
يستقبل عالم البشر العام الميالدي الجديد بمشاعر  

متباينة خصوصا في أجواء تعمها مخاطر الوباء 

الذي ما يزال ينتشر بسرعة النار في الهشيم. 

فبرغم واحد من أكبر برامج التقليح في العصر 

الحديث فقد عجز اإلنسان أمام هذا الفيروز القادر 

على التحور وعودة الكرة باالنتشار. ولم تقتصر 

آثاره على انتشار الوباء والمرض والموت 

فحسب، بل اصبحت له آثار اقتصادية مدمرة 

ستستمر آثارها ردحا من الزمن حتى بعد انتهاء 

الوباء. كما له آثار سياسية ستؤدي لسقوط 

حكومات دول من جهة، وتبادل مواقع قيادة العالم 

من جهة أخرى، والسباق على النفوذ من جهة 

ثالثة. وسيكون من نتائج ذلك تراجع مستويات 

السعادة والشعور باألمن واالستمتاع بالنعم 

االلهية. فمن شروط السعادة، من وجهة نظر 

الدين تعمق اإليمان وتمتين العالقة مع هللا 

واالبتعاد عن اإلغراءات الشيطانية التي تزيّن 

للنفس رغباتها ونزواتها وتبعدها عن مسار 

االرتقاء والكمال. وفي عالم تستحوذ عليه القوى 

الطامعة في توسيع نفوذها السياسي واالقتصادي، 

تتضاءل فضاءات الفضيلة واألخالق، األمر الذي 

يتطلب من علماء الدين من أتباع األديان السماوية 

توسيع نشاطهم المؤسس على فهم الواقع 

ومستلزمات الزمن، مع التشبث بثوابت الدين 

 واألخالق.

في هذا الخضم ال يبدو العالم اإلسالمي مرشحا 

لدور بارز على صعيد العالم برغم تهافت دور 

الدول الكبرى خصوصا امريكا. فبدال من بذل 

الجهود لتوحيد جبهة الخير وترويج قيم الدين 

والعدل واألخالق، أصبح التهافت لتوسيع النفوذ 

هو السمة الغالبة على سياسات بعض دول العرب 

والمسلمين. وبدال من ارتفاع مستويات التفكير 

لدى الحكومات والسعي لتوسيع دوائر الحرية 

وإعادة بناء مجتمعات حرة فاعلة ومنتجة وأقل 

نزوعا نحو االستهالك والعبثية، تضاءلت 

طموحات ما بقي من 

النظام السياسي 

العربي واالسالمي 

ليصبح أكثر جنوحا 

لتحقيق طموحات 

الزعماء المتطلعين 

لتوسيع نفوذهم 

الشخصي واهمين 

ان ذلك سيجعل منهم 

"زعماء تاريخيين". ان المؤمن يعيش ليحقق رضا 

هللا من خالل عمله الدؤوب إلقامة العدل والسالم 

بين الناس، والدفاع عن المظلومين. هذه هي مهمته، 

فإن أداها شعر بالرضا، واعتبر ذلك نصرا في 

الصراع مع الشيطان. ام الحكم والمنصب والجاه 

والمال فليس نيلها هدفا. فإن تحققت اعتبرها وسيلة 

لتحقيق األهداف المذكورة، وجميعا وسائل لنيل 

 الرضا االلهي.

ما المطلوب في العام الجديد من القطاعات المعنية 

بالدين واالنسانية واألخالق؟ ان مهمة هؤالء تزداد 

تعقيدا وصعوبة، ولكنها ليست مستحيلة. فسيظل 

الخير مطلوب، وستبقى النفس البشرية مستعدة 

للتلقي واالستجابة، النه مفطورة على حب الخير 

ونداء العدل. لقد مضى زمن على حالة التداعي في 

اوساط الجهات الساعية للخير، سواء كانت دينية ام 

سياسية. وحان الوقت لنهضة جديدة تدعمها 

المؤسسات والقيادات الدينية في أعلى مستوياتها. 

هذه الجهات ال تنطلق من أهداف دنيوية، بل ان 

الخير هو الدافع المشترك لها جميعا. فالناشط الديني 

يهدف لنشر اإليمان والفضيلة ويسعى لترويج ثقافة 

روحية تتعالى تنبذ االستهالك وتستمد متعتها من 

خدمة اآلخرين. والناشط السياسي او الحقوقي 

يهدف لتحقيق حرية البشر وانقاذهم من الظلم 

واالستبداد والظلم، ويسعى للدفاع عن المظلومين 

والمضطهدين. والمفكر ذو النزعات اإلنسانية 

يمارس دوره في التوعية وبث المفاهيم االنسانية 

والعلمية الواعية. فاذا تضافرت جهود هؤالء جميعا 

أصبح بامكانهم بث رسالة فاعلة في مجتمعاتهم 

 تتميز بالوعي والثبات واإليمان.

في هذا العام الذي أطل على العالم يتمنى المؤمن 

الصادق ان يواصل طريق العمل الدؤوب على 

طريق هللا، من اجل إقامة العدل اإللهي الذي يحقق 

للبشر سعادتهم ويحميهم من الطغيان والظلم 

واالستبداد. واألمل ان يكون العام الجديد مدخال 

لحقبة جديدة في حياة المؤمن بعد ان عانى، كغيره، 

من متاعب الوباء 

وآثاره السلبية على 

كافة الصعدان. فإن لم 

تحدث مراجعة فردية 

وجماعية لنمط حياة 

االستهالك والعبث 

فستضيع فرصة 

آخرى لتطوير السير 

 نحو الكمال.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 124العدد  ة،عشر السابعة السنة
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 لماذا فقدت المرأة المسلمة

 (1)صبوصلتها في اإلقتداء؟ 

 في العام الجديد، إحذر الرتابة وأبحث عن دورك 

 (7)صكتاب: تونس اإلنتقال المسدود 

"جمعية العلماء" بتركيا تدعو إلنقاذ 

 (3)صاألقليات المسلمة بالعالم 
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 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

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

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

بمناسبة شهاادة الصادياقاة الازهاراء اعت أقاامات 

مؤسسة األبرار اإلسالمياة نادوة تاحات عاناوان  

"الصديقاة الازهااراء اعت الاقادوة  لامااذا فاقادت 

المرأة المسلمة بوصلتها في اإلقتداء؟"، حااورت 

فيها االخت ندى الشمري مجموعة من البااحاثاات 

والعامالت في مجال التبليغ حاول هاذا الاعاناوان. 

شارك في الحلقة الاناقااشاياة كال مان  الادكاتاورة 

عطور الموسوي امن العراقت، واألخت أم مفااز 

الحلي امن العراقت، واألخت سوسن الاجاوهاري 

 امن لبنانت.

وخاتاامات مادياارة الااناادوة األخاات ناادى الشاامااري 

بالتعليق  علينا ان نعيش الزهراء عالاياهاا الساالم 

 قدوة ومثاال.

علينا ان نعيش هذه القدوات من خالل اساتارجااع 

اصالة االسالم الذي هو جاوهار مسايارة االساالم 

نحو هللا. اذا اكتفينا بالقشور والطقوس فلن ناكاون 

ألن الاطارف اآلخار  مسلمين أقاويااء وفااعالايان.

يسعى لتفريغ الهوية االساالماياة، وناحان ناطار  

 فهمنا من خالل المصاديق االسالمية.

نحن اآلن على ابواب اعياد الاكارساماس، وحاتاى 

اطفالنا فرحون. مولد الرسول محمد اصت يجاب 

ان يحظى باهتمام مماثل، علاياناا ان ناباحاث عان 

القيم التي تحيي االسرة، ان نعيش مفهوم األصالة 

لكي نارقاى باالاماجاتاماع الاى مساتاوى ماماارساة 

 الزهراء دورها.

، 0206ديسامابار  61كان ذلاك ياوم الاخاماياس 

وتنشر ااألبرارت مالاخال الاماداخاالت فاي هاذا 

 العدد في صفحة منبر األبرار.

وبعد الانادوة أقايام ماجالاس حساياناي باالامانااساباة 

الشريفة، فقد ارتقى المنبر سماحة الشيخ الدكتاور 

علي الخطيب، الذي تحدث عان تاكاريام اإلساالم 

لالااماارأة، وإنصااافااهاا خصااوصااا فااي مااا يااتااعاالااق 

باإلرث، حيث كانت المرأة قابال اإلساالم سالاعاة 

تباع وتشترى، وتورث، فجعلاهاا اإلساالم إنسااناا 

 كامل األهلية يملك ويرث كما هو الرجل.

  

وبامانااساباة  0206ديسمبر  02وفي يوم الخميس 

قرب حلول العام الميالدي الجديد، وماولاد الساياد 

المسيح عيسى ابن مريم اعت أقاامات الاماؤساساة 

ومضات من حيااة الاماساياح  ندوة تحت عنوان  "

اعت بعيون إسالمية ومسيحية  والدته، رساالاتاه، 

معاناته، ورفعه". شاارك 

فاااياااهاااا كااال مااان  األب 

إسااحاااق تااوزا اقااس فااي 

الااكااناايااسااة الساارياااناايااة 

األرثوذكسية فاي لانادنت، 

والساايااد الاادكااتااور عاالااي 

الصالح اإمام مركز إهال 

الاابااياات اعت فااي دباالاان ا 

 إيرلندات.

