
 

عندما يحتفل المسلمون بذكرى  مرولرد ل رو    

صلى   عليه وآله و لم، فانما يفعرلرون كلرن  ن 

محمدا قدم لالنسانية ما لم يقدمه احد قبله او برعرد   

فقبل ل الته جسد معاني ا خالق حتى عىف فري 

قومه بـ"الصراقق ا مرير "، واحرترىمره الر رمرير ، 

وتفىغ للعباقة والتفكى في غال حىاء حتى فتح   

قلبه على الوحي فا تقبله لاضريرا برحرمرل ا مرانرة 

واقاء الى الة  وتحمل في  بيل كلن ما   يتحملره 

اآلخىون م  عناء وعذاب، حتى نسب اليه قرولره  

ما اوكي نبي كما اوكيت"  وهل هرنراك كرنرى لرد  

ا مم اعظم م  ا خالق، كما قا  الشراعرى حرافر  

 ابىاهيم 

 وانما ا مم ا خالق ما بقيت

 فان هم كهبت اخالقهم كهبوا

انحدل محمد ب  عبد   مر  ا رىة عرىيرقرة ترمرترد 

ب ذولها الى عربرد مرنراف، وعرىف جرد  ا كربرى 

هاشم بانه كان يطعم ال يرا  ويرهرشرم لرهرم الرقرمرح 

عندما كانت الم اعرة ترعرصرل برالرحر را  وبرقريرة 

اجررىاء الرر ررىيررىة الررعررىبرريررة  وترروفرري والررد  وهررو 

صغيى، فنشرا فري كرنرل عرمره لبري ذرالرب الرذي 

احتضنه ولشىف على تنشئته  توفي ابو ذالب في 

عام الحىن بعد انتهاء حصال محمد وم  آم  معه 

في شعب ابي ذالرب الرالس  رنرواه، وهرو الرعرام 

الذي توفيت فيه السيدة خدي ة،  وجة ل رو    

 وام فاذمة 

وعندما نى  الوحي علرى مرحرمرد، بردله مرىحرلرة 

جديدة في حياته  هذ  المىة لم يقض وقته في غرال 

حىاء، بل ت و  بي  الناس برعرد ان لمرى برتربرلرير  

الررى ررالررة  فرراصررد  بررمررا ترر مررى ولعررى  عرر  

المشىكي {  كان يعلم ان حمله الثقيل ل  يسرترقربرل 

بالتياح م   عماء قىيش الذي  عاشوا كا باذرىة 

وتشىبت قيم القبيلة في قمهم، وشعى الواحد منرهرم 

انه يملن ا ل  وم  عرلريرهرا  

هتل محمد في الناس  قولوا   

اله ا    تفلحوا  فهم القروم ان 

تلن الدعوة  ترنرهري هريرمرنرترهرم 

على جىيىة الرعرىب، وتسراوي 

بي  اتربرا  الردير  الر رديرد، فرال 

فىق لديها بي  الغني والرفرقريرى، 

ويتسراو  لرديرهرا شرىفراء مركرة 

وضعفاؤها  ترلرن هري الرعرقريردة 

ا لهية ال ديدة التي بلغها محمد 

الى م  حوله  آم  به مر  آمر  

ولفررض مرر  لفررض، وبرردله 

مىحلة ترس ريري كريران ا  رالم 

الذي قعو لتوحيد   ويرىو  الرمرشرىو  ا يرمرانري 

الذي قعت له ا قيان م  قبرلره  ومرا اكرثرى قصر  

المعاناة التي تعى  لها اتبا  محمد الذير  واجرهروا 

 شىا ة ال اهلية وتوحشها 

لقد   ل التاليخ ان و قة محمد كانرت بردايرة عرهرد 

جديد لرهرذا الرعرالرم، الترفرعرت فريره لايرة الرتروحريرد، 

وحطمت ا صنام البشىية والح ىية، وبدل تشركريرل 

العقل العىبي بطىيقة مختلفة تماما عما كانت عرلريره 

في ال اهلية  وجده القبلية نفسها محاصىة بالقلروب 

الم منة التي انفتحت على ا  رالم وشردهرا الرقرىآن 

لخمائله الىوحانيرة، فرترضراءلرت ا صرنرام امرامرهرا، 

وصغى  اقة قىيش في عيون اهلهرا  ا  رالم ذروق 

شامخ، يكبى م  ي م  به، ويترالرشرى مر  يرحرالبره  

للمىة ا ولى يهتل في  ماء العىب صوه مرحرمرد 

كما جاء به الرقرىآن الركرىيرم   قرل انري ل رو    

اليكم{    مضمون كلن ان يوم المستضعفي  قد بىغ 

نول  وان هال  الظلم والنفاق والكفى والوالنية قخرل 

المحاق ول  يىا  احد بعد اليوم  كانت صرىخرة مر  

اجل ا يمان والحق والعد  انطلقت مر  الصرحرىاء 

العىبية لتصن مسام  الىمر  ولرترصرل الرى لقصرى 

نقطة في ا ل   واليوم تشهد المآكن الرتري ترىترفر  

مرنررهرا قعررواه ا كان لرلررصررالة شررهراقاه الررتروحرريررد 

والررنرربرروة، ويصرربررح ا ررم مررحررمررد مررتررداو  فرري كررل 

ا صقا ، حتى احترل الرمرىكرى ا و  عرلرى قرائرمرة 

ا ماء ا ذفا  المولوقي  حديثا في عدق م  البرلردان 

غيى ا  المية  لقد شىف محمد ب  عربرد   عرلريره 

افضل الصالة والسالم هذا العرالرم، واذرلرق قعروتره 

لتحىيى ا نسان م  ا نصيا  للعبيد، ولبطه باعلى 

عليي ، حيث الذاه ا لهية التي تمثرل الرمرطرلرق مر  

 الصفاه والقيم والعنوان ا  لي للوجوق 

فما لشد فىحة الم مني  في ككى  مولدك الشرىيرل 

 يا ل و    

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 073العدد  ة،عشر السادسة السنة

 9362نوفمبر  61-03

 (4الدين والعنف )ص 

 مولد الرسول محطة سنوية لتحريك عوامل الخير في االمة

اسمهان: الحوار البناء بين الشعوب 
 (0يسهم في تحقيق السالم)ص 

 كتاب: الحدود المفتوحة:

