  

اد على الغير، وتتحول نظرته الجادة إلى الحيـاة          فيصبح شعورا باالتكالية واالعتم    -غالبا ما يكون األصغر   و

) معلقاً على شماعة اآلخـرين  (إلى نظرة غير مبالية، فيبرد إحساسه بألم الفشل، ويصبح النجاح حلماً بعيداً             
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أي أنه سيظل بانتظار دعم اآلخرين ومساندتهم، وسيشير دائماً بإصـبع االتهـام للـزمن               ! كما يقول المثل  

  .ينه وبين النجاح كما يظنوالظروف التي حالت ب

ونعود لنقول أن الشعور بالمسؤولية هو ذلك الشعور المتوسط بـين التـسلط واالسـتبداد وبـين                 

  .االتكالية واالعتماد، وبين اإلفراط والتفريط يجب أن ال يقع الوالدان

ا فمعظم القادة واألبطـال ممـن حققـو       .. الشعور بالمسؤولية يبدأ من الصغر، ويستمر حتى الكبر       

ألممهم ومجتمعاتهم إنجازات خالدة، كانوا أشخاصاً مسؤولين منذ الطفولة، عندما كانوا أطفاالً كانوا يخافون             

على إخوتهم الصغار من األذى، وعندما أصبحوا كباراً أصبحوا يخافون علـى أممهـم ومجتمعـاتهم مـن                  

  .االنزالق

لتربة الخصبة هـذه البـذرة، بـذرة        وحدكما أيها الوالدان العزيزان تستطيعان أن تغرسا في هذه ا         

الشعور بالمسؤولية ومحبة اآلخرين، ترويانها بيدكما الحنونتين قطرة قطرة إلى أن تنمو، فتعانق فروعهـا               

 .السماء، وتضرب جذورها األرض، وتعطي من ثمرها وظلها كل من يقصدها
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 اة ؟ما المواصفات التي يطلبها شباب اليوم عند إختيار شريك الحي
  إبتهال الهاشمي: تحقيق

 
قد يمتنع الكثيرون عن طرق بعض األبواب المغلقة خشية رد غير متوقع أو حفاظاً على خصوصية                

  .عتباتها وقد يتركون للزمن أن ينسج خيوط العناكب حولها أو يجمع األتربة واألوساخ عند أصحابها،

 – أو ظـاهرةً     – إال عندما يـصبح ظـاهراً         ال يكشف  المجهول،ويظل ما خلف تلك األبواب سراً من أسرار         

  ..وال يعود الباب مغلقاً .. سراً  وهنا ال يعود السر. تسمع أصداؤها من خلف الجدران 

مواصفات شريك الحياة ، باب تطرقه مخيالت الصغار والمراهقين والشباب، وكلٌّ يحمل في ذهنـه               

يراً في تحديد معالمها ورسم مالمحها، ويسهم  صورةً عما يختبئ خلف ذلك الباب ، صورةً يسهم المجتمع كث          

ففي عالم أحالم المراهقة الوردية ، قد يبدو         ..عمر الفرد وشخصيته ومعاييره في الحياة في تأطير ماهيتها          

  ..شريك الحياة فارساً على صهوة جواد أبيض، وعروسه ملكة الحسن والجمال والجاه والمال 

بة المجتمع، قد يبدو معيار الجمال الفاتن هو أولـى أولويـات            وفي عالم الشباب الذي ولج للتو بوا      

االختيار في الفتاة الحلم عند الشاب، وقد يبدو خفيف الظل، كثير المزاح، القادر على جذب أنظار الفتيـات،                  

  !عند الشابة.. هو شريك الحياة الذي سيملؤها بهجة وحيوية

حلوها ، وتعايشا مـع الواقـع بكـل مـساوئه           ولكن الشاب والشابة اللذين ذاقا من الحياة مرها و        

 بحيث تتحول التجارب إلى خبرات يسهل أخذها        -تجارب اآلخرين استفادةً عقالنيةً   وحسناته ، واستفادا من     

يدركان في قرارة نفسيهما أنه في لحظة اإلقدام الجاد على خطوة الزواج، فإن             -وليس عقداً يصعب محوها     

المجتمعية أكثر واقعيةً، وأكثر تالؤماً مع قيمهما الشخصية أو..  آخرمواصفات شريك الحياة ستأخذ منحى.  

 هو أحد األبواب المغلقة، وألن التغييرات التي طرأت عليه في         ) اختيار شريك الحياة  (وألن موضوع   

، واستكشاف ما وراءه لنتعامل معه بالصورة المطلوبـة، لهـذا تطـرق      السنوات األخيرة توجب فتحه بقوة    

، لتـسألهما عـن ترتيـب       ) سنة   ٢٥-١٧( ذا الموضوع بتقديمها استبياناً للجنسين من الشباب        التجديد ه 

مرتبةً ( ، وقد كانت النتائج بعد الفرز واإلحصاء كالتالي         ي يطلبها كل منهما في شريك حياته      المواصفات الت 

  :)تها وأولويتها في نظر كل منهما حسب أهمي

  )ببالترتي(ما أتمناه في زوجة المستقبل 

  )بالترتيب( ما أتمناه في زوج المستقبل 
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 .المشاعرالرومانسية ودفء  •