تاطاارق الاامااتااحاادثااان إلااى 

حياة السيد الاماساياح اعت 

من الزاويتين اإلساالماياة 

والمسيحاياة، وأهام ناقااط 

اإلتاافاااق واإلفااتااراق فااي 

النظارتايان. كاماا تاطارقاا 

للسيدة مريم العذراء  كماا 

 ترى المسيحية واإلسالم.

   

 مركز اإلمام الخوئي يحيي

 شهادة الزهراء )ع(
  

فااي ذكاارى إسااتااشااهاااد 

الصديقة الطاهرة فااطاماة 

الزهراء است أقام مركاز 

 -اإلمام الخوئي اإلسالمي

لندن مجالاساا باالامانااساباة 

لااماادة أربااعااة أيااام ايااوم 

ديساامااباار  61الااخااماايااس 

، حتى ياوم األحاد 0206

ت. حيث ارتقى المنبر الخطيب 0206ديسمبر  61

الاامااعااروف سااماااحااة الاادكااتااور الشاايااخ فاايااصاال 

 الكاظمي.

   

 تمنيات بالشفاء العاجل لألخ

 الدكتور علي األوسي
  

تاااعااارض األي الاااعااازياااز 

واألستاذ الفاضل الادكاتاور 

علي األوسي إلى عاارض 

صحي، يحاتاام ماعاه إلاى 

الدعاء قبال الادواء، نسا ل 

هللا العلي الاقاديار أن يامان 

عاالاايااه بااالصااحااة والشاافاااء 

الااعاااجاال فااي أساارع وقاات. وناادعااو الاامااؤماانااياان 

 والمؤمنات بشموله بالدعوات الصالحة.

  

 تعزية ومواساة آلل السالمي

 

قااال هللا تااعااالااى  اوبشاار الصاااباارياان الااذياان إذا 

أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإناا إلاياه راجاعاون 

أولئك عليهم صلوات من ربهام ورحاماة وأولائاك 

 هم المهتدونت

فجعت الجالية العراقية والجالية المسلاماة صاباا  

بافاقاد ابان مان  0206ديسامابار  61  يوم الجمعة

أبنائها األعزاء، وشاب من شبابنا الطيبين؛ الفقاياد 

عامت، فاي إثار  02العزيز طالب غالب السالمي ا

حادث مرور مؤسف، وهو في طريقه الى العامال 

 لليوم األول.

لقد نش  هاذا الشااب الافاقاياد الاعازياز فاي طارياق 

اإلسالم خادما في المساجد والحسينيات، ومواطن 

الذكر، وكان شابا مؤمنا طيبا خلوقا خدوما. رحل 

ناعام إن فاقاد هاذا  في ليلة شهاادة الازهاراء اعت.

 الشاب وأمثاله خسارة كبيرة لنا جميعا.

وبهذه المناسبة األليمة تاتاقادم ماؤساساة األبارار ا 

إدارة وروادا ا ب خلل التعازي والماواسااة لا ي 

العزيز غالب السالمي وألسرته الكريمة، ولجمياع 

آل السالمي، ونس ل هللا جل وعال أن يتقبل الفاقاياد 

العزيز بواسع رحمته، وأن ياحاشاره ماع أولاياائاه 

الطاهرين، ونس له أن يشامالاه بشافااعاة الازهاراء 

اعت. كما نس ل هللا تاعاالاى أن يارباط عالاى قالاب 

والديه باإليمان، وأن يعظم لهم األجر، ويالاهاماهام 

الصبر. وقد تمت ماراسام الاتاشاياياع والادفان ياوم 

حيث نقال إلاى ماثاواه  0206ديسمبر  02الجمعة 

األخير في مقبرة المسلمين في مناطاقاة واتافاورد. 

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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العتبة الحسينية تنظم المؤتمر الوطني 

 األول للحّد من التطرف واإلرهاب

 -أعلنت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقادساة  

كاربااالء الاعااراق، عاان اسااتااكامااال اسااتاعااداداتااهااا 

الحتضان مؤتامارهاا الاوطاناي األول لالاحادّ مان 

التاطارف واإلرهااب الاذي ساياقاام خاالل شاهار 

فبراير / شابااط الاماقابال. وقاال رئاياس الالاجاناة 

التحضيرية للمؤتمر "الشيخ علي القرعااوي" إن 

االمانة استكملت استعداداتها الحتضان الاماؤتامار 

الوطناي األول لالاحادّ مان الاتاطارف واإلرهااب 

والذي يقام تحت شعار "القاعادة وداعاش تاهادياد 

للسلم الاماجاتاماعاي" وباإشاراف ورعااياة ماماثال 

المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتباة 

 الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربالئي.

وأضاف أن "شركاءنا هم كل من االمانة الاعااماة 

لمجلس الوزراء، ومساتاشاارياة االمان الاوطاناي 

وحشد العتبات، واألوقااف الشاياعاياة، والساناياة، 

وااليزيدية، وكذلك وزارات الداخلاياة، والادفااع، 

 والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية".

وتابع أن "اللجنة التاحاضايارياة لالاماؤتامار لادياهاا 

تنسيق كاذلاك ماع باعاض الاجااماعاات الاعاراقاياة 

كجامعة أربايال، وجااماعاة الاماوصال، وجااماعاة 

االناابااار، وجااامااعااة بااغااداد، وجااامااعااة الاابااصاارة، 

وجامعة كربالء، وجامعة الكوفة، وجامعة وارث 

االنبياء، وغايارهاا مان الاماؤساساات الاحاكاوماياة 

 ت جهة".02األخرى بواقع اكثر من ا

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التحضرية للماؤتامار، 

عقيل الشاريافاي إن "الاماؤتامار الاذي ساتاناطالاق 

شابااط/ فابارايار  02  -00فعالياته لالافاتارة مان ا

ت يهدف الى حث البااحاثايان لالاكاشاف عان 0200

اسباب نشوء التطرف وادوات إياقاافاه لالاخاروم 

بتوصيات عمل مان خااللاهاا لالاحاد مان ظااهارة 

التطرف". وأشار إلى أن "لجان المؤتمر استلمت 

ت بااحاث والتازال تارد باحااوث 622أكاثار مان ا

اخرى، مشيرا الى أن للمؤتمر اهمية الناه األول 

الذي يتطرق للبحاث فاي أسابااب نشاوء ظااهارة 

التطرف واآلثار التي ترتبت علاياه وباماجاماوعاة 

من الجوانب االقتصادية، والسياسياة، واالماناياة، 

واالجتماعية، والتربوية، والفكرية، والاعاقاائادياة، 

أي التركيز على الاجاواناب الافاكارياة والاثاقاافاياة 

 لبعدها العقائدي، أضافه الى الجنبة القانونية".

وبين أن "الغاية من الجاناباة الاقااناوناياة اساتاداماة 

العمل على نبذ التطرف والسيطرة عليه والاعامال 

 على تجفيف منابعه الفكرية".

جمعية العلماء" بتركيا تدعو إلنقاذ "

 األقليات المسلمة بالعالم

دعا رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا، عباد 

 الوهاب أكنجي، إلى إنقاذ األقليات المسلمة بالعالم.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز حريات للدراساات 

السياسية واالستراتيجية، بمدينة إسطنبول، بعنوان 

ااألقليات المسلاماة بايان االضاطاهااد وماؤشارات 

 النهوضت.

ورأى أكنجي أن "إنقاذ األقليات المسلمة من الظلم 

يكون بتوحد المسلمين والتركيز عالاى مان ياماثال 

العالم اإلسالمي بجميع ألاواناه ولاغااتاه وأطاياافاه، 

والتحلي بالاوعاي ووضاع اساتاراتاياجاياة عاماياقاة 

 للحصول على النتيجة".

واكد ان العالم االسالمي بحاجة الى وحدة الصاف 

 وقيادة موحدة كما كانت في السابق . 

وأضاف أن "سبب الماظاالام الاتاي تاتاعارض لاهاا 

األقليات المسلمة هو تشتيت الاماسالامايان وإساقااط 

الخالفة اإلسالمية اإلنسانية العادلة وجاعال الادول 

 اإلسالمية دويالت غير مستقلة".

من جهتاه، نادد رئاياس هايائاة عالامااء تاركساتاان 

الشرقية، الشيخ محمود التركستاناي، باا"الاجارائام 

 التي تتعرض لها األقليات في تركستان الشرقية".

واألقليات اإلسالمية تعد من أكبر األقالاياات حاول 

العالم، ومن أبرزها حاليا أقلاياة أتاراك األوياغاور 

 المسلمة في إقليم شينجيانغ.

مالاياون  22وتشير إحصاءات رسمية إلى وجاود 

مليونا مناهام مان األوياغاور،  02مسلم في البالد، 

فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسالامايان 

 مليون. 622تناهز 

 

 إقامة أول مؤتمر لزعماء

 المسلمين في غانا
 

أقيم المؤتمر األول لزعمااء الاجامااعاات والافارق 

اإلسالمية في مدينة "سونياني" بغانا في ديسابامار 

حضره عدد کبير مان األئاماة والاقاياادات  0206

 اإلسالمية.