 (7علم واخالقيات الهجرة  )ص



 أخبار محلية 2

 نشاطات مؤسسة األبرار اإلسالمية
 

بمنا بة ككى  ا تشهاق ا مرام 

حس  ب  علي العسكىي عرلريره 

السالم، اقيم م لري عرىاء فري 

مرر  ررسررة ا بررىال ا  ررالمرريررة  

بهذ  المرنرا ربرة ا لريرمرة حريرث 

التقى المنربرى  رمراحرة الشريرخ 

فاضل الخطيب و لط الضروء 

 على الالالة محاول 

 ا و   حو  ا مام الحس  العسكىي نفسه 

الثاني  الوض  الفكىي السيا ي في عرهرد ا مرام، 

 ومنه خلق القىآن 

الثالث  اصحاب ا مرام الرذير  كران يشرال الريرهرم 

 بالبنان 

بعد ا تشهاق ا مام الحسي  تبلوله مردل رة اهرل 

 البيت وتمدق ال سد الشيعي في الدولة ا  المية 

قا  ا مام محمد ب  علي ب  الحسي  الباقرى عرلريره 

السالم، صالح شسن الدنيا بحذافيىها في كرلرمرترير  

فقا   )صالح شسن جمي  الناس التعايش والتعاشى 

وهو ِمْلُء ِمكيا   اللثا  فطنة، واللثه تغافرل.  كريرل 

تعيش اكا كنت تىيد ان تصىخ وتواجره ا خرىير  

بعنل  الصحيح ان ا نسان يتعايش في الم رترمر   

 م  خال  كالم ا مام تبينت مميىاه هذا ال سد 

ا ئمة ال وا قواعد هذ  المدل ة، ومنها الر رانرب 

ا قتصاقي وهي مر  الرعرالمراه الرفرالقرة ومرنرهرا 

 الخمي 

كان الشيعة يلتقون بالوكالء  اكا جاء احد الشريرعرة 

الى ا مام يصىفه للوكالء  كان ا ئرمرة يردعرمرون 

 وكالءهم 

المة لواية منشولة ع  ا مرام الرعرسركرىي عرلريره 

السالم  صلوا في مساجدهم وعوقوا مىاكىهم    

 بد م  التعايش والمعاشىة 

اصحاب ا مام العرسركرىي ) . كرانروا كرثريرىير ، 

وكان اغلبهم م  اصحاب ا ئمة السابقرير  بسربرب 

 قصى حياتهم 

ا مام تسلم ا مامة  ت  نواه، لكرنره لرم يرىترح، 

 بل قخل الس   الالس مىاه 

صالح ب  وصيل وض  ا مام فري  ر رنره فرلرمرا 

 ئل ع  ا مام قا   اوكرلرت لجرلرير  مر  شرىال 

العما  وقد صالا الى العبراقة والصرالة والصريرام 

الى امى عظيم الم امى براحضرال الرمروكرلرير  فرقرا  

لهما  ما شسنكما في امرى هرذا الرىجرلا فرقرا   مرا 

نقو  في لجل يصوم النهال ويقوم الليل كله، فراكا 

انظى الينا التعده فىائصنرا وقاخرلرنرا مرنره مرا   

نملكه م  انفسنا، الم نقل الى     النحىيرى وكران 

قا ريرا عرلريره  واخريرىا الترس  

 المعتمد ان يدس السم اليه 

هذا وقد  بق الرمر رلري كرلرمرة 

لال تاك جرعرفرى ا حرمرى حرو  

معاناة لبنان والولة اهلره عرلرى 

الررفررسرراق و رروء ا قالة )نرر  

مر  هرذ   6الكلمة في صفحرة 

 النشىة. 

 األبــــرار

نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة االبرار االسالمية، وتهتم بشؤون 
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم االسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع االيمان 

 والخير والحب والتسامح واالعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

وبمنا بة ككى  و قة النبي ا كىم مرحرمرد صرلرى 

  عليره والره و رلرم، اقرامرت 

مرر  ررسررة ا بررىال ا  ررالمرريررة 

احتفالية بهذ  المنا بة الشىيفرة 

حريرث ترحردس كرل مر  السريررد 

عررالء مصررطررفررى عرر  لررمررحررة 

تاليخية ع  حياة العىب قربرل 

ا  الم، كما وترحردس ا خرت 

نهاق الساقة ع  النبي محرمرد    

مصداق ا خالق  كما عرى  

فيلم قصريرى عر  و قة الرنربري 

عررررلرررريرررره الصررررالة والسررررالم 

با ضافة الى التواشيح النبويرة 

بهذ  المنامسبة الرعرطرىة  كران 

نروفرمربرى  41كلن يوم الخميي 

9142  

 

 ندوة  الحوار المفتوح
 

نوفمبى عقده الندوة الشهىية  44في مساء ا الني  

الررحرروال ” الرترري يشررترىك فري تررنرظرريرمررهرا كررل مرر  

كرانرت الرنردوة “   ناقي الخليج الثقافي” و “  المفتوح

هذ  المرىة حرو  مرولرد ل رو    عرلريره افضرل 

الصالة والسالم بعنوان  محمد  القياقة والىوحانية 

وا صالح  تحدس في الندوة التري اقالهرا السريرد 

شبيى لضوي، الالس  يداه ه  كالي  قبىو كا 

و مينا لكىم ومىيم باقى  تحدالت السريردة كرالير  

ع  مشاهداتها م  المسلمي  وما يرمرال رونره مر  

عاقاه جميلة مستمدة م  قيرنرهرم، ومرنرهرا تربراق  

تحية السالم عندما يلتقون وكريرل ان الرىق عرلرى 

الرترحريرة اهرم مر  ا برترداء برهرا  وترطرىقرت الرى 

عرنرد ابرترداء ايرة “  بسرم  ” ا تخردام مصرطرلرح 

مررهررمررة، ولرركررنررهررا عرربررىه عرر  ا ررفررهررا   رراءة 

ا تخدامها م  قبل ا لهابيي  الذي  يقتلون البشى 

 وهم يقىلون البسملة 

اما السيدة  مينا اكىم فتحدالت ع  المرولرد نرفرسره 

با تعاقة تاليخه وما اكتنفه م  حضول مرالئركري 

وانتشال النول  ولكىه على قول الى و  علريره 

افضل الصالة والسالم في تنمية المىاة المرسرلرمرة 

واعداقها  قوال قياقية مهمة  وترمرنرت ان يرىيرد 

ا هترمرام برالرمرىلة واعرداقهرا لرمرواجرهرة الرحريراة 

 الصعبة واقاء قولها الى الي  

اما السيدة مىيم باقى فتطىقت لمعنى حىية المىلة 

وحقوقها ومسراواترهرا مر  الرىجرل، وا رترنركرىه 

ا تخدام المىلة كسقاة بيد الىجل وتسويق جسردهرا 

للدعاية الىخيصة  وعبىه ع  ا تيائها للتربراهري 

با لقام بد  م  التىكيى على الرمرحرترو ، وعردم 

 ا كتفاء با عداق المتصلة بالمىلة وقولها 
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ا مهان خلل" ان الحوال الربرنراء برير  الشرعروب 

  وا لتىام بحقوق ا نسان يسهم في تحقيق السالم

وفي تصىيح لها علرى هرامرش الرمر ترمرى الردولري 

الثالث للدلا اه حو  ا مام علي ) .، اضرافرت 

خلل ان الخالف بي  الشعوب المسلمة يعروق الري 

ال اء القافة النظىة الوذنيرة الضريرقرة برعريردا عر  

ال نسياه والقومياه واألذياف ا خى ، فيما ان 

 القافة ا  الم تتمثرل فري قربرو  ا خرى واحرترىامره 

واكده، ان الحوال يرتريرح فرىصرة الرترعروق عرلرى 

ا خررى وافرركررال  وعرردم ا نررغررالق عررلررى الررذاه 

 . وا حتكاك الدائم بي  مختلل الثقافاه

واعتبىه الم تمى بسنره فرىصرة ذريربرة لرترحرقريرق 

السالم العرلروي برحرضرول مرخرترلرل الر رنرسريراه 

والمذاهب وذىح مختلل المرواضرير  الرمرترعرلرقرة 

 .بالفلسفة والدياناه المتعدقة

واضافت، "باعتقاقي تعوق جذول الخرالفراه الرى 

هذ  الفكىة ان كل واحد م  المسلمي  او ا ذياف 

او المذاهب ا  المية تى  م  نفسها فىقة ناجية 

وتعامل ا خى على هذا ا  اس انرا عرلرى الرحرق 

وانت على الخطس؛ مما ي قي الى نتي رة خرطريرىة 

وهي القضاء على ا خى ومعتقداته وكرل ذرىف 

يدعي امتالك الحقيرقرة الرمرطرلرقرة برمرا يسرمرح لره 

 ."بالت او  على ا خى

واعتبىه الردكرترولة خرلرل، ان ترحرقريرق السرالم 

العلوي يشكل مسر ولريرة مشرترىكرة برير  الرحركرام 

والمس ولي  السيا يرير  والشرعروب وان الرحركرام 

يملكون و ائل فعلية لتحقيق السالم  واء و رائرل 

قانونية او و ائل غيى مباشىة عر  ذرىيرق نشرى 

القافة السلم في الرمردالس والرمرسراجرد مرا تسرمرى 

بالسيا ة الناعمة  واء عرلرى مسرترو  السريرا رة 

 .السيا ة الخالجية  الداخلية او على مستو

 
الشيخ فرهمند: قضية فلسطين من 
 القضايا األساسية في العالم اإلسالمي

 

أكد خبير من أهل السنة في مجال الفرق 

والمذاهب اإلسالمية أن قضية فلسطين والدفاع 

عن المسجد األقصى الذي يرزح تحت ظلم 

الظالمين والمستكبرين هي ما سيركز عليه 

 مؤتمر الوحدة اإلسالمية هذا العام.
وعلى اعتاب إقامة المؤتمممر المثمالمث والمثمالثميمن 

للوحدة اإلسالمية، قمال اليميم"  دعمبمد المجملميمل 

فرهمندد أستاذ الحوزة العلمية ألهمل السمنمة فمي 

االزهر: حملة توعوية بمناسبة مولد 
 الحبيب بعنوان: "بالنبي نقتدي"

 
أطلق مجمع البحوث اإلسالمية  حمملمة تموعمويمة 

ياملة بعنوان دبالنبي نقمتمديد، وذلمم بمممنماسمبمة 

ذكرى مولد النبي ممحمممد  حي حميمث تسمتمممر 

فعاليات تملمم المحممملمة عملمى ممدار أسمبموعميمن، 

وييارم فيها وعاظ وواعظات األزهر اليمريم  

في جميع قرى ومراكز ومدن مصر، بماإلضمافمة 

إلى النميمر اإللمكمتمرونمي عملمى مموقمع المممجمممع 

وصفحات التواصل االجتماعي، وذلم في إطمار 

 –توجيهات فضيلة اإلمام األكبر د. أحمد الطيب 

يممممميممممم" األزهمممممر 

بممانممتمميممار المموعمماظ 

والواعظات وتوعية 

المممنممماي بمممالمممقممميمممم 

األخمممالقممميمممة المممتمممي 

تسمماعممد عمملممى دعممم 

استمقمرار المممجمتمممع 

وتممحممقممق الممتممعممايمم  

 السلمي بين أفراده.