 اللباقة وفن التعامل مع اآلخرين •

 .التحصيل الدراسي واألكاديمي •

 األناقة والذوق الرفيع •

 .خفة دمه وروحه المرحة •

 الرقة ولين الطباع •

 .جمال الشكل والقوام •

 ممارستها للرياضة •

 .ممارسته للرياضة •

 .مهارتها كربة بيت •

 .دخله الشهري •

أثير العوامل التالية في ترتيب الشباب للمواصـفات المـذكورة          يبدو واضحاً للقارئ المتمعن في النتائج ، ت       

  :آنفاً، وهذه العوامل هي

  .الحاجات النفسية والفطرية لكل منهما   •

  .تأثير التربية الفكرية واألخالقية في توجهات الشباب وتفكيرهم   •

  .تغير نمط العيش بخروج المرأة للعمل ، و مشاركتها في بناء المجتمع  •

ع المادي الذي يتطلب عمل الزوجين معاً والذي يتطلب أيـضاً مـستوى عـالٍ  مـن                  واقع المجتم  •

  .واألكاديميالتحصيل الدراسي 

  .واقع المجتمع االجتماعي الذي يحترم الرجل المسؤول والمرأة المتعلمة والمثقفة  •

  .واالتساعواقع المجتمع الثقافي اآلخذ في النمو والتطور  •
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 إلى أن نتائج االستبيان قد ال تتوافق مع جميع فئات المجتمع الشابة،             نلفت نظر القارئ الكريم ،    * 

  .وذلك بلحاظ البيئة والتربية والثقافة المختلفة من نطاق إلى آخر 
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  ألســــىا
 

تريه يتعرض اإلنسان أثناء حياته لكثير من المواقف واألحداث التي يشارك فيها سلباً أو إيجاباً ، فتع               

ومـن أكثـر مـا يقابـل        . عواطف متباينة تترك عليه آثاراً وتحفر في داخله جروحاً قد تلتئم وقد ال تلتئم               

  .األسى والحزن ، والحب ، واالثنان لهما أوجه وأطوار متعددة نتناولها معكم: اإلنسان في حياته أمراض

 مؤلم بشكل قاس فهو مشحون      يغير األسى من حالة المرء فيجعله مستغرقاً في الذكريات، واألسى          

إن . بالوحدة والتوجع واالشتياق والغضب والتشويش، ويأتي كل ذلك بدرجات مختلفة متداخلة أو متتاليـة             

يأتي اإلنكـار   .لألسى ثالث درجات، وإن على المرء أن يحترس حتى ال تتوالى هذه الدرجات أو تتداخل معاً  

  .الشعور لفترة يتم فيها حجب األلم تماماًكأول درجة بعد الصدمة مباشرةً، فيغيب الحس و

أما الدرجة الثانية، فهي المعاناة والتشويش وهي لب األسى كله أو المرحلة الفاعلة فيه ؛ حيث يبدأ  

ألم نفـسي   .. المرء باإلحساس بالحقيقة الواقعة، وهو أن ما حدث قد حدث ولألبد، فيطفو للوجود ألم طاغ              

  . هذه المرحلة حدوث خمود أو فقدان للذاكرة أو غضب وهياجوروحي وعاطفي وحسي ، وقد تتضمن

أما الدرجة الثالثة ، فهي إعادة ترتيب األمور والتعايش مع الواقع ، وتحدث عندما يعود المنتحـب                 

  .أو الحزين إلى نفسه ليصبح من يئس ألجله ذكرى 

 نفوسنا تجاه اآلخـر،     الحزن مفيد صحياً فهو يفتح    ( وليس األسى سيئاً بشكل مطلق، فهناك فوائد        

  ). فنظهر اهتماماً باآلخرين ، مما يجعلنا نزداد تواؤماً مع حقائق الحياة ، فالموت هو إحدى هذه الحقائق 

وليس األسى مجرد أمر شخصي فقط ، ولكنه قد يصبح مدمراً للمجتمع فيغرس الكراهيـة ويـشعل الثـأر                   

لمتطرفة لصراع الحياة ، وله أعراض تشابه كثيـراً         فاألسى الجارح هو الصورة الحادة ا     . والحروب العرقية 

  .األعراض التي تصيب اإلنسان بعد إصابته بما في ذلك الضغوط والهرج والمرج

وتؤدي إصابة بعض الجنود باألسى الجارح إلى حساسية مفرطة تجاه المؤثرات الخارجية وهيـاج              

وقد يتسم األسى    .اخل األفكار وردود األفعال   مع تد ) بعد الموقعة ( شديد وتضخم الشعور بالذنب لدى األحياء       

الجارح بتجنب ما يذكّر اإلنسان بالشخص العزيز المتوفى أو العكس، بالتوق واالشتياق والبحث عن كل ما                

  . يذكر به، والشعور بالوهن وقلة الحيلة

عزيـز  ، هكذا يعود الناس بعد مـوت        "لقد مت معه    " شيئاً منه قد مات     وينتاب المرء إحساس كأن     

وتمتد جذور األسى الجارح إلى العالقة التي كانت بين المتوفى والمنتحب، والتي غالبـاً مـا كانـت                  . لديهم

  .عالقة اعتماد متبادل تحقق األمن لالثنين
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والشك أن القلب الموجوع أمر غير طيب كلياً ، إذ هذه األعراض تؤدي إلى أمراض حسية ، مثـل                   

ور سرطان حديث التشخيص ، أو على األقل اإلصابة بـصداع أو نزلـة      اإلصابة بمشاكل في القلب ، أو ظه      

  . بل أن لهذه األعراض ارتباطاً بما يدعى بالباثولوجيا بجوار تأثيراتها المؤدية لإلحباط والقلق . برد

