مقاالث إلهام كمالي التي تنشر في جريذة حضرمىث و شبام الحضرميت
أطفالنا هم المضتقبل :الجزء األول
ػ٘ىٓح ٗ٘ظٍ ئُٓ ٠ح ذؼى  ًٙٛجألَٓحش ٝجُظٍجػحش جُكحُ٤س ٍْ٘ ٟإٔ أقى أػظْ جُٔهحؽٍ جُط ٢ضٞجؾٚ
جُؿّ٘ جُرشٍ ٌٖٔ٣ ١ك ٢ؾ ٖٓ َ٤جألؽلحٍ جًُ٣ ٖ٣طٍػٍػ ٕٞك ٢كٍجؽ أناله . ٢ئٕ هِٞذ٘ح ُط٘لطٍ ئَجء
جألؽلحٍ جُٔؿ٘ى ٖ٣ك ٢أكٍ٣و٤ح ٝ ،أؽلحٍ جُىػحٌز ك ٢آْ٤ح ٝ ،ؾحٓؼ ٢جُؤحٓس جُرحتٓ ٖ٤ك ٢جُٔالؾة جُط ٢ال
ضكظ ٠ق ٍٞجُؼحُْ  ْٛ ،ػكح٣ح جُلوٍ ؛ جُٔحوٝ ١جٍُٝق ٢؛ ػِ ٠قى ْٞجء  .ػِ ٠أٗ٘ح ٣ؿد أال ٗ٘ٓ٠
ٓال ٖ٤٣جُظـحٌ جًُ٣ ٖ٣طٍػٍػ ٕٞكٓ ٢ؿطٔؼحش ذحضص أٗظٔطٜح جُطوِ٤ى٣س ك ٢قطحّ  ،أ ٝأُٝثي جًُ ٖ٣قٍٓٞج
جُطىٌ٣د جٍُٝقحٗ ٖٓ ٢هرَ أؾ٤حٍ ال ضوَٗٝ ْ٤ح ً ئال ُِطٍذ٤س جُٔحو٣س ٝ .قط ٠ال ًٗ ّٕٞ ٜػٍ٤جً ٖٓ شإٔ جُؼَِ أٝ
جُؼالؼ  ،وػٗٞح ًًٍٗ أ٣ؼح ً أُٝثي جُظـحٌ جًُ ٖ٣أٗطؿط ْٜجُِ٤رٍجُ٤س جالٗلطحق٤س ك ٢جُـٍخ ق٤ع ٗشأ جٌُػٍ٤
ٓ٘ ْٜػِ ٠قد جُؼ٘ق ٝجُطِٓف ٝآنٍ ْٜ٘ٓ ٖ٣ضٍذٞج ك ٢ظَ جٍُكح٤ٛس جُٔلٍؽس ٝجُكٍ٣س جُركطس ؛ جُط ٢أقطّص
ذىٌٛٝح ٖٓ شأٗٝ ْٜأُُٗط ْٜئٌُ ٠ضرس جُكٞ٤جٕ  ،كؿؼِص شأٗ ْٜك ٢يُي شإٔ أهٍجٗ ْٜك٘ٓ ٢حؽن جألهَ قظح ً
ٖٓ جألٌع

 ٌٖٔ٣ك ًَ ٢ؽلَ ٗ ٌٞجُؼحُْ ٝظالٓٝ . ٚئػحءز ٓظحذ٤ف  ًٙٛجألٌٝجـ ٓٓث٤ُٞس الذى إٔ ٗطر٘حٛح ؾٔ٤ؼح ً ُٞ
ًحٕ ُ ًٜٙجُكؼحٌز إٔ ضُوٝ ٍٛئٕ أٌوٗح إٔ ٍٗضو ٢ك ٢جُؼظٍ جُكحػٍ  .كال ٣ؿد إٔ ٣كٍّ جألؽلحٍ ٖٓ
ٗ ٌٞجُطٍذ٤س جألناله٤س ٝنظٞطح ً جُلط٤حش جُالضْ ٢طكِٖٔ ُٞجء ضـ ٍ٤٤جُوُ ْ٤ألؾ٤حٍ جُٔٓطورِ٤س ( كحألّ ٓىٌْس
ئٕ أػىوضٜح جػىوش شؼرح ً ؽ٤د جألػٍجم  ،قوح ً ئٕ جُٓ٤ىجش  ٖٛأقى أٓ ْٛلحض٤ف جُطوىّ ٝجزإَوٛحٌ جُٔ٘شٞو
كًٛ ٢ج جُؼظٍ ًٔ ،ح ئٗ ٖٜطحٗؼحش جُٓالّ ؛ ألٜٗح ذطر٤ؼطٜح ضؼحٌع جُكٍخ ٝضىػُِٔ ٞكرس ٝجُٓالّ .
ٝجألؽلحٍ ٣طٍذ ٕٞضكص ظَ جألّ جُط ٢ضؼِٔ ًٙٛ ْٜجُٔرحوب جألْحْ٤س ٝضؿطٜى قط ٠ضٌرٍ جألؽلحٍ كطأِٓٞج هِ٤الً
جألّ جُطٌ ٢ذص ٝضؼرص ٝأػطص ٖٓ ػٍٔٛح ٝقرٜح ٝق٘حٜٗح زإذٜ٘ح ٓىز ػشٍْ٘ ٖ٣س طرٍش ئُ ٠إٔ ذِؾ ئذٜ٘ح
 ًٙٛجُٖٓ كرحُطأً٤ى ئٜٗح ْطٍكغ ٝضٔط٘غ إٔ ضرؼع ئذٜ٘ح ئُ٤ٓ ٠ىجٕ جُكٍخ ٝجُوطحٍ ًُُ .ي ػ٘ىٓح ضطٍه٠
جٍُٔأز ك ٢جُوٝ ٟٞجٌُٔحٗس ٝجُوىٌز ك ٢ئذىجء جٍُأ ١ذحُطأً٤ى ْطوَ جُكٍٝخ ألٕ ٖٓ ؽر٤ؼس جٍُٔأز قد
جُٓالًُّ ،ج ٣ؿد جُطًٍ ُ٤ػِ ٠ضؼِ ْ٤جٍُٔأز ؛ كطؼِٜٔ٤ح نطٞز ػظٔ٤س ُهِن ؾٓٓ َ٤حُْ ِٓٓٝف ذحألنالم
جُلحػِس ٓٝؿ٘ى ذحُٜٔحٌجش ٝجُػوحكس ٝجُل٘ ٕٞجُٔهطِلس

ٝػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ ُٗ ٞظٍٗح ئُ ٠ػحُْ جُ٘رحش ٗؿى إٔ جُ٘ه َ٤جُط ٢ضكَٔ ذِكح ً غٜٔ٘ح أؿِٝ ، ٠ك ٢ػحُْ
جُكٞ٤جٕ جُلٍْس ضٔطِي ٗلٓح ً أؽ ٖٓ ٍٞجُكظحٕ ًًُٝي جٍُٔأز ُىٜ٣ح ؾٍأز أناله٤س أًػٍ ٖٓ جٍُؾَ ضطهً
هٍجٌجش قحْٔس ك ٢جُِكظحش جُهطٍ٤ز ًٔ ،ح إٔ هِرٜح أًػٍ ق٘حٗح ً ٝضأغٍجً ٝأًػٍٓكرس ُه ٍ٤جُرشٍ ٝأًػٍ
جٛطٔحٓح ً ذٔشحًَ جُ٘حِ ٖٓ هِد جٍُؾَ  .ذ٘ح ًء ػِ ٠يُي ٌ٘٘ٔ٣ح جُو ٍٞإٔ ضٍذ٤س جُر٘حش أػظْ ٝأ ٖٓ ْٛضٍذ٤س
جألٝالو ألٕ جُر٘حش  ٖٛجٜٓحش جُٔٓطورَ جُالضٍ٣ ٢ذ٣ٝ ٖ٤ؼِٖٔ جألؽلحٍ كأٗ ١وض ضؼحٗ ٚ٘ٓ ٢جألٜٓحش ٘٣ؼٌّ
ػِ ٠جُٔؿطٔغ ًٌَ  ،ك٘القع ذٍ َٝجُكٞجوظ جزإؾٍجٓ٤س ٝجزإػطىجءجش جُٓحكٍز  ...كحألّ  ٢ٛجُط ٢ضٍذ٢

ٝض٘شة  ،كُِ ٌٖٔ٣ َٜطلَ إٔ  ٌٕٞ٣يً٤ح ً ِٔٓٝح ً ذٌحكس جُؼِٓٝ ّٞطروح ً ُِلؼحتَ جُكٔ٤ىز ك ٢ق٤حض ٚئيج ًحٕ
جُٔؼِْ أُّٓ٤ح ً ٝؾحٛالً ؟ كحُطىٌ٣د جًُ٣ ١طِوح ٙجُطلَ ك ٢جُرىج٣س ٖٓ جٓ٣ ٚشٌَ أه ٟٞأْحِ ُطٍه٤ط ٚك ٢جُٔٓطورَ

 ٖٓٝغْ ٌ٘٘ٔ٣ َٛح إٔ ٗؼٖٔ ْالٓس ٓٓطورَ ٓؿطٔؼ٘ح ئٕ هظٍٗح ك ٢ضٍذ٤س جألؽلحٍ ؛ نحطس جُلط٤حش ٖٜٓ٘
(ضٍذ٤س ٌٝقحٗ٤س ٝؾٓٔحٗ٤س ٝئٗٓحٗ٤س ؟  َٛٝجُٔؿطٔؼحش جُط٣ ٢و ّٞأكٍجوٛح ذانٍجؼ ذ٘حض ٖٓ ْٜجُٔىجٌِ ك٢
ٍٓجقَ ٓرٌٍز ذـ٤س ضُ٣ٝؿٓ٣ ٖٜطط٤ؼ ٕٞجُطـِد ػِ ٠جُٔشحًَ جُٔٓطؼظ٤س ٝجُكٞجوظ ٝجٌُ٘رحش جُط٢
ضطٌرىٛح ؟ كحألؽلحٍ  ْٛجًُ٣ ٖ٣كِٔ ٕٞذً ٌٝجُشهظ٤س جُط ٌٕٞ٤ْ ٢ػِٜ٤ح جُٔؿطٔغ ك ٢جُٔٓطورَ ٝجُط٢
٣شٌِٜح ئُ ٠قى ًرٓ ٍ٤ح ٣لؼِ ٚجُرحُـ ٕٞك ٢جُٔؿطٔغ أ ٝذٔح ُ٣هلو ٕٞك ٢أوجت ٚضؿح ٙجألؽلحٍ  .ئٗ ْٜأٓحٗس ال
 ٌٖٔ٣ألٓ ١ؿطٔغ كٍؽص ذٜح إٔ ضكون أ ّ
 ١جٗطظحٌ

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الثاني

ؾٔ٤غ جُؼظٔحء ٝجُكٌٔحء ٝجُلالْلس ٝجُؼوالء ضكىغٞج ُ٘ح ػٖ ذ٘حء ػظٓٝ ْ٤ىٗ٤س ؾى٣ىز ْطإّْ ػِ ٠هحػىز
ػظٔ٤س ْطؼْ كٜ٤ح جُٓالّ ٝجألٓحٕ ٌَُ جُ٘حِ ًٔ ،ح ضـ٘ ٠جُشؼٍجء ذٔكحٓىٛح  .ئٕ  ًٙٛجُٔىٗ٤س جُط ٢قِْ ذٜح
جُرشٍ ُٖ ضُر٘ ٠ذحُكى٣ع ٝجٌُالّ ٝجٍُؤٝ ٟجألقالّ ؛ ذَ ذحُٔرحوٌز ٝجُؼَٔ ٝجزإؾطٜحو  .كحهلل ٘ٔ٣ك٘ح جٍُٝـ
ٝجُؼوَ ٝجُ٤ى ٌُٚ٘ٝ ٖ٣ال ٣رُ٘٘ ٢ح جُؿٓ . ٌٞك٘كٖ ٗؼِْ إٔ ذ٘حء جُٔؿطٔغ ش٢ء ٓٝ ْٜقٖٓ  َٛ ٌُٖٝجُؼِْ
ذًٜج جُش٢ء ٝقىٌ٣ ٙل ٢؟ ال ؛ ذحُطرغ الذى ُ٘ح إٔ ٗشى جُؼُّ ٝجُطظٔٗٝ ْ٤ؼَٔ ٌُ٘ٗ ٢ؿُ جُٜىف ٗٝظَ
ُِـح٣س  .ئيجً ػِ٘٤ح ٗكٖ ؾٔ٤ؼح ً إٔ ٗطٌحضق ٗٝطؼحُ ٕٝر٘حء ٓؿطٔغ ؾى٣ى ٓر٘ ٢ػِ ٠أْحِ جُوٝ ْ٤جُلؼحتَ
ٝهحػىز جُٞقىز ٝجُٔكرس  ٌُٖٝ .أػُجتٗ ٢ٌُ ٢ر٘ ٢ػحُ٤ح ً ٘٣رـ ٢ػِ٘٤ح إٔ ٗؼغ أْحْح ً ه٣ٞح ً ٗ .وظى ذحُر٘حء ٘ٛح
 ٞٛذ٘حء جزإٗٓحٕ ذ٘حء جُٔؿطٔغ جزإٗٓحٗٝ . ٢هحػىز ًٛج جُر٘حء  ْٛجألؽلحٍ  .كؼِ٘٤ح إٔ ٗ٘ظٍ ُألؽلحٍ ػِ ٠ئْٜٗ
أٗلّ ًُ٘ ُِٔ ٌٖٔ٣ؿطٔغ إٔ ضٔطٌِ ٚألٕ ك ٍٟٗ ْٜ٤أَٓ جُٔٓطورَ ٝػٔـحٗ . ٚك ْٜذٔػحذس ٓ٘ؿْ ٣ك ١ٞأقؿحٌجً
ًٍٔ٣س ؛ ضهٍؼ ذحُطٍذ٤س ؾٞج ٍٙٛئُ ٠ػٍطس جُشٜٞو ٘٣ٝطلغ ٜٓ٘ح جُؼحُْ جزإٗٓحٗ٢

ك ٢جُٔوىٓس ػِ٘٤ح إٔ ٗ٘ظٍ ٌَُ ؽلَ ػِ ٠ئٗٞٓ ٚؾٞو شٍ٣ق ٗٝر ُٚٝ َ٤ذؼىٌٝ ٖ٣قٓٝ ٢حو٢ٌُٝ ١
ٗظَ ئُ ٠جٌُٔحٍ ٗكٖ ذكحؾس ئُ ٠جٍُه ٢جُٔحوٝ ١جٍُٝقحٗـٓ ٢ؼح ً ( أ ّ
 ١ئُ ٠جُطٍذ٤س جٍُٝقحٗ٤س ٝجُطٍذ٤س
جُٔحو٣س  .جُطٍذ٤س جُٔحو٣س  ٢ٛضكظ َ٤جُؼِٝ ّٞجُل٘ٝ ٕٞجُٜٔحٌجش ػِ٣ ٠ى ٓؼِْ ٓحٓ ٍٛطىٌخ  .أٓح جُطٍذ٤س
جٍُٝقحٗ٤س  ٢ٛػرحٌز ػٖ ضٍذ٤س جُوِٞخ ٝجألنالم ذحُلؼحتَ جزإٗٓحٗ٤س ٝجٌُٔحالش جُٔؼ٘٣ٞس ٝ .جُطلَ ذكحؾس
ئُ ٠جزإغ٘طٝ ٖ٤ئيج ُْ ٍُ٣خ كاٗ ٌٕٞ٣ ٚكٜٗ ٢ح٣س جُطٞقش  ،كحُطؼِٝ ْ٤جُطٍذ٤س  ٢ٛجُط ٢ضؿؼَ جزإٗٓحٕ ئٗٓحٗح ً
ٝئيج ضٍى ػِ ٠جُطر٤ؼس كاٗٓ ٌٕٞ٣ ٚػَ ْحتٍ جُكٞ٤جٗحش ًٔٝ ،ح جٕ جُطٍذ٤س ضؿؼَ جُـظٖ جُٔؼ ّٞؼ ٓٓطؤ٤ح ً
ٝضؿؼَ جألؾٔس قى٣وس ٝضؿؼَ جُشؿٍز ػىٔ٣س جُػٍٔ ٓػٍٔز ٝضؿؼَ جألٌع جُشحتٌس قوالً ُِٓ٘حذَ  ،كرطٍذ٤س
جألؽلحٍ ْطؼ ٍّٔ جُى٣حٌ جُٜٔ٘ىٓس ٝضؿؼَ جُؿحً َٛحٓالً ذظٍ٤جً  ٌُٖٝ .ك ٢قحٍ إٔ ضؼِْ جُطلَ جُطٍذ٤س