وقال األمين العام لمجمع البحوث اإلسمالمميمة د. 

نظير عّياد إن الحملة تأتي مع بداية يمهمر ربميمع 

األول، وتستهد  التعري  اليامل بالنبمي  حي 

َخلًقا وُخلًقا وعبادة وممعمامملمة، وكميمفميمة المتممماي 

منهجه في حياتنا اليومية وفي عالقتنا باآلخرين، 

وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، وييمارم 

واعظ وواعمظمة ممن ممخمتملم   0033فيها نحو 

 مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

أضمما  عممّيمماد أن الممحممممملممة تسممتممهممد  الممتممذكمميممر 

بأخالقياته وسلوكياته النبي في معامالته كلها مع 

المسلمين وغير المسلمين، كما تستهد  تمرسميم" 

منظومة القيم األخالقية في المجتمع تأسيا بالنبمي 

من خالل ذكر مواقفه مع الكبير والصغيمر وممع 

الرجال والنساء، ومع أهل بميمتمه وممع أصمحمابمه 

ومع جيرانه. وأوضح أن برنامج عممل المحممملمة 

يعتمد على الخطاب البسيط والمميمسمر لملموصمول 

إلى كل الناي من خالل استدعاء نماذج مضميم مة 

من حياة النبي وتعامله في مختل  المواق  التمي 

تعرض لها، وكميم  كمان يمتمعماممل فمي المرضما 

والغضب؟ وكي  تعامل مع المخال  في المرأي 

والموافق له، وغير ذلم من المواق  التي نحتاج 

 إليها في حياتنا اليومية.

 

: الحوار البناء بين اسمهان خلف

 الشعوب يسهم في تحقيق السالم

 

قالت ا  تاكة األكاقيمية الر رىائرىيرة الردكرترولة" 

محافظة جلستان وخبميمر المفمرق والمممذاهمب فمي 

المركز اإلسالمي يمال إيمران  ممؤتمممر الموحمدة 

الدولي واسبوع الوحدة هما 

عالمة مميمزة لمكمل المعمالمم 

اإلسالمي، وأعداء اإلسمالم 

يخيون اتمحماد المممسملممميمن 

واسبموع الموحمدة، بصمورة 

خاصة البلدان الغربية التمي 

كانت تظن أنها ستتمكن من 

انهاء هذه الحركمة بسمرعمة 

ولم تتموقمع اسمتمممرارهما وتمابمع  أصمبمح ممؤتمممر 

الوحدة حالياً يمجمرة قمويمة يمقم  تمحمت ظماللمهما 

وينتفع بثمارها جميع المسلمين حمتمى األيمخماح 

الذين ال يياركون في هذا المؤتمر، إذ يمعمتمممدون 

على البيان النها ي؛ لذلم فإن العدو لطالما خيمي 

 هذه الوحدة.

وأكد سممماحمتمه أن قضميمة فملمسمطميمن والمممسمجمد 

األقصممى الممذي يممرزح تممحممت ظمملممم الممظممالممممميممن 

والمستكبرين هي أهم قضية في العالم اإلسمالممي 

المميمموم، وقممد ركممز مممؤتمممممر المموحممدة عمملممى هممذا 

 الموضوع وسيدرسه.

 

 عرض تطبيق شامل لتعليم

 القرآن الكريم في إيران
 

إ تعىضرت وقرفريرة حرفرظرة 

القىآن في مرديرنرة "مشرهرد" 

ا يىانية خال  حفل حضى  

عررردق مررر  الرررمرررسرررئرررولررريررر  

والرنررشررطراء الررقرىآنرريررير  فرري 

مررررحررررافررررظررررة "خررررىا رررران 

الىضوية" ترطربريرقراال شرامرالال 

 لتعليم القىآن الکىيم 

وقا  المسئو  ع  مشىو  إنتا  التطبريرق الشريرخ 

"لبوكل إالنی عشىي" إن وقرفريرة حرفرظرة الرقرىآن 

 بدله عملها هاقفة الی نشى نمط الحياة القىآنية 

ولشال الی المشىو  التعليمی الرذي بردلتره وقرفريرة 

مروقر   ر رل  911حفظة القىآن قائالال  إن هرنراك 

آ ف ذالب مضيفاال لن هذا التطربريرق يرتريرح  8فيها 

 تنظيم قولاه إلکتىونية لکل مستخدميه 

وإ رترطررىق الشريررخ إالرنرری عشرىي قرائرالال  ان هررذا 

التطبيق يتيح إمکانية التعرلريرم فري فرىو  مرنروعرة 

منها التالوة والت ويد والتفسيى وتعليم الرمردل رير  

 واأل اتذة عبى محاضىاه إلکتىونية 



 منـبـر األبــــرار 4

 الدين والعنف، البغدادي واالرهاب
 .9142اكتوبى  91)ندوة اقيمت بتاليخ 

 االستاذ حميد الكفائي

 ستناو  الموضو  مر  وجرهرة نرظرى اكراقيرمريرة 

فركرىيررة ولررذلرن  رنررتركررامرل فري ذرىحررنرا  الرديرر  

 وا لهاب والعنل 

عندما نبحث ع  تعىيل لاللهاب   ن رد اترفراقرا 

بينا لدو  عرلرى ترعرىيرل واحرد  حراولرت الردو  

 ا تفاق ولم تستط  

م  الضىولي ان يكون هناك تعىيل متفق عليه 

 لكي نفهم م  هو ا لهابي 

هناك  ترعرىيرل  يرقرو  ا رترخردام الرعرنرل ضرد 

المدنيي  لتحقيق اهداف اجتماعية او  ريرا ريرة او 

عنصىية  ا لهاب هو عنل ولك  ا لهراب لره 

منحى اكبىويخيل اهدافا اكبى  الدولة قد تستخردم 

العنل، وم  يستخدمه م  الدو    يعتبى الهرابرا 

ولك  ممال ة العنل خال  القانرون هرو الهراب 

 حتى لو كان م  قبل الدولة 

ا باب ممال ة العنل كثيىة  الدفا  ع  الرنرفري  

هنا تبىيى   تخدام الرعرنرل، ويرحرترا  ان يرقرمر  

نفسه  حتى الم ىم يحتا  ا تخدامه العنل ليقرنر  

نفسه  م  الضىولة ان يكون هناك اقنا  لرلرنرفري 

ولآلخىي   شخ  يىتكب جرىيرمرة ولريري لرديره 

تبىيى قد ينتحى  نه   يستطي  التبىيرى او يرقرترل 

امه او احد افىاق عائلته  حتى ا نسان السوي قرد 

يل س للعنل  ن لديه ظالمة و  ي د  بريرال لرحرل 

المشكلة ا  العنل  نفذ صبى  ويىيد اخذ الال  م  

ال هة ا خرى     يسرترطرير  الصربرى فريرضرطرى 

للعنل لكي يراخرذ الرال   تردليرب ا ذرفرا  عرلرى 

 الصبى مطلوب لكي يستطيعوا احتواء ا ختالف 

 