 شهراً  ٢٥ إلى   ٦ألمراض القلب والسرطان والصداع ونزالت البرد خالل الفترة من          ) من الرجال والنساء    ( 

  .فاة الرفيق مثالً بعد و

فمعظم الحاالت تشفى من هذا األسى وتسترجع       ،  وأعراض األسى الجارح تظهر على جميع الحاالت      

 شهراً مـن    ١٣ حتى بعد    من الحاالت تظل تعاني من أعراض األسى الجارح       % ٦حياتها الطبيعية، غير أن     

الثاني من العام األول     حتى النصف    ، وأن مضاعفات األسى الجارح ال تنقشع إذا ظلت مع اإلنسان          بدء الحالة 

ويقوم األسى الجارح بإضعاف العالقات االجتماعية وعالقات العمل، وأكثر الناس عرضةً لهـذا              .من الترمل 

   .الشكل القاسي من األسى هم الذين يتعاطفون ويمنحون الغير من أنفسهم جهداً ووقتاً
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 :اطرةــخ

 ...وأي لـــذة
   الهاشميزينب: بقلم

 
عندما ترى نفسك تائهاً في صحراء الحيرة و القلق ، وحيداً تبحث عن أنيس لك، ظمآناً تبحث عن                  

ماء يرويك ، تنظر إلى السماء باحثاً عن ذلك النجم الالمع الذي كان رأسك مرفوعاً له منذ زمن ، وكانـت                     

 أن كان يوماً ما هو الحياة بالنـسبة         عيناك آنذاك لم تتوانى لحظةً عن النظر إليه، إنك اآلن تبحث عنه بعد            

إليك ووميضه هو النور الذي تستدفئ به في ليل الصقيع ، إنك اآلن تبحث عنه بعد أن أدركت معنى الحياة                    

بدونه وأن مجرد النظر إليه وأنت تسير في طريقك يعني سعادتك الحقيقية ، إنك اآلن تبحث عنـه بعـد أن                     

ب التي خلفتها تراكمات الشهور والسنون ، فحرمت عينيك من النظر           انحنى ظهرك المثقل بالهموم والمتاع    

  ... إليه بشموخ 

عالم تقشعر فيه األبـدان     ... عندما تشعر بذلك كله ، اغمض عينيك و ادخل في ذلك العالم الرهيب              

عالم ينقلك من حرقة صحراء قاحلة      ... من خشية خالقها ، وتذرف فيه األعين دموع الخضوع والتذلل له            

أنت تعيشها ، إلى لحظات السمو بالروح أمام خالق هذا الكون الكبير ، في هذه اللحظات تهب نسائم باردة                   

عطرة تخفف عليك كل حرقة كنت تشعر بها ، فيها ترى كتابه جل وعال بين يديك ونور آياته يـتألأل فـي                      

ومالئكته ؟ يسمع كـل همـس       عينيك ، إنك اآلن لست وحيداً ، و هل تكون وحيداً وهو العظيم الرحيم معك                

إنهـا لحظـات تستـشعر فيهـا معنـى اللـذة           ... تهمس به ويعلم بكل صغيرة وكبيرة تنطق بها و تشعر           

  ...لذةإنها لذة وأي .. .الحقيقية

إنها لــذة ال تستطيع الوصول إليها إال عندما تنفض كومات غبار الحقـد والتحامـل والكراهيـة                 

  ...  الدنيا الحقيرة الزائلة المتراكمة على قلبك ، وأدناس هذه

إنها لــذة تطلق روحك التي قد أسرتها بظلمك لها ، وجهلك بمن وهبك إياها ، في قفص ذهبـي                   

مزخرف بريقه خادع ، تسمو بها إلى آفاق الملكوت األعلى، حيث المالئكة والعرش وأرواح من يعيـشون                 

  ... هذه اللذة معك ، كلهم يسبحون لعظمته و جالله 

ــذة يتشرب بها قلبك وعقلك بل كيانك بأكمله ، تبث فيه الروح وتعطيه الحياة من جديـد ،                  إنها ل 

فيتحرك كالعاشق الولهان الذي يبحث عن عشيقه ، يضع أغلى مايملك بين يديه ويفعل المستحيل من أجـل                  

  ...مرضاته 

  ... إنها لــذة تذيب قلب قلبك ، تصهره لتصبه في بوتقة محبته والتوق إلى مالقاته
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إنها لــذة تفتت األحجار القاسية التي قد راكمتها األيام في قلبك ، فجعلت منها أصـناماً تعبـدها                  

  .... وتقدم أعمالك وأفعالك قرباناً لها 

 ...إنها لــذة تسبر أغوار النفوس التي انغمست في وحل الدنيا ، في مالهيها وبهرجها وملذاتها              

  ..وأخيراً 

قالك ، لترفع رأسك مرةً أخرى وبكل شموخ إلى نجمك الالمع الذي كنـت              إنها لــذة تلقي عنك أث    

  ... تبحث عنه ، زيل الغمامة التي حجبت عينيك عن جماله وتدفعك إلى مواصلة المسير 

  ..وخالقهافال تظلم نفسك بحرمانها من لذة المناجاة مع بارئها 
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 ماذا النظرة السوداءل
 

صاحب لهم شعراً ، بمحضر جماعة ، فجعل يعرض عن محاسن الشعر ،             عرض بعض األدباء على     

أراك كالذباب تعرض عن المواضع السليمة وتتبع       : (( ويتتبع مواضع النقد حسداً ، فقال له صاحب الشعر          