جُؿٓٔحٗ٤س ٝئٗكٍّ ٖٓ جُطٍذ٤س جٍُٝقحٗ٤س ال ٣ظً ٍ٤حٓالً ٤ْٝكّ ذ٘وض ًر ٍ٤ك ٢ق٤حض٣ ُٖٝ ٚو ّٞذطأو٣س
وٗ ٌٙٝكٓ ٞؿطٔؼٝٝ ٚجؾرٗ ٚك ٞجُرشٍ٣س ذأًَٔ ٝؾ . ٚكٔػالً ٘ٛ :حُي أؽرحء ٓش ٖ٣ٌٜٞك ٢جُؼحُْ  ،هى
ئًطٓرٞج جُطؼِٜٓٝ ْ٤حٌز ٜٓ٘س جُطد  ٌُْٜ٘ٝئٗكٍٓٞج ٖٓ ك٤غ جُطٍذ٤س جألناله٤س  ،ضٍج ْٛجُ٣ ّٞ٤طحؾٍٕٝ
ذأػؼحء جُرشٍ٣س  ،أ ٝال ٍ٣قٔ ٕٞجٍُٔػ ٖٓ ٠جُلوٍجء ٝال ٍ٣ػ ٕٞذٔؼح٘٣س ٖٓ ُُ ّ٤ى ٚ٣جُٔحٍ جٌُحك ٢قن
جُٔؼح٘٣س ٝجٌُشق  .ئيج أؽلحُ٘ح ذكحؾس ئُ ٠جُطؼِٝ ْ٤جُطٍذ٤س جٍُٝقحٗ٤س هرَ جُؿٓٔحٗ٤س  .كل ٢جُٔىجٌِ ٣ؿد إٔ
ضىٌِ جُطٍذ٤س جُؿٓٔحٗ٤س ٝجٍُٝقحٗ٤س ٓؼح ً ألٕ جُؼِ ّٞجُٔحو٣س ذٔػحذس جُؿٓى ٝكؼحتَ جألنالم ذٔػحذس جٍُٝـ
٣ٝؿد إٔ ض٘لم ك ٢جُؿٓى ٌٝـ ُ٘٤حٍ جُك٤حز  .أٓح ئيج ُْ ضٌٖ ٘ٛحى ٌٝـ كحُؿٓى ٤ٓ ٌٕٞ٣طح ً ٜٓٔح  ٌٖ٣ك٢
ٓ٘ط ٠ٜجُؿٔحٍ ٣ٝـى ٝػى ْ٣جُػٍٔ ٝذىٗ ٕٝط٤ؿس ذَ أق٤حٗح ً  ٌٕٞ٣ػىٓ ٚأقٖٓ ٖٓ ذوحتًٔ ٚح يًٍٗح ك ٢جُٔػحٍ
جُٓحذن

ئٕ جُٔلطحـ جألٝ ٍٝجألْحْ ٢ك ٢ضٍذ٤س جُطلَ  ْٛجُٞجُىٝ ٖ٣نحطس جألّ ًُُ ،ي هحٍ جٍُْ ٍٞجٌٍُ( ْ٣ص
" جُؿ٘س ضكص أهىجّ جألٜٓحش " ٝ .ػِ٣ ٚ٤ؿد ئػطحء جأل٤ٔٛس جُوظ ٟٞذطٍذ٤س ٝضؼِٝ ْ٤ضأ َ٤ٛجُلط٤حش ألٖٜٗ
أٜٓحش جُٔٓطورَ ٝأٓ ٍٝىٌْس ٣ىنَ كٜ٤ح جُطلَ

أٓح ٓلطحـ جُ٘ؿحـ جُػحٗ ٢أل ّ
 ١نطس ضطٔف ئُ ٠جُطؼِ ْ٤جٍُٝقحٗٝ ٢جُٔحوُ ١ألؽلحٍ  ٞٛضىٌ٣د جُٔؼِْ  .ألٕ
ٓؼِٔ ٢جألؽلحٍ ُ ْٜجُطأغ ٍ٤جُو ١ٞػِ ٠ؾؼَ ٛإالء جألؽلحٍ ٣ىًًٌٛ ٕٞج جُٔلٝ ّٜٞػ٘ىٓح ٣ورَ جُٔؼِْ ذو٘حػس
ضحٓس إٔ ًَ ؽحُد ٖٓ جُطِرس  ٞٛذٔػحذس ٓ٘ؿْ ِٓ٢ء ذحألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س ٝهر ًٙٛ ٍٞجُلٌٍز ال ضٌل ٢ذكى يجضٜح
ذَ ٣ؿد ػِ ٠جُٔؼِْ جزإؽالع ػِ ٠جُهٞجص جٍُٝقحٗ٤س ٝإٔ ضٌُ ٕٞىٓ ٚ٣ؼٍكس ًحك٤س ػٖ جُٔٞجٛد ٝجُوىٌجش
جُرشٍ٣س ٌُٓ٣ ٢طط٤غ جًطشحف جُؿٞج ٍٛجُػٔ٘٤س ك ٢ضالٓ٣ٝ ًٙ٤رًٍ ؾٜى ٙكٓٓ ٢حػىضُ ْٜظوَ  ًٙٛجُؿٞجٍٛ
ًٔح ٣ؿد إٔ ُ ٌٕٞ٣ى ٚ٣ئُٔحّ ضحّ ذأ٤ٔٛس جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ض٘ٔ٤س جُطرحع ٝجُِٓ٤ًٞحش جُط ٢ضطٔحشٓ ٠غ ؽر٤ؼس
جُك٤حز جألناله٤س  .ك ٢جُرىج٣س ػِ ٠جُٔؼِْ إٔ ٣ؼشن ٜٓ٘س جُطؼِ٣ٝ ْ٤ؼِْ إٔ نىٓط ٚك ٢قوَ جُطؼِ ْ٤ئٗٔح ٞٛ
ػرحوز هلل ألٍٗ٣ ٚذ ٢شؿٍ٤جش جُؿ٘س ًٛٝج ٖٓ أػظْ جُهىٓحش ٖٓٝ ،غْ ػِ ٚ٤إٔ ٣رٍَ طلط ٢جُٔكرس ٝجُطلحْٛ
ألٕ ٛحض ٖ٤جُظلط ٖ٤ضؿؼَ جُطالخ هٍ٣ر ٖ٤ؾىجً ٓ٘ ، ٚكؼِ ٚ٤إٔ ٣ؼطرٍ ًَ ؽحُد ٓهِٞهح ً ٗحوٌجً ٖٓ ط٘غ هللا
ْركحٗٝ ٚضؼحُُٝ ٠ىٞٓ ٚ٣جٛد ٝهىٌجش نحطس جنطظ ٚذٜح هللا  ٌُٖٝجُش٢ء جألًػٍ أ٤ٔٛس  ٞٛجُل ْٜذإٔ ٌَُ
ؽلَ هىٌز ػِ ٠جُٔؼٍكس ٝجُطط ٌٞجألنالهٝ ٢ال ٞ٣ؾى ؽلَ ؿ ٍ٤هحذَ ُإلطالـ كٌِ ْٜطحُكٝ ٕٞذاْططحػس
جٌَُ إٔ ٣طٌٝٞج طلحض ْٜجٍُٝقحٗ٤س ٣ ،ؿد ػِ ٠جُٔؼِْ إٔ ٣إٖٓ ئٔ٣حٗح ً طحوهح ً ك ٢هِر ٚذإٔ جُؿّ٘ جُرشٍ١
نِن ٗر٤الً ُِٔ ٌٖٔ٣ؼِْ ٖٓ نالٍ ٓٓحػىز جُطالٓ ً٤ئظٜحٌ ًٛج جُ٘رَ  .كِوى نِن هللا جزإٗٓحٕ شٍ٣لح ً ٗٝر٤الً
ٝكؼِ ٚػِ ٠ؾٔ٤غ جٌُحت٘حش ٝجنطظ ٚذٔٞجٛد ًِ٤س كأػطح ٙجُؼوَ ٝجزإوٌجى ٝهٞز جُكحكظس ٝهٞز جُطهَ٤
ٝجُكٞجِ جُهّٔ جُظح٣ٍٛس ٝؾؼِٓ ٚظىٌجً ُِلؼحتَ ًٓ٣ ٢طغ ًحُشّٔ ْ ٌٕٞ٣ٝررح ً ُِك٤حز ٝجُر٘حء
ٝجُؼٍٔجٕ ٝضوى ْ٣جُهُٔ ٍ٤ؿطٔؼ ٚذَ ُِؼحُْ ذأٍْٙ
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ئٕ ٓ٤الو ؽلَ ؾى٣ى  ٞٛئقى ٟأًػٍ جُٜرحش جُط٘ٓ ٢ك٘ح ئ٣حٛح هللا ٌٝػس ٝهىْ٤س ٓٓٝ ...ث٤ُٞط٘ح ئَجء يُي ٞٛ
ذًٍ ًَ ٓح أٝض٘٤ح ٖٓ هٞز ُٔ٘ف أؽلحُ٘ح أكؼَ ٓٓطورَ ٌٖٓٔ  .كؼ٘ىٓح ٗٞؾّ ٚأل ّ
 ١أخ ًٛج جُٓإجٍٓ :حيج ضٍ٣ىٙ
ٝضطٔ٘حُ ٙطلِي ٤ْ ،ؿ٤د  " :أٗح أٌ٣ى ٙإٔ ْ ٌٕٞ٣ؼ٤ىجً ٗٝحؾكح ً ك ٢ق٤حضٝ ٚيجش ٗلغ ُ٘لُٓٝ ٚـ ." ٍٙ٤ئٕ ٓػَ
 ًٙٛجزإؾحذس ضؼى ِٓهظح ً ذٓ٤طح ً ٌَُ جٓ٥حٍ ٝجألقالّ جُط٣ٍٗ ٢ى ٖٓ أؽلحُ٘ح ضكو٤وٜح ٣ ٌُٖٝ ،ؿد إٔ ٗؼِْ ذإٔ
جُطلَ ًُ ّ٤حُٔظ٘غ أ ٝجُ٥س ؛ كال ُٞ٣ى ٓٝؼً ٚط٤د ئٌشحوجش ٣هرٍٗح ذٔح ٣ؿد ػٌِٔ٣ ٢ٌُ ٚرٍ جُطلَ ًٛج ؛
٣ٝظرف ئٗٓحٗح ً ٗحؾكح ً ٓٝطلٞهح ً ًٝحٓالً ًُ .ج ػِ٘٤ح ( ٗكٖ أ٤ُٝحء جألٓٓٝ ٌٞؼِٔٝ ٖ٤جُٔٓث ٖ٤ُٞإٔ ٗرًٍ
هظحٌ ٟؾٜىٗح ك ٢ضٍذ٤س أؽلحُ٘ح  ،كرطٍذ٤س جألؽلحٍ ْ٘ٔطِي جُوىٌز ػِ ٠ئَجقس ؾٔ٤غ جُؼٍجه َ٤جُط ٢ضوق
قحُ٤ح ً ك ٢ؽٍ٣ن ضطٌٗٞح ًأكٍجو ًٔٝؿطٔؼحش  ،كحألؽلحٍ  ْٛجًُ٣ ٖ٣كِٔ ٕٞذً ٌٝجُشهظ٤س جُطٌٕٞ٤ْ ٢
ػِٜ٤ح جُٔؿطٔغ ك ٢جُٔٓطورَ ٓ٣ ُٖ ٌُٖٝ ،ؼ٘ح جُو٤حّ ذىٌٗٝح ئَجء يُي ئال قٔ٘٤ح ٗٔػَ ٗكٖ أٗلٓ٘ح جُطـٍ٤٤جش
جُطٞٗ ٢و إٔ ٍٗجٛح ك ٢جُؼحُْ ٝإٔ ٗطرن ٓؼح ٍ٤٣جُِٓٞى ك ٢ق٤حض٘ح  ٖٓٝغْ ٗطِد ٖٓ أؽلحُ٘ح جزإهطىجء ذ٘ح .
 ٖٓٝغْ ػِ٘٤ح إٔ ٗإٖٓ ذإٔ ًَ ؽلَ ك ًٙٛ ٢جُك٤حز ػرحٌز ػٖ ٓ٘ؿْ ؿ٘ ٢ذحألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س جُط ٢ال ضوىٌ
ذػٖٔ ٝئٕ جُطؼِٝ ْ٤جُطٍذ٤س ٝقىٔٛح جُٓرد ك ٢ئظٜحٌ  ًٙٛجُػٍٝجش جُؤّ٤س ئُ ٠جُؼ٤حٕ ٌُ٘٣ ٢طلغ ٜٓ٘ح جُرشٍ٣س
٣ٝؼ٤شٞج ذٓالّ ٝئؽٔث٘حٕ  .كوى أٝوع هللا ك ًَ ٢ؽلَ ٓ٘ؿْ  ٝأقؿحٌٛح جٌٍُٔ٣س  ٢ٛكؼحتَ جألنالم
جُٔٞوػس كٝ ْٜ٤هحذِ٤حش ػو ُْٜٞجُلًز ٝهىٌجض ْٜػِ ٠ئًطشحف ػحُْ جُطر٤ؼس ٖٓ قٝ ُْٜٞئٗطحؼ أػٔحٍ ك٘٤س
ؾِٔ٤س ذوٞز جُطه َّ٤جُٔٔ٘ٞقس ُ ٖٓ ْٜنحُوٝ ، ْٜهٞز جُطؼر ٍ٤جُطٔ٣ ٢طٌِٜٗٞح ُِطؼر ٍ٤ػٖ أكٌحٌ ؾِٔ٤س ْحٓ٤س
ٝجُكٞجِ جُهّٔ جُطُ ٢ىُ ْٜ٣طٍؾٔس ًَ جُٔٞجٛد ٝجُوىٌجش ئُ٤ٓ ٠ىجٕ جُؼَٔ ٝجُؼٍٔجٕ ٝجُر٘حء ٓٓٝحػىز
جُـ ٌُٖٝ . ٍ٤ضهِٞ٤ج إٔ ٣ظَ ًٛج جُٔ٘ؿْ وٓٓ ٕٝحِ ٖٓ هرَ أ٤ُٝحء أٓ ٌٞؾح ٖ٤ِٛذى ٌْٛٝجألْحْ ٢زإنٍجؼ
ضِي جُظلحش ٝطوِٜح  ،أ ٝإٔ ٗؼغ يُي جُٔ٘ؿْ ذأٓحٗس ٓؼِْ ؿٓ ٍ٤إُٓ ٝ َٛىٌخ ػِ٤ً ٠ل٤س ئْطهٍجؼ ضِي
جُؿٞجٝ ٍٛجُٔٞجٛد ٝجُوىٌجش جُىك٘٤س ٖٓ أػٔحم ٗلّ ًَ ؽلَ ٖٓ جألؽلحٍ  .أ ٝإٔ ٗوًٓٔ ّٞث ٖ٤ُٞك٢
جُطٍذ٤س ذاْطهٍجؼ ضِي جُؿٞج ٍٛذٞجْطس ْٝحتَ هىٔ٣س ٝنٍجتؾ ٝنطؾ ٘ٓٝحٛؽ ؿٓ ٍ٤التٔس ًُٜج جُؼظٍ،
كْ٘٘ َٜؿف ك ٢ئظٜحٌ ٝطوَ ؾٔ٤غ جُؿٞجٝ ٍٛجألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س جُٔٞؾٞوز ك ٢أػٔحم ًَ ؽلَ ك٢
جُٔؿطٔغ؟

ٌ٘٘ٔ٣ح إٔ ٗلٌٍ كٞٗ ٢ػ ٖٓ ٖ٤جُٔىٌْ : ٖ٤جألٛ ٍٝإالء جًُ٣ ٖ٣إٓ٘ ٕٞذإٔ جزإٗٓحٕ ٣ؼطرٍ ًحُٔ٘ؿْ ؿ٘٢
ذحألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س جٌُحٓ٘س ك ٢أػٔحهٝ ْٜجُط ٢ال ضوىٌ ذػٖٔ ك٤كحٓٓ ٍٝحػىض ْٜزإًطشحكٜح ٓٝشحًٌط ْٜزإذٍجَ
ٓح ٞٛجٌُٔ٘ ٕٞذىجنِ ، ْٜك٤طكىظ ٓؼٓ٣ٝ ْٜطٔغ ٌُ٥ٝ ْٜجت٣ٝ ْٜكح ٍٝض٘ٔ٤س هىٌجض ْٜجُطٛٝ ٢رٜح هللا ُ. ْٜ
ٝجُ٘ٞع جُػحٗ ٖٓ ٢جُٔىٌْ٣ ٖ٤ؼطوى ٕٝذإٔ جُطالٓ ً٤ال ٣ؼٍك ٕٞش٤ثح ً ٝػِ ٚ٤كاٗ ٖٓ ٚجُظؼد إٔ ٣طؼِٔٞج ش٤ثح ً
ٝك ٢ذؼغ جألق٤حٕ ٣ط ْٜٜٗٞٔذحُـرحء ك٣ ْٜؼطرٍ ٕٝجألؽلحٍ أٝػ٤س كحٌؿس ٣أِٓ ٕٞذِٔثٜح هطٍز هطٍز
ذحُٔؼِٓٞحش ُ .طٞػ٤ف جُ٘ٞػٛ ٖٓ ٖ٤إالء جُٔؼِْٔ ٖ٤أػٍخ ٌُْ ٓػالً  ُٞ :جكطٍػ٘ح إٔ ٘ٛحُي شهظح ً
ٝػغ أٓحٓي أٌذؼٝ ٖ٤ػحء ٝؽِد ٓ٘ي ٓأل ْٛذحُٔحء ِٓؼوس ِٓؼوس  ،كْ َٜطكد كؼَ يُي ؟ ْ َٛطٌٕٞ
ْؼ٤ى ٓٓٝطٔطغ ذ ًٜٙجُٜٔٔس ؽٞجٍ ق٤حضي ؟