 ا باب العنل كثيىة 

م  يستخدم العنرل بردون  ربرب يرعرنري اخرترال  

عقليا  عندما يشعى عردم وجروق عرقروبرة يرمرالس 

 العنل  التعصب كذلن 

الشعول بامتالك الحقيقة كما يمال ه ا  الميرون 

ال هاقيون، فهو مقتن  بما يفعل وم م  وما يفعله 

صحيح  ا نسان الذي يشهد العنل في حيراتره قرد 

 يتسالى ويصبح مشهد العنل مسلوفا لديه 

في البلدان الغىبية الشىذة   تحمل  الحرا  نره 

 مظهى عنفي 

ال هل احد ا ربراب الرعرنرل وا لهراب  ا نسران 

يعتقد ان م  حقه ممال ة العنل  نه على الرحرق 

حسب لايه  ال اهل الذي ليي لديه صبى يمالس 

 العنل  الصبى عال  لل هل 

ضىولي ان يتعلم ا ذفا  لمنعهرم مر  الرعرنرل  

 ي ب ان يكون هناك تثقيل على المشتىكاه 

الم تمعاه السلمية لديها مشتىكاه وهي ا  ري 

التي تقوم عليها الدولة  فكل ما هو غيرى مشرترىك 

ننحيه جانبا  علينا ان نعمل على هذ  المشترىكراه 

ومنها ت ىيم العنل وتىبية ا ذفا  على احرترىام 

اآلخىي  واحتىام ا ختالف  ا خترالفراه يرمركر  

 ان تحل  لميا في المحاكم و واها 

الل وء الى العنل ليي حال  ا قيان عموما تدعو 

لعدم العنل  وان كان لد  ا قيان نصوصا تدعو 

الى العنل   يتسطي  ان ينكىهرا احرد    برد ان 

 ت د حال لسوء فهم النصوص 

ما ن د  اليوم في عالمنا ا  المي له او  ولريري 

شرخر  فري  911له آخى  الشخ  الرذي قرترل 

اندونيسيا وهو يبتسم، ي م  ان ما فعله حرق وانره 

قام بواجبه  هذ  كالالة للردير  ولرنرا ولرلرحرضرالة  

وجوق القاعدة وقاعش والشربراب يرقرترل برعرضرهرا 

بعضا  تقديي النصوص غيى صحيح  نه يمركر  

اعاقة صيراغرتره وفرهرمره وترفرسريرى  لركري يركرون 

صالحا  النصوص التي يرمركر  ان يسراء فرهرمرهرا 

يمك  ان تشكل مس اة كبيىة للرمر رترمرعراه  حرترى 

الم تمعاه الغىبية ابتليت بهذ  الرنرصروص الرتري 

 ت قي للقتل وخلق المشاكل لل مي  

يرر ررب ان تررىا  هررذ  الررتررسويرراله الررترري تشرر رر  

 الشخ  على ا عتداء على اآلخىي  

العالم ا مىيكي الذي يقو   اكا  التكرب شرخر  

 جيد اعما  شىيىة فانه يحتا  للدي  لتبىيى فعله 

 هناك م  تحو  م  شىيى الى خيى بسبب الدي  

الدي  هذ  ا يام يستخدم كذليعة للسلطرة، وحرترى 

صدام ا تخردم الردير   الاق ان يرىكرب الرمروجرة 

فررا ررتررخرردم الررديرر  وانررطررلررى  ررالح الررديرر  عررلررى 

المسلمي  وعقرده مر ترمرىاه فري برغرداق ونسروا 

جىائمه  اكا وجد ا نسان نصا مقد ا يركرافر   ان 

مالس العنل فل  يتىقق في التكاب ال ىائم  نره 

يقتن  ان   مرعره  اكرثرى الرمرترحرمرسرير  لرلرعرنرل 

وا لهاب هم م  الشباب  الم ىمون والدجالرون 

 يستغلون الشباب بسبب قلة خبىتهم وحما هم 

كيل يتخذ ا نسان موقفها هناك الالالة مىتركرىاه 

 للعنل  معلوماتي و لوكي وعاذفي 

ا لهاب  ببه ا  اس هو التمكر   كرثريرىون قرد 

يحملون افكالا الهابية لكنهم غيى قراقلير  عرلرى 

 ممال ة العنل 

قد ت د انسانا مسالما وقرد يرترحرو  الرى الهرابري 

شىس  نه تمك  م  كلن ولديه ا ترعرداق نرفرسري  

التمك  ا اس في عملية ا لهاب  بعض ا مرول 

 التي ي ب ان ننظى اليها 

لدينا مشكلة كبيىة وهي ان الدي  ا  المي الرذي 

يعتقد به المسلمون ويعتبىونره مصردلا لرلرسرلروك 

السوي  اصبح يستخدم  ربربرا لرلرقرترل واضرطرهراق 

 المىلة واآلخىي  

العيش في الماضي ي ب ان نتخل  منه  ننا اكا 

قالنا  ماننا م  الماضي  ن د ان كرل شريء قرد 

تغيى    نستطي  ان نرعريرش الرمراضري ونرمرالس 

امولا ماضية  عرا  اجرداقنرا وفرق تصرولاترهرم 

وافكالهم وتصولاتهم  التوق  في الماضي يعىق 

الررحرريرراة ويرردفرر  الشرربرراب لررالقررتررداء بررالررمرراضرريرر   

ممال اه الماضي  لم تعد مقبولة ومستساغة برل 

هي ضد القواني  الوضعية  اكتشفنرا ان خرالفراه 

ا جداق لم تحرل برعرد عرلريرنرا ان نرحرسرم مرعرالك 

اجداقنا  اكتشفنا ان نرعريرش كرمرا عرا  اجرداقنرا  

 اغلقت ا بواب علينا 

حىب البسوس امتده ذويال فلماكا ننتظى ذويرال 

 ونح  قاقلون على الحسم  ىيعا 

اكتشفنا ان علينا ان نتقرمر  شرخرصريراه الرقرىن 

الخامي والساقس  اكتشفنا ان المروه اجردل برنرا 

م  الحياة  الموه ال ماعري هرو اقصرى الرطرىق 

لل نة  ما القى فكى ا جداق واصوب لايرهرم  مرا 

 اكىم ا جداق لم يتىكونا بحاجة الى شيء 

المدالس الدينية ما  الت كما كرانرت قربرل مرئراه 

 السني  

 تشعى انن تعيش في قىون مضت 

الرركررثرريررىون يشررىحررون لررلررنرراس مررا كرران يرر ررىي 

 ويش عون الناس على اتبا  كلن 

احد لجا  الدي  يقو  ان المىتد ير رب ان يرقرترل 

 ولو تاب 

 لو قا  هذا الكالم هنا  عتبىه جىيمة 

التحىيض ضد اآلخى جىائرم فري نرظرى الرقرانرون 

 الحديث 

لو كانت هناك قو  قوية لحا بت م  يرقرو  كلرن 

 ويفعله 

المشاكل متغيىة والحلو  التي كانت صرالرحرة لرم 

 تعد كذلن 

 ي ب ان تكون هناك جامعاه ومعاهد عصىية 

المىحوم الشيخ الوائلي كان لديه مشىو  لتس يي 

 جامعة او معهد لتخىيج الخطباء 

ان كان فكى الخطيب قاصىا فهذ  مشكلة    احرد 

يستطي  ان يىق على الخطيب  ت اهرل الرمرشركرلرة 

 ليي حال 

هناك عنل والهاب يبىل قينريرا وبسربرب برعرض 

العقائد الدينية ا تمى كلن  العنل كان  رائردا فري 

 حاية الناس  العقوباه تعدقه اليوم 

 الم ىم هناك الكثيى م  العقوباه لعالجه 

في السابق كان ضىب العنل هرو الرعرقروبرة، امرا 

اآلن فهي غيى مقبولة  بريرنرمرا فري برعرض الردو  

ا  المية تاتي بالشخ  وتذبرحره فري السراحراه 

 العامة 
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 في بعض الدو  حتى كبح الحيوان يعتبى جىيمة 