  )).ح الجسد جرو

هم فئة من الناس موجودة في جميع شرائح المجتمع ، ال ينظرون لألمـور واألفـراد إال بمنظـار                   

 ويتغافلون عن الجوانب اإليجابية، مما يجعل نظرتهم وأحكامهم واستنتاجاتهم متشائمة، يائسة ال تثق              أسود،

  .بشيء مما تراه أو تحتك به

ترى هذه الفئة موجودة في بعض اآلباء الذين يالحظون على بعض أبنائهم تخلفاً في الدراسة ، أو                 

األبناء بالغباء والفشل، ويعاملهم على هذا األسـاس،        تخلفاً في تحصيل الدرجات العالية، فيحكم على هؤالء         

وقد يكونون متميزين بل ومتفوقين على بقية إخوانهم في جوانب إنسانية أخرى، لم يبذل ذلك األب أي جهد                  

  .في اكتشافها وتنميتها فيهم

وترى هذه الفئة في األزواج الذين يلحظون بعض الخصال السلبية في زوجاتهم كقلة مهارتهن في               

الطبخ، أو عدم اهتمامهن بالمظهر الخارجي، فيحكم على زوجته بالفشل، ويبدأ بالتفكير في الـزواج مـن                 

أخرى، بينما ينسى جوانب إيجابية كثيرة يندر أن يجدها في غير زوجته، كطاعتها له، واهتمامها باألطفـال               

الخصال السيئة في أزواجهن،    وحبها للثقافة، وأخالقها العالية، وكذلك بعض الزوجات الالتي يلحظن بعض           

كالبخل، وقلة المكوث في البيت، فتحكم على زواجها حكماً عاماً بالسوء، بينما تغفل صـفات رائعـة فيـه                   

  .كحسن المعشر، والدين، وحبه ألبنائه، واالهتمام بهم، وغيرها من الخصال الحسنة
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 هل تكون العراق صوماال أخرى؟

   أحمد عباس.أ: بقلم
 

 انقالباً عسكرياً في الصومال، وتبنـى النظـام الـشيوعي فنـال             ١٩٦٤محمد سياد بري سنة     قاد  

مساعدات سخية من االتحاد السوفيتي، واتبع سياسة القمع والتنكيل ضد معارضيه وباألخص اإلسـالميين              

المـاً فـي    فكان يحرق من يتصدى لقراراته بالنّار علناً، حدث هذا مرة على األقل عندما أحرق أحد عشر ع                

ساحة عامة في مقديشو، كانت لمحمد سياد بري طموحات إقليمية في إثيوبيا، فاستفاد مـن عالقاتـه مـع      

االتحاد السوفيتي في تسليح الجيش الصومالي أمالً في استرجاع أراض من كينيا وإقلـيم األوقـادين مـن                  

  .إثيوبيا فأوقادين أرض صومالية ضمت إلى إثيوبيا كما يقول

دث ما ليس في حسبانه وجرت الرياح خالف ما يشتهي ويتمنى؛ إذ وقع انقالب عـسكري                ولكن ح 

 ضد اإلمبراطور هيالسيالسى بقيادة منجستو هيالماريام الذي تبنى الشيوعية أيضاً،           ١٩٧٤في إثيوبيا سنة    

ظام الجديـد   واستطاع أن يوثق عالقاته مع االتحاد السوفيتي أكثر من الصومال ووجد االتحاد السوفيتي الن             

في إثيوبيا أقدر على ضمان مصالحه من نظام سياد بري فألقى بثقله معه بعد أن فشل فـي الجمـع بـين                      

أزعج هذا االنحياز السوفيتي سياد بري كثيراً فانحاز بالكامل تجاه الواليات المتحدة األمريكيـة          ". الضرتين  "

 استمالة الغرب لدعم طموحه في اسـترجاع        وقلب نظامه من شيوعي اشتراكي إلى نظام رأسمالي أمالً في         

 شن الحرب واحتل الجيش الصومالي أجزاء كبيرة مـن          ١٩٧٧وفي سنة   . إقليم أوقادين ولكن دون جدوى    

إثيوبيا حتى وصل إلى مناطق في العمق اإلثيوبي في هرر وبالي، فأقام االتحاد السوفيتي جسراً جوياً إلـى                  

ا تدفقت على إثيوبيا قوات كوبية دربت وشاركت فـي الحـرب ضـد              إثيوبيا ودعمها دعماً غير محدود، كم     

الصومال، أما الواليات المتحدة والدول الغربية فقد عارضت بشدة أي تغيير في الحدود بين البلدين، فاضطر                

الصومال نتيجة للضغوط األمريكية والدولية والدعم السوفيتي الالمحدود إلى إثيوبيا إلى االنـسحاب ممـا               

  .  نكسة نفسية للجيش الصومالي الذي حرم من النصر المؤكدأحدث

 صومالي مـن    ٦٠٠,٠٠وبعد الحرب حدث انهيار اقتصادي واجتماعي في الصومال وفر أكثر من            

وباألخص  -ولجأت قبائل على أسس عرقية      . سياد بري "بالدهم إلى إثيوبيا للنجاة بحياتهم خوفاً من بطش         

ثيوبيا إلى منجستو هيالماريام الذي كان عدواً لدوداً للـصومال؛ طـالبين             إلى إ  -في وسط وشمال الصومال   

عونه في الخالص من حكم محمد سياد بري، فساعدها بغية تفتيت وحدة الصومال فنـشبت بـسبب ذلـك                   