جُ٘ ٕ٥لٍع إٔ ٓحُي ٓ٘ؿْ أتطٔ٘ي ػِ٘ٓ ٠ؿْ ػظ٤ِٓ ْ٤ة ذحُؿٞجٝ ٍٛجألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س يجش هٔ٤س ػحُ٤س
ٝٝظلي إٔ ضوٝ ّٞ٣ ًَ ّٞضركع كٜ٤ح ػٖ جُؿى٣ى ٖٓ جُٔؿٍٛٞجش جٌُحٓ٘س ك ٢أػٔحم جألقؿحٌ جُٔٞؾٞوز ك٢
يُي جُٔ٘ؿْ جُؼظٝ ْ٤ضٓطهٍؾٜح ٝضظوِٜح قط ٠ضِٔغ ٝضرٍَ ؾٔحُٜح جُكو٤وُِ ٢ؼ٤حٕ أال ٣رىٝج ًٛج جُؼَٔ أًػٍ
ٓطؼس ُٔشٞجٌ ق٤حضي ٝأػظْ ٗط٤ؿس ألِْٞذي جُٔ ٢ٜ٘ك ٢قوَ جُطؼِ ْ٤؟ كؼ٘ى ضطر٤ن جُٔؼِْ ًُٜج جُٔل ّٜٞكاٗ ٚال
ٓ٣حػى جألؽلحٍ ككٓد ذَ ٣ؿؼَ ٜٓ٘س جُطىٌ ّ٣أًػٍ ٓطؼس ٖٓ هرَ ًٔ ،ح ْطىٌ ػظ ْ٤كٞجتىٗٝ ٙطحتؿ ٚال ػِ٠
جُٔؿطٔغ ككٓد ذَ ػِ ٠جُؼحُْ ذأٍْ . ٙئيٕ ٣طِهض و ٌٝجُٔؼِْ ك :٢أٝالً إٔ ٣إٖٓ ذإٔ ًَ ضُِٔ ً٤ى ٚ٣ػرحٌز
ػٖ ٓؼىٕ ٣ك ١ٞػِ ٠جُؿٞجٝ ٍٛجألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س  .غحٗ٤ح ً  :ئٕ ًَ طق ٣ىنِٜح ػرحٌز ػٖ ٓ٘ؿْ أٓحٗس ذٖ٤
٣ى ٚ٣ػِ ٚ٤إٔ ٣ىنِٜح ذٌَ قد ٌٝؿرس ٣ٝطظٍف ذكّ ٖٓ جُٔٓث٤ُٞس ٝجُٞكحء ذحألٓحٗس جُط ٢ذ٣ ٖ٤ىٖٓٝ ٚ٣
غْ ػِ ٚ٤إٔ ٣ؿؼَ جُطلَ ٣إٖٓ ٣ٝؼطوى ذأٗ ٌٖٔ٣ ٚك ٢وجنِ ٚجألقؿحٌ جٌٍُٔ٣س  ،قٜ٘٤ح ْ٤إو ١جُٔؼِْ وٌٙٝ
جُؼظ ْ٤ك ٢ئظٜحٌ ٝئذٍجَ ضِي جُػٍٝجش جُؤ٤س ئُ ٠ق ُ٤جُٞؾٞو ٝ ،قٜ٘٤ح ْ٤ؿ٘ ٢أؾٍ ػرحوض ٚهلل كـ ( جُؼَٔ
ػرحوز ٝذٜح ٣طوٍخ هلل ًٔ ،ح ئٗ٤ْ ٚهِى ق٤ح ً ك ٢هِٞخ ضالٓ ًٙ٤ئُ ٠جألذى
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ك ٢جُرىج٣س ٖٓ جُه ٍ٤إٔ ٗؼِْ إٔ أذ٘حت٘ح  ٍٕٝٔ٣ذػالظ ٍٓجقَ ػٍٔ٣س  ،أٝالً ٍٓ :قِس جُطلُٞس ( ٖٓ
جُٞالوز ٝقط ْٖ ٠جُؼحشٍز  ،غحٗ٤ح ً  :ػ٘ى ذِٞؿ ْٖ ٚجُكحو٣س ػشٍ ٣ظرف شحذح ً ٗحشثح ً ٝ ،غحُػح ً  :ػ٘ى ئضٔحٓٚ
ْٖ جُهحٓٓس ػشٍ ٣ظ ٍ٤شحذح ً ٝ .جأل ْٛإٔ ٌَُ ٍٓقِس ٖٓ ضِي جٍُٔجقَ ضـٍ٤٤جضٜح ٝئقط٤حؾحضٜح ٝضكى٣حضٜح
 ...جُهحطس ذٜح  .كال ٗٓطط٤غ ٓؼحِٓس جُشحخ جُ٘حشة ذ٘لّ أِْٞخ جُطؼحَٓ ٓغ جُطلَ ٝ ..هّ ػِ ٠يُي

ٝذٔح ئٗ٘ح ٗطكىظ ػٖ جألؽلحٍ كٌٔح يًٍٗح إٔ ؽلُٞس جزإٗٓحٕ ػِ ٠نالف جُكٞ٤جٕ ضٌ ٕٞؽِ٣ٞس ٣ٝرِؾ
ػشٍ ْ٘ٞجش  ٌٕٞ٣ ،كٜ٤ح جُطلَ ذكحؾس ئُٓ ٠ؼحٗٝس ج٥نٍٓ ٞٛٝ ٖ٣كٍ ٖٓ ّٝجالْطوالُ٤س ذهالف جٌُحت٘حش
جُك٤س جالنٍ ، ٟكحُٓٔي ٓػالً ًٓ٘ جأل٣حّ جال ٖٓ ٠ُٝػٍٔٓٓ ٌٕٞ٣ ٙطوالً ٝال ٓ ٌٕٞ٣كطحؾح ً ئُٓٓ ٠حػىز أٝ
ٓٓحٗىز  ،أٓح جالٗٓحٕ كوى أػطح ٙجُهحُن ٓىز ؽِ٣ٞس ٗٓر٤ح ً ػٖ ذو٤س جُٔٞؾٞوجش ُ٤ؼ٤ش كطٍز جُطلُٞس ٝذحُطأً٤ى
ئٜٗح ٓر٘٤س ػِ ٠قٌْ ًُُٝ ،ي ٝؾد ػِ ٠جٍُٔذٝ ّٖ٤أ٤ُٝحء جألٓ ٌٞجزإؽالع ػِ ٠أ٤ٔٛس  ًٙٛجٍُٔقِس ألٗ٘ح ُٞ
أِ٘ٔٛح  ًٙٛجُ٘وطس ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٗؼّ٤غ كٍطس هٔ٤س ٛرحء ْ ٌٕٞٗٝ ،ررح ً ك ٢ػ٤حع ػٍٔ ٝق٤حز كًِجش أًرحوٗح
ٓى ٟجُك٤حز ٗٝؿؼَ ػ٤شط ْٜضؼٓس

أقى جُكٌْ ٖٓ ئٓطىجو كطٍز جُطلُٞس إٔ ٣روٞج جألؽلحٍ ضكص ظَ جُطٍذ٤س ٝجُطؼِ ٖٓ ْ٤هرَ جٍُٔذ٣ٝ ٖ٤وٝٞج
هٞج ْٛجُؿٓٔحٗ٤س ٝجٍُٝقحٗ٤س جُالَٓس ُك٤حض ْٜجُٔٓطورِ٤س ٌ٤ُٝطٓرٞج جُطؿحٌخ جُٔطِٞذس ٝجٌُِٔحش جُلحػِس
ًٓ٣ ٢طط٤ؼٞج جالْطٍٔجٌ ك ٢جُك٤حز ٝجُطـِد ػِ ٠جُظؼٞذحش  ٖٓٝ .جُِْٔٓ ذ ٖٓ ٚجُ٘حق٤س جُؼِٔ٤س إٔ ٓىز

ؽلُٞس جالٗٓحٕ جُٔطكؼٍ ضٌ ٕٞؽِ٣ٞس ً٢ٜ٣ ٢ء ٗلُِٓ ٚلطٍجش جُٔورِس ك ٢ق٤حضٓ٣ٝ ٚطو٣ٝ ْ٤طٞجءّ ٓغ شى
ٝؾًخ جُك٤حز  ،ك٤ؿٔغ جًُنٍ٤ز جٌُحك٤س جُالَٓس ُك٤حض٤ٌ٣ٝ ٚق ٞ٣ٝجَٕ ؿٍجتُ ٙجُطر٤ؼ٤س ٓغ جقط٤حؾحضٚ
جالؾطٔحػ٤س ًٔ ،ح إٔ جُطلَ ٣طؼِْ ٣ٝورَ جُطؼِٔ٤حش ذُٜٓٞس هرَ ذِٞؿ ْٖ ٚجُكحو٣س ػشٍ  ،كٌِٔح ًرٍ جُطلَ
ٝضهطٍٓ ٠قِس جُطلُٞس ْ٤ظرف جُطٍذ٤س ٝجُطؼِ ْ٤أطؼد ٝجزإٗظ٤حع ُألٝجٍٓ طؼرح ً ذ٘لّ جُىٌؾس ًُُ .ي
ػِ ٠أ٤ُٝحء جألٓٝ ٌٞجُٔؼِٔ ٖ٤جزإٛطٔحّ ذٍٔقِس جُطلُٞس ٝجالْطلحوز ٜٓ٘ح ك ٢ؿٍِ ذً ٌٝجُو ٟٞجٍُٝق٤س
ٝجُؿٓٔ٤س ٝجالٗٓحٗ٤س ٌْٞٝل جُؼحوجش جُكٓ٘س ٝجُظلحش جُكٔ٤ىز ُى ٟجألؽلحٍ  .كؼ٘ىٓح ٣ٍ٣ى هرطحٕ جُٓل٘٤س
جزإذكحٌ ك ٢جُٔك٤ؾ جُٔطالؽْ ٜ٣ٝىف ئًُٛ ٠ج جُٓلٍ جُِٔ٢ء ذحُٔهحؽٍ ٣ؿد ػِ ً٘ٓ ٚ٤جُرىج٣س جٕ ٣ؼى ُ٘لٓٚ
ْل٘٤س ٓكٌٔس ضٌ٘ٓ ٕٞحْرس ُطكو٤ن ًٛج جُٜىف ٣ٝؿد إٔ ٣أنً ؾٔ٤غ جقط٤حؾحض ٚجُالَٓس ٓوحذَ ضالؽْ
جالٓٞجؼ ُ٤وحٜٓٝح ًٔوحٓٝس جُؿرَ ٝجٕ ال ٓ ُّٜ٘٣وحذَ جُطٞكحٕ ٝجُؼٞجطق جُشى٣ىز ً٣ ٢ظَ ئُٛ ٠ىكٚ
ذأٓحٕ

ذًٜج جُو٤حِ ٗٓطط٤غ جٕ ٗو ٍٞػ٘ىٓح ِ٣و ٢أ٤ُٝحء جالٓ ٌٞجُٔكطٍٓ ٕٞأؽلحُ ْٜك ٢ذكٍ جُٔؿطٔغ جُٔطالؽْ
٣ؿد ػِ ْٜ٤إٔ ٤ٜ٣ثٞج ُ ْٜؾٔ٤غ جُِٞجَّ جُؼٍ٣ٌٝس ٝجُْٞحتَ جُط ٢ض٘ؿٝ ْٜ٤ضٞطِ ْٜئُ ٠شحؽ٠ء جُ٘ؿحز
ذأٓحٕ ٣ٝطهطٞج جُطٍ٣ن جُِٔ٢ء ذحُكٞجوظ  .كرؼغ ج٥ذحء ٝجألٜٓحش ال ٣ؼطٞج أ٣س ج٤ٔٛس ُ ًٜٙجُلطٍز جُٜٔٔس
ٖٓ ق٤حز جالٗٓحٕ ٓؼطوى ٖ٣ذأٗ ٚػ٘ىٓح ٌ٣رٍ ٣ٝؼوَ ْٓ٤طط٤غ جٕ  ُ٤ٔ٣ذ٘لٓٓ ٚحيج ٣ؿد جٕ ٣لؼَ ٤ًٝق ٣ؼ٤ش
ك ًٙٛ ٢جُك٤حز  .ئٕ جٓػحٍ ٛإالء جُ٘لً ِٞحُرٓطحٗ ٢جًُ ١ال ٣ؼط٘ ٢ذحُ٘رطس جُظـٍ٤ز ٝال ٜ٣طْ ذطٍذ٤طٜح ٝال
٣ؿؼَ جُلٍع جُٔؼٞؼ ٓٓطؤ٤ح ً ػِ ٠أَٓ جٕ جُشؿٍز ػ٘ىٓح ض٘ٔٝ ٞضٌرٍ ٝضظرف ه٣ٞس ْطٓطو ٖٓ ْ٤ضِوحء ٗلٜٓح

٣و ٍٞجُؼحُْ جُش ( ٍ٤ٜؾُٞ ٕٞى :جٕ ػٔ ٍ٤جُطلَ ًِٞقس ذ٤ؼحء ٗو٤س ذك٤ع  ٌٖٔ٣جٕ ٌ٣طد جٍُٔذ٢
ذطرحش ٍ٤جُطٍذ٤س ٓح٣شحء ٤ً ٍْْ٣ٝلٔح ٣كِٝ ، ُٚ ٞهى ه ً٘ٓ َ٤جُوىّ أ٣ؼح ً إٔ جُؼِْ ك ٢جُظـٍ ًحُ٘وش ك٢
جُكؿٍ  .ألٕ جزإٗٓحٕ ؽروح ً ُِطٍذ٤س جُط ٢ضِوحٛح ًٓ٘ ٗؼٓٞس أظلحٌٝٝ ٙكوح ً ُِطٍ٣وس جُط٣ ٢ؼطحو ػِٜ٤ح  ٍ٤ٓ٣ػِٜ٤ح
ؽٞجٍ ػٍٔٝ ٙضٌ ٕٞجُؼحوز ٓؼ ٚشٌٍ٣ط٣ٝ ٚظؼد ػِ ٚ٤ضًٍٜح  .كطٞذُ ٠ألؽلحٍ جًُ٣ ٖ٣كظ ً٘ٓ ٕٞجُظـٍ
ذحٛطٔحّ ٝضٍذ٤س جُٞجُىٝ ٖ٣جُٔؼٌِٔ٣ٝ ٖ٤طٓر ٕٞجٌُِٔحش جُلحػِس ٣ٝطظل ٕٞذحُظلحش جُكٔ٤ىز ًٓ٘ طـٍْٛ
ُطظرف  ًٙٛجُلؼحتَ جالٗٓحٗ٤س جٌُٔطٓرس ؛ شؿٍز ٓػٍٔز ك ٢جٌُرٍ ٘٣ٝشأ جُطلَ ػؼٞجً ٓل٤ىجً ٝطحُكح ً
ُِٔؿطٔغ  ،كٔٓطورَ جُٔؿطٔغ ٝجَوٛحٌٝ ٙقؼحٌض ٚهحتْ ػِ ٠أًطحف (أؽلحٍ جُ ّٞ٤ألٗ ْٜشرحخ جُـى ٝذًُي
٣ؿد ضٍذ٤طٗ ً٘ٓ ْٜؼٓٞس جألظلحٌ ضٍذ٤س قٓ٘س ٝضٞؾ ْٜٜ٤جُطٞؾ ٚ٤جُظك٤ف ئٕ ً٘ح ٗظرُٞ ٞػغ ٜٗح٣س ْؼ٤ىز
٥الّ ٓهحع ػحُْ جُّٞ٤

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الخامش
إن العالم بالنسبة ألطفالنا ؛ ماهو إال ّ مكان رابع ٌوجد به الكثٌر والكثٌر لعمله والتعلم وإكتساب المهارات
من خبلله  .فعندما ٌؤتً األطفال إلى هذا العالم  ،تكون عقولهم أشبه باإلسفنجة  ،فٌكونون مستعدٌن
إلمتصاص وتخزٌن كل المعلومات والتجارب والمهارات التً تؤتً فً طرٌقهم  .كما ٌكونون فضولٌٌن
وال ٌكفون عن طرح األسبلة التً تبدأ بكلمة "لماذا؟"  .وبإمكاننا أن نستمر فً إمداد تلك الشعلة فً
أطفالنا بالوقود حتى تبقى مشتعلة طوال حٌاتهم ٌ .قول الكاتب الكبٌر "روبرت فالجم "  " :طلب أحد
الضٌوؾ من العالم المعروؾ "أٌنشتاٌن" أن ٌُرٌه معمله  ،فإبتسم هذا الرجل العظٌم وأمسك بقلمه وأشار
به نحو رأسه " .
فمن المفٌد أن نعرض لك بعض الحقابق عن كٌفٌة عمل المخ قبل اإلنتقال إلى الطرق التً ٌتعلم بها
األطفال :
ٌ وجد بالمخ ما ٌقرب من مابة ملٌون خلٌة عصبٌة  .وكل واحدة منها تتصل بؤكثر من ألؾ خلٌة
أخرى .