ي ب ان ننتقل الى الحاضى والمستقبل وان ننتقرل 

 الى المستقبل 

ال ماعاه ا لهابية المترشردقرة برالردير  تسرترخردم 

الدي  في كل تصىفاتها  تتخرذ هرذ  الرمرمرال راه 

  نة وتتعبد بها  هذ  الفظائ  تمىل قينيا 

ظهى ابو حمىة المصىي عرلرى الر رىيرىة وقرا   

النبي كان يختطل الناس ويىبطهم بالرمرسر رد الرم 

 ياتي اهلهم ويدفعون الدية  ذالق  ىاحه 

لبما وجد كلن في احد الكتب وصدقه  هذ  الكتب 

 ت لب لنا كوالس وتحطم مستقبلنا 

 يبقى العنل معنا الى ما  نرهرايرة حرترى نرعريرش 

 حاضىنا 

ا ولون كهبوا وي ب ان نتب  الرحريراة الرعرصرىيرة 

 حتى لو كان ا  الف جيدي  

عملية التخل  م  ا لهاب ليست  رهرلرة ولركر  

 ليست مستحيلة 

نحتا  خطواه عملية  جامعراه مرعراهرد مرنراهرج 

 قلا ية 

 ال  ان الدي  ي ب ان  يدلس لالذفا  

فهو قضية معقدة كما هو الكيمياء والفيىياء الرتري 

   تدلس للصغال 

 بعض النصوص تتناقض م  الحياة العصىية 

هناك قانون قولي ومحاكم وموااليق وكلهرا ير رب 

ان ناخذها بعي  ا عتبال ونكيل انفسنا معنرا وان 

   نعيش في التاليخ فحسب 

بامكان ا  الم ان يتعايش ويسراهرم فري ترطرويرى 

 العالم 

موقفنا م  المىلة ي ب ان يتغيى  لدينا هروس فري 

الررمرر ررتررمررعرراه ا  ررالمرريررة  ان شررالكررت الررمررىلة 

فستساهم في تقلي  ا لهاب والعنل والتخفريرل 

م  فحولة الم تم   معظم ال ىائم والقتل يىتكبها 

 لجا  وليي نساء 

هناك امول كثيىة نستطي  عمرلرهرا  حردائرق، قول 

  ينما  غياب التسامح مشكلة كبيىة 

الم تم  يطلب م  الشخ  ان يكون جرىءا مر  

 قطي    يستطي  ان يمالس حىيته كفىق 

 اختتم بالقو  ان قيم التسامح والسلم قيم ا المية 

)المسلم م   لم المسلرمرون.     ير مر  احردكرم 

 حتى يحب  خيه ما يحب لنفسه{ 

 

 االستاذ إيالف البصري

ان ما كتب وما قيل حو  ا لهاب لم يوفى شريرئرا 

ا  وتنراولره برا رهراب وعرمرق    ريرمرا مرىاكرى 

 الدلا اه والباحثي  

تناو  موضو  ا لهاب وانعكا اته يظرل مرهرمرا 

لنا ولتحصي  اجيالنا م  هذا الروبراء الرذي يرفرترن 

 بالعالم 

  اتوقل كثيىا ع  مقتل البغداقي، فقبله قتل بر  

  قن 

صحيح ان مقتل ه  ء يمرثرل انرتركرا رة مرعرنرويرة 

 فىاق تنظيرمراترهرم ولركرنره   يرمرثرل نرهرايرة هرذا 

 المطاف الدموي البش  

نح  امام تحد خطيى يسمى ترخرلرير  الردير  مر  

هذ  التهمة  كل ما يحصل م  اعما  قمويرة يرمرثرل 

مشكلة  يقو  ان ا لهاب هو الدي    وما ال لناك 

 ا  لحمة للعالمي { 

قا  ا مام علي عليه السالم  الناس صرنرفران ام اخ 

 لن في الدي  او نظيى لن في الخلق 

 

 اتوقل عند بعض المحطاه 

ان السلفية ال هاقية المعاصىة مثلت بشكرل عرمرلري 

قطيعة م  الفكى ا  رالمري ا صرالحري الرمرعرترد  

والذي تبلول م  نهاياه القىن الثرامر  عشرى حرترى 

 وصل الى القىن العشىي  

ذىح ال رهراق كرمرفرهروم الرولي ضرد الرطرىوحراه 

 المعتدلة 

السلفية انشغلت بمفهوم ال هاق بوصفه ايديرولروجريرا 

لالذاحة با نظمة العىبية وا  المية التي اقريرمرت 

 بعد حقبة ا  تعمال 

   بيل م  وجهة هذا المنحى السلرفري الرتركرفريرىي 

 و  ال هاق فهو السبيل الوحيد لالنقالب على كرل 

هذ  ا نظمة والفكى ا  المي المعتد  الذي يحرمرل 

 السلمية 

الدو  ا  المية التي انشئت عقب حقبة ا  تعمرال 

على ا ي قومية وليبىالية واشتىاكية يسالية  هرذ  

الدو  لم تحقق ا ت ابة حقيقية وعميقرة لرترطرلرعراه 

 الناس 

هذ  الدو  الناشئة بعد حقبة ا  رترعرمرال لرم ترعرمرل 

 لتحقيق آما  لمواذني  والم تمعاه 

لذلن وفىه م  خال  اقصائها للحىياه والرترنرمريرة 

المستدامة مناخا مالئما  ذىوحرة ان الر رهراق هرو 

السبيل ا مثل للتغييى نحو ا فضل    ترنرمريرة و  

 اعالم و  تكاف  فىص و  القافة 

انتا  اجيا  تتعاقب جيال برعرد جريرل وهري ترعريرش 

 الفاقة "لو تمثل الفقى لجال لقتلته" 