م ١٩٩١حروب داخلية بين الجيش النظامي وقوات هذه القبائل المدعومة من إثيوبيا انتهت بسقوطه عـام                

وبسقوطه دخلت البالد في حرب أهلية أتـت علـى          .  مع مجاعة أودت بالكثير من األرواح      بعد حرب دموية  

  .األخضر واليابس ال زالت مستمرة إلى اليوم
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 شن حرباً ضروساً على إيران السترجاع ما فقده من حقـوق فـي شـط                ١٩٨٠والعراق في سنة    

 مع الشاه، وتلقى صدام دعمـاً غيـر          التي وقعها صدام بنفسه    ١٩٧٥العرب كما يدعي بعد اتفاقية الجزائر       

محدود من الدول اإلقليمية ومن كال المعسكرين الشرقي والغربي ولكنّه فشل في إلحاق الهزيمـة بـإيران،                 

 ليعيد بناء اقتصاده الذي أنهكته الحرب، ولكن العالم بأجمعـه           ١٩٩١ولما توقفت الحرب غزا الكويت سنة       

 وأخرجته من الكويت، ولم تتدخل لوقـف قمعـه          ١٩٩٢رب سنة   وقف ضده وشنت عليه قوى التحالف الح      

لالنتفاضة الشعبية في الشمال والجنوب في أول األمر مما مكنه من تصفيتها بشكل وحشي، ولكنّها أبقتـه                 

 بدعم من المعارضة العراقية أو على األقل برغبة ورضـا           ٢٠٠٣ أبريل   ٩تحت الحصار حتى أسقطته في      

  .منها

بتليا بحاكم دكتاتوري غامر فانتهت به مغامرته إلى الفشل ومـن ثـم انـتهج القمـع             فكال البلدين ا  

الالمحدود الجتثاث أي تحرك شعبي، فاضطر الشعبان لالستعانة باألجنبي الذي كان يوماً ما عدواً أمالً فـي                 

حتـدماً  فالظروف إذن متشابهة أفضت في الصومال إلى حرب أهلية الزال أوارهـا م            . الخالص من طاغيته  

حتّى اآلن، فهل ستجري السنة على العراق ليدخل في حرب أهلية ؟ هذا ما يبدو في األفق تماماً لألسـباب                    

  :اآلتية

ن أمريكا بدأت تؤلمها الجراح بعد أن أصبحت الهجمات ضد قواتها يومية، وبعد أن اشتدت حمـى                 أ .١

 العموم البريطـاني، وهـاهي أمريكـا        االنتقادات الداخلية للحرب في الكونجرس األمريكي ومجلس      

تستعد لتغيير إدارتها في العراق للمرة الثانية، وباتت اآلن مستعدة أن تعطي لخصوم األمـس مـا                 

أرادت أن تستحوذ عليه، فهي اآلن تطالب بإلحاح بإرسال قوات دولية وبعثت برسائل ألكثـر مـن                 

وألمانيا أن القوات التي ترسل إلـى العـراق         ثمانين دولة بما فيها فرنسا وألمانيا، فكان رد فرنسا          

ولو قدمت قوات دولية واستمرت المقاومة هل سـتنجح         . يجب أن تكون ضمن مظلة األمم المتحدة      

هذه القوات فيما فشلت فيه الواليات المتحدة األمريكية، يبدو نجاحها في هذه المهمة العسيرة بعيد                

 .وسنة والصومال ولبنان وأفغانستان من قبلجداً ألن لها تجارب سابقة في الفشل في الب

النظام السابق في العراق انسحب من السلطة عسكرياً أو بعبارة أخرى أخلى الساحة للقوات الغازية                .٢

ليعيد تنظيم صفوفه، فاحتفظ بمقدار معقول من قوته العسكرية والتنظيمية، فتنظيمه الحزبي المتمثل             

لم نسمع عن حدوث انشقاق أو تخٍل عن الحزب كما حدث مثالً فـي              في حزب البعث ال زال قائماً، و      

روسيا وغيرها من جمهوريات االتحاد السوفيتي بعد سقوطه؛ إذ مزق الماليين بطاقات االنتماء إلى              

الحزب الشيوعي بل ساهم عدد كبير من القادة الشيوعيون في إسقاط النظام الشيوعي مثل يلتـسن                

جيا التي أنجبت جوزيف ستالين، والجيوش العراقية ال زالت أقساماً          في روسيا وشفر نازا في جور     

منها متماسكةً، كما أن الضائقة االقتصادية تزيد من دعم أفردها للنظام السابق، واستعدادهم لـشن               
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عمليات ضد قوات األمريكية التي حلت الجيوش وأجهزة المخابرات والحزب وحرمتهم من رواتبهم             

دم لهم رواتب بديلة، وها هو صدام يصدر بيانات إلى قواتـه وأفـراد حزبـه                الشهرية دون أن تق   

يدعوهم للمقاومة السترداد ما فات ويعينه على المقاومة األموال الطائلة والـسالح الكثيـر الـذي                

 .بحوزته والخبرة التنظيمية والقتالية لجيشه واإلقدام والمغامرة الذي تميز به

فصالية بينّة ال يمنعهم من اإلفصاح عنها إال الظروف اإلقليمية والدوليـة،            األكراد، فطموحاتهم االن   .٣

فهم عندما يقبلون بفدرالية عراقية يريدون كركوك الغنية بالنفط ضمن منطقة حكمهم الذاتي وهـذا               