الذكاء هو القدرة على التوصل إلى أنماط وعبلقات بٌن ما نعرفه بالفعل والمعلومات الجدٌدة .



ٌجمع المخ معلومات بمعدل  40ألؾ محفز لكل ثانٌة .

 نحو  %55من هذه المعلومات ٌتم الحصول علٌه من حواس البصر والسمع واللمس الخاصة بنا.
 المعلومات التً ٌتلقاها المخ تتجه إلى ذاكرة المدى القصٌر  ،وإن استطاع المخ استٌعاب هذه
المعلومات وفهمها فإنه ٌحولها إلى ذاكرة المدى الطوٌل  ،أما باقً المعلومات فٌنساها المخ .
ٌ متلك المخ المقدرة على تخزٌن كمٌة ؼٌر محدودة من المعلومات  ،فالكمٌة التً ٌستطٌع تخزٌنها
فً الٌوم تفوق تلك التً ٌستطٌع الكمبٌوتر معالجتها فً سنوات .


ٌؤخذ المخ نفس حجم ثمرة الجرٌب فروت .



من أهم العوامل المإثرة فً تطور المخ العوامل الوراثٌة والبٌبة المحٌطة .

 عملٌة التعلم نشطة دابما ً .
 التكرار هو مفتاح الحفظ .


تعمل االنفعاالت على " تثبٌت " المعلومات فً الذاكرة .
وهنالك حقابق مهمة ٌجب أن تعرفها عن مخ الطفل :



ٌبدأ مخ الطفل فً النمو منذ لحظة مٌبلده .



ٌصل األطفال إلى هذا العالم ولدٌهم رؼبة فً التعلم .

 عندما ٌبلػ الطفل عامه األول تكون قد تكونت بالفعل روابط المخ التً تحدد إلى أيّ مدى سٌكون
ماهراً ومبدعا ً وخبلقا ً .


ٌستقبل األطفال دون وعً منهم المعلومات من البٌبة المحٌطة .

ٌ تعلم األطفال بسرعة كبٌرة  ،فمخ الطفل البالػ من العمر ثبلث سنوات أكثر نشاطا ً بمرتٌن ونصؾ
من مخ االنسان البالػ  ،وٌظل نشطا ً للؽاٌة خبلل العشر سنوات األولى من عمر الطفل  .وٌبدأ " النظام
الكهربً " فً مخ الطفل فً التطور منذ مرحلة الوالدة وحتى عشر سنوات .
واآلن سنوضح كٌفٌة تعلم الطفل  :فالتعلم هو عملٌة نكتسب ونخزن من خبللها معرفة نستطٌع
استرجاعها عند الحاجة  .وهناك عدد من الطرق ٌتعلم بها األطفال :


ٌتعلم األطفال من خبلل المشاركة الفعالة والممارسة الفعلٌة .



ٌتعلم األطفال من خبلل محاولة القٌام بؤشٌاء بؤنفسهم  ،خاصة حٌنما ٌستخدمون أٌدٌهم .

 إنهم ٌتعلمون من خبلل تجربة األشٌاء فً العالم من حولهم .
 إنهم ٌتعلمون من خبلل اللعب .
 إنهم ٌحتاجون إلى الحرٌة لمتابعة األمور التً تثٌر اهتمامهم  ،فهذا سوؾ ٌساعدهم على تعزٌز
قدراتهم .
ٌ جب أن ٌمنح األطفال الفرصة لئلستكشاؾ  ،فإذا فرضت علٌهم الكثٌر من القٌود  ،فإنك بذلك سوؾ
تكبل ؼرابزهم الطبٌعٌة .
 إنهم ٌحتاجون إلى الفرصة للقٌام بنفس الشًء مرات ومرات حتى ٌستطٌعوا بعد ذلك فعله ألٌا ً وٌثبت
داخل ذاكرتهم .
ٌ جب تشجٌع األطفال على التحدث عما ٌفعلونه وعما ٌحدث حتى ٌتعلمون الكلمات التً تناسب
أفعالهم  .وكلما تحدثوا أكثر  ،كان ذلك أفضل .


ٌجب مساعدتهم على الربط بٌن ما ٌعرفونه بالفعل والمعلومات الجدٌدة .
وإن أردت أن ٌصبح طفلك متعلما ً ناجحا ً  ،فبلبد أن تضع فً إعتبارك العوامل التالٌة :

 لتكن توقعاتك عالٌة  :توقع دوما ً نجاح طفلك  .فإٌمان طفلك بقدرته على النجاح ٌبدأ من إٌمانك أنت
بؤنه سٌحقق نجاحا ً .
 حفز طفلك  :فرؼبة طفلك فً أن ٌنجح لها نفس أهمٌة قدرته على النجاح .

 ن ِّم داخله حب القراءة  :فما أجمل منظر أحد الوالدٌن وهو ٌساعد طفله فً إختٌار كتاب مفٌد لشراءه
من المكتبة وذلك من مصروفه المدرسً .
 ال تكؾ عن التحدث إلٌه  :بخصوص أيّ شًء وكل شًء  .تحدث معه عما تفعله  ،وعما ٌفعله هو
وعما ٌفعله اآلخرون  ،واألحداث الجارٌة  ،وما ٌحدث حولك  ،والكتب التً تقرإها  ،وبرامج التلفاز ،
ومشاعره  .وأنا متؤكدة من أنك فهمت ما أود قوله ! لقد أثبتت البحوث أن باستطاعتك دعم حب طفلك
للتعلم عن طرٌق تبادل األفكار بٌنك وبٌنه .
 نم المرونة فً طفلك  :وهً القدرة على الرجوع خطوة والمحاولة مرة أخرى واإلستمرار فً
المحاولة حتى ٌنجح .
 ساعد طفلك على إكتساب خبرة واسعة  :عن طرٌق السفر وممارسة األنشطة االستجمامٌة
وإستكشاؾ البٌبة من حولهم  .فلقد إكتشؾ العلماء أن أطفال القرى أكثر ذكاء وخبرة وجرأة ودقة فً
المبلحظة من أطفال المدٌنة  .والسبب ٌعود لزٌادة فرص اإلستكشاؾ لدى أطفال القرٌة عن نظابرهم فً
المدٌنة .
 دعِّم طفلك  :فتقدٌم الدعم البلزم هو العصا السحري الذي ٌشكل مستقبل الطفل  .ألنه ٌعزز ثقة
الطفل بنفسه وهو على األرجح أهم مهمة نقوم بها كآباء ألطفالنا  .فهنالك مثل قابل  ":تصبح لدٌنا
فراشات حٌنما نطعم الٌرقات ولٌس عندما نلصق أجنحة فوقها " .فنحن نستطٌع بناء الثقة بالنفس بؤطفالنا
بدعمهم وتقدٌرهم وقبولهم كما هم  .فلدى كل واحد منا مواهب خاصة  .وتزداد ثقتنا بؤنفسنا حٌنما نتقبل
ونقدر ونعزز أوجه تفرد الطفل

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الضادس
إن دٌنامٌكٌة تعلٌم األطفال تختلؾ بإختبلؾ المجتمعات ولكن أرى أن الجمٌع ٌوافق على أن مفتاح
النجاح أليّ خطة تعلٌمٌة هو تثقٌؾ المجتمع وأولٌاء األمور وتدرٌب المعلم  .فعلى كل فرد فً المجتمع
أن ٌنظر لكل طفل على إنه مخلوق فرٌد ونادر من صنع هللا سبحانه وتعالى ولدٌه مواهب وطاقات
وقدرات خاصة اختصه بها هللا ( فالكل ٌمتلك مواهب وهبات ربانٌة بناءة وقٌّمة وتستحق التقدٌر
واإلهتمام ) وإنها تختلؾ عن تلك الخاصة باآلخرٌن  .واألهم من هذا كله هو الفهم بؤن لكل طفل قدرة
على المعرفة والتطور المادي والروحانً  ،وال ٌوجد طفل ؼٌر قابل لئلصبلح  ،فكلهم صالحون
وبإستطاعتهم أن ٌطوروا صفاتهم وأخبلقهم ومهاراتهم وسلوكٌاتهم  .ولتوضٌح هذه المقدمة دعونً
أضرب لكم مثبلً من الحٌاة  :فهنالك طفل بمثابة الشمعة ( لدٌه القابلٌة والقدرة على إعطاء الضوء ) ،
وهنالك طفل بمثابة قلم رصاص ( لدٌه قابلٌة الكتابة والرسم ) ،وهنالك طفل آخر بمثل الكوب ( لدٌة
طاقة وقابلٌة التخزٌن واإلمتبلء والحفظ )  .فعلى كل معلم ( المجتمع  /الوالدٌن  /األساتذة التربوٌٌن ) أن
ٌبحثوا فً داخل كل طفل /طالب لٌجدوا مواهبهم وطاقاتهم وقابلٌاتهم لٌرعوها وٌنموها  .فالشمعة لدٌها
القابلٌة لئلنارة ولكن هل ٌعنً ذلك أن الشمعة ستعطً الضوء من تلقاء نفسها  ،أم أن علٌنا إشعالها ( مع
أنها تمتلك القدرة الكامنة والمكنونة بداخلها إلنارة محٌطها حتى وهً مطفؤة  ،ولكن ٌجب إعطابها الشعلة
األولٌة حتى تقوم بوظٌفتها ) .ولكن هل نستطٌع أن نفعل نفس الشًء مع قلم الرصاص ؟ هل ٌظهر
طاقات قلم الرصاص حٌنما نشعله كالشمعة  ،أم أن لقلم الرصاص طاقة أخرى وعلٌنا إبراز قابلٌته
بإسلوب آخر؟ فعلٌنا إذن أن نبري قلم الرصاص ونوفر له الورق كً ٌُظهر الطاقة الكامنة بداخله  .كما
أن أسلوب التعامل مع الشمعة و إحتٌاجات قلم الرصاص ٌختلؾ عن إحتٌاجات الكوب بنفس درجة

إختبلؾ قدراته وطاقاته وقابلٌاته  .فلنرجع ثانٌة ونفكر فً قدرات األطفال أن بعض قدراتهم تكمن فً
المواهب الخاصة التً ٌمتلكونها  ،فهناك طفل قادر على الجري السرٌع والثانً لدٌه صوت جمٌل
والثالث لدٌه موهبة فنٌة رابعة واآلخر تكمن فٌه المقدرة العلمٌة الفذة  .فدور المعلم هو البحث بداخل كل
طالب من طبلبه لٌجد مواهبهم الكامنة المكنونة فٌهم وٌساعدهم فً تطوٌرها  .وكما ذكرنا سابقا ً فإن
المعلم بمثابة صاحب منجم ملًء باألحجار الكرٌمة علٌه إكتشافها وإستخراجها بكل دقة وحذر وخبرة .
وهذه المهمة لٌست سهلة مع كل األطفال ولكن علٌه التزوّ د بزاد الصبر والمثابرة واإلستمرارٌة فً
المحاولة  .واألهم من هذا كله أن إكتشاؾ القدرات الروحانٌة وملكات فضابل األخبلق أهم وأصعب
بكثٌر من جمٌع تلك المواهب والقدرات االخرى .
إذن من الممكن أن ٌتحرك كل فرد من أفراد المجتمع وٌسٌر فً طرٌق الفهم واإلدراك وال ٌهم ان
ٌفهم الكل بمستوى واحد وحقٌقة واحدة  ،فالكل ٌصل إلى مرحلة معٌنة من الفهم واالدراك حسب
استعداده  ،أيّ الكل لدٌه االستعداد  ،فقط ٌجب علٌه أن ٌكون راغبا ً في إكتساب المعرفة ثم عليه السعي
للوصول إليه حٌنها فقط ٌصل إلى االستفادة  .وفً حال لم نحصل على نتٌجة من أيّ درس ووجدنا
التبلمٌذ نتٌجتهم صفر فهذا ٌعنً فقدان عامل الرغبة والسعي .
واألهم من هذا كله هو دور المعلم بؤن ٌجعل األفراد ٌفكرون ال أن ٌلقنوا األطفال وٌحفظوا الشًء
دون تفكٌر  .فإذا شجعهم المعلم أن ٌفكروا حتى لو لم ٌصل الكل إلى الجواب الصحٌح ٌكون التفكٌر
أفضل من أن ٌعطً التلمٌذ جوابا ً صحٌحا ً دون ان ٌكون نابعا ً من تفكٌره  .ألنه لم ٌحرك القوة المفكرة
لدٌه  ،ألن التفكٌر ٌجعل اإلنسان ٌنمو وٌترقى  ،فالهدؾ من التعلم لٌست جمع المعلومات  ،فالمعلومات
الٌوم نستطٌع أن نحملها معنا فً أيّ مكان كنا  ،فعالم التكنولوجٌا اآلن ٌخزن لك معلومات كثٌرة فً
قرص صؽٌر بإمكانك أن تحمله فً جٌبك وتحصل على االجابة على أيّ سإال بالضؽط على الزر  .بل
نحتاج إلى التمرٌن على التفكٌر ألن التفكٌر ٌساعد اإلنسان أن ٌصل إلى الحقٌقة  .فعلى األطفال أن
ٌتعلموا القوانٌن واألصول الروحانٌة والفضابل األخبلقٌة والعلوم والمهارات وٌطبقوها فً حٌاتهم
وٌفكروا فٌها و فً كٌفٌة تطوٌرها  .المقصود هنا لٌس أن نترك الطفل بنفسه لٌفكر بؤيّ طرٌقة ٌرٌد
واليّ نتٌجة ٌصل إلٌها  ،بل ٌجب أن ٌتعلم هذا النوع من التفكٌر  .وفً هذا السبٌل علٌنا إحترام تفرّ د
قدرات وطاقات كل طفل عن اآلخر  .وهنا ٌبرز أمامنا سإالٌن فً ؼاٌة الخطورة ؟ هل المناهج الدراسٌة
واألسالٌب التربوٌة الحالٌة تخدم هذا النوع من التفكٌر وتحترم هذا النوع من الخصوصٌة والتفرد فً
شخصٌة كل طفل من أطفالنا  /أم تعتبرهم جمٌعا ً نوع واحد من الكوب ٌجب ملإها بدرجة معٌنة من
المعلومات وحشوها بالمحفوظات ؟
ثانٌا ً  :ما هً النتٌجة الؽاٌة التً نهدؾ إلٌها من إحترامنا وقناعتنا بؤن كل طفل فرٌد فً شخصٌته
وقدراته ومواهبه وقابلٌاته وإعطابه كل ما ٌلزمه لصقل تلك الشخصٌة والقدرات الربانٌة والمواهب
وتوفٌر الجو واألرضٌة الصالحة لنمو تلك القابلٌات ؟ الجواب بكل سهولة وبإٌجاز  :بإظهار اإلحترام
والقناعة قوالً وفعبلً نحو قدرات أطفالنا المختلفة فإننا نضع حجر األساس لمجتمع لن ٌقبل إهانة أفراده ،
ألن هإالء األطفال هم الذٌن ٌحملون بذور الشخصٌة التً سٌكون علٌها المجتمع فً المستقبل فبتربٌة
األطفال سنمتلك القدرة على إزاحة جمٌع العراقٌل التً تقؾ حالٌا ً فً طرٌق تطورنا كؤفراد وكمجتمعات
حٌث سٌكبر هإالء األطفال الذٌن ٌتمتعون بإحترام الذات لٌرفضوا أٌة سلوكٌات عنٌفة ومتحٌزة وؼٌر
أخبلقٌة ومنافٌة لرفعة مقام اإلنسان  .وفً المقابل سٌحترمون حقٌقة تفرد اآلخرٌن وتفرد آرابهم
ووجهات نظرهم .وبالتالً لن ٌشعرون بالتهدٌد حٌنما ٌصادفون افراداً ٌخدمون الوطن معهم وهم
مختلفٌن عنهم بالرأي والشخصٌة والثقافة والفكر بل سٌتقبلون فكرة بناء مجتمع على أساس الوحدة فً
التنوع .