ويهدف المؤتمر إلی اإلتافااق عالای إطاار ماوحاد 

 إلنتخاب قيادة إسالمية موحدة للمسلمين في غانا.

وقال الشيخ "مصطفی إبراهايام" ماماثال "الشاياخ 

عثمان نوحو شربتو" زعيم المسلمايان فاي غااناا، 

في الکلمة التي ألقاها خالل حفل إختتام الاماؤتامار 

إن اإلتاافاااق عاالاای إطااار مااوحااد إلخااتاايااار قاايااادة 

المسلمين في الادولاة ساياجاناباهام الافاوضای عاناد 

 إضطرارهم إلنتخاب قيادة جديدة.

وأضاف إبراهيم  علينا أن ال ننتظر حاتای ياماوت 

زعيم المسلمين إلنتخاب خلفاً له إنما يمکن أن يتام 

ذلك خالل حياته وذلاك کاي ناتاجاناب حادوث أي 

 مشکلة في هذا اإلطار.

وحضر في هذا الماؤتامار الاذي أقايام فاي مادياناة 

بااغااانااا، جااماايااع الااقااادة  (Sunyani"سااوناايااانااي"ا

اإلسالميين الستة عشر من مختلف أناحااء غااناا، 

وعدد من مكتب زعيم مسلمي غانا وعدد من أئمة 

 المساجد من مختلف مناطق هذه الدولة االفريقية.

 

Wahed  ؛ شركة ناشئة لمساعدة

 المسلمين على اإلستثمار الحالل

يقول "جنيد واحدنا" أنه توصل خالل حديثاه إلای 

سائق تکسي في نياوياورك إلای أناه ياباحاث عان 

إستشارة إقتصادية من رجل دين يعرف الاتاعاالايام 

الشرعية هذا ما جعله يبحث عان سابايال إلرشااد 

المسلمين وهدايتهم في مجال اإلساتاثاماار الاحاالل 

 بالواليات المتحدة األمريكية.

وحظی مجال الاتاماويال اإلساالماي واإلساتاثاماار 

الحالل بإقبال کبير مان قابال الاماسالامايان وغايار 

المسلمين في مختلف دول العالم وفي هذا اإلطاار 

تااّم إسااتااخاادام الااتااكاانااولااوجاايااا الاامااالاايااة "فااياانااتااك" 

(Fintech)  من أجل تحقيق بعض الدعم للباحثين

الاذي يعاعادّ  Wahedعنه. وفي هذا اإلطاار جااء 

شركة ناشئة في الواليات المتحدة األمريکية ليحّل 

 عقدة اإلستثمار اإلسالمي.

عبارة عن تطبيق إلکاتاروناي  Wahedإن تطبيق 

يعمل في مجال الخدمات المالية اإلسالمياة حاياث 

للماياالد أول صانادوق لالاتاباادل  0261أطلق في 

التجاري ياعامال وفاق الشارياعاة اإلساالماياة فاي 

 الواليات المتحدة األمريکية.

ويهدف التطبيق إلی توفايار بايائاة لالاماساتاثاماريان 

المسلمين الذين يبحثون عن أنظمة إقتصادية تمتل 

 .للشريعة واألخالق اإلسالمية
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 الصديقة الزهـراء )ع( القدوة: لماذا فقدت المرأة المسلمة بوصلتها في اإلقتداء؟

 ندوة مؤسسة األبرار اإلسالمية

العنوان  الصديقة الزهاراء اعت القدوة  لماذا فاقادت 

 المرأة المسلمة بوصلتها في اإلقتداء؟

 0206ديسمبر  61التاريخ  

 مقدمة االخت ندى الشمري

اضطهدت المرأة في الشرائع والقوانين في ماا عادا 

الرسالة االسالمية التي رفعت ش ن االنسان وكرمته 

 وميزته عن الحيوان.

االسالم أراد ان ياكاون االنساان خالايافاة هللا عالاى 

األرض، والخليفة لديه شخصية ذات ابعاد اخالقاياة 

وعلمية تاؤهالاه الصاال  االرض. الاعاباادة تاحاقاق 

 لالنسان سعادة الدنيا واآلخرة.

نتحدث هذه الليالاة عان الاقادوة، وهاي اتابااع هادي 

 اآلخرين  ﴿أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده﴾.

 القدوة اتباع الشخل في المعتقدات والنظرة للحياة.

يقال انه تشبه التاقالاياد، ولاكان الاقادوة تاعاناي اتابااع 

 الشخل عن دراية وارادة.

تذكر االسوة في القرآن الكريم  ﴿لقاد كاان لاكام فاي 

رسول هللا أسوة حسنة لمن كاان يارجاو هللا والاياوم 

اآلخر، وذكر هللا كثيرا﴾. قد تكون القدوة حساناة او 

سيئة. الحسنة هي الاتاي تاباناي الافاضاائال وماكاارم 

االخالق وتجعل االنسان قادرا على بناء المجاتاماع، 

وقد تكون كاملة تتماثال بااالنابايااء واالئاماة عالاياهام 

السااالم، وقااد تااكااون ناااقصااة الن الشااخاال غااياار 

معصوم، فقد يخطيء. عندما تخطيء القدوة فابحث 

عن جانبه السلبي. اذا كانات الاقادوة سايائاة فاان هللا 

ينهى عن اتباعها  ﴿واذا قيل لهم اتبعوا ما انازل هللا 

 قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا﴾.

حرصت الشريعة االسالمية على القدوة واهاماياتاهاا 

في حايااة االنساان الن هانااك ساباباا فاطارياا يادفاع 

االنسان لالقتداء باالشخاص. المفاهيام تاحاتاام الاى 

مصاديق وال لما تطلع لاهاا االشاخااص. اخاتاار هللا 

االنبياء من بين الناس، ليكون الناس قاادريان عالاى 

 االقتداء بهم.

 للقدوة دور في بناء الشخل والعائلة والمجتمع.

فطريا يحتام االنسان الى فطارة والاى تاطاباياقااتاهاا 

العملية النها تستطيع ان تحرك االنسان وتارقاى باه 

 الى مدارم الكمال ليبني المجتمع.

لدينا عدد من االخوات الاالتاي ياتاداخالان. نارياد ان 

 نعرف لماذا ضاعت بوصلة المرأة المسلمة؟

 

 الدكتورة عطور الموسوي:

في تنشئتنا االجتماعية ركزنا على ظالمة الازهاراء 

عليها السالم منذ الطفولة، حروقا دارها، واساقاطاوا 

 جنينها، بينما الزهراء وجه مضيء.

بعد السقوط في بغداد، ابتعادت الادولاة عان قضاياة 

الزهراء وحديث الغدير. الاغاالاباياة فاي الاعاراق لام 

 تستطع جعل عيد الغدير عطلة رسمية.

نحن النساء لدينا مجال واسع للاحادياث عان السايادة 

 زينب، اكثر من امها الزهراء عليهما السالم.

كان لي لقاء مع احدى القنوات، وكان معي شخال 

آخر بدأ يركز على ظاالماة الازهاراء، قالات لاه ان 

 الزهراء كانت اكبر من خسارتها المادية.

في خطبتها تحدثت الازهاراء عان االناحاراف عان 

االسالم. ما زال النبي محمد صلاى هللا عالاياه والاه 

وسلم رطبا، وهرعوا لتحريف سايارتاه. الاتاحارياف 

 الذي حدث دفع الزهراء للحديث.

من المؤسف حصر الزهراء بواقعة الادار وساقاوط 

الجنين، حتاى اصاباحات قضاياة ما سااوياة. اثاارهاا 

 االنحراف الذي حدث بعد ايام من رحيل الرسول.

تقول في خطبتها  "أيها الناس اعلماوا أناي فااطاماة 

وأبي محمد، أقول عودا وبدء، وال أقاول ماا أقاول 

غلطا، وال أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكام رساول 

من أنفسكم عزيز عليه ماا عاناتام حاريال عالاياكام 

بالمؤمنين رؤوف رحيام. فاإن تاعازوه تاجادوه أباي 

 دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم.

وتقول في موضع آخر  وكتااب هللا بايان أظاهاركام 

هع زاهرةٌ، وأعاالماه بااهارةٌ،  اعموره ظاهرةٌ، وأحكامع

هع الئحةٌ، وأوامره واضحة، وقاد خالافاتعاماوه  وزواجرع

وراء ظهوركم، أرغاباةً عاناه تعاريادون؟ أم باغاياره 

ون؟ هذه نهضة الزهراء.  تحكعمع

بعد االنفتا  اصبح الاحادياث عان الازهاراء وكا ناه 

 إثارة للطائفية.

 

لامااذا ضااعات المداخلة الثانية: أم مفاز الحححلحي: 

 بوصلة المرأة المسلمة عن الزهراء عليها السالم.

 اقدم التعازي للجميع.