اإلصرار يخلق مشكلة عرقية عراقية إذ أن الكثير من سكان كركوك عرباً ومن قوميات أخرى غير                

 كما يخلق مشاكل مع الجار التركي الذي يراقب الموقف عن كثب، وينتهز الفرصة للسيطرة               كردية،

على الموصل التي يعتبرها جزءا من أراضيه، وشاهدنا الهياج التركي عندما أدخل األكراد قـواتهم               

أن إلى كركوك، ولم تهدأ ثائرتهم حتّى تحركت أمريكا بجدية وأقنعت األكراد باالنسحاب فوراً قبـل                

فكركوك إذن قد تفجر حرباً بين العرب واألكراد مـن جهـة            . يتسبب ذلك في مواجهة كردية تركية     

وبين األتراك واألكراد من جهة أخرى ومن المؤكد أن تركيا ستدعم الطرف العربي الذي يعـارض                

تركـي  ضم كركوك إلى مناطق األكراد في حال االنفصال أو الحكم الذاتي، وهذا ما يؤكده الدخول ال               

العسكري واالستخباراتي في بعض مناطق الشمال والذي كشفه اعتقال القوات األمريكية لعدد مـن              

 .رجال االستخبارات التركية جاءوا لتنفيذ عملية اغتيال بحق أحد األكراد

السنّة، لن يسمحوا بخسارة موقعهم السياسي واالقتصادي الذي تعودوا عليه من أيـام العثمـانيين                .٤

الحكومات الملكية والجمهورية التي تتابعت على العراق، وسيلقون دعماً غير محـدود مـن              وعبر  

دول الجوار التي ال ترغب في رؤية نظام يشكل فيه الشيعة أغلبية، كانت هذه المخاوف هي التـي                  

أبقت على صدام بعد إخراجه من الكويت، ونالحظ بعض الدول الخليجيـة ممـن آوت عـددا مـن                   

السنّة تدفعهم اليوم للعب دور أساسي في مستقبل العراق، كما أن عدداً مـن القنـوات                المعارضين  

الفضائية تقوم بإذكاء مخاوف النفوذ الشيعي في الحكم المستقبلي في العراق، ومما يزيد المـسألة               

اً من  تعقيداً أن عناصر النظام السابق الذين يأسوا من الفرار إلى خارج العراق احتموا بقبائلهم خوف              

انتقام النّاس لدعمهم للنظام السابق، وهم على استعداد أن يركبوا الطائفية والقبلية الستعادة مجدهم              

الغابر ولتأمين سالمتهم الشخصية من القصاص، والحظنا ردود األفعال العنيفة من قبل السنة على              

 بحـقّ الـشعب     تشكيل المجلس المحلي، وعلى قراره بتشكيل محكمة لمحاكمة من ارتكب جـرائم           

 .العراقي، فقال بعضهم هم يريدون معاقبة ربع سكان العراق

ال شك أنّها ستدخل على الخط، فنشاطها في أوربا وأمريكا والعالم أصبح مكلفـاً              " القاعدة  " منظمة   .٥

وصعباً للغاية بعد أن صار مكشوفاً؛ فالعالم كلّه حرباً عليها، والرأس األمريكي الذي تطلبه وقطعت               
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بحار والقفار للوصول إليه هو على مرمى حجر منها، فمصلحتها ووضـعها الحـالي واالنفـالت                ال

األمني في العرق وتوفر السالح والبيئة التي تحتضن مقاتليها كّل ذلك يحفزها على اتخاذ العـراق                

قـوات  قاعدة و منطلقاً لعمليات ضد القوات األمريكية والبريطانية والمتحالفين معهمـا حاليـاً وال             

 .الدولية فيما لو قدمت إلى العراق مستقبالً

أما الشيعة فقد فقدوا باستشهاد السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية                .٦

شخصية عظيمة حملت هموم شعب العراق ، مسلمين ومسيحيين ، عرباً وأكراداً وتركمان ، سـنة                

طوال عمره من أجل رأب الصدع الداخلي في صفوف الشيعة بعـد            وشيعة ، لقد عمل السيد الشهيد       

أن فرقتهم األحزاب واالنتماءات يميناً وشماالً ، وعمل على جمع المسلمين على كلمة سواء عبـر                

عمله الدءوب في المجلس األعلى للمجمع العالمي بين المذاهب اإلسالمية ، والوقوف بكل قوة مع               

هد البائد ، وعبر مطالبته بإعطاء المسيحيين حقوقهم المشروعة ، لقد     معاناة الشعب الكردي أيام الع    

كان خطابه على الدوام توحيدياً ، ولقد طمأن الجميع بأن العراق القادم لن يكون لفئة دون فئـة ،                   

ولن تكون فيه السيطرة لفئة على الفئات األخرى ، فقد علمته السنون والتجـارب أن يكـون فـي                   

 للمشاكل المحلية واإلقليمية والدولية واقعياً ، لقد كان شخصية متميزة جمعت            أطروحاته ومعالجاته 

بين االجتهاد والسياسة ، والعلم والجهاد ، والصبر والعمل ، والرأفة والقوة باإلضافة إلى النـسب                

ا الشريف والعائلة المجاهدة التي قدمت أكثر من خمسة وثالثين شهيداً مما جعله شخصية فريدة لذ              

فسيترك فقده صدعاً ليس من السهل جبره ، وفراغاً ليس من السهل ملؤه ، خـصوصاً فـي هـذا                    