انني اميل لذكى بعض الوقائ  الحسية التي عشرترهرا 

م  خال  عملي الصحافي في المنراذرق الرمرحرىلة 

 م  قاعش 

في منطقة الفلوجة كهبت لشيرخ الربروعريرسرى وكران 

هناك جم  بعد ان عىفت انه قاتل قاعش واعرتردوا 

على مضيفه، ولايته مثقبا، الم اخذني الرى غرىف 

العائلة والاني آالال الرقرذائرل  قرا  ان عشريرىتري 

بالمائة منرهرم مر   11الل شخ  وان  461فيها 

قاعش  الفلوجة غابة م  المساجد والمرآكن وهري 

اكثى م  مآكن بغداق  قلت له  هل يعقل ان تسرمرح 

لعشيىتن بالذهاب لداعش لقتل ا بىياءا قا   اكا 

قلت  حدهم   تذهب لداعش يقو   اعطني مائرة 

 قو ل ول  اكهبا الفقى هو الذي قفعه للموه 

م  تقاقم الرىمر  يرترحرو  هرذا الشراب الرى كرىة 

نالمتدحىجة مستعدة عرلرى مردال السراعرة لرقرترل 

 نفسها 

في منطقة الصقالوية بعد تحىيىها برعرشرىة ايرام 

فقط، وقفت على المواق  الرمرسرلرحرة الرتري كرانرت 

مليئة بقذائل لم تنف ى، شاهده امولا غىيبة  بها 

نخيل مىتف  جدا، للس النخيل مقطوعرة،  رسلرت 

الضباذ ع  كلن  فقا  انهم يضعون قذائل عرلرى 

للس النخلة لتف يى المىاوح حرير  ترمرى  ذرلربرت 

 منه ان اصول تلن النخيل ولكنه منعني 

ذبعاه انيقة جردا مر  الركرترب مرحرشروة براشريراء 

م قل ة حو  ال هاق، لكي تكون م    والسرلرل 

 الصالح فال تفكى في حياتن فهي ليست لن 

 النقطة ا خيىة ان الصىاعاه بي  الدو  معقدة 

هذا النماك  المدمىة للحريراة والرمرترشربرعرة برالرغراء 

 اآلخى اصبحت ماقة لال تخدام  كما هي البندقية 

هذ  الدولة لديها صىا  م  تلن تطرلرب نرقرل هرذا 

 الشخ  لخدمة اهدافها 

هذ  الدو  تبتلى بهذ  النرمراك ،  ن ا لهراب   

يمك  احتواء ايقاعاتره، فرمر رىق ان يرحردس هرنرا 

 ينتشى هناك 

لليت ذربريرة برمرسرترشرارفرى الرىمراقي ترنرام عرلرى 

ا ل ، جاءه للمستشفى ومستعدة لالر رترشرهراق 

 والموه 

ا لهابيون قساة على اآلخى، ايضا قسراة فري مرا 

بينهم  عقوبة شخ  نرائرم وهرو ير قي الرواجرب 

 مثال، يعلق الالالة ايام ويضىبونه الالالة ايام 

في هذ  المالجيء هنراك والرائرق برهرا ترعرلريرمراه  

قياقاه قاعش تقو  ان المناذق التي لرم نسريرطرى 

عليها ي ب ان تمتثلوا فيها  وامى ضباذ الحىس 

 ال مهولي والمخابىاه 

  احد يترصرول ان ا لهراب هرو ولريرد مرا برعرد 

، بل منذ الحملة ا يمانية الرتري قعرا الريرهرا 9112

صدام حسي   ت لت هذ  الردعرو  فري اجرىاءاه 

عديدة منها اعطاؤهم جوا اه  فى عىاقية بىغم 

 انهم غيى عىاقيي  

ياتي م  ليبيا او ترونري يرعرطرى جروا ا عرىاقريرا 

 ولكنه في الحقيقة ليبي مثال 

هذا الوباء المستشىي والمخيل والمقلق الرذي   

يمت لدينا او ا نسانية بصلة يرحرترا  الرى ترنرمريرة 

 وتوعية مستدامة 

نح  في الغىب نحتا  تحصي  ابنائنا ضرد كلرن  

الشباب الذي  يقنعون با لتحاق بداعش انما يفعرل 

كلن بعد ان يقىل تلن الكتب، فهو عرا  هرنرا ولرم 

يقىل شيئا آخى  اما نح  فقد عشنا في العىاق ولنرا 

 القافة اخى  
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 االستاذ جعفر االحمر
برعرد خرىو  ا حرترال   4212منذ ا تقال  لبنان 

الفىنسي )الذي يحلو للبعض تسميرتره ا نرترداب.، 

جى  تكىيي  نظام  يا ي يعتمد صيغة  تىاعي 

التوا ن بي  الطائفتي  المسلمة والمسيحيرة، عربرى 

، وهو اترفراق 4212ما  مي الميثاق الوذني عام 

غيى مكتوب يعتمد تقا م السرلرطرة  عرلرى ل راس 

، برحريرث ترم ترقرسريرم 4229التعداق السكاني عرام 

مر   5إلرى  6المقاعد في البىلمران عرلرى نسربرة 

 4221المسيحيي  على الرمرسرلرمرير ، حرترى عرام 

عندما تغيىه النسبة إلى النصل والنصرل  وترم 

 تخصي  كل مناصب الدولة على ل اس مماالل 

كما و عت الىئا اه الرثرالس عرلرى الرطروائرل  

 الثالس الىئيسية 

 رئيس الجمهورية مسيحي ماروني

 رئيس مجلس النواب مسلم شيعي

 رئيس مجلس الوزراء مسلم سني

السبب الىئيسي لقبو  المسلمي  للميثاق الروذرنري 

كران لرطرمرسنرة الرمرسريرحريرير   4212حينهرا عرام 

 والحفاظ على ذاب  لبنان المسلم والمسيحي 

  4212م  التغييىاه السيا ية والديمغىافية مرنرذ 

بذلت جهوق لتغييى لو إلغاء النظرام الرطرائرفري فري 

تو ي  السلطاه، لك   هذ  ال هوق كانرت ترواجره 

بمعالضة ال ماعاه المسيحية، التي كانت تتمتر  

، 4212با متيا اه  منذ ما قبل الميثاق الوذنري 

 و عت للحفاظ على هذا النظام 

 4258وم  هذ  الرترطرولاه السريرا ريرة احرداس 

نتي ة صرعروق الرتريرال الرنراصرىي وا  رترقرطراب 

السيا ي ا قليمي حيث كان المسلمون يتعاذفرون 

م  مصرى حريرنرذاك مرقرابرل الرمرسريرحريرير  الرذير  

يتعاذفون تقليديا مر  الرغرىب خصروصرا فرىنسرا 

وتصرراعررد  4261)األم الررحررنررون.، الررم حررىب 

المشاعى العىبية، الم قخو  المقاومة الفلسطريرنريرة 

، الرم الرحرىب األهرلريرة مرنرذ 4211الى لبنان عام 

  4282الى  4211

تشرىير  األو    99الم جاء اتفراق الرطرائرل فري 

، الررذي عرركرري الررتررغرريرريررىاه السرريررا رريررة 4282

  4212والدمغىافية منذ 

كانت مىحلة الخمسيناه والستريرنراه مر  الرقرىن 

تربرعراال ”  المالونريرة السريرا ريرة“ الماضي تعىف بـ 

لسيطىة الطائفة المالونية على الحيراة السريرا ريرة 

عبى الصالحياه الوا عة لىئريري الر رمرهروليرة، 

ف اء اتفاق الطائرل لريركرىس الرمريرثراق الروذرنري 

بتقا م السلطاه م  تغيريرىير  لئريرسريرير   األو  

يرقرضرري برالررمرنرراصرفرة فري ترقرا ررم السررلرطرة بريرر  

المسيحيي  والمسلمي ، والثاني تعىيى قول لئيي 

الو لاء )السني. منتىعاال الكثيى م  الصالحريراه 

الررترري كرران يررتررمررترر  بررهررا لئرريرري الرر ررمررهرروليررة 

 )المسيحي. 

وهناك بند مهم في اتفاق الطائل لم يرترم ترفرعريرلره 

ين  على العمل على الغاء الطائرفريرة السريرا ريرة 

عبى تشكيل ل نة  لغاء الطائفية وانشراء مر رلري 

 شيوخ 

اتفاق الطائل تم بتوافق اقليمري وقولري ) روليرا 

والسعوقيرة وفرىنسرا وامرىيركرا.، ومرنرح الرقرواه 

السولية، التي كانت موجوقة في لبنان منذ بردايرة 

المانيناه القىن الماضي، شىعريرة ترحرت مسرمرى 

قواه الىق ، وعملت  وليا،  ذيلة هرذ  الرفرترىة 

الى حي  خىوجها م  اغرتريرا  لفريرق  4282منذ 

، قول الضررامرر  9115الررحررىيررىي فرري  رربرراذ 

 والىاعي  تفاق الطائل 

بعد اغتيا  الحىيىي جرى  اصرطرفراف  ريرا ري 

آكال،  41آكال و 8جديد في البلد، وتشكلت قو  

وظل التوتى كامنا بي  هذي  التيالي  وتطول الرى 

شرهرىاال  48ا مة  يا ية بي  الفىيقي  ا رترمرىه 

   9118ليال  8الى ان انف ى في 

في ما  مي  9118ليال  94الم جاء اتفاق الدوحة 

الدمقىاذية التوافقية وانترخراب مريرشرا   رلريرمران 

 لئيسا لل مهولية 

محطاه لخى  مهمة في هذا السياق الرتراليرخري  

، الرم 9116الحىب ا  رىائريرلريرة عرلرى لربرنران  

والررمررواقررل  9144ا حررداس فرري  رروليررا عررام 

المتفاوتة منها، الرم وصرو  نرحرو مرلريرون  جر  

للرل  211 ولي الى لبنان با ضافة الى نرحرو 

  ج  فلسطيني 

 11هذ  ا حداس ال سام الممتدة على مد  نرحرو 

عاما تظهى مد  هشاشة النظام السيا ي اللبنرانري 

وحاجته الدائمة إلى حكم خالجي لو ضام  يحكم 

بي  اذىاف الرنرىا  الرداخرلري، وهرذا مرا يسر رل 

وجرروق ا ررتررقررىال  رريررا رري فرري فررتررىة ا حررتررال  

الرفرىنسري، وكرذلرن فرترىة الرعرهرد الشرهرابري كاه 

الىعاية المصىية السعوقية م   رتريرنراه الرقرىن 

الماضي، واخيىا فتىة الوجوق السولي في لبنران 

م  الغطاء الدولي منذ اترفراق الرطرائرل إلرى عرام 

9115  

الخلل األ ا ي فري هرذا الرنرظرام هرو فري برنريرتره 

 األ ا ية القائمة على الطائفية السيا ية 

هررنرراك قررو  عررديرردة تررىفررض قائررمررا اجررىاء لي 

تعدياله على هرذا الرنرظرام بسربرب الرخرشريرة مر  

 خسالة نفوكها 

قانون ا نتخاباه هو ما ينتج السلطرة السريرا ريرة  

المسيحيون والدلو  يىفضون لي تغييى  في هذ  

القانون، وكذلن يىفضون تغريريرى مربراقس ترقرا رم 

 السلطة 

المسيحيون مثال يىفضون تغريريرى  ر  ا قرترىا  

 كما في كل قو  العالم. 48 نة الى  94)م  

كما يىفضون الالمىكىية ا قالية )مرثرال قرانرون 

ا نتخاب الحرالري يرمرنر  ا نرترخراب حسرب مرقرى 

 ا قامة .