نعيش عصر الكومبيوتر ووسائل التاواصال، االمار 

الذي ابعاد الامارأة عان الاخاط الاذي ياوصالاهاا هلل، 

واصبحت تتبع الوسائل االخرى، فاصبحت تاباحاث 

عن ادوات االستمتاع والرخاء بعيدا عن تاعالاياماات 

االئمة وما بينته الزهراء عليها الساالم عان الامارأة 

وطرق سايارهاا. الامارأة اساتاساهالات السايار وراء 

 المغريات السهلة بعيدا عن قضايا الحجاب والعفة.

ال يخفى ان االستكبار يسعى السقاط القيم. اسقاطات 

التعليم وقضات عالاى االخاالق السااماياة، واصاباح 

يعااناي مان   الشباب مائعا. الشباب اليوم في العراق

انحراف. نعم هناك ثلة من المؤمنين والمؤمنات ماا 

 تزال صامدة على طريق الحق.

 معالم الضعف 

 فقدان الوعي لدى المرأة.

 عدم قدرة الوالدين على الت ثير.

دور الحكومات في وضع المناهاج الاتاي اصاباحات 

 بعيدة عن االسالم خصوصا طريق اهل البيت.

مانااصااات الااتااواصال االجااتااماااعااي الااتااي تاادار ماان 

منظمات ومافيات وعلماء اجاتامااع ياهادفاون لاهادم 

 القيم في المجتمعات االسالمية.

لو كان المؤمنون والمؤمنات العاملون لكاناوا عالاى 

وعي بما حدث في باابال والامانااطاق االخارى مان 

 نشاط فاسد ومفسد.

 

كياف نارباط المداخلة االخرى: سوسن الجوهري: 

 بناتنا بالقدوات الصالحة؟

اذا كان االنسان يارياد الاتا ساياس لامانازل فاياحاتاام 

ألسس. األساس هو األب، والازوم الصاالاح ياجاب 

ان يحتام الزوجاة الصاالاحاة، الن الاماثال االعالاى 

لالوالد هو العائلة. نحتام لبانااء الاخالاياة الصاالاحاة 

واالوالد الصالحيان لالاقاياام بادور الاخاالفاة. ياجاب 

تعليمهم االخالق والقيم، الحالل والحارام، الاطااهار 

والنجس، ان يتربى الولد او البنات عالاى الصاحاياح 

 والخط .

عندما نحدد بوصلة الحق والعدل والاحاالل والاقايام 

ونترك المجال للتربية حتى تصبح الابانات او الاولاد 

قادرين على تحديد المسارات. يجب ان نازرع فاي 

نفوسهم شيئا من معرفة الصاواب، وهاو يابادأ ماناذ 

 نعومة االظفار.

نحن في زمن أصبح التسويق فيه لالفكار من خالل 

االعالم أمرا واضحا، من خاالل الامادارس او مان 

خالل وسائل التواصل. ان يصبح الولد مثله االعلى 

 العب كرة، مع احترامنا للبشر اآلخرين.

يجب ان نزرع صفات القدوة، فال باد لاالنساان مان 

قدوة. علينا ان نازرع فاي نافاوس أوالدناا ماعارفاة 

 القدوة الصالحة ونوجه نحو ما صحيح.

القدوة الثانية  تحديد معالم هذه القدوة، وان نجاعالاهاا 

قادرة على التحرك في المجتمع. وبارغام قاداساتاهاا 

فان هذه القدوة تستطيع ان تكون فاعلة فاي الاحايااة. 

لو كانت الزهراء عليها السالم موجودة اآلن فكاياف 

ستتصرف؟ نسعى الستنطاق سيرة الزهراء عالاياهاا 

 السالم.

النبي محمد صلى هللا عليه واله وسلم واالمام عالاي 

واالئمة عليهام الساالم ماوجاودون الناهام الاتازماوا 

بالقرآن. نسعى الستنطاق القدوة وجعلها في متناول 

اليد. تستطيع الزهراء عليها السالم النظر الاي واناا 

ذاهبة الى المدرسة. يجب ان ناجاعال هاذه الاقادوات 

 متواجة في حياتنا في المنازل واماكن العمل .

 تعليق ام نور الدين:

 علينا ان نعيش الزهراء عليها السالم قدوة ومثاال.

علي ان اعيش هذه القادوات مان خاالل اساتارجااع 

اصالة االسالم الذي هو جوهر مسيرة االسالم نحاو 

هللا. اذا اكتفيت بالقشور والطقوس فلن اكون مسلاماا 

 قويا وفاعال.

الطرف اآلخر يسعى لتفريغ الهوية االسالمية، واناا 

 اطر  فهمي من خالل المصاديق االسالمية.

نحن اآلن على اباواب اعايااد الاكارساماس، وحاتاى 

اطفالنا فرحون. مولد الرسول محمد صلى هللا علياه 

واله وسلم يجب ان يحظى باهتمام مماثل، عليناا ان 

نبحث عن القيم التي تحيي االسرة، ان اعيش مفهوم 

األصالة لكي ارقى بالمجتمع الى مستوى ماا كاانات 

 الزهراء تمارس دورها.
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 ومضات من حياة السيد المسيح عليه السالم بعيون اسالمية ومسيحية 

 ندوة مؤسسة االبرار االسالمية

العنوان  ومضات من حياة السيد الاماساياح عالاياه 

السااالم بااعاايااون اسااالماايااة ومساايااحاايااة اوالدتااه.. 

 رسالته.. معاناته ورفعهت

المتحدثون  األب اسحاق تاوساا وسامااحاة الساياد 

 علي الصالح

 

 األب أسحاق توسا 

هذا التعارف يحتوي على الاكاثايار مان الافاوائاد، 

فنحن كبشر خالقنا واحد وان اخاتالافات عاباادتاناا. 

نعيش في بلد تحت قوانين وانظمة ونسا ل هللا ان 

ياجاعالانااا ناعايااش فاي سااالم وماحابااة وان ياكااون 

 حضورنا للخير والمحبة.

 الجميع اخوة وان اختلفنا في الدين والعقيدة.

 غرس هللا بيننا امورا مشتركة .

 اعن انجيل لوقات

العصار أو وقت االكتتاب الاذي ولااد فيه السياد ” 

 المسياح

صدر أمار أغساطاس قاياصار با ن ياكاتاتاب كال 

 المسكونة.

وفي عهد أغسطس }ولد يسوع المسيح فاي بايات 

لحم {، وهي إحدى مدن اليهودية بفلسطايان، وإذ 

كانت أمه مريم العذراء من مدينة الناصرة إحادى 

مدن الجليل، وقاد ذهابات ماع خاطاياباهاا ياوساف 

لالكتتاب فجاءها المخاض وولدت أباناهاا هانااك. 

قال الرب لربي  اجلس عن ياماياناي حاتاى أضاع 

هناك موضعا لقدماياك فساكاتاوا ولام ياعارفاوا ان 

 يجيبوه.

وفااي تاالااك األيااام، صاادر أماار عاان الااقاايااصاار 

 أوغسطس بإحصاء جميع أهل المعمور .

وجرى هذا اإلحصاء األول إذ كان قايارياناياوس  

حاكم سورية. فذهب جميع الانااس لاياكاتاتاب كال 

واحد في مدينته. وصعد يوسف أيضا من الجلايال 

من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلاى مادياناة داود 

التي يقال لها بيت لحم، فقاد كاان مان بايات داود 

وعشيرته، ليكتتب هو وماريام خاطاياباتاه وكاانات 

 حامال.

وبينا هما فيها حان وقت والدتهاا، فاولادت اباناهاا 

البكر، فقمطته وأضجعته في مذود ألناه لام ياكان 

 لهما موضع في المضافة.

وكان في تلك الناحية رعاة يباياتاون فاي الابارياة، 

 يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم.

فااحااضاارهاام مااالك الاارب وأشاارق مااجااد الاارب 

حولهم، فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم المالك  "ال 

تخافوا، ها إني أبشركم بفر  عظيام ياكاون فار  

الشعب كله  ولد لكم اليوم ماخالال  فاي مادياناة 

داود، وهو المسيح الرب. وإلياكام هاذه الاعاالماة  

ستجدون طفاال ماقاماطاا مضاجاعاا فاي ماذود ".  

وانضم إلى المالك بغتة جمهور الجند السماويايان 

 يسبحون هللا فيقولون 

"المجد هلل في العلى والسالم في األرض لالانااس 

أهل رضاه!" فلما انصرف المالئاكاة عاناهام إلاى 

السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض  "هلم بنا إلاى 

بيت لحم، فنرى ما حدث، ذاك الاذي أخابارناا باه 

الرب". وجاؤوا مسرعين، فوجدوا مريم ويوسف 

والطفل مضجعا في المذود. ولما رأوا ذلك جعلوا 

يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل. فجميع الذيان 

سمعوا الرعاة تعجبوا مما قالوا لهم. وكانت مريام 

تحفظ جميع هذه األماور، وتاتا مالاهاا فاي قالاباهاا. 

ورجع الرعاة وهم يمجدون هللا ويسبحاوناه عالاى 

 كل ما سمعوا ورأوا كما قيل لهم.

من صعد الى السامااء ونازل، مان ثابات جاماياع 

 اطراف األرض، ما اسمه؟

الشيطان، طرد آدم من الاجاناة، ولاعانات االرض 

 وصار آدم وذريته.