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الضابع
عندما ندخل فً أيّ صؾ فً المدرسة نرى أن األطفال كلهم فً مرحلة دراسٌة واحدة وأعمارهم موحدة
وٌدرسون منهجا ً واحداً وٌلبسون ز ٌّا ً موحداً ولكن هناك إختبلؾ وتفاوت بٌن أطفال الصؾ الواحد من
حٌث األخبلق واإلستعداد والقابلٌة واإلدراك  .ألن أخبلق النوع اإلنسانً تنقسم إلى ثبلثة أقسام :
 -1األخبلق الفطرٌة .
 -2األخبلق الموروثة .
 -3األخبلق اإلكتسابٌة ( التً نحصل علٌها بالتربٌة والتعلٌم ).
أما األخبلق الفطرٌة وإن كانت الفطرة اإللهٌة خٌراً محضا ً ولكن إختبلؾ األخبلق الفطرٌة فً اإلنسان
ناشا عن تفاوت الدرجات  ،فكلها خٌر أما بحسب الدرجات هً بٌن حسن وأحسن  ،كما أن لجمٌع النوع
اإلنسانً إدراكا ً واستعداداً  ،ولكن ٌتفاوت اإلدراك واالستعداد والقابلٌة فٌما بٌن النوع اإلنسانً  ،وهذا
واضح  ،مثبلً هناك أطفال فً بٌت واحد وفً محل واحد وٌتربون فً ظل عابلة واحدة وتحت هداٌة
أبوٌهم وٌؤكلون من ؼذاء واحد ولكن نشاهد التفاوت بٌن هإالء اإلخوة فؤحدهم ماهر فً الفنون واآلخر
متوسط وؼٌره متؤخر  ،إذاً صار من المعلوم أن التفاوت فً الدرجات موجود فً أصل الفطرة  ،وأن
تفاوت القابلٌة واالستعداد مشهود  ،ولكن لٌس هذا التفاوت من وجهة الخٌر والشر بل هو مجرد تفاوت
فً الدرجات  .أما النوع الثانً من تفاوت األخبلق ٌعود للوراثة والعوامل الوراثٌة وضعؾ أو قوة مزاج
األبوٌن  ،بمعنى لما ٌكون مزاج األبوٌن ضعٌفا ً ٌكون أطفالهما مثلهما  ،وإن كانا قوٌٌن فؤطفالهما
ٌكونون نشٌطٌن  ،وكذلك ٌكون لطهارة الدم حكم كلً  ،ألن النطفة الطٌبة كالجنس األعلى الذي ٌوجد فً
النبات والحٌوان أٌضا ً وباألخص فً عالم الخٌول .
أما فً عالم البشر فإننا نبلحظ أن األطفال الذٌن ٌولدون من أب وأم ضعٌفٌن وعلٌلٌن ٌبتلون طبعا ً
بضعؾ فً البنٌة وضعؾ فً العصب وهم عجولون فبل صبر لهم وال جلد وال ثبات وال همة  ،ألن
ضعؾ األبوٌن ووهنهما ٌصٌر مٌراثا ً لؤلطفال  .والمهم أن نعلم أن هنالك نوعٌن من الصفات والمواهب
الوراثٌة  :صفات وأخبلق وراثٌة جسمانٌة و روحانٌة  .فمثبلً هناك ابناء ٌشبهون آبابهم من حٌث الجسد
والشكل ولكنهم ٌختلفون عنهم من حٌث األخبلق والوجهة الروحانٌة  .وخٌر مثال ٌوضح لنا هاتٌن
النوعٌن من الصفات الوراثٌة هو الرجوع لتارٌخ األنبٌاء فمثبلً  :سبللة سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم  ،فإن
أبنابه كانوا ٌشابهون أبٌهم جسداً وأخبلقا ً وروحا ً  .فلذلك نرى أن هللا قد َمنَّ على تلك السبللة بؤن ٌنحدر
جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن من سبللتهم  .إذاً صار من المعلوم أن األخبلق الوراثٌة موجودة اٌضا ً  ،بحٌث
إذا لم ٌكن هناك تطابق فً األخبلق فإنه ال ٌعتبر من الوجهة الروحٌة من تلك السبللة  ،ولو إنه من
الوجهة الجسمانٌة من تلك السبللة وخٌر مثال على ذلك كنعان فإنه ال ٌعد من سبللة سٌدنا نوح علٌه
السبلم ؛ ألنه ٌختلؾ عنه كل اإلختبلؾ من حٌث الروح واألخبلق والمبدء  .وقد نزل فً سورة هود ":
ونادى نو ٌح ربه فقال رب إن ابنً من أهلً وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمٌن ( )45قال ٌا نوح إنه
لٌس من أهلك إنه عم ٌل ؼٌر صالح فبل تسبلن مالٌس لك به علم إنً أعظك أن تكون من الجاهلٌن " .
أما التفاوت الثالث فً األخبلق فهو من الناحٌة اإلكتسابٌة ومن حٌث التربٌة والتعلٌم وهذا عظٌم جداً .
ألن التربٌة والتعلٌم ٌجعل الجاهل عالما ً والجبان شجاعا ً والؽصن األعوج مستقٌما ً وفواكه الجبال
والؽابات المُرّ ة حلوة لذٌذة  ،والوردة ذات خمس ؼبلالت تصبح ذات مابة ؼبللة وبالتربٌة تتمدن األمة
الم توحشة  ،حتى الحٌوان فإنه بالتربٌة ٌقلد اإلنسان فً حركاته وأعماله  .وبما أن اإلنسان له بعدٌن
روحً ومادي فإنه بحاجة إلى الرقً المادي والروحانـً معا ً ( أيّ إلى التربٌة الروحانٌة والتربٌة
المادٌة)  .التربٌة المادٌة هً تحصٌل العلوم والفنون والمهارات على ٌد معلم ماهر متدرب  .أما التربٌة

الروحانٌة هً عبارة عن تربٌة القلوب واألخبلق بالفضابل اإلنسانٌة والكماالت المعنوٌة  .والطفل بحاجة
إلى اإلثنتٌن وإذا لم ٌُربَّ فإنه ٌكون فً نهاٌة التوحش  ،فالطفل بمثابة الجوهرة  ،قد اودع فٌه الخالق
صفات وأخبلق فطرٌة و وراثٌة  ،ستظهر وتتجلى لمعان هذه الجوهرة البدٌعة بواسطة التعلٌم والتربٌة
فهً التً تجعل اإلنسان إنسانا ً وإذا ترك على الطبٌعة فإن سابر صفاته األخرى ستزول على مر األٌام ،
أو ستؽوص فً رمال الزمان  .وإذا تربى اإلنسان تربٌة مادٌة و جسمانٌة وحُ ِر َم من التربٌة الروحانٌة و
األخبلقٌة فإنه سٌنشؤ حٌوانا ً مفكراً  ،فتخٌلوا المجتمع ٌعٌش فٌه مجموعة من الحٌوانات العاقلة والمفكرة
بالطبع سٌتحول المجتمع إلى ؼابة وٌسودها قانون الؽابة أال وهو ( البقاء لؤلقوى ) وهذا ٌنافً قول الحق
تعالى عن أصل اإلنسان (لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم ) صدق هللا العظٌم

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الثامن
أن جمٌع الكابنات ( جماد  ،نبات  ،حٌوان  ،إنسان ) محتاجة إلى التربٌة  ،فمثبلً نبلحظ أن النبات مهما
كان ضعٌفا ً فإنه ٌزداد قوة عند اإلعتناء به  .وأن األزهار مهما كانت صؽٌرة تصبح كبٌرة بفضل التربٌة
والشجرة عدٌمة الثمر حٌن تربونها تصبح مثمرة واألرض الملٌبة باألشواك حٌن تربونها تصبح حدٌقة
الرٌاحٌن  ،والحٌوان ٌنقلب بالتربٌة من حال إلى حال والحٌوانات الوحشٌة حٌن تربونها تصبح ألٌفة
أنٌسة  .إذن أتضح أن للتربٌة والتعلٌم تؤثٌراً فً جمٌع األشٌاء ولكن تؤثٌرها أعظم فً عالم اإلنسان .
واإلنسان بدون التربٌة حٌوان بل أحط من الحٌوان  .وأكرر لكم بؤن اإلنسان ببل تعلٌم وتربٌة ( روحانٌة
قبل الجسمانٌة ) ٌكون أدنى شؤنا ً وعقبلً من الحٌوان  .والدلٌل على ذلك :
 -1ما حدثت فً العالم اإلنسانً من ضراوة وإفتراس لم تحدث فً العالم الحٌوانً ألن كل حٌوان
ٌفترس كل ٌوم حٌوانا ً واحداً لطعامه أما اإلنسان فإنه ٌُبٌد فً الٌوم الواحد مابة ألؾ نفس وٌنهب وٌذل
وٌاسر وٌخرب المساكن والمبلجىء .
 -2إن الحٌوان عندما ٌفترس فإنه ٌفعلها من أجل طعامه  ،فمثبلً الذبب ٌفترس حمبلً ألكله ألنه إن لم
ٌفعل ذلك ٌمت من الجوع ألنه من آكبلت اللحوم  ،ولكن إنسانا ً ٌسبب تمزٌق ملٌون نسمة ثم ٌسمً نفسه
بالفاتح والشجاع والمقدام  ،ونحن نتهم الحٌوان المسكٌن بهذه التهمة  .مع إنه مضطر من أجل طعامه إلى
الصٌد أما اإلنسان فلٌس محتاجا ً لذلك فلدٌه من األطعمة واألقوات ما ٌكفٌه ولكنه لمجرد الطمع وحب
الشهرة والصٌت ٌسفك الدماء .
 -3الحٌوان المفترس ( الذي ٌفترس فً الٌوم الواحد حٌوانا ً واحداً  /وذلك لسد جوعه ) ال ٌصٌد من بنً
جنسه وال ٌفترس من بنً نوعه  ،بل ٌفترس حٌوانات من جنس آخر لٌكون طعاما ً له  .فالذبب مهما إشتد
توحشه ال ٌفترس ذببا ً آخر ،واألسد ال ٌفترس شبله  .فً حٌن أن الرجل الواحد ٌتسبب فً قتل عشرات
اآلالؾ من النفوس البرٌبة فً ٌوم واحد ( و من أبناء جنسه )  .إذن اإلنسان الؽافل الظالم عدٌم التربٌة
والتعلٌم أشد إفتراسا ً من الحٌوان .
 -4الحٌوانات ال تتنازع مع بعضها البعض بسبب اللون والنوع والعرق و ..فنحن نرى الحٌوانات
المختلفة األلوان تعٌش مع بعضها البعض متآلفة .ولٌس بٌنها تمٌٌز فً النوع فؤؼنام الشرق ترعى مع
أؼنام الؽرب والطٌور مختلفة األلوان تطٌر وتتآلؾ مع بعضها البعض فبل ٌنظر إلى اآلخر بعٌن الؽرٌب
وال ٌعتبره أجنبٌا ً بل ٌرعى بعضها مع البعض اآلخر فً منتهى األلفة والوبام ولٌس بٌنها نزاع عنصري
وال نزاع قومً  ...فمثل هذه األمور ال تكون سببا ً لوجود هذه األوهام بٌن الحٌوانات المجردة من
الشعور والعقل والعلم والتربٌة والدٌن  ،فهل ٌلٌق باإلنسان أن ٌتبع مثل هذه األوهام ؟

 -5الحٌوانات المفترسة الضارٌة ال تتقاتل من أجل التراب وإنما ٌقنع كل منها بموضعه  ،فالذبب ٌقنع
بوكره  ،والنمر ٌكتفً بمؽارته  ،واألسد بعرٌنه  .وال ٌفكر أيّ حٌوان فً التعدي على حق اآلخرٌن  ،فوا
اسفاه لئلنسان الؽاشم الذي لو تسلط على جمٌع األوكار لظل ٌفكر فً وكر آخر ٌستولً علٌه  .وعلى
الرؼم من أن هللا خلق البشر إنسانٌٌن وحباهم العقل والعلم والدٌن إال أنهم أصبحوا أسوأ من الحٌوانات
المفترسة .
إذن صار من الواضح لنا أن التربٌة والتعلٌم ( الروحانً واألخبلقً ثم العلمً والمادي ) ضروري
لكل فرد فً المجتمع وألطفالنا بوجه الخصوص لكً نبنً قاعدة متٌنة لمجتمع سلٌم روحٌا ً وجسمانٌا ً .
فؤطفال الٌوم هومسبولٌن الؽد  .فٌجب علٌنا إٌبلء األهمٌة القصوى بتوعٌة الوالدٌن  ،وتدرٌب المعلمٌن ،
وتحدٌث المناهج العتٌقة لتناسب تتطلعات هذا العصر ال تجدٌد الطبع والنشر لنفس الكتب التً بٌّنت
عجزها بوضوح وإفبلسها السافر من خبلل مانراه الٌوم فً مدرسة الحٌاة وكٌفٌة تطبٌق أولبك الذٌن
درسوها وأمتحنوها فً مٌدان العمل والممارسة  .وإدخال أسلوب الفن واللعب فً تعلٌم األطفال المفاهٌم
األخبلقٌة والفضابل المعنوٌة  ،بدالً عن أسلوب الوعظ واإلرشاد األبوي القاسً واإلستفزازي  .ألنه تبٌّن
لنا من خبلل عقود من التجربة المٌدانٌة أن اإلنسان ال ٌستجٌب لؤلوامر بالضؽط واإلستفزاز والتلمٌح
والخوؾ والعقاب  .بل بالمحبة والرؼبة والتشوٌق وتوضٌح الطرٌق له باألمثلة الجمٌلة المفرحة .
فاإلنسان مخلوق ٌنجذب للجمال  .وكل ما ٌقرب اإلنسان هلل جمٌل وٌجلب السرور وٌؽذي الروح والقلب.
فلماذا نحوله لصٌؽة مخٌفة ٌشمبز منها األطفال  ،أيّ لماذا نضرب لؤلطفال أمثلة مخٌفة ( كعذاب القبر،
والسحلٌة والنار ) ...لتوصٌلهم وتقرٌب قلوبهم الشفافة إلى باربهم  .ألٌس هللا جمٌل ٌ ،حب الجمال ؟
وألسنا متحدٌن فً الهدؾ من التربٌة والتعلٌم وهو خلق جٌل و ّقاد الضمٌر مشتعل الروح ومتحد القلب
فً خدمة البشرٌة رافض لكل الفساد األخبلقً مُبؽض للعنؾ وإهانة كرامة اإلنسان  ،متسلح بالفضابل
مزود بالعلم والعقل والدٌن ٌ .حترم تفرد شخصٌة وثقافة وفكر ورأي كل فرد فً مجتمعه ألنه ٌإمن بؤن
كل إنسان خلقه هللا فرٌداً من نوعه ووهبه ال ُنبل والشرؾ .

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء التاصع

إن العلم هو أعظم موهبة هللا لعالم البشرٌة  ،وبالعقل والعلم ٌمتاز اإلنسان عن سابر الكابنات  .وبهما
ٌكتشؾ ؼوامض أسرار الكون وٌطلع على كوامن وخباٌا القرون الماضٌة  .وبه ٌُبدل ظلمة األرض إلى
نور فٌتنور جمٌع اآلفاق بؤنواره  .تخٌلوا لو حظً جمٌع أطفال العالم ( ذكوراً وإناثا ً ) بالتربٌة والتعلٌم
الروحانً والمادي ؛ فسوؾ ٌكون لكل واحد منهم دور فً رقً العالم حٌنها تصبح الكرة األرضٌة جنة
هللا .
ولكن لؤلسؾ نجد الٌوم أن أساس التربٌة والتعلٌم وضع على قاعدة التنافس  ،فالطفل ٌسعى ان ٌكون
هو الممتاز واألول على الجمٌع واألحسن والمتقدم على الكل  ،بحٌث ال ٌكون هناك أحداً أفضل منه  ،إن
التركٌز على هذا الهدؾ والتفكٌر فٌه ٌجعل التلمٌذ ٌفكر فً أن ال ٌكون هناك شخص آخر ٌؽلبه فٌؽفل
عن الموازٌن األخرى كما أن األساتذة والمدراء أٌضا ً واقعون تحت تؤثٌر هذا الموضوع بشتى األسالٌب
والطرق  .والنتٌجة نجد التبلمٌذ ٌنجحون بؤعلى الدرجات ولكن بعد ذلك لو تسؤلهم عن أيّ معلومة
درسوها تجدهم ال ٌتذكرون شٌبا ً  ،ألن هدفهم لم ٌكن التعلم بل إحراز المركز األول  .وهكذا نؽفل عن
مصالح العموم ألن الهدؾ ٌدور حول ( األنا ) وفً النظم االجتماعٌة الٌوم نجد أن كل شًء ٌدور حول
هذا المفهوم ؛ كٌؾ أكون فقط أنا مرتاحاً؛ مسروراً ؛ ناجحا ً  ،كؤن البقٌة لٌسوا مرتبطٌن بً وال ٌهمنً

أحد .كل شًء فً العالم ٌروج هذا الهدؾ  ،مثبلً فً مباراة كرة القدم رؼم إننا نجد هناك تعاونا ً إال أن
فكرة التعاون مركزة فً فرٌق ضد فرٌق آخر وأخٌراً هما فرٌقان  ،فرٌق منهم متعاون كً ٌؽلبوا الفرٌق
اآلخر والفرٌق الثانً دافعه أن ٌكون فً المركز األول  ،فكل األلعاب مبنٌة على هذا النظام أيّ نظام
الؽابة  .واإلنسان فً هذا النظام لٌس سوى حٌوان مفكر .