نظام التوافقية الدمقىاذية يرعرنري ان كرل الرقرو  

الممثلة في البىلمان تمثل في الحكومة بمرا يرلرغري 

وجوق معالضة تىاقب وتحا ب، بما ير قي الرى 

انتشال الفساق والتغطية عليه م  كل هرذ  الرقرو  

 المستفيدة 

المحاصصة او المشالكة عبى الرمرنراصرفرة ترستري 

بسيا يي  واقاليي  تربرعراال لرلرو ء السريرا ري قربرل 

 الكفاءة 

 تم تعطيل م لي الخدمة المدنية بشسن التوظيل 

المحاصصة الطائفية تصل الرى الرترعريريرنراه فري 

 القضاء واألجهىة األمنية والعسكىية 

انشرراء هرريررئرراه ومرر ررالرري  لضرراء الررىعررامرراه 

السيا ي )مر رلري ا نرمراء وا عرمرال ومر رلري 

ال نوب وهيئة المه ىي  وهيئة ا غاالة الخ. و  

 تخض  ألي مىاجعة لو تدقيق لو محا بة 

، 9115الموا ناه السنوية لم تخض  للدقيق منذ 

مرلريرال برير   44بحيث فقده مليالاه )اشهرىهرا 

 ابان حكومة ف اق السنيولة.  9118و 9116

حينما يستدعى لحد المس ولي  لال ت واب برترهرم 

فساق يتم ا تنفال  عيم الطائفة )السنيولة والمفتي 

 والضابط مالعب وجنبالذ.

على مد   نواه، وبسبب الرعر رى الرمرالري كران 

لبنان يسرتردير  برفروائرد عرالريرة، الرى ان افرلرسرت 

الخىينة، ولم يعرد برامركران الربرالق ا  رتردانرة ا  

بشىوذ قا ية )اجىاء اصالحاه مرالريرة ابرى هرا 

 تخفيض ع ى الموا نة. 

ل سه الحكومة الى فى  ضىائب متتاليرة عرلرى 

المرواذرنرير ، خصروصرا الرمروظرفرير  الرعراقيرير ، 

ومررىاعرراة ذرربررقررة ا غررنرريرراء ولجررا  ا عررمررا  

والررمررصررالف، مررا لق  الررى هررذ  الررمرروجررة مرر  

 ا حت اجاه 

هناك مشكلة  يا ة اقتصاقية  يئة منذ ايام لفيق 

الحىيىي/ تقوم على مبدل ا  تدانة بفوائد مىتفعة 

ما لق  م  الوقت الى عردم الرقردلة عرلرى الروفراء 

بخدمة الدي  العام، بسربرب عردم وجروق اقرترصراق 

 منتج 

ذفح الكيل م  فى  ضىيبة على الرواتري اب، 

فررانرر ررىه الررنرراس بشرركررل عررفرروي ونررىلررت الررى 

الطىقاه  قبلها بسيام اندلعت حىائق في مرخرترلرل 

ا لاضي اللبنانية وفشلت السلطاه في الترعراذري 

 معها 

الفشل في تسمي  الخدماه ا  ا ية مثل الكهىبراء 

 والميا  فضال ع  معال ة البطالة 

لبنان بلد صغيى، ويتمت  بحىياه وا عة  اهمرت 

بنشى تفاصيل فساق الطبرقرة السريرا ريرة، مرا لجرج 

 ا تياء وغضب اللبنانيي  

* كلمة القيت  فتي متؤستستة االبتراراالستالمتيتة 

 .9362نوفمبر  7بتاريخ 
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 الحدود المفتوحة: علم وأخالقيات الهجرة
 إبراهيم عبد هللا العلو

لضحى صنا  القىال األميىكي منذ  م  ذرويرل 

ل ى  لنقرا  مرحرمروم حرو  عردق الرمرهراجرىير  

ونوعيتهم وكيفية السماح لهم بالدخو  والعمل في 

 الو ياه المتحدة 

يتشالك الدكتول بىايان كابالن األ رتراك الشرهريرى 

لالقتصاق م  ل ام للى وم الرهرىلريرة  اك ويرنرى 

 ميث، في هذا الكتاب "الحدوق المفرتروحرة  عرلرم 

ولخالقياه اله ىة"، النقا  بسن لحد الرمرىكربراه 

المهمة للسلم وا  قهال العالرمري يركرمر  حرقريرقرة 

 بالحدوق المفتوحة 

وفي المناخ السيا ي الال   في هذ  األيام، حيرث 

يتم إنكال إنسانية المهاجىي  األ ا ية، قرد يرفراجرس 

كثيى م  القىاء بمرعرىفرة لن الرو يراه الرمرترحردة 

حافظت بالفعل على الحدوق المفتوحة لغاية قانون 

  4291اله ىة الذي لجيى في عام 

وابتداء م  هناك يقدم كرابرالن الرذي للرل كرتراب 

"الحالة المناهضة للتعليم  لرمراكا نرعرتربرى الرنرظرام 

 9148التعليمي مضيرعرة لرلروقرت والرمرا . عرام 

ووينى  ميث الذي لبد  كتاب "العلم  إفسراق كرل 

  مر رمروعرة مر  الرى روم 4512شيء منذ عرام 

، تحرلريرالال 9141الهىلية كاه التوجه العلمي. عام 

ميسىاال ومقنعاال لسيا ة اله ىة األميىكية وكريرفريرة 

 تغييىها إلى األفضل 

يبني الم لل والى ام إذالاال عملياال لفكىتهم برنراءال  

عررلررى ا عررترربررالاه ا قررتررصرراقيررة والررفررلررسررفرريررة 

والبىاغماتية وفي الروقرت كاتره يرتروقرعران وجروق 

الىافضي  والمرشركركرير  برس رلروب مرىح مرنرفرترح 

ومحتىم  ويضىب مثا ال على كلن "جد  حرلرو  

 كيتلى" ضد الحدوق المفتوحة والتري تسرس " إكا 

كان هناك الالس حباه مسرمرومرة فري وعراء مر  

 السكيتلى هل تغامى بتناو  حفنة منها"

يستحضى كابالن ووينى  ميث بلطل لوح مبد  

نظىية ا حتما ه كال  فىيدليترش جراوس 

لتوضيح لن هذا ال د  المناوس للرهر رىة هرو 

بالفعل "كلوة ال هل" ألن الوعاء الذي يضرم 

الالس حباه مسمومة يحرتروي برالرفرعرل عرلرى 

وإن لفرض ترنراولرهرا –ماليي  الحلو  اللذيذة 

هو عمل ذفولي يماالل لفرض الرخرىو  مر  

 المنى  خشية التعى  لصاعقة بىق 

ويقو  الكاتب "إن علم الرحرسراب لر  ير ربرى 

قلبن إكا قام لحد المهاجىي  بقتل م  ترحرب"  

ولك  "العلم  يمنعن م  لروم شرخر  عرلرى 

 صنيعة شخ  آخى" 

يتقبل كابالن ووينى  ميث مصرداقريرة لعرلرى 

ا قعاءاه حو  اله ىة ولكنهما يرفرترىضران 

"حلو ال مفتاحية" تتوجه نحو المهتمي  "بدون 

حدوق مقيدة لرلرهر رىة" ويسرترشرهردان، لرقردح 

النقاشاه ال ديرة حرو  الرحردوق الرمرفرتروحرة، 

بررحرركررمررة   س مرريررل ولوبررىه نررو يررن 

وليتشالق بونسى ولي كوان يرو وايرمرانرويرل 

 كانط وحتى عيسى المسيح عليه السالم 

وتعتبى تلن الطىيقة بالغة الفعرالريرة فري الرحرديرث 

ع  قضية   تحظى باهتمام الركرثريرى مر  الرنراس 

 على مستو  البالق 

تشرىير  األو  /  92صدل هذا الكتراب برتراليرخ 

ع  قال نشى فيى ت  ركرونرد  9142نوفمبى عام 

 صفحة    956ويق  في 

صدل ع  قال المشىق فري لربرنران كرتراب جرديرد 

بعنوان "الدلا اه العىبية وانرترفراضراه الرىبرير  

العىبي" م  تسليل بال  األلفه لري األ رتراك فري 

ال امعة األميىكيّة فري بريرىوه، ومرهرا حسرامري 

)مرر  جررامررعررة قيرروك، الررو يرراه الررمررتّررحرردة 

األميىكيّة.، ولنا  ربرلريرنري )مرعرهرد الردوحرة 

للدلا اه العليرا، قرطرى.، وبرالبرىة ويرنركرلرى 

)جامعة مونستى، للمانيا.، وكىيستيان يونغري 

 )جامعة مالبولغ، للمانيا.