أيوب الصدياق فاي ماحاناتاه ياقاول  لاياس باياناناا 

 مصالح، يضع يديه علينا.

ساناة  122يخبرنا أشعيا النبي الذي سبق المسيح 

 عن والدته قائال  تلد امرأة ولدا اسمه عمانويل.

يقول اشعيا النبي في الوحي االلهي  ويولد لنا ولد 

ويعطى ابنا وتكون الرئاسة عالاى كاتافاه ويشار  

اعمال المسيح خاصاة اناه سايا تاي ناورا لاالماام 

 وخالصا وسالم.

في ليلة الميالد  المجد هلل في المعالي وفي الانااس 

 المسرة.

 هل السالم ان يوقف المسيح الحروب؟ 

السالم العظيم الذي حقاقاه هاو الاماصاالاحاة بايان 

 االنسان وبين هللا.

 لماذا جاء المسيح الى االرض؟ 

خلق هللا السماوات واالرض ثم ظهر مجد هللا في 

 جبل سيناء ثم في شخل يسوع المسيح.

في فترة وجود السيد المسيح على االرض كاانات 

مدته التباشارياة ثاالث ساناوات ونصاف قضااهاا 

 كالتالي 

تعليم الناس وتاطاباياق الشارياعاة وعالام ان رو  

 االنسان اهم من جسده الن الجسد زائر.

يجب ان تاتاغالاب اعاماال الارو  وقاوتاهاا عالاى 

شهوات الجسد واعماله لكي يكون االنسان عاابادا 

 هلل بشكل صحيح وعبدا هلل بشكل جيد.

 اكد المسيح على نقاط 

 المحبة  هكذا احب هللا العالم 

اكد المسيح على الرحماة وقاال  ارياد رحاماة ال 

 مديحة

 اكد على التواضع وهي من اهم سمات المؤمن

وقال يسوع  من يوضع نفسه يرتفاع ومان يارفاع 

 نفسه يوضع.

وقال  الغفران والتسامح من اهم صفات االنساان 

 ويجب ان يكون هناك مسامحة بيننا.

ما من حب اعظم من هذا ان يبذل االنسان نافاساه 

 فداء.

لجم النفس عن الشهوات، لكي تكون الرو  حاياة 

 ومسيطرة على الجسد.

 العبادة  الروحية  عدم التظاهر بالعبادة.

الصوم والعبادة بين الاعاباد وهللا ولاياس لاالنساان 

 اآلخر عالقة بها.

يجب ان تكون العالقة قلبية اكاثار مان ان تاكاون 

 تظاهرية.

رفض المسيح ان يشعر االنساان اناه افضال مان 

 اآلخرين.

 من ظن انه بار فهو نجس عند هللا.

علمنا المسيح الاتاوضاع بشاكال تاام وطاباق هاذه 

الصفات على نفسه لكي يكون مثاال على االرض 

نراه ونطبقه فكان هو مثال البر والاقاداساة، غافار 

 للذين صلبوه على الصليب .
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 ومن تواضعه انه غسل ارجل تالميذه .

العمل الثاني  المعجزات  احايااء الاماوتاى، طارد 

 الشياطين من اناس مسكونين.

شخل، ومئات المعجزات خاصاة  0222اطعام 

 اعمال الشفاء.

األمر اآلخر هو الحكمة التي تميز بها خصاوصاا 

اجاباته لرجال الدين واليهود والتنبؤ باالاماساتاقابال 

 وغفران الخطايا.

 الخالص والفداء.

ذكر المسيح انه جاء ليموت دفاعا عان الاباشارياة 

وقال عن نفسه  ان االنساان لام يا ت لايعاخادم بال 

 ليَخدم.

 وضع المسيح سالما حقيقيا بين هللا واالنسان.

ارسل المسيح رسله الى جميع جهات العالم لاكاي 

 يبشروا .

المسيح هو لكل العالام، مان تاباعاناي فالاياس فاياه 

 ضالل.

لكي يكون هذا العيد نورا لجميع الناس لكي ينشر 

 المسيح اثاره بين البشرية .

ليوقف اعمال الشر والحاروب والافاتان والافاسااد 

 الذي يستشري بين البشرية.

 

 السيد علي الصالح 

 السالم على رسل هللا  

 السالم على رو  هللا عيسى بن مريم 

ِك  ارع َ يعبَّشِ َمْريَمع إِنَّ ٱَّللَّ ئَِكةع يََٰ
َٰٓ قال تعالى  ﴿إِْذ قَالَِت ٱْلَملََٰ

هع ٱْلَمِسيحع ِعيَسى ٱْبنع َمْريَاَم َوِجاياًهاا  ْنهع ٱْسمع بَِكِلَمة ٍۢ ّمِ

امع ٱلانَّااَس  بِيَن... َويعَكلِّ قَرَّ فِى ٱلدُّْنيَا َوٱالِخَرةِ َوِمَن ٱْلمع

ِلِحيَن... قَالَْت َرّبِ أَنَّاىَٰ  فِى ٱْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن ٱلصََّٰ

ع  ِلاِك ٱَّللَّ يَكعونع ِلى َولَدٌ َولَْم يَْمَسْسنِى بََشاٌر   قَااَل َكاذََٰ

َٰٓ أَْمًرا فَإِنََّما يَقعاولع لَاهعك كعان  ۚ  إِذَا قََضىَٰ يَْخلعقع َما يََشآَٰءع

اهع اْلاِكاتَااَب َواْلاِحاْكاَماةَ َوالاتَّاْوَراةَ  ... َويعاعَالِّامع فَيَكعونع

نِجيَل... َوَرسعواًل إِلَىَٰ بَانِاي إِْساَرائِاياَل أَنِّاي قَاْد  َواإْلِ

اياِن  اَن الاّطِ بِّكعْم   أَنِّي أَْخلعقع لَاكعام ّمِ ن رَّ عكعم بِآيَة  ّمِ ِجئْت

   ِ َكَهْيئَِة الطَّْيِر فَ َنفعخع فِيِه فَايَاكعاونع َطاْياًرا بِاإِْذِن  َّ

َوأعْبِرئع اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص َوأعْحايِاي اْلاَماْوتَاىَٰ بِاإِْذِن 

  ۚ وَن فِي بعيعوتِاكعاْم عكعم بَِما تَ ْكعلعوَن َوَما تَدَِّخرع ِ   َوأعنَبِّئ َّ 

ْؤِمنِيَن﴾ ِلَك آَليَةً لَّكعْم إِن كعنتعم مُّ  إِنَّ فِي ذََٰ

هذه اآليات من القرآن تثير العجب. االسالم آخار 

االديان وهذا الدين الاخااتام عانادماا 

تاا تااي الااى الااقاارآن الااكاارياام تااقااف 

مشدوها لاياس باعادد اآلياات الاتاي 

تتكلم عن عيسى ومريم بال ساورة 

كاملة عن السيدة مريام، اكاثار مان 

 آية. 12

فااي صاافااحااات الااقاارآن تااواجااهااك 

اآلياات الااتاي تااتاحاادث عان السايااد 

 المسيح.

ال يوجد كتاب دولي يتلى يوميا فاي 

 االذاعات كما هو القرآن.

هذا القرآن يتحادث عان الاماساياح، 

 عن عيسى، عن مريم.

 آية تذكر عيسى باالسم. 00

 آية تذكر اسم مريم بالنل. 66

تصور انك تقرأ كتابا يكرر ذكر عاياساى، ياذكاره 

 برقة ولطف وحنان.

رسول هللا كان يقول عن المسيح  اخي وحباياباي.. 

 كلمة منه اسمه عيسى بن مريم.

ليس فقط طريقة االهتمام بل التطارق لالاتافااصايال 

وك ن البشرية ال يهمهما اال تفصيالت حمل ماريام 

ووالدتها وكيف ولدت عند النخلة وعنادماا صالاب 

 وعندما قام بالتفصيالت.

في كتاب عودنا ان يذكر القصة من اجل الاهاداياة، 

عندما يصل القرآن الى ماريام وعاياساى ياذكارهاا 

بالتفصيل.  ﴿واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت مان 

 اهلها مكانا شرقيا﴾.

عندما ندرس هذه اآليات الشريفة نجد انها ذكارت 

 تفصيالت ربما ليس لها معنى لدى بعض الناس.

 االمر الثاني انها اظهرت دفعا لبعض الشبهات.

اول شيء ان مريم ولدت عيسى باالعجاز ويتكالام 

الااقاارآن عاان هااذا بااوضااو   ﴿قااالاات انااي اعااوذ 

 بالرحمن منك ان كنت تقيا﴾.

 ﴿قالت انى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر﴾.

ولم تقتصر هذه التفصيالت على ما هاي واجابااتاه 

 وما يؤمن به. اذًا نحن امام حالة مذهلة.

الديانة المسيحية ال تعترف باالسالم ديناا. االدياان 

ال تعترف بااالدياان الاتاي تالاياهاا. الاديان األخايار 

يتحدث عن الدين الذي سبقه. االسالم والمساياحاياة 

 يتنافسان في العالم.

في القرآن ذكر ان المسيحية ستكون هاي االوساع 

 انتشارا.

هذا التنافس تجد في طيات القرآن حديثا بالعظمة . 