الظرف العصيب ، حيث العراق خاضع لالحتالل ، وحيث تتنافس الدول الكبرى على أن يكون لهـا                 

 .دور في تقرير مصيره 

اته وأهل تكريت وسـامراء     الثأر، لم يسلم من النظام السابق أحد حتى أبناء أعمام صدام وزوجي بن             .٧

والمناطق السنية عامة، أما األكراد والشيعة فقد طفح الكيل بهم، والمقابر الجماعية تتكشف يومـاً               

بعد يوم، والوثائق العراقية التي وقعت في أيدي النّاس تبرز الجرائم التي ارتكبها النظام في حـقّ                 

واألمن وفرق اإلعدام وفـدائي صـدام، فكـّل    النّاس وتدل على أسماء المخبرين ورجال المخابرات  

صاحب ثأر عرف ثأره عند من، ووجد اآلن الفرصة مواتية، فكل صاحب ثأر حريص علـى األخـذ                  

بثأره قبل أن يفلت المجرم بجلده، وتتناقل وكاالت األنباء اليوم عمليات ثأر يومية بحـق أو بـدون                  

 .حق

إذا قوي النظام وتقوى إذا ضعف النظام، فإزاء تفتت         النظام العشائري في العراق، العشيرة تضعف        .٨

العراق الطائفي والعرقي والسياسي والدمار االقتصادي بعد ثالث حروب خارجية وثـالث حـروب              

وبذلك تدخل العشائرية بحمقها وعـصبيتها وجهلهـا        . داخلية من المؤكد أن يقوى سلطان العشيرة      
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صراع، تدخل كطرف مباشر في صـناعة األحـداث         وحدة مزاجها وعمى الرؤية عندها على خط ال       

تجلى اليوم في عشائر الفلوجة والرمادي وغيرهما، وقد يتجلى أيضاً عندما تحمي القبائل الفـارين               

إذن بعد   .من أبنائها وتمد أطراف النزاع بالرجال والمال فتكون القبيلة بذلك وقود حرب وآلة دمار             

 .هلية في العراق واضحة للعياناجتماع عناصر الفتنة بدت نذر الحرب األ
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 ومةـاعة الحكـس
   فتاح حسن.أ: بقلم

 
يحكى أن مواطنا عربيا سأل أحد الموظفين في أحد المطارات العربية عـن الوقـت ، فـرد عليـه                    

إنهـا  : " الموظف ، دون أن يرفع رأسه ، الساعة هناك على الحائط ، فما كان من المواطن إال أن أجـاب                     

هذه القصة القصيرة تلخص لنا أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم في عالمنا            " !!! . تصدق   ساعة الحكومة ال  

  .العربي ، بل عالمنا اإلسالمي إن شئتم 

نعم إنها أزمة ثقة مستفحلة ال أعرف منذ متى بدأت ، لكنني منذ صرت أدرك األمور وأنا أجدها في                   

كومات ومواطنيها ، فالمواطنون دائمـو الـسب فـي          كل مظاهر العالقة بين المواطن وحكومته ، وبين الح        

حكوماتهم ويتهمونها بالتقصير ، والحكومات دائمة االعتقال والتنكيل بمواطنيها ، كأنما هم أعداء ال راعي               

  .ورعية 

، ك في فعلها بـدليل أو مـن غيـر دليـل           حتى وإن سعت الحكومة لإلصالح فإنك لن تعدم من يشك         

ليثبت أن نية الحكومة خبيثة ، وأنها ال تضمر الخير لمواطنيها ، ومن سـاير               ويسوق لك من البراهين ألفا      

يا سـبحان   !! أليس كذلك ؟؟  ...  فهو يسير وفي قلبه شك وريبة        – المواطنون   –المشروع اإلصالحي منهم    

 فإنهـا   للحرية، أو تركت لهم مجاال أوسع       مواطنيها، وكذلك هي الحكومة تراها وإن أصدرت عفوا عن          .اهللا

 ...والمحكوم كأننا كتب علينا أن نعيش تلك العالقة الجدلية بين الحاكم            .التراببحث عن آثار جريمة تحت      ت

  !! .بل كيف ألعدائنا أن يهابونا ؟!! باهللا عليكم كيف لنا أن نواجه أعداءنا بأمثال تلك العالقة ؟

  وما لزماننا عيب سوانا  يب زماننا والعيب فينا نع

مة بين الحاكم والمحكوم أمست إسرائيل تعربد في المنطقة طوال هذه السنين ،             نتاج العالقة المنسج  

وغدت فرائص األنظمة ترتعد من الجنود القادمين من وراء البحار يهددون ويتوعدون النظام تلو النظـام ،                 

فنحن أشبه بالجسم العريض الضخم الذي ينخره السوس من الداخل فال يقوى على أية ضربة وينهار عنـد                  

  .أول هزة حقيقية 

إنه نداء للحاكم والمحكوم على حد سواء إلصالح العالقات وذات البين، فال يستشعر الحـاكم أنـه                 

  . ب عنهم ، بل من صلبهم وهو منهمفوقنا ومسلط علينا بل منا، وال يعتبر المواطنون أن حاكمهم غري

  . العراق أوال، والبقية تأتينداء إن كان هناك من مستمع، وإال فإن النتائج كما شاهدتم وسمعتم
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 آخر إصدارات جمعية التجديد
 

  قانون األحوال الشخصية ي ف نظرات. ١
  عيسى الشارقي.أ :للباحث

  