شّكلت ا نتفاضاه العىبيرة الرتري بردله عرام 

نافذة للتغييى والتحو    على الصعيرد  9141

السرريررا ررّي فررحررسررب بررل عررلررى الصررعرريررديرر  

ا جتماعّي والفكىي ليضاال  وهي وإن لم تُْ ِه 

المالها بتغييى إي ابّي على الصعيد السريرا رّي 

فإنّها قرد نر رحرت برترغريريرى صرولة "الشرعرب 

العىبي" الخاض  لحركرامره فري الرعرالرم، كرمرا 

ن حت في اإلضاءة على تحّدياه اجرترمراعريرة 

ولخالقية وفكىية ترواجره الرعرىب  وقرد كران 

لهذ  ا نتفاضاه لالٌى في الدلا ة األكراقيرمريرة 

للعالم العىبي وفي العالقاه بي  الرمر ّ رسراه 

 األكاقيمية في العالم العىبي وخالجه 

يُعنى هذا الكتيّب بسالى ا نتفاضاه العىبريرة عرلرى 

حقل الدلا اه العىبية في لولوبا والعالم العىبي 

عبى تقديم نماك  محّدقة هي غريرض مر  فريرض  

وبطبيعة الحا    يّدعي الكتريّرب الشرمرولريرة، و  

ا تقديىية على لالى ا نرترفراضراه عرلرى  يقّدم لحكامال

هذا الحقل بالذاه، لكنّه يحاو  لن يىصد تغيّىاه 

مهّمة حصرلرت، نراتر رة عر  ا رتر رابرة براحرثرير  

 ناشطي  في الحقل للظىوف المحيطة به بهم 

والكاتب بىايان كابالن هو ل رتراك ا قرترصراق فري 

جررامررعررة جررول  مررا ررون ويررعررترربررى مرر  لشررد 

 المناصىي  على مستو  العالم لحىية اله ىة 

ويشرريررى برروضرروح إلررى لن صررنررا  الررقررىال 

األميىكي لصبحوا مرنرذ  مر  ذرويرل ل رى  

لنقا  محموم حو  عدق المهاجىي  ونوعيتهم 

وكيفية السماح لهم بالردخرو  والرعرمرل ضرمر  

الو ياه المتحدة  يشيى المناصىون   تقبرا  

المىيد م  المهاجىي  لأل باب اإلنسانية بينمرا 

يصى المعالضون على لنهم يرحرمرون حرقروق 

 المواذني  األصليي  

يضيل بىايان منظولاال جديداال لقضية اله رىة  

إك يقو  إن فتح الحدوق علرى مسرترو  الرعرالرم 

 وف يستسصل الرفرقرى الرعرالرمري ويردفر  إلرى 

اقتصاق عالمي مىقهى مما يعوق بالرنرفر  عرلرى 

 البشىية جمعاء 

يستخدم بىايان نبىة حوالية  رلرسرلرة ول روم 

بىاقة لبدعها  اك وينرى  رمريرث مرمرا ير رعرل 

قضية اله ىة الحىة  هلة التتب  وفري الروقرت 

 كاته عصية على اإلنكال 

 "الدراسات العربية وانتفاضات الربيع العربي"
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 يا خير من وطأ الثرى
 

خيىة العىب والع م، لفضل م  وذس الحصى، ولعظم 

لجل في تاليخ البشرىيرة مر  حريرث ا يرمران والرنرقراء 

وا خالق والتساليى  كان آخى ا نبريراء وخراترم الرى رل، 

فعمت ل الته ا لجاء واختتم بدينه ا قيان السمراويرة  

وما اصدق الشاعى العمالق حسان ب  الابت الرذي قرا  

 في ل و    

 

 َولَحَسُ  ِمنَن لَم تََى قَطُّ َعيني  َولَجَمُل ِمنَن لَم تَلِِد النِساءُ 

ءال ِم  ُكلِّ َعيٍب       َكسَنََّن قَد ُخلِقَت َكما تَشاءُ   ُخلِقَت ُمبَىَّ

 

وانن لعلى خلق عظيم{  فهل   قا  عنه القىآن الكىيم  

المة شهاقة لهم واوالق ولصردق مر  شرهراقة كرتراب   

انما بعثت ألتمم ” العظيما وما لصدق محمدا حي  قا   

 “  مكالم ا خالق

ان قينا يوصل نبيه با خالق ليستحق ان يكرون مرثرا  

لكل البشى، فهل مصائب هذا الكوكب وم  يعيش عليه 

ا   نتي ة غياب ا خالقا هذا الغياب م  اهرم ا ربراب 

الصىاعاه الشخصية واأل ىية والم تمعية والدوليرة  

فم  يمتلن ا خالق   يقتل اآلخرىير  او  يرعرذبرهرم او 

ينكل بهم  وم  يمتلرن كلة مر  ا خرالق   يرظرلرم او  

يسىق او ينهب الما  العام، وم  كان كا خلق عظيم   

يخون او يتقاعي ع  نصىة اآلخىي  او يرترخرلرى عر   

اقاء الواجب  والمىء كو الخلق الىفي  صراقق فري مرا 

يقو ، وفّي بوعد ، مخل  لدينه ونبريره واهرلره  هركرذا 

كان محمد ب  عبد   عرلريره افضرل الصرالة والسرالم 

الذي بهى الناس باخالقه، وبذلن انترشرى ا  رالم الرذي 

 بلغه ع     بحانه 

هل المة منا بة لجل ولقدس مر  ككرى  مرولرد ل رو  

 ا ما لشد حاجة البشىية اليوم لمنرقرذ يرهرتردي برهرديره 

ويسيى على خطا ، ويواصل ل الته  في عالرم ترنرهرش 

لحمه الوحو  الربرشرىيرة يرترعرمرق الشرعرول بضرىولة 

ا نتماء لمنظومة لوحية فكىية  يا ية م  سرة عرلرى 

الوحي ا لهي الذي نرى  عرلرى مرحرمرد بر  عربرد  ، 

فحولها الى مشىو  احيا النفوس وفتحها على  ا يمان 

ووجهها للخيى، ول م ذىيرق الرثرولة عرلرى ا صرنرام 

التي تبعد ا نسران عر  ذرىيرق  ، لركري يضرير  فري 

متاهاه الماقة وقهاليى السيا ة الشيطرانريرة الرمر  رسرة 

 على الفساق والباذل 

محمد كان القدوة و يظل كذلن  نه تر رسريرد الرى رالرة 

ا لهية المقد ة في واق  الرنراس، وهرو الرذي مرا برىح 

ككى  تختلج به القلوب وتلهرج بره ا لسرنرة،  رواء مر  

 محبيه ام اعدائه 

كان لمة في لجل، ومشىوعا في انسران، وقرىآنرا فري 

 لوك بشىي قويم  فلتختلج الرقرلروب برحربره، ولرترنرفرترح 

النفوس على عالرمره، ولرترقرىل الرعرقرو  كرنرهره وعرلرمره 

وهديه، فذلن هو الطىيق المرحرمردي الرمر قي الرى   

  بحانه، "وكلن قي  القيمة" 

 كـلـمـة أخــيـرة