انه يتحدث عن نبي آخر. نعتبر ان المسيحياة ديان 

 سماوي.

عندما اردت ان ادخل الكنيسة رأيت لوحة مكتاوباا 

عاما بحياة الاماساياح.  0222عليها  نحتفل بمرور 

قلت لهم نحن المسلمون  نحتفل باوجاود الاماساياح 

 سنة بيننا. 0222

عندما جاء رسول هللا ابقى الاماساياحاياة ماحاتارماة 

 وابقى اتباعها وكنائسهم.

في احد االيام مر علي عالاياه الساالم باعاد احادى 

الحروب، مر بكنيسة فقال احد اصحاباه  لاطاالاماا 

عصي هللا في هذا المكان، فقال علي  لطالما عاباد 

 هللا في هذا المكان. هناك عدد كبير من اآليات.

النقطة الثانية  هذه اآليات تتحدث برقة واحترام 

 وتعظيم عن عيسى بن مريم.

النقطة الثالثة  تطارقات هاذه اآلياات الاى حايااة 

 المسيح ودفعت الشبهات عنه.

النقطة الرابعة  ما سمعاتاماوه ماناي ومان األب 

أسااحاااق، هاال هااذا مااجااال لاالااوفاااق والااتااالحاام 

 والتوحد؟ ام مجال لالختالف؟

حسب رأيي واطالعي، وقد عشت فاي الشارق 

وفي مناطق لم يكن بها مساياحاياون ثام درسات 

بجامعة البصرة وفيها جالية مسيحية وفي حوزة 

قم وهناك كنائس ثم جئت الى ايرلندا وتاطارقات 

لهذه المواضيع، لم اجد امرا مان االماور تاتافاق 

عليه الديانتان المسياحاياة واالساالم كاماا تاتافاق 

وتتقارب في الحديث حول النبي عاياساى عالاياه 

 السالم.

ليس هناك موضوع يخل الاناباي عاياساى مان 

الناحية الاماساياحاياة اال وتاطارق االساالم الاياه 

 بالقرآن الكريم.

القرآن ياعاتابار ركاناا مان االساالم وهاو ياذكار 

 المسيح بشكل واسع.

البشارة، كلمة تكررت ﴿اذ قاالات الاماالئاكاة ياا 

 مريم ان هللا يبشرك ..﴾

يتهمون رسول هللا ان محمدا اخذ هاذا كالاه مان 

كهنة المسيح نظرا للمصطلحات التي يحتاوياهاا. 

لو لم يكن محمد نبيا لربما صحت هذه الاتاهاماة. 

 القصة والمصطلحات مشتركة.

﴿ورفعناه الينا﴾ والرفع ركن مهم لدى المسيحاياة  

﴿وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾ ﴿وما قتالاوه ياقاياناا، 

 بل رفعه هللا اليه﴾.

القرآن يتكلم عن الصلب والرفع وهو من عقيادة 

 المسيحية.

النقطة المهمة ان ما يذكره المساياحاياون قارياب 

ماماا ذكاره الاقارآن حايان ناتاكالام عان االيامااان 

والعصمة والوالية التكوينية وعلم الغيب فالحب 

 يدفع احيانا الى الغلو.

نحن الذين نعيش في الغرب كاياف ناعاياش هاذه 

 االجواء؟ 

ال نستطيع ان نعازل انافاساناا عان اجاواء عاياد 

الماياالد. ياجاب ان ياقارباناا فاهاماناا 

 للمسيح مع المسيحيين .

النقطة االخيرة  ماذا نفعل ماع عاياد 

 الميالد؟ 

 هل يجوز تبادل الهدايا والتبريكات؟ 

نحن ناتاباادل ذلاك وناهادي الاهاداياا 

 والبطاقات للمسؤولين.

االمام الخميني في نوفيل لاو شااتاو 

اوصى من معه بتقديم بطاقة تهانائاة 

 للجيران.

كثير من بلدان المسلمين تاجاد فاياهاا 

ديااكااورات واحااتاافاااالت باامااناااساابااة 

ذكرى ميالد المسيح عاياساى عالاياه 

 السالم. 
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هل حقق االنتقال الديمقراطي أهدافه؟ هل اناتاهاى 

إلى ديمقراطية راسخة؟ أو على العكس، تمّخاض 

عن نظام غير مسبوق؟ ولكن ما هو؟  نحن نعتبر 

أنّاانااا لاام ناامااّر ماان االنااتااقااال الاادياامااقااراطااي إلااى 

ديمقراطية راساخاة، ألّن الادياماقاراطاياة لاياسات 

ستاباطاناة مان كال  القاعدة الوحيدة في المدينة، المع

néoالفاعلين. ولسنا أيضاً في نظام تسلّطي جديد 

-autoritarisme ينش  عادة في سياق تاجاارب ،

 االنتقال الديمقراطي غير الناجحة.

ترد هذه األفكار فاي ماقادماة الاكاتااب الاجامااعاي 

"تااونااس االنااتااقااال الاامااساادود" الصااادر بااالاالااغااة 

الفرنسية عان ماناشاورات دياوان باالاتاعااون ماع 

مؤسسة فريديريش ايبارت األلامااناياة. وأعناجازت 

الاامااداخااالت ضااماان الااعااماال الاادوري لاالااماارصااد 

التاونساي  لاالناتاقاال الادياماقاراطاي الاذي رافاق 

بالدرس والاباحاث الاناظاري والاتاطاباياقاي الاجااد 

والرصين ماا حادث فاي "باّرتاوناس" ماناذ عاام 

، وهاو واحاد مان أهااّم مااراكاز الااتافااكاياار 0266

العربية والعالمية يشرف عليه األستاذان حاماادي 

 الرديسي وأسماء نويرة.

الكتاب الجديد كان ضرورياً كي نتدبّر حالنا نحان 

التونسييون وكي نفهم مااذا حادث فاي الاعاشارياة 

ت. لااذلااك فااإّن إعااادة 0206-0266الااماااضاايااة ا

التفكير في نظرية االنتقال الديمقاراطاي كامارجاع 

للتحليل ضرورية كما نفهام مان قاراءة الاكاتااب. 

 والمشاركون في الكتاب يرون ذلك.

في المقدمة نفسها، ناقارأ كاياف أّن الاتاونساياياون 

أعتخموا بخطاب الثورة. ولكن زمن الاثاورة لاياس 

نفسه زمن االنتقاال الادياماقاراطاي. وهاناا تاكامان 

الصعوبة في تقديم جرد للعشرية الماضية مرتباط 

بعامل الزمن. هل أّن عشر سنوات كافية كي نقدّم 

 كشف حساب تجربة تاريخية ما؟ 

االجابة بحسب المقدمة تختلف بحسب ما نراه من 

جانفاياياه، كااناون  62طبيعة التغيير الحاصل في 

 .0266الثاني / يناير 

من منظور نظرية الثورة، فإن عشر سنوات هاي 

فترة قصيرة. ولكن من منظور ناظارياة االناتاقاال 

الديمقراطي، فإنّها كافية لتكوين فكرة عّما حادث. 

الثورة واالنتقال الديمقراطي، ياناتاماياان كاالهاماا 

لنظرية التغيير االجتماعي اكماا هاي الاحاال ماع 

التحديث والنموت. في المنظور البعيد فإن الاثاورة 

ال توصف ب نها ثورة إال عندما تكتمل صايارورة 

التحوالت الضرورية اجتماعياً. وبالعكاس، ومان 

المنظور القريب، فإّن بضع ساناوات كاافاياة كاي 

يتحقّق فيها االنتقال الديماقاراطاي. هاذا الاتافارياق 

والتوضيح بالنسبة لمحرري هذا الكتاب الجماعي 

 ليسا شكليين، ألنّهما يؤطرا التحليل.

فالتونسيون يخلطون دائماً بين هاتين الناظارياتايان 

االثورة واالنتقالت، وينسبون ما تحقق من ناجاا  

إلى االنتقال في حين تعنسب االخفاقات إلاى ثاورة 

تحتام إلى زمن طويل كي نحكم علاياهاا. وهانااك 

من يذّكرنا من دون أن يرّف له جفن با ّن فارنساا 

 احتاجت إلى مائة سنة كي تحقّق أهداف ثورتها.

هذه الشاكلة في التفكير تجاعال الاناقااح مساتاحاياالً 

وترهن مستقبل األجيال وتؤّجل تقاديام كشاف عان 

جانفي" إلى القرن المقبل. لهذا السباب، فاإنّاه  62" 

من األفضل التموضع في اإلطار النظري لالنتقال 

الديمقراطي. فهذا االطار يتضّمان الاثاورة كاواحاد 

 من أشكال االنتقال.

تاريخياً، يكون االناتاقاال باثاالثاة أشاكاال  قاد ياتاّم 

االنتقال من األعلى أي من طرف السلطة القائاماة، 

وقد يتّم  من األسفل أو الحراك الشاعاباي الاثاوري، 

وقد يتّم أخيراً عن طريق التافااوض بايان السالاطاة 

 والمعارضة.