نظرات حول مشروع قانون األحوال الشخصية، هي نظرات تتفهم الماضي وتفهم الواقع وسـلبياته              

 تقترح الفعل على الواقع تعـود       والفارق بينه وبين مدنية المجتمع وتشير إلى آفاق المستقبل، ولكنها حينما          

  .لسلم الممكن والمستحيل وفق ظروف الحال

هذه النظرات شكرت الماضين ولم تعذر الباقين، ولكنها قبلت بالممكن والذي يراه البعض متجاوزاً،              

ولكنها لما كانت نظرات يقصد منها العمـل        . وقد يراه البعض اآلخر واقعياً، وقد يراه آخرون حذراً مجامالً         

التحول إلى مشروع كان ال بد لها أن تراعي الواقع وأن تطالب بالممكن، ولـو كانـت نظـرات فكريـة                     و

  ..للمستقبل ألمكن لها أن تتجاوز الواقع وأن تحلم بالمأمول 
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  إصدارات جمعية التجديدآخر

  كتاب حرية المرأة بين النشوز والضرب. ٢
  القصاب جالل.أ :بقلم

  

نظراً لوجود افتراق بين تعاليم روح الدين وبين فهومات نصية حدية خاطئـة أو انتهـى أوانهـا،                  

ـ                  ن أورثت قصوراً تشريعاً في ملف قانون األحوال الشخصية، سواء في شأن النظرة للمرأة، أو توابعـه م

ضرورة احترامها وحسن عشرتها وإيالئها مالها من حقوق، بيد أن ما تجري علية األمور هو بخالف ذلك،                 

  .فهذا الخلل سوغ حاالت العنف والضرب واإليالم الجسدي والنفسي

والناشز من الزوجية هو ما خرج عن قانون الزوجية وطفر عنه إلى غيره، وما من خروج يـضاد                  

بأي مقدار، ومعنـى النـشوز   ) الزوجية( ع الخيانة أي محاولة تثليث العالقة اإلثنينية  قانون الزوجية إال تطل   

فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ  ( نلمحه من المقابلة الواضحة مع صفات الصالحة لزوجها الحافظة لغيبه من قوله تعالى            

ل اهللا سبحانه النشوز أي الفـساد الزوجـي فـي           ، فقد جع  ...)والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن    ...حاِفظَاتٌ ِللْغَيِب   

وحفظ غيبه، مثلما أخبر عن عـدم       ) أي االقتصار على الزوج   ( النساء مقابل الصالح الزوجي وهو القنوت     

  ).ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب: (مع امرأة سيده العزيز بحفظه في غيبه فيها فقال" ع"خيانة يوسف

رب المرأة هي حالة تاريخية مزمنة مستصحبة عند كل األمم، لذا ليس غريباً أن نجـد                مسألة ض إن  

مفكرين متنورين غربيين ينطقون بذات الحساسية الثقافية المختزنة لديهم التي تعبر عـن نظـرة جامـدة                 

، )جوزالمرأة والكلب وشجرة ال   : ثالثة كلما أمعنت في ضربها استقام أمرها      : (ورجعية، فتوماس فولر يؤكد   

، بل حتى فولتير رائد النهضة والحريـات الـذي          )ال تدخل على المرأة إال والسوط في يدك       (  ويقول نيتشه 

خلقت المرأة لتحب  ( :قضى على التعصب الديني في فرنسا، وحرر العقول من الخرافات والخزعبالت يقول

  !).الرجل وتخضع له

ضرب أسباب االنحراف وضـرب جـذور       إن من معاني الضرب ما نسميه اليوم بضرب المصالح و         

الفساد وضرب قنوات اإلمداد وضرب التحركات المشبوهة، وهذا له أثر أكبر من الضرب البدني في رجـاء                 

الصالح وقلع الفساد، وأثر أقل في زرع الشقاق والبغضة، فإذا كانت الزوجة المائلة لالنحـراف أو علـى                  

وأسبابه، وتهديدها بسلب ما أعطاه لها وما يوفره لها من          وشك الخيانة، ففي وسع الزوج قطع مادة الفساد         

غماس نعم ووسائل تتقوى بها على هذه المعصية وأعني بها معصية الحومان والتطواف حول الخيانة واالن              

 ..في هذه األفكار والنوايا
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 ريم التغيــعال
  

بتكار، البـد مـن     ير ال مكان للواقفين في مكانهم أبداً، ال بد من التطوير والتغيير واال            يفي عالم التغ  

قطع المساحات غير المأهولة وتعبيد الطرق التي لم تمش فيها قدم من قبل، ال بد مـن أن تـأتي جديـداً،                      

  .متجدداً، أو جديداً مدهشاً

ال بد أن تضع عينيك على بحر التقنية المتالطم، ونهر المعلومـات المتـدفق، ال بـد أن تخـوض                    

 ومثيراً لالهتمام، وقادراً على االحتفاظ بمكان تحت الشمس، ال          السباحة تحت كل الظروف لكي تأتي متميزاً      

بد أن تفكر فيما يفكر فيه الناس، ما يقبله وما يرفضه، ما يحلم به وما يتمناه، وما تأمل أن توصـله إلـى                       

  . الناس، لكي يحدث التالقي بين المرسل والمستقبل، بين صانع الرسالة ومتلقيها

  إن الحوادث قد يطرقن أسحارا  وله راقد الليل مسروراً بأ يا

 فـرب آخـر ليل أوقـد نـارا  ه ـركنن لليل طاب أولـال ت

  