ولتوضٌح هذا المفهوم سؤضرب لكم مثبلً  :لنتصور المجتمع كهٌكل إنسان بحٌث ٌعمل وٌتعاون جمٌع
أعضاءه وأجزاءه مع بعضهم البعض  .ولكن تخٌلوا لو قلبنا هذا المٌزان  ،مثبلً أن اللسان ٌبقى وحٌداً
وٌقول أنا ال أتعاون مع بقٌة األجزاء  ،والٌد تقول سؤبقى وحٌدة وال أعمل على توصٌل الطعام إلى الفم ،
أو بفرضٌة أخرى لو أن كلٌة اإلنسان تقول أنا أرٌد أن أكون مثل العٌن ظاهرة للعٌان  ،لماذا علًّ أن
أعمل بكل سرعة وهمة وأكون مخفٌة عن أنظار العموم ،ولماذا ال أكون جمٌلة مثل العٌن ؛ أو تخٌلوا لو
أن القلب إشترط على بقٌة أعضاء الجسم أن ٌعمل إذا إختاروه ربٌسا ً وقابداً لهم  ،وفً حال رفضهم
لشرطه الوحٌد فإنه سٌتوقؾ عن أداء وظٌفته  ،ماذا كان ٌحدث ؟ بالضبط هذا ما سٌنتج عن تربٌة
األطفال فً جو من التنافس والسباق لكسب المركز والمنصب وزرع حب ( األنا ) فٌهم  .ألم نتعمق فً
بٌان الرسول الكرٌم (ص) حٌنما ضرب لنا مثل الجسد الواحد لتوضٌح فكرة إرتباط المجتمع بعضه مع
بعض وشرح لنا أن مثل المإمنٌن فً توا ّدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى
له سابر الجسد بالسهر والحمى ؟ لماذا إختار الرسول مثال علمً مع إنه كان قادر بضرب أمثلة أخرى
أقرب لحٌاة األوابل مثل فكرة الجٌش والحرب والؽزوة ؟ ألنه كان ٌرٌد لنا أن نمتزج ونتعاون مع بعض
دون وجود فكرة ( األنا ) و(المنصب ) و(لما وبما ).

إذاً دور التربٌة والتعلٌم مهم جداً ومسإلٌة المعلمٌن مسإولٌة خطٌرة وهامة وخاصة تدرٌس وتعلٌم
األطفال فً السنٌن األولى  ،فإن تربٌتهم على الصفات والفضابل األخبلقٌة الروحانٌة اهم األشٌاء ألن
المعلومات سوؾ ٌكتسبونها الحقا ً  .وعلٌهم تشوٌق األطفال على التعاون مع بعضهم البعض فً هذا
الطرٌق والتركٌز على فضٌلة اإلٌثار والتضحٌة و مساعدة اآلخرٌن  .ولكً ٌؽرسوا هذه المفاهٌم فً
قلوب أطفالنا قبل عقولهم علٌهم أن ٌضربوا لهم أمثلة وقصص معبرة  ،فما أجمل مثال الشمعة لؽرس
مفهوم اإلٌثار فً نفوسهم الطاهرة البرٌبة  ،فعلى المعلم أن ٌرسم الشمعة على السبورة وٌربط بٌن
صورة الشمعة وفضٌلة اإلٌثار على هذا النحو  :أن الشمعة لكً تنٌر لنا الطرٌق ُتقلّص من حٌاتها
و ُتضحً بعمرها قطرة قطرة إٌثاراً منها كً تإدي واجبها وتنٌر لآلخرٌن الطرٌق  .ثم ٌطلب منهم أن
ٌرسموا الشمعة وٌلونوها بؤلوان زاهٌة لكً تترسخ فً أذهانهم هذا المثال كما أن للرسم والتلوٌن فوابد
جمة منها :اختبار لقدراتهم الفنية و تخلق لديهم حس الجمال واالنجذاب له  ،كما أن الحرية في اختيار
االلوان تبرز مافي ضمير الطفل وتخلق لديهم الذوق .

ثم ٌدعمها بسرد حكاٌة معبرة فالقصص  :توضح المبادئ الروحانٌة وترشدهم لكٌفٌة تطبٌق تلك
المبادئ كما توضح لهم ثواب العمل الطٌب وعواقب العمل السًء بحٌث ٌستفٌد األطفال من األفكار التً
تتضمنها القصص و تؽذي حس الخٌال لدى الطفل وتعطٌهم تجارب وإن لم ٌعٌشوها كما إنها تبقى مثال
حً فً أذهانهم تصحى حٌن رإٌة موقؾ مشابه  .كما أن اللعب ٌجب أن ٌكون ذات هدؾ تعلٌمً ؛ال أن
ٌكون لمجرد تضٌٌع الوقت فعن طرٌق اللعب ( أقصد هنا اللعب التعلٌمٌة التعاونٌة ولٌس اللعب التنافسٌة
الرابجة ) نستطٌع أن نعلم األطفال بعض الصفات والفضابل ألن اللعب وسٌلة جٌدة
للتعلم فاأللعابٌ :علمهم االنضباط ومراعاة القانون وعدم الخروج عن قواعد اللعبة كما ٌعلمهم التعاون +

العمل من أجل تحقٌق الهدؾ وٌعلمهم االنتباه  ،ويخلق لهم هدؾ مشترك وتولد الصداقة بٌن أعضاء
الصؾ وتبعد المشاحنات وتنسق المساهمات و الحركات كما تعلمهم التضحٌة وتنمً لدٌهم مواقؾ
معٌنة .والمهم أن يشعرالجمٌع بالنجاح عند إنتهاء اللعبة  .فالهدؾ أن نخلق إنسانا ً ٌسٌر فً طرٌق الكمال
وحصوله منوط بالتعاون والتآزر ولٌس التنافس ألن الهدؾ الؽابً من منظومة التعلٌم والتربٌة ٌجب أن
ٌكون خدمة هٌكل العالم البشري المنهك من لطمات الحروب والصراعات ومد ٌد العون للمجتمع
اإلنسانً المكتوي بحرارة الظلم واإلعتساؾ  .فبعد أن مررنا بتجارب مرٌرة وتخطٌنا وٌبلت الدمار
والقتال بالطبع إننا جمٌعا ً نود أن نضع حجر أساس متٌن وقوي لمجتمع متعاون مإمن بمبدأ الوحدة فً
ظل التنوع  .فؤطفال الٌوم هومسبولٌن الؽد .

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء العاشر

عندما نزرع البذرة الصؽٌرة بداخل األصٌص ؛ نبلحظ أن جذور تلك البذرة تمتد لؤلسفل بٌنما ٌنمو
النبات ألعلى  ،وبعد ذلك نقوم بنقله من األصٌص إلى الحقل الكبٌر لٌكبر وٌستفٌد الجمٌع من ثماره .
وبالمثل تماما ً فإن األطفال هم تلك البذور الطٌبة التً نزرعها فً البداٌة فً المدرسة ونسقٌها بالتربٌة
والتعلٌم ونؽذٌها بالفضابل المعنوٌة ونوجهها لتستمد الطاقة من أشعة محبة هللا ومن ثم ٌتم بالتسلسل إنتقال
ؼرس تلك الؽرٌسات إلى أرض المجتمع الكبٌر لتضرب جذورها بكل قوة ومتانة وعمق وتنمو فٌه بكل
همة ونشاط وتتفرع وتنتج ثماراً ناضجة فً ؼاٌة الحبلوة  .فالمدرسة هً المجتمع الصؽٌر  ،وكلما
ٌحدث فً المدرسة من إٌجابٌات وسلبٌات ستكبر وتتعاظم ثم تنتقل بكل سبلسة إلى حٌاة المجتمع بؤكمله .
لذلك ٌجب إٌبلء كل اإلهتمام بدقابق األمور التً تحدث بالمدرسة  ،كونها البٌبة األولى فً تربٌة وتنشبة
الطفل؛ بعد المنزل  .فٌذهب األطفال إلى دور الحضانة وهم صؽار وال ٌتركون المدرسة إال وهم فً
بداٌة سن النضج  ،مما ٌعنً إنهم ٌقضون جزءاً كبٌراً من سنوات تكوٌن الذات والشخصٌة وبناء الضمٌر
ونمو تفكٌرهم وثقافتهم فً المدرسة  ،كما أن المهارات والصفات الروحانٌة والعلوم التً ٌكتسبونها فً
المدرسة سوؾ تقودهم على تفجٌر أقصى طاقاتهم وتجعلهم ناجحٌن فً حٌاتهم  .وفً المقابل ستإثر فٌهم
جمٌع العوابق والعلل والمشاكل والسلبٌات الموجودة هناك  ،كما تإثر اآلفات والحشابش الضارة
والحشرات بحٌاة الؽرٌسات الصؽٌرة .

وبناء على ذلك ٌكون من حق كل طفل أن ٌنعم باألمان واإلستقرار والسرور والثقة وعدم الخوؾ من
حٌن خروجه من المنزل وحتى عودته إلٌها فً المساء  .لٌعٌش فً جو مبلبم إلكتساب التربٌة والتعلٌم .
فرأٌت من المحتم علًّ مناقشة أحد المشاكل الربٌسٌة فً المدارس معكم ؛ أال وهً موضوع
"اإلستبساد" :وهو " إعتداء شخص او عدة أشخاص ؛ جسمانٌا ً أو نفسٌا ً ؛ أو لفظٌا ً على شخص أضعؾ
بشكل متكرر" .فهذا اإلعتداء ٌؤتً فً عدة أشكال – بعضها ٌكون مدمراً حقا ً  .فهناك اإلعتداء اللفظً
والذي ٌتضمن النعت بؤلقاب بذٌبة  ،وإصدار التعلٌقات المهٌنة  ،والمضاٌقات المتكررة  ،والتعلٌقات
العرقٌة  ،والتهدٌد واإلعتداء الجسدي  ،وهناك اإلعتداء النفسً كإستبعاد شخص ما من المجموعة  ،أو
نشر شابعات حقٌرة  ...وهذه المشكلة تكمن فً أن الضحاٌا ٌخشون أن ٌزٌد إفصاحهم عما ٌحدث من
األمور سوءاً  ،أو أن ٌعتقد اآلخرون أنهم ضعفاء وؼٌر قادرٌن على العناٌة بؤنفسهم  .والمستؤسد ؼالبا ً ما
ٌكون منحدر من عابلة ؼٌرمتوازنة أخبلقٌا ً ٌتم فٌها إستعمال الضؽط والخشونة خاصة مع المرأة والطفل

بشكل متكرر ،فعندما ٌتم تحقٌر األم والبنت والطفل فً المنزل أو ٌقوم أحد أفراد األسرة بإستخدام ألفاظ
بذٌبة وإهانة بقٌة أفراد األسرة  ،أو ٌقوم بتحمٌل وفرض اإلرادة واآلراء الشخصٌة علٌهم ؛ ستتحول
األسرة إلى عامل إستبداد وهدم بدالً من أن تكون سببا ً فً البناء واإلصبلح ،فتقوم بتخمٌر فكرة اإلستبساد
واستعمال الخشونة واالهانة فً أذهان أبنابهم بدالً من أن تضع اساسا ً قوٌا ً لتزكٌة أخبلقهم وتهذٌب
صفاتهم  .وعلى كل حال فإن الطفل المستؤسد هو طفل لم ٌتربى تربٌة روحانٌة ولم ٌكتسب فضابل
األخبلق لذلك فإنه فقٌر من الناحٌة الروحٌة تراه كالحٌوان عنٌؾ ومتهور ولدٌه رؼبة عارمة فً التحكم
على اآلخرٌن والسٌطرة علٌهم  .كما إنه ال ٌرى أنه مخطا فً شًء وٌلقً باللوم دوما ً على الضحٌة ،
والمإسؾ أن العدٌد من األطفال ٌستؤسدون كذلك رؼبة منهم فً أن ٌصبحوا جزءاً من مجموعة ما أو
لجلب إنتباه قابد المجموعة ،أو إلبراز قوة العضبلت لدٌه  ،أو إنهم ٌخشون أن ٌنتهً بهم األمر
وٌصبحوا هم الضحاٌا إذا لم ٌمارسوا اإلستبساد  .فاإلستبساد ٌشبه مرض السرطان فالقضاء علٌه فً
المراحل المبكرة سهلة جداً ولكن فً حال أن تعاٌشنا معه وإحتسبناه كجزء مقبول من العملٌة التعلٌمٌة
فإنه سٌستفحل وٌنتشر فً جسم المدرسة وٌنتقل إلى بقٌة أعضاء المجتمع وسٌتدرب وٌقوى لٌنهش جسم
البشرٌة بالكامل ونفاجا فً النهاٌة بؤنه ٌزعزع أمن وإستقرار الناس وٌُرهب وٌخٌؾ حٌاة البٌوت
اآلمنة .فما شاهدناه فً الشهور الماضٌة من إعتداءات وعملٌات تخرٌب ونهب وإختطاؾ  ...إنما هو
درس لكل فرد لبٌب فً المجتمع ٌبحث بكل همة لٌسهم فً بناء مجتمعه  ،وهو مرض وآفة ٌجب على
الجمٌع بذل قصارى جهودهم إلستإصاله من جسد بٌبتهم المعطابة  .فٌقال أن مرٌضا ً كان ٌشتكً من
صداع مزمن ذهب إلى الطبٌب المعروؾ ( إبن سٌناء )  ،وبعد ان أرقد إبن سٌناء ؛ مرٌضه على
السرٌر قام بمعاٌنة جسده بالكامل  ،فقال المرٌض  :لماذا تفحص جسدي واأللم فً رأسً  ،فقال له
الطبٌب المعروؾ  :العبلمات تظهر فً مكان أما العلة تكمن فً عضو آخر  .وإكتشؾ فً النهاٌة أن
الرجل لدٌه معدة ضعٌفة وبمجرد أن ٌؤكل أكبلً ثقٌبلً ٌصعب على معدته هضمه فٌإدي ذلك إلى بروز
الصداع من جدٌد  ،وبدقة تحلٌل الطبٌب الماهر ؛ تشافى ذلك المرٌض ولم ٌعاوده الصداع من جدٌد .
ونحن إن أردنا خلق مجتمع آمن علٌنا البدء ببذور المجتمع ( األطفال ) وتنظٌؾ بٌبتهم الصؽٌرة من
عناصر اإلستبساد  ،وتربٌة المستبسدٌن بكل همة وكفاح ألننا ال نرضى بالظلم  .فالمستبسدٌن هم أٌضا ً
أطفال أبرٌاء حُ ِرموا من التربٌة الروحانٌة وفضابل األخبلق  ،وتربوا تحت ظل والدٌن ضعٌفٌن من هذه
الناحٌة  .فلماذا نجور علٌهم ؟ بل علٌنا إتخاذ اإلجراءات الصارمة بخصوص تربٌة أطفالنا وحفظهم من
أيّ إعتداء وتوجٌه الخاطبٌن إلى الطرٌق الصحٌح بكل مهارة ودراٌة ومحبة  ،وتوعٌة أولٌاء األمور
بؤهمٌة خلق جو من السرور واإلحترام لكل عضو فً العابلة والهدوء والمحبة وممارسة فضابل األخبلق
فً المنزل والعمل على تقوٌة معنوٌات الطفل وشخصٌته وسلوكٌاته مع اآلخرٌن  .فالبٌت هو نواة
المجتمع  ،واللبنة األولى فً البناء اإلنسانً  ،كما أن المدرسة هً البٌبة األولى فً تربٌة وتعلٌم األطفال
 ،وإن أردنا تحقٌق النمو واإلزدهار فً المجتمع  ،علٌنا بقلع جمٌع اآلفات وقمع كل السلبٌات التً تواجه
أطفالنا فً المدرسة وٌمكننا القضاء علٌه بالتعاون المشترك بٌن أولٌاء األمور والمدرسة والمتخصصٌن
بهذا الخصوص  .وإن لم نتخذ أيّ إجراء إلٌقاؾ اإلستبساد  ،فإننا ندعمه  .وعلٌنا تحمل عواقبه إذا تطور
وتحول إلى مهارة لدى مجموعة تنفذها فً مسرح الحٌاة بكل جرأة وٌكون ضحاٌاها أفراد مسالمٌن من
عامة المجتمع !! وبسكوت الكبار على هذه اإلعتداءات سٌتعلم الصؽار مبدأ التعاٌش مع الظالم بدالً عن
مبدأ الدفاع عن حق المظلوم  ،وكٌفٌة إستخدام إسلوب التسكٌت أو التحقٌر والضؽط بدالً عن العدالة ومد
ٌد العون وحماٌة الضعفاء!! أيّ بعدم مباالتنا سنساعد فً خلق جٌل مفتقر لئلحساس تجاه آالم الؽٌر ،كما
سنقتل إحساس وشعور حب جمٌع البشر وفضٌلة العدالة فً وجود أبنابنا.