ماذا تعني ديمقراطية راسخة ؟ تكون الديمقراطاياة 

راسخة، بحسب جوان لنز وألفراد ستيبان، عانادماا 

 the onlyتصبح "القاعدة الوحيدة في المدينة" ا 

 game in town).  ولااكااي تااكااون كااذلااك ثااّمااة

مجموعة من الشروط  مجتمع مدني حاّر وحاياوي 

له القدرة على معارضة الدولة، ماجاتاماع سايااساي 

ً ومساتاقار قاابال باقاواعاد ماوضاوعاة  مستقل نسبيا

سيّرين، دولة قانون، جاهااز  باتفاق عام الختيار المع

بيروقراطي مستقّل عن القوى السياساياة، وأخاياراً 

مّؤسس   institutionnaliséeمجتمع اقتصادي مع

يضمن الوساطة بين السوق والدولة. وهاناا يشايار 

محّررو الكتاب إلى أّن تونس يتوافر فيها شرط أو 

كاان  0260شرطان من جملة هذه الشروط. وفي 

البلد يعوهم أنّه في الطريق إلى ترسيخ ديمقراطاياتاه 

برغم أنه وقع في غاواياة "الاماحاافاظاة الاجاديادة" 

(latentation néo-conservatrice).  

ولكن الكثير من المؤشرات تدفع إلى االعاتاقااد أن 

الديمقراطية في تونس ليست القاعدة، بل إنّاهاا فاي 

، وهو أمر تلتقي فاياه ماع (backsliding)تراجع 

ديمقراطيات راسخة بما فياهاا الاوالياات الاماتاحادة 

األميركية. ولكن هذا التراجاع اياقااعاه أسارع فاي 

تونس  سوء استغالل السلطة، المساس بالحريات، 

سوء االستغالل المفرط لاماوارد الادولاة، الامازاياا 

 الممنوحة للسياسيين، الخ..

وهناك من المنظرين من يعزو هذه السقطاات إلاى 

الصيرورة الديماقاراطاياة نافاساهاا. وهانااك، عالاى 

طرف النقيض من الرأي األول، مان يادافاع عالاى 

فكرة أّن هذه الممارسات تميّز نظاماً بعينه يطلقون 

عاالاااياااه تسااامااايااة "الاااتاااسااالاااطااايااة الاااتاااناااافساااياااة" 

autoritarisme compétitif    ."أو "االنتخابية

وهو يختلف عن الاناظاام الاتاسالاطاي الاكاالاساياكاي 

بااحااتارامااه لااقاياامااتاياان أساااسايااتاياان لالااديامااقاراطاايااة  

االمشاركة والمعارضاةت فاي نافاس الاوقات الاذي 

يعحكم فيه سيطرته على مفاصل الادولاة االاعادالاة، 

 الجهاز االنتخابي، النفاذ إلى الموارد العمومية...ت.

كانت تونس ستقع في شرك هذه التسلّطية التنافسية 

أثناء حكم الترويكا لوال مقاومة المجتاماع الامادناي. 

ولكنها لم تفلت منه إال لاتاشارع فاي الارجاوع إلاى 

 الوراء.

انتقال مسادود أو رجاوع إلاى الاوراء؟ عان هاذا 

 "تونس االنتقال المسدود".. هل أخفقت الثورة؟!

السؤال يجيب هذا الكتاب الجامااعاي فاي خاماساة 

 محاور 

السياسي في أزمة احمادي الرديساي، الصاحاباي 

 الخلفاوي، محمد كرو، عبد الكريم الحيزاويت 

اإلسالم، اإلسالموية، والدولة اسارة بان نافاياساة 

 وجالل سعادة، أسماء نويرة، مصطفى الحدادت.

تفكياك الاهانادساة الاماؤّساسااتاياة اماحاماد شافاياق 

صرصار، سلسبيال الاقالاياباي، هاادي بان ماراد، 

 حفيظة شقير، فاطمة الالفيت.

االنحدار غير المسبوق لالقتصاد الوطني احاكايام 

 بن حمودة، ايسان مكني، مصطفى الحدادت.

المجتمع التونسي بين التاحاول والاماقااوماة اريام 

رفرافي بن عاماار وساياريان بان ساعاياد صافار، 

 حفيظة شقير، رضا بن عمر، حافظ شقير.

جرد حساب ازياد كريشان  عشار لاحاظاات مان 

 الثورة التونسيت.

صدر الكتاب ووقع تقديمه في حزياران / ياوناياو 

، قبل المنعطف التي تتهيّ  توناس لالادخاول 0206

 00فيه بعد قارارات الارئاياس قاياس ساعاياد فاي 

بتاجاماياد أعاماال الابارلاماان  0206تموز / يوليو 

وإقالة رئيس الحكومة، بعدما انسدّت كاّل اآلفااق 

 أمام التونسيين.

يعلقي الكتاب ضوءاً غزيراً على تونس في ماتااهاة 

ديمقرطيتها المسدودة. وهو كتاب  "فاي وصاف 

حالتنا" االعبارة لمحمود درويشت أثانااء عشارياة  

نسااباات فاايااهااا كااّل  "الااقااصاااع " إلااى االنااتااقااال 

الدميقراطي. أّما "الزفير" و"اللهاث" فال يازاالن 

يعنسبان إلى الثورة، كما نخلل من قراءة الكاتااب 

واستئناسا بالمثل القديم  "القاصاعاْه لاباْن عارْوس 

 والزفيْر للقالعي".

القالعي وليٌّ غير مشهور تقع زاويته قريباة جاداً 

ارتاقاى صاعاب  من زاوية بن عروس في باداياة مع

وفي النقطة التي كاانات تارتاا  عانادهاا الاناساوة 

الحامالت للقصاع المنذورة  للولي األشاهار. أّماا 

.  هو فلم يكن نصيبه منها إالّ الزفيرع واللعهاثع
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عام انقضى وآخر يطل على االنسانية في ظروف 
مختلفة جدا عما ألفه العالم في تاريخه المعاصر. 
فما أنت فاعل أيها المؤمن في عامك الجديد؟ 
ستدفعك نفسك الستذكار اخوة لك اختطفهم الموت 

منذ انتشار الوباء، ووقفت حائرا مرتين  االولى 
عندما أصيبوا بالوباء وعجز األطباء عن إنقاذ 
حياتهم، والثانية حين وقفت على قبر كل منهم 
عاجزا عن التعبير عما يدور في نفسك. في كال 
الحالين كان لديك سال  واحد ساهم في صمودك 
وإصرارك على الحياة. وهل هناك من ال يحب 

البقاء  لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وحب الحياة 
ليس نقصا او عيبا او ذنبا، بل انه تعبير عن 
تطلعات النفس التي خلقها هللا لتعيش حياة آمنة 
مطمئنة، متعبدة هلل سبحانه، سائرة على طريق 

 الخير والعدل والحق.

في معمعمة الحياة يضيع العمر، وتنصر سنواته 
وأيامه وساعاته، وتتداخل األولويات لدى االنسان. 

والعاقل هو من استعان باهلل للتعرف على ما يزوده 
بما يشد به أزره وهو يشق دربه في حياة يسعى 
الشيطان للهيمنة عليها ﴿وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى، واتقون يا أولي األلباب﴾. ما أصعب 
الحديث عن التقوى الذي يمثل ملكة لدى االنسان 
تدفعه الستحضار هللا دائما من خالل الذكر 

المتواصل. والذكر هنا ليس لقلقة لسان، بل شعور 
عميق بوجود هللا دائما، كما قال االمام علي عليه 
السالم  ما رأيت شيئًا إال ورأيت  َّ قبله وبعده 
ومعه وفيه. فان تحقق ذلك ضمن االنسان لنفسه 
السعادة األبدية النه سيسير وفق اإلرادة اإللهية 
والمشروع القرآني الهادف لتقويم االنسان دائما. 

فال شيء يعدل التقوى، فهو السال  الذي يهزم 
 الشيطان دائما.

ان حياة  االنسان حقبة يعيشها الجسد والرو  معًا، 
والسعيد من يستطيع المواءمة بين متطلباتهما، 
فيحدث توازنا دقيقا طوال حياته، وال يسمح لجانب 
أن يطغى على آخر. والتمسك بالتقوى يحقق ذلك 
بشرط واحد  ان يكون االنسان واعيا وماسكا 
بزمام اموره، ومستعدا للتضحية بما يخل بذلك 

التوازن. واإلرادة التي منحها هللا لهذا االنسان 
ميزته عن الحيوان، فهو مستعد لتفعيلها متى شاء. 
هذه اإلرادة يفترض ان تتحرك ضمن خط المسار 
الذي تقتضيه التقوى، والتوازن الذي يفرضه  فال 
ضرار وال ضرار، وال إفراط وال تفريط، وال 
انحالل او رهبانية  ان لبدنك عليك حقا، وان 

لروحك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه.  في العام 
الجديد مطلوب من المؤمن ان يكون صاحب 
القرار، ويسحق الشيطان وجبروته وهيمنته 

 وطغيانه، وعندها سيكون من عباد الرحمن.