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الحادي عشر

إن هللا خلق اإلنسان بفضله وموهبته العظمى ،وشرفه بخلعة "لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم" ،ومٌزه
على بقٌة المخلوقات بقوى العقل واالدراك والتفكٌر والتخٌل والحفظ والتعبٌروالشعور واإلحساس
والحواس ..ووهبنا الروح وأعطانا حكم اإلختٌار ،فجمٌع الكابنات مسٌّرة ومجبرة على القٌام بوظابفها
ودورها فً الحٌاة ماعدا اإلنسان فإنه مُخٌّر وبإستطاعته إختٌار أيّ طرٌق ٌرٌد أن ٌسلكه ..ولذلك أرسل
لنا هللا الرسل كً ٌعلمونا الطرٌق الصحٌح من الخطؤ وٌوضحون لنا نتابج وعواقب كل طرٌق نسلكه..
فاإلنسان مخلوق لدٌه قدرات وقوى عظٌمة كامنة فٌه ٌجب إبرازها وإظهارها وتقوٌتها بالعلم والتربٌة ..
وبناء على ذلك ٌجب إٌبلء كل اإلهتمام بالمناهج التً ٌدرسها أطفالنا  ،ووضعها تحت المجهر لكً نرى
هل تقوم بوظٌفتها األصلٌة وهً تطوٌر وصقل قوى العقل والتفكٌر واالدراك فً اطفالنا؟ وهل تبلمس
وتشحذ قدرات إبداعهم وتخٌلهم ؟ وهل ستإدي إلى إستؽبلل أبنابنا حواسهم وإحساسهم وشعورهم
وعواطفهم فً المستقبل فً طرٌق البناء والعمران ؟

إن أردنا الوصول لتلك األهداؾ السامٌة ٌلزمنا مناهجا ً (روحٌا ً ومادٌاً)ٌ ،حتوي فٌه؛ على المفاهٌم
بنسبة  %50ومعلومات ومحفوظات ومواضٌع فنٌة وحرفٌة ومتفرقة ..بنسبة  . %50وعلى جمٌع
المواضٌع المذكو رة أن تدمج مع األدلة الكونٌة  .فاإلنسان مخلوق ٌتعلم من كتابٌن  :كتاب التدوٌن ( كل
شًء مُدون ومكتوب ) وكتاب التكوٌن ( كل مظاهر الكون واألمثلة الحٌاتٌة الطبٌعٌة)  .وهنالك فرق بٌن
المفهوم والمعلومة  ،فما ٌدرسه أبنابنا الٌوم هوعبارة عن معلومات وفً العصر الحاضر وبوجود
الحاسوب نحن ال نحتاج للمعلومة وتضٌٌع الوقت فً حفظ تلك المعلومات واختبارها ؼٌر مبلبمة لطبٌعة
حقٌقتنا اإلنسانٌة ،فبالضؽط على زر سحري واحد على جهاز الحاسوب نستطٌع الوصول ألي معلومة
بكل ٌسر ،فلماذا نتعب عقول أطفالنا بمناهج تتبع الحفظ وإسلوب مؤل وحشو العقول بالمعلومة ؟
فالتجارب اثبتت أن التبلمٌذ بعد اإلمتحان بدقابق ٌتبخر لدٌهم كل تلك المعلومات المحشوة ألنها لم تدمج
بالمفاهٌم وباألمثلة الكونٌة والتحلٌل كً تثبت فً الذهن  .فً حٌن لو ندرس اطفالنا جملة واحدة بالتركٌز
على المفهوم وبالربط مع األمثلة الكونٌة ستثبت لدٌهم تلك المفاهٌم وسٌطبقونها فً مٌدان الحٌاة  .فمثبلً
جملة ( العلم نور) نؤخذ العلم ونوضح معناه وأنواعه ثم الشق الثانً النور نوضح معنى النور وأنواع
النور ونضرب لكل شق مثل حًّ من الحٌاة ونوضح الفرق بٌن النور والضٌاء كما جاءت فً اآلٌة
الكرٌمة (هو الذي جعل الشمس ضٌا ًء والقمر نوراً) وبما أن علمنا نحن البشر إكتسابً ف ُ
شبِّه بنور القمر
ألن القمر نوره إكتسابً والشمس ضٌاءه تلقابً ،ثم نجمع الجملة( العلم نور) ونضرب مثل ٌجمعهما
ببعض فمثال الؽرفة مناسبة لتوضٌح مفهوم تلك الجملة فلو دخلنا ؼرفة بها جمٌع وسابل الراحة كالمقاعد
والطاولة والتلفزٌون و ..ولكن كانت الؽرفة ببل نور وسراج هل نستطٌع اإلستفادة من تلك الوسابل بكل
ٌسر أم تتحول تلك الوسابل إلى نقمة لنا فنتخبط فٌها ونقع على األرض ونصاب بعاهة  ..إذاً قد وهبنا هللا
قوى عظٌمة كامنة فً كل واحد منا ( كوسابل الراحة الموجودة فً الؽرفة) ولكن بواسطة العلم والتربٌة
نستطٌع أن نستفٌد من تلك القوى ونستؽلها فً الطرٌق السلٌم ( بمثل السراج ودوره فً إضاءة الؽرفة
حتى ٌتسنى لنا اإلستفادة من جمٌع الوسابل الموجودة فٌها) .وبهذه الطرٌقة ٌحفظ التلمٌذ هذه الجملة
باسلوب الفهم والتطبٌق وسٌقوم بربطه بمفاهٌم اخرى وبهذه الطرٌقة قمنا بتشؽٌل عدة قوى كامنة فً
عقولهم الفذة .ولم ٌكن هدفً من ذكر كل هذه األمثلة سوى توضٌح أهمٌة دور العلم فً خلق جٌل مسلح
بالفكر والثقافة واالدراك والرأي واالبداع  ،وقادر على حل جمٌع المعضبلت والعقبات التً تواجه
مجتمعه وكٌفٌة إستخراج تلك القوى المكنونة وصقلها تكون بواسطة مناهج تعتمد على تحفٌز العقول
على التفكٌر ال الحفظ والحشو ،ألن قوة التفكٌر واإلدراك والتخٌل لدى االنسان هً السبب فً نموه
وتقدمه وتقدم العالم االنسانً بؤسره  .واالنسان دابما ً ٌتعلم من أخطاءه والمشاكل التً ألمت به بمثل

الطفل الرضٌع الذي ٌتعلم المشً بعد أن ٌقع مرات ومرات ثم ٌقوم مجدداً وكله أمل فً تحقٌق الهدؾ ،
إذاً علٌنا القٌام مجدداً بعد األزمة التً مررنا بها بكل همة ونشاط وأن نستؽل كل إمكاناتنا العقلٌة
ومواهبنا اإللهٌة فً طرٌق البناء والعمران بؤمل بناء ؼ ٍد أفضل ودعونا نتؤمل فً هذه الكلمات الدرٌات
من أمٌر المإمنٌن علً كرم هللا وجهه والتً هً ملخص هذا المقال ":دواإك فٌك وما تشعر  ..وداإك
منك وما تبصر  ..وأنت الكتاب المبٌن الذي بؤحرفه ٌظهر المضمر ..وتزعم انك جرم صؽٌر وفٌك
انطوى العالم األكبر ..فبل حاجة لك من خارج  ..ففكرك فٌك وما تفكر"..

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الثاني عشر

قد مر تارٌخنا البشري بالعدٌد من التؽٌرات الحضارٌة ،والتً عادة ما كانت تتسم إما بالبطء الشدٌد أو
السرعة الشدٌدة لدرجة تجعل من الصعب مبلحظتها .وأحد تلك التؽٌٌرات هو إختراع الطفولة.
إن إعتبار مرحلة الطفولة أهم مرحلة فً الحٌاة أمر جدٌد نسبٌاً ،ولقد إختلفت آراإنا تجاه هذا األمر
اختبلفا ً جذرٌا ً على مدار الثبلثمابة عام المنصرمة .فمنذ ذلك الحٌن ،وفً مختلؾ المجتمعات كان من
الشابع أن ٌعمل األطفال فً أجواء مرٌعة  :كالمصانع والمناجم ومعامل القطن والبواخر العمبلقة ..
وكان التعلٌم وقتها متاحا ً فقط للطبقات الممٌزة .وكانت أول إدانة وجهت لطفل حدثت فً أول فرٌق كان
متوجها ً ألسترالٌا بحراً ،وكان هذا الطفل ٌدعى"جون هدسون"وٌبلػ من العمر تسعة أعوام ،وٌعمل فً
تنظٌؾ المداخن  ،وقد ضبط متلبسا ً بسرقة مبلبس ومسدس بهدؾ الدفاع عن نفسه جراء الضرب
واإلهانة التً تلقاها هناك .

وبالطبع فإن نظرتنا لؤلطفال اآلن تختلؾ تماما ً عما كان رابجا ً فً السابق ،وكما أن المجتمع ٌتؽٌر
طوال الوقت ،نرى أن الطرق واألسالٌب القدٌمة والوسابل والمناهج العتٌقة التً كانت تتبع سالفاً؛ قد
طوٌت لتحل محلها أسالٌب توابم وتوافق هذا العصر الحدٌث المستمر نحو التطور.

ومقدمتً هذه ال تعنً أننا إنتقلنا من زمن كان ٌُستعبد األطفال فٌه؛ آلخر أصبح ٌحكمه األطفال .بل إن
حاجة أبنابنا إلى التربٌة والتعلٌم (روحانٌا ً ومادٌاً) ووضع الحدود والقوانٌن والنظام ال تتؽٌٌر بل الوسابل
الؽٌر مجدٌة واألسالٌب الخاطبة هً التً علٌها أن تتؽٌٌر لتبلبم تطلعات هذا الجٌل .وبصفتنا والدٌن/
معلمٌن /مسبولٌن نقوم بتشكٌل نواة المستقبل ،لدٌنا الفرصة اآلن لنخرج من القمقم ونقوم بإحداث تؽٌٌر
جذري فً أسلوب التربٌة والتعلٌم ولنبدل ذلك القالب القدٌم بقالب جدٌد مبلبم وموافق لصورة هذا العصر
الحدٌث.

لذا رأٌت من المهم أن أناقش معكم فً هذا العدد موضوع تقبل وإحترام ثقافة اآلخر وؼرس مفهوم
الوحدة فً ظل التنوع فً قلوب أطفالنا وعقولهم  .ألنهم ٌمتلكون عقوالً فذة لدٌها القدرة على إستٌعاب

تولً مسبولٌة لٌس ما ٌحدث فً مجتمعهم ووطنهم فحسب بل ما ٌحدث لكوكبنا واتخاذ اإلجراءات
البلزمة إلصبلحه .فاألمر مخول إلٌنا إما أن نتبع مسار اإلنؽبلق ونربً أطفالنا على التعصب و التدٌّن
السلبً و ضٌق األفق اإلجتماعً والتطرؾ وسد كل المنافذ الخارجٌة على وجوههم وتطعٌمهم بفكرة (أنا
والؽرٌب) السامة ،وتجمٌد أفكارهم وعقولهم بالتخوٌؾ والتهوٌل وإستخدام العقاب الجسدي والتؤنٌب
اللفظً .أو السٌر فً هذا المسار الثانً وؼرس التدٌّن الحقٌقً و مبدأ العدل واإلنصاؾ وإحترام كل
إنسان فً نفوس فلذات أكبادنا وتطعٌمهم بفضابل األخبلق وتسلٌحهم بالعلم والتربٌة وتزوٌدهم بالفنون
والمهارات وتدرٌبهم على تحقٌق أهداؾ سامٌة فً الحٌاة وكٌفٌة مواجهة العقبات التً تبرز أمامهم ومن
ثم تشجٌعهم على التحلٌق لتحقٌق أعلى الؽاٌات وتقدٌم أعظم الخدمات .وبالطبع سٌكون لكل مسار من
تلك المسارٌن المذكورٌن أعبله نتابج وثمار فً نفوس أبنابنا والمجتمع بل العالم بؤسره  .فبتتبع المسار
األول سنخلق فً نفوس أطفالنا رإٌة ممزوجة بالتعصب نحو فبة فً المجتمع كما س ُنضعؾ أحساس حب
نسل اإلنسان وطلب العدالة لدٌهم.

فلٌس ؼرٌبا ً وال مجال للتعجب عندما ٌبلػ هإالء األطفال والذٌن ترعرعوا فً بٌبة كهذه وٌصلوا إلى سن
البلوغ أن ال ٌحسوّ ا أو ٌبالوا بآالم وأوجاع الناس  ،كما إنهم سٌعتبرون الظلم والعنؾ وسٌلة عملٌة
إلستخدامها مع اآلخرٌن بإعتبارها أمر مشروع وجابز  ،ومن المحتمل أن ٌقوموا هم بؤنفسهم بتروٌج هذا
الظلم  .عبلوة على ذلك ففً المجتمعات الظالمة والمستبدة ٌكون الدفاع عن حقوق البشر وحماٌة
المظلومٌن أمر صعب ألن هإالء األفراد ٌختارون الطرٌق السهل أيّ السكوت على الظلم و مساٌرة
المستبد الظالم بدالً عن تروٌج العدالة وحماٌة المظلومٌن  ،وبذلك سٌسدوّ ن بصورة ال شعورٌة طرٌق
التقدم الروحانً والمعنوي على أنفسهم وٌصبحون عابقا ً فً سبٌل تقدم مواطنٌــهم .

أما ثمار تتبعنا للمسار الثانً  ،نبلحظ كٌؾ ٌتعلم الصؽار أن ٌفكروا بحقوق أفراد أسرتهم  ،ومع المزٌد
من هذه التربٌة ٌتعلموا أهمٌة رعاٌة أحوال الجٌران ؛ كما سٌعتبرون تقدٌم الخدمات لهم من جملة
وظابفهم  ،وفً مستوٌات أعلى وأعمق تكوّ ن التربٌة السلٌمة لهم رإى أوسع بحٌث سٌجعلون عزة
وطنهم وشعوبهم موضع إهتمامهم  .وعندما تتسع رإٌتهم وتصل إلى منتهى درجة الكمال بؤنهم ٌجعلون
تقدم النوع اإلنسان وخٌره ؛ وصبلح جمٌع أفراد البشر أحد أهداؾ حٌاتهم  .إن العابلة والمدرسة هما
البٌبة التً تنمو فٌها جذور التربٌة التً تضم فٌها مثل هذه األفكار العظٌمة والعالمٌة  .وبهذا المنوال
سٌتم تربٌة أجٌال ذات همم عالٌة بـحٌث ٌرون رُقٌهم وتقدمهم فً سعادة وعزة اآلخرٌن .

فالٌوم وبظهور وسابل المواصبلت واالتصاالت الحدٌثة ونظام التكنولوجٌا الحدٌثة أصبح العالم قرٌة
صؽٌرة فبل نستطٌع حجز أطفالنا فً حجر صحً كً ال ٌنال منهم أمراض الخارج أو تخوٌفهم من تقبل
وإحترام أيّ ثقافة خارجٌة بل علٌنا تطعٌمهم باألصول الدٌنٌة وفضابل األخبلق وتدرٌبهم وتقوٌة أساسهم
ثم تركهم لٌواجهوا العالم الخارجً بكل شجاعة  .ألم ٌتفضل الرسول الكرٌم (ص)" :إطلبوا العلم ولو فً
الصٌن" لماذا خصّ الرسول طلب العلم بجملة (ولو فً الصٌن) واهل الصٌن هم ؼافلون عن الوحدانٌة
ومستؽرقون فً بحر الشرك ؟ ألم ٌقصد الرسول الكرٌم بؤن طلب العلم والمعرفة ال ٌتوافق مع التعصب
والتجمٌد الفكري! أال ٌقصد بها إحترام وتقبّل ثقافات األمم ! أال ٌقصد معلمنا الؽالً محو فكرة النظر
للؽٌر بنظرة الؽرٌب والمذنب والمخطا! ألم ٌرٌد حضرته إستإصال مفهوم (أنا ومن ٌخالفنً هو ؼرٌب
عنً) أيّ مفهوم (أنا والؽرٌب) السرطانٌة من جسد المجتمع .ألم ٌهدؾ لخلق مجتمع و ّقاد الضمٌر
ومثقؾ ومشتعل الروح  ،مُحب لجمٌع العالم البشري  ،متمسك بالحقٌقة متحرر من األوهام وٌحترم
ثقافة اآلخرٌن .كما ضرب لنا الرسول الكرٌم أعظم مثال ٌُحتذى به فً هذا المجال ففً ؼزوة الخندق

أخذ الرسول برأي سلمان الفارسً حٌنما قال له  :إن الفرس فً مثل هذه الظروؾ التً نمر بها اآلن
ٌحفرون خندقا ً لٌحتموا فٌه من ظلم العدو (،أيّ فكرة الخندق فكرة مجوسٌة) ،قبلها الرسول العظٌم فً
الفور ،وطبقها على أرض الواقع وربح الؽزوة .لماذا لم ٌرفض الرسول رأي سلمان الفارسً بسبب
خلفٌة الفكرة وٌعلّق كٌؾ لرسول مثلً أن ٌؤخذ بثقافة أمم وثنٌة مشركة؟ ألٌس هذا أعظم درس لحٌاتنا؟
تدبروا كٌؾ أن سٌدنا محمد فً ذلك العصر الجاهلً كان لدٌه شخصٌة وقادة مرنة وعقلٌة فذة ؼٌر
متعصبة ٌحترم ثقافات األمم وٌطبقها إن كانت تخدم أهدافه المباركة السامٌة ؟

وبما إننا تحدثنا عن الصٌن وعن فكرة إحترام ثقافة الؽٌر ،فإننً أحب أن أ ُ ِّ
لخص حدٌثً معكم وأختمه
بمثل صٌنً قدٌم ":إذا توافرت األلفة والمحبة فً المنزل فسوؾ ٌسود النظام فً المدرسة ،وإذا توافر
النظام فً المدرسة فسوؾ ٌسود األمن فً الوطن وإذا توافر األمن فً الوطن فسوؾ ٌسود السبلم فً
العالم".