 كلمة أخيرة
مع ذكرى والدة الّطهر ورمز الماحابَّاة 

والسَّالم، سيّدنا المسيح عيسى بن مريم 

اعليهما السالمت، ال يسع المارء ساوى 

أن ينحاناي أماام هاذه الاقااماة الاناباويَّاة 

الااعااظااياامااة، الَّااتااي شااّكاالاات والدتااهااا 

اة وغانايَّاة فاي  وتاريخها مرحالاةً ماهامَّ

الااواقااع اإلنسااانااّي والااحااضااارّي، باامااا 

أسهمت به من توجيه  للنّاس وتربياتاهام 

 على قيم المحبَّة والتَّسامح.

هذا النّباّي الاكاريام تاجاسَّادت فاياه كاّل 

مظاهر قدرة هللا تعالاى وعاظاماتاه، لاجاهاة ماولاده 

ومعاجازاتاه ورساالاتاه، باحاياث حامال كاّل أعابااء 

، ولم يوفِّر فرصاةً وال  سالة بكّلِ إخالص  وتفان  الّرِ

جهداً وال موقفاً إال واستثمره للدَّعوة إلى هللا وحده، 

كسبيل  لرفعة النّاس في وعيهم ووجودهام وتا كاياد 

مسؤوليّاتهم، ش نه في ذلك ش ن األنبياء والاّرسال، 

الَّذين باعاثاهام هللا تاعاالاى لاياؤّكادوا حاقّاه وحادوده 

 للعالمين جميعاً.

مع هذا الّرسول، كما نجّل كّل الّرسل الَّذين  وإنّنا نعّظِ

كانت حياتهم نضاالً مستمّراً في سبيل هللا وخادماة 

 بالده وعباده.

وفي الّسياق ذاته، يقاول الاعاالماة الامارجاع السايِّاد 

محّمد حسين فضل هللا ارضت  "إنَّ السيّد المساياح 

اعت نؤمن به كرسول  عظيم  من رسل هللا، ونحابّاه 

امع كاّل  كما نحّب كّل األنبياء، وناعاّظاماه كاماا ناعاّظِ
األنبياء، ونجد فيه مظهراً لقدرة هللا فيماا لام يا لافاه 

النّاس، كما رأياناا فاي آدم اعت، وكاماا نارى فاي 

وجودنا نحن في الطَّريقة الطبيعيّة للوجود، مظهراً 

لقدرة هللا فيما ن لفه }إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعندَ ّ ِ َكاَماثَاِل 

{اآل  آدََم َخلَقَهع ِمان تعاَراب  ثِامَّ قَااَل لَاهع كعان فَايَاكعاونع

 )".01عمران  

إنَّ والدة المسيح اعت تعني فيما تعنيه والدة الّسالم 

الروحّي واألخالقّي والفكرّي والّشعورّي، باحاياث 

يشاعار اإلنساان باإنساانايّااتاه ووجاوده، وياتاحاسَّااس 

مسؤوليَّاته ودوره في االنفتا  الدّائم عالاى قضااياا 

الحياة بكّل تنّوعاتها االجتماعيّة واإلنسانيّاة وغايار 

ذلك، ليرفدها من قلبه الاماحاّب حابّااً، ومان عاقالاه 

غنى، ومن شعوره بساطةً وعافاويّاة، ومان فاكاره 

عطاًء وإبداعاً، فالحياة مساحة لاهاذا الاحاّب ولاهاذا 

 الّسالم، وهي تتحّرك بالمودّة والّرحمة والتواصل.

وهكذا يعطينا عاياساىاعت الافاكارة فاي أن ياواجاه 

اإلنسان حياته كلّها مان ماوقاع أن ياعاياش الّساالم 

الروحّي في نفسه.. ساالماك ماع هللا أن ال ياكاون 

بينك وبين هللا حارب، أن تاكاون نايَّاتاك، وياكاون 

فكرك وشعورك ووجدانك وحياتك، فاي سالام  ماع 

هللا، فال تحارب هللا بفكرك وشعورك، وال تحارب 

هللا بيديك ورجليك وكّل ما تملك ماماا أعاطااك هللا 

ك فاي  إيّاه، كعن في سالم مع هللا، عندما تولد تتاحارَّ

رحلة السَّالم مع هللا، وفي رحلة السَّالم مع النَّاس، 

وفي رحلة السَّالم مع نافاساك. ياوم ولادت تاعاياش 

السَّالم، ويوم تموت تلتافات إلاى حايااتاك، فاتاراهاا 

سالماً ومحبّةً وخاياراً وباركاةً لا،خاريان، ولاهاذا، 
تموت وتشعر بالسَّالم عند موتك، كاماا حادَّثاناا هللا 

عن هؤالء الّذين يعاياشاون السَّاالم الاّروحاّي عاناد 
ْطَمئِنَّاةع   اْرِجاِعاي إِلَاى  الموت  }يَا أَيَّتعَها النَّْفسع اْلمع

ااْرِضاايَّااةً، الاانّاافااس  َربِّااِك َراِضاايَااةً مَّ

المطمئنّة الّتي تاعاياش الّساالم لالانّااس 

كلّهم، وهلل سبحانه وتاعاالاى، ولالاحايااة 

 كلّها"...

وهنا، ال بدَّ من الاتَّاسااؤل عان صاّحاة 

انتمائنا إلى النّبّي عاياساى اعت، فاهال 

نحن مّمان ياعاياشاون باالافاعال الّساالم 

الروحّي والفكرّي على مستوى ذواتناا 

 وأوضاعنا وعالقاتنا؟

إنَّ كاااثاااياااراً مااان هاااذه الاااعاااالقاااات 

واألوضاااع، ال باادَّ ماان إعااادة الاانّااظاار فاايااهااا، 

وتصويب مساراتها، فالعاناصاريّاة، والاعاصابايّاة، 

والاافااتاان، والاابااغااضاااء، والاافااساااد، والااّظاالاام، 

واالنحراف، كلّها مسائل أساسيّة علينا مجاباهاتاهاا 

ونبذها، والتصدّي لها في واقعنا، والقضاء عليها، 

ة االنتماء إلاى ناباّي السَّاالم  حتّى نحيا حقيقة صحَّ

عيسىاعت، عندما ننفاتاح عالاى كاّل ناور  وساالم  

ومحبّة  في قلوبنا ونافاوساناا، فاال ناقاول إال قاول 

الحّق، وال ناناهاج إال ناهاج الاحاّق، وال ناقاف إال 

 الموقف الحّق.

أرادنا المسيح اعت دعاةً للسَّالم أينما حللناا، دعااةً 

واعااياان لااخااطااواتاانااا، واعااياان ألفااعااالاانااا وأقااوالاانااا 

 وسلوكيّاتنا ومواقفنا..

أرادناا اعت أن نعاخاِلال هلل وناوّحاده، وال ناعابااد 

أنانيّاتنا وأهواءنا ومصالحنا، وال نعبد صانامايّاات 
الجهال والاماال والّسالاطاة والشاخاصاانايّاة، فاهاذا 

اإلخالص ينتج جيالً مان الاواعايان الاّرساالايّايان، 

المنفتحين على أصالة دينهم وقيمه ومفاهيمه، وما 

 جاء به الّرسل.

لقد جسَّد الاماساياح عاياساى بان ماريام اعت ماثاال 

، وأعاطاى  الدَّاعية إلى هللا باكاّلِ إخاالص  وتافاان 

النَّموذم الّرساليَّ الدّعويَّ لكّل مخلل هلل تعاالاى، 

فلقد جاب كلَّ األماكن، ولم ياتاعاب أو ياكاّل، ولام 

يدَّخر جهداً إال وتواصل مع النَّاس في الّطرقاات، 

اة،  اة والاخااصَّ وفي األسواق، وفي األماكن الاعاامَّ

كي يدلّهم على هللا وعلى كّل ماا ياؤدّي إلاياه مان 

سبعل، كي يرفع مستوى وعياهام وحايااتاهام.. كاان 

الّسائح في األرض، كان مجاهداً صابراً محتاسابااً 

مااباالّااغاااً، ولاام يااماانااعااه ماان ذلااك كااّل الااّظااروف 

والتّحديات.. ولم ياحاباس نافاساه عان هللا وتابالاياغ 

دعوته لحظة واحدة، وإلاى هاذا الاماعاناى، يشايار 

 فيلسوف الشعراء أبو العالء المعّري 

 ً  وما َحبََس النّفس المسيحع ترّهبا

 ولكن مشى في األرِض مشيةَ سائح

 

هذا درٌس عملّي لكاّل الادّاعايان إلاى هللا فاي كاّل 

الّساحات، من أجال أن ياخالاصاوا وياتافااناوا فاي 

الادّعااوة، فااي مااواجااهااة كااّل طااروحااات الااباااطاال 

والفساد والضَّالل المنتشر في ربوع الاحايااة. وال 

اد كالَّ  يسعنا في هذه المناسبة العطرة، إال أن ناؤّكِ

ما جاء به السيّد الاماساياح اعت مان قايام الاحاوار 

والتّسامح والّساالم والاماحابّاة، وأن نانافاتاح عالاى 
 دعوته بكّلِ عقل ووعي وحكمة.

ِلدَ، ويوم ياماوت، وياوَم يعاباعاثع  وسالٌم عليه يوم وع
 حيّاً.

 مع ذكرى والدة نبّي هللا عيسى بن مريم )ع(