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الثالث عشر

إن العابلة تعتبر أول وأهم أساس للمجتمع ،فهً اللبنة األولى فً البناء االنسانً ،والعابلة المتحدة ُتعتبر
حجر أساس المجتمع المتحد ،فإن تحقٌق السبلم والوحدة فً العالم مرتبط باتحاد العابلة،فهً نواة
المجتمع وجوهرها  .وكما قال أحد الحكماء ":قارنوا دول العالم بؤعضاء العابلة الواحدة  .العابلة هً
دولة مُص ّؽرة .ببساطة ،وسّع دابرة األسرة تحصل على دولة .وسّع دابرة الدولة تحصل على االنسانٌة
بكاملها .الظروؾ المحٌطة باألسرة محٌطة بالدولة .ما ٌحدث فً العابلة ٌحدث فً حٌاة الدولة .هل
تترقى وتتقدم العابلة إذا برز خبلؾ بٌن أعضابها ،الكل ٌتعاركٌ ،نهب بعضهم بعضاًٌ ،تفشى فٌهم الحسد
واالنتقام ،وٌسعى كل منهم بؤنانٌة لٌتفوّ ق على ؼٌره؟ ال بل إن هذه السلبٌات تكون سبب تشوٌه وجه
الرقًّ والتقدم .وهذه هً الحال فً عابلة الدول الكبرى ،إذ إن الدول ما هً إال مجموع العاببلت .لذلك،
كما أن الخبلؾ والنزاع ٌهدمان العابلة وٌمنعان تقدمها ،كذلك ٌإدٌان إلى هدم الدول وتؤخٌر تقدمها".
وبنا ًء على ذلك فإن األسر التً تشكل بنٌة اإلنسانٌة ٌجب أن ُتربى على أسس الفضابل اإلنسانٌة ،
واإلهتمام دوما ً بتقوٌة الروابط األسرٌة وعدم إهمال حقوق أيّ فرد من افرادها .كما ٌجب على الجوّ
العابلً فً البٌت أن ٌكون جوّ اً مشجعا ً ودافعا ً نحو الكمالٌ .جب تنمٌة حب اإلستطبلع الفكري ،ورؼبة
اإلكتشاؾ ،وزرع بذور تقوى هللا وخشٌته تعالى؛فً قلوب األطفال وذلك منذ نعومة األظفار  .ألن خشٌة
هللا هو الدرع الذي ٌحمٌهم من سهام عالم موبوء باألخطار .قلنا على الوالدٌن تربٌة أطفالهم منذ الصؽر
على الفضابل الروحانٌة وخشٌة هللا بكل همة ونشاط  ،ألن الؽصن طالما هو طريّ ٌمكن تربٌته كٌفما
تشاء ،فعلى الوالدٌن تربٌة فلذات أكبادهم كما ٌُربً البستانً أؼراسه وٌعتنً بها .ولكن األمر المهم أن
نشرح لؤلطفال معنى مخافة هللا كمفهوم ولٌس كؤوامر بؤسلوب التخوٌؾ والتهوٌل  ،وال مانع من إتباع
وسٌلة األمثولة والحكاٌات والقصص الرمزٌة ،علٌنا أن نفهم األطفال أن مخافة الخالق تنبع من عظٌم
حبنا له تعالى وإدراكنا لعدله  .فمن ٌحب شخصا ً حبا ً شدٌداً ٌوّ د أن ٌكون دوما ً فً محضره وأن ٌعمل ما
ٌجلب رضاءه وٌتجنب ما ٌكون سببا ً فً تك ّدر خاطره  ،فما بالكم بحبنا هلل تعالى الذي أؼرقنا بعظٌم
عطاٌاه ! خبلصة الكبلم علٌنا أن نبنً خشٌة هللا تعالى فً قلوب أطفالنا على أساس حبنا الشدٌد له
آن
وخوفنا من عمل ما ٌبعدنا عن رضاءه وإدراكنا لعدله وألطافه معاً .أيّ علٌنا أن نحب هللا ونخافه فً ٍ
معا ً .

والعامل المهم اآلخر الذي ذكرناه هو أن على الجوّ العابلً فً البٌت أن ٌكون جواً مشجعا ً ودافعا ً نحو
الكمال ،فعلى الوالدٌن أن ٌثنوا وٌطروا أطفالهم كلما قاموا بعمل ممدوح وٌملبوا قلوبهم شؽفا ً وسروراً ،
وفً حال صدور أدنى حركة شادة من الطفل علٌهم نصحه بالرجوع إلى الفضٌلة المفقودة فً عمله
الخاطا تلك ،مثبلً إن سرق الطفل ؼرضا ً من أؼراض إخوته على الوالدٌن تقدٌم النصح واإلرشاد له
والرجوع إلى فضٌلة األمانة وتعمٌق مفهوم األمانة فً نفسه وضرب األمثال والحكاٌات له؛بهذا
الخصوص  .والتعامل معه بوسابل معقولة ولو بقلٌل من الزجر فً الكبلم إذا لزم األمر ،ولكن الضرب
والشتم ال ٌجوزان أبداً فإنهما ٌفسدان أخبلق الطفل ،كما أن اإلهانة واللعن وإطبلق أسماء سٌبة علٌه
ممنوع؛ ألنه تإذي شخصٌة الطفل وستإثر علٌه بالسلب وال تصحح تصرفه  .وهنالك طرق عدٌدة
لمعاقبة الطفل كمنعه من عمل شًء ٌحبه كإبعاد لعبة ٌحبها ،من المهم عدم المبالؽة فً العقاب أو
إستخدام اإلرهاب ( التخوٌؾ) لمعاقبة الطفل ،وذلك ألننا كما قلنا سابقا ً هدفنا هو بناء العالم ونعلم أن
سكٌنة العالم ونظامه ٌعتمدان على العدالة  ،وهً بدورها قابمة على المكافؤة ( التشجٌع) والمجازاة(
العقاب)  .فعلٌنا أن نزرع هذه المفاهٌم فً العابلة لتعم بكل سبلسة إلى هٌكل المجتمع  ،فلتكن بٌوتنا
منظبطة ؛ خالٌة من العنؾ  ،ولنتحاشى استعمال اإلرهاب والكلمات القاسٌة فً المنزل .فقد ٌُنتظر من
جمٌع أفراد العابلة أن ٌتصرفوا بنبل ،كٌاسة  ،إنصاؾ وهدوء تجاه الجمٌع وأن ٌُعاملوا بالمثل  .فإن
أردنا فهم موقعنا الٌوم ودورنا الحٌوي فً مسرح الحٌاة علٌنا أخذ العبرة من السابق كما قال الشاعر:
لٌس بانسان وال عاقـــــل
ومن درى اخبار من قبله

من ال ٌعً التارٌخ فً صدره
أضاؾ اعماراً إلى عمـــــــره

فإننا نرى أن األمهات األوابل( مربٌات األجٌال السالفة) كانوا ٌُربون أطفالهم منذ الصؽر على الحرب،
كانوا ٌُدربونهم على الخشونة وال ٌعطون اطفالهم الماء والؽذاء الكافً ،وحٌن الحروب كانوا ٌلبسون
اوالدهم القباء األحمر وٌرسلونهم إلى الحرب وعند الوداع كانوا ٌوصون أبنابهن بثبلث خٌارات ال رابع
له :إما النصر أو الشهادة أو قضاء بقٌة حٌاتهم فً الصحاري والبراري وأن ال ٌرجعوا إلى المنزل
ألنهم سوؾ ٌجلبون العار ألسرتهم  .هكذا تبلورت فكرة الحرب والقتال فً نواة المجتمع وخرج لٌعم
الظلم والقتال والحروب والؽارات العالم بؤسره  .كما سطر فً تارٌخ هتلر بؤنه امر جنوده بقتل وإحراق
مبلٌٌن األطفال والنساء والشٌوخ وبعد ذلك علّل فعلته بقوله :أردت أن أثبت للعالم أن الحرب كسابر
الشإون االجتماعٌة لم تتؤخر أو تتوقؾ ٌوما ً عن الرقًّ والتكامل  .تخٌلوا عقلٌة هذا الظالم  ،ونرجع
لنرى خلفٌة هذا الظلم ،فنقرأ أنه قال أن والده كان ٌضربه وٌهٌنه بإستمرار  ،فعندما حان له الوقت
وسمحت له األقدار أراد أن ٌحكم ممالكه بنفس عقلٌة والده وٌُظهر النقص والحرمان الذي عاشها والبٌبة
الفقٌرة التً ترعرع وكبر فٌه .إذن علٌنا أخذ العبرة والعظة من الماضً فهنالك مثل ٌقول  ":أن أفضل
أنبٌاء المستقبل هو ..الماضً"  .وإعتبار األسرة نموذجا ً للمجتمع؛ ٌعنً أن ما نرٌد زرعه فً الدولة
علٌنا بؽرسه فً العابلة والبدء باألطفال ،فبتربٌة األطفال على القٌم والفضابل االنسانٌة والمبادئ
الروحانٌة سٌمتزج هذه الخصال مع اللبن وٌصبح جزءاً من وجودهم وشخصٌتهم فً المستقبل
وسٌطبقونها عملٌا ً على جمٌع المستوٌات ،ولٌس فقط داخل العابلة  .وبالنقٌض فإن الصفات والخصابل
الؽٌر البقة التً ٌتلقاها الطفل فً األسرة ،فإنه سٌتعود علٌها فلن ٌكون من السهل علٌه تركها وٌحصل
أحٌانا ً أن الشخص رؼم علمه وعدم قناعته لسلوك ما وبؤنه مضر وسًء إال أنه ٌمارسه ألنه اعتاد علٌه
وال ٌستطٌع تركه.

أطفالنا هم المضتقبل :الجزء الرابع عشر

أحب ان أتحدث معكم الٌوم عن تؤثٌر أصدقاء السوء على أطفالنا  ،فلقد أثبتت اإلحصاءات أن معظم
الجناٌات التً ٌرتكبها األفراد تكون بوسوسة رفاق السوء  ..فهنالك مسبلة م َُسلّ َمة لدى العموم بؤن تؤثٌر
الشر أقوى و أسرع من تؤثٌر الخٌر  ،وإن الخٌر بطًء السرٌان مقارنة بنقٌضه الشر  ..فعلى سبٌل
المثال حٌنما ٌجالس شخص أمٌن مع قرٌنه الخابن  ،سٌتؽٌر األمٌن بكل سهولة لٌصٌر خابنا ً  ،ولكن من
الصعب تؽٌٌر الخابن و تطعٌمه بفضٌلة األمانة  ..و الصادق ٌصبح كاذبا ً  ،حٌنما ٌعاشر صدٌقا ً كاذبا ً
خابنا ً  .كما أن السخً سٌصبح بخٌبلً إذا جالس و آنس مع نظٌره البخٌل  ،ولكن من الصعب تؽٌٌر
البخٌل إلى كرٌم و الرذٌل إلى صالح  ،وقس على ذلك .

و برهان هذا األمر أيّ قوة تؤثٌر الشر بالمقارنة مع قوة تؤثٌر الخٌر واضح كالشمس فً رابعة النهار :
فلو خلطنا شخص مرٌض بداء الجذام مع مجموعة نفوس سلٌمة فسٌسري الداء بكل سهولة إلى األصحاء
ولكن من الصعب أن ٌإثر قوة صحة األصحاء فً شفاء المرٌض بالجذام  .و بنفس المنوال لو سمحنا
لطالب ٌحمل فٌروس الحصبة لٌجلس فً صفه وسط أقرانه األصحاء فسٌنقل لهم بكل ٌسر عدوى
الحصبة  ..إذاً علمنا بؤن تؤثٌر ذمابم األخبلق أسرع و عدوى وباء الفساد أٌسر انتشاراً من سبلمة
فضابل األخبلق و قوة تؤثٌر الخٌر.

و هنالك مثال آخر ٌوضح لنا جانب آخر من هذه المسبلة و هو  :إن المعمار ٌبذل قصارى جهده فً
بناء عمارة عظٌمة و ٌكمل تشطٌباته النهابٌة بكل مهارة و دقة و لكن العمارة تهوى أرضا ً و تتحول إلى
كومة تراب بتفجٌره بقطعة دٌنامٌت صؽٌرة  ..و بنفس المنوال نرى كم ٌبذل الوالدٌن قصارى جهدهم
فً تربٌة فلذات أكبادهم و هم ٌحرصون على حفظهم و سبلمتهم و لكن بمجرد مخالتطهم برفاق السوء
ٌفسد أخبلق األطفال و ٌتؽٌّر سلوكهم بحٌث ٌستؽرب الوالدٌن من هذا التؽٌٌر و التحوّ ل الحاصل فً
شخصٌة أبنابهم  ،و كم ما نسمع من أحد الوالدٌن و هو ٌقول بحرقة  ( :و كؤنه لٌس إبنً !!) ( و كؤنً
ما ربٌته أصبلً!!) ...

لذلك أحب أن أرجوا من جمٌع القراء األعزاء إن كانوا والدٌن  ،معلمٌن  ،مسبولٌن ...التفكر و
اإلهتمام بهذا الموضوع و مراقبة سلوكٌات األبناء و الطلبة  ..و لنرفع سوٌا ً شعار ( ال لصدٌق السوء )
 ..وقلع هذه اآلفة من جذورها فً مراحله المبكرة ألنها ستكون سهلة بمثل تنظٌؾ الؽرٌسات من
الحشابش الضارة  ،ولكن حٌنما نتساهل معها ستتحول إلى شجرة عمٌقة الجذور و سٌصعب إقتبلعه أو
سٌتطلب عبلجه وقوع نوع من المعجزات .

سؤختم حدٌثً بحكاٌة ملإها الحكمة  :فً أحد األٌام التقى شٌخ معروؾ بزهده و عبادته و تقواه مع
شخص فاسد عدٌم األخبلق  ..فحزن األول بحال الثانً  ،فقرر الشٌخ الصالح أن ٌنصح قرٌنه الطالح و
ٌُرجعه إلى حٌاة الدٌن و االٌمان و ٌجره من ظبلم الفساد إلى نور األخبلق  ..فخاطب الشٌخ ذلك
الشخص الفاسد قاببلً :إلى متى تسلك طرٌق الشر و الفساد ؟ و لما ُتضٌّع نقود حٌاتك فً اللهو و اللعب و
المحرمات ؟ تعال معً لنذهب سوٌا ً إلى طرٌق هللا و لنصلً و نعبده سوٌا ً و لتصوم أربعٌن ٌوما ً حتى
ٌؽفر لك هللا و ٌهدٌك و بعدها سٌحن و ٌخشع فإادك و سٌشتعل نور اإلٌمان فً قلبك .

ضحك المفسد المرتكب للرذابل  ،ثم قال  :مدة أربعٌن ٌوما ً  ..هذه مدة طوٌلة  ..لما ال ترافقنً أنت ٌا
شٌخنا العظٌم المعروؾ بزهدك و تقواك بٌن العوام و تؤتً معً لٌلة واحدة  ..لٌلة واحدة فقط لتمشً
معً فً طرٌقً و لنسٌر سوٌا ً فً عوالمً  ..صدقنً ٌا شٌخ إننً فً لٌلة واحدة سوؾ أجعلك تنسى
عبادة السبعٌن سنة ...
الحكمة  :احفظوا أوالدكم من رفاق السوء .

