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املجالي خــازر  محمد  أ.د. 
رئيس جمعية احملافظة على القرآن الكرمي

فلقد  هبا؛  متّر  التي  هذه  من  أشد  هي  أحداث  األمة  عىل  مّرت 
الدماء،  وسفكوا  األقىص،  املسجد  ودّنسوا  الصليبيون،  اجتاحها 

واحد،  يوم  يف  ألفًا  سبعني  عن  يزيد  ما  األقىص  املسجد  يف  وقتلوا 

حظرية  إىل  املسجد  وحولوا  الصخرة،  قبة  عىل  الصليب  ووضعوا 

املسلمني،  فرقة  لوال  يتمكنوا  أن  األعداء  هلؤالء  كان  وما  خنازير، 

كانا  ما  وذاك  وهذا  النصارى،  هلؤالء  خاصة  والءاهتم،  وتشّتت 

ليكونا لوال ضعف الدين وآثاره يف النفوس، فكانت املصيبة.

ولكن اهلل تعاىل سّخر هلذه األمة آل زنكي، ومتّكنوا من مجع شمل 

الدين  يد صالح  والديني عىل  الرتبوي  املسلمني، وكان اإلصالح 

األيويب )يوسف بن أيوب(، وتم القضاء عىل دولة الفاطميني، وتم 

توحيد مرص والشام، وتم القضاء عىل الصليبيني، وهزيمتهم هزيمة 

نكراء يف حّطني، بعد أن مكثوا قرنًا من الزمان إفسادًا.

بغداد  يف  وقتلوا  وخّربوا،  ودّمروا  والشام،  العراق  التتار  واجتاح 
وحدها قرابة التسعامئة ألف، ووصف املؤّرخون القتل والذل الذي 
التتار  أحد  أّن  يمكن تصديقها، ومنها  لدرجة ال  املسلمني  كان يف 
أعَمل سيفه يف رقاب جمموعة من املسلمني وهم مستسلمون للقتل 
بال حراك، ويقع سيف الترتي من التعب، ويشاء اهلل أن يمسك أحد 
املسلمني به وهيوي به عىل الترتي ويقتله، ليقول البقية: سبحان اهلل، 
وهل ُيقَتل الترتي!؟ وُيروى أن امرأة من الترت جاءت إىل جمموعة 
ألذبحكم،  بالسكني  آيت  حتى  انتظروين  هلم،  وقالت  املسلمني  من 
فذهبت ورجعت وهم ينتظروهنا، وبدأت بذبحهم وهم ال حيّركون 
تكون  أن  يمكن  ال  عجيبة،  نفسية  وهزيمة  وخور  ضعف  ساكنًا، 
إال عن جهل بالدين وُسنن احلياة، وهلو شديد عاشوا فيه، وكذلك 
الفرقة واالقتتال فيام بينهم، وتشّتت والئهم، وخيانات قادهتم، وما 
مّهدوا الحتالل  الذين  إال واحد من هؤالء  الشيعي  العلقمي  ابن 

العراق وتدمري اخلالفة.
وكان االستعامر احلديث، وقبله وبعده هذا التشتت العجيب ألمة 
اإلسالم، والُفرقة الناجتة عن اهلوى أحيانًا، وتشتت الوالء لغري اهلل 
يوالون  ورسوله واملؤمنني، متامًا كام حدث هلم يف األندلس، حني 
ه عىل أخيه، فاختلفوا وتنازعوا ففشلوا  األعداء، فيستعني األخ بعدوِّ
يزال  ال  التي  القاصمة  احلديث  االستعامر  فكان  رحيهم.  وذهبت 
وقوميات  وعصبيات  مة،  مقسَّ شعوٌب  اليوم،  حتى  ماثاًل  أثرها 
وأخالقي  فكري  وغزو  السياسية،  اإلرادة  يف  وَشلل  خمتلفة، 
منظمنْي، وتشتيت لألولويات، وتشويه للهوية اإلسالمية، فعاش 
منهم  األعداُء  فتمّكن  اهلل،  عن  حقيقية  غربة  ويعيشون  املسلمون 
ومن مقّدراهتم وثرواهتم، وال نبالغ إن قلنا إّن التبعية للمستعمر ما 

زالت حتى اآلن.
بيننا،  الغريب  الكيان الصهيوين  وال ننسى كيف زرع أعداؤنا هذا 
انتكاسة أحوالنا، ورضورة أن نبقى أذالء  ولعله السبب األكرب يف 

االفتتاحية
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مستضعفني، ويكون هو صاحب القوة والغلبة، ولن ننسى احتالل 
غزة  حصار  يكون  ولن  واملذابح،  اإلبــادة  محالت  وال  فلسطني 
ومحالت القتل عليها آخر املكر هبم، مع هذا الصمت الغريب للعامل 

كله.
من  لكثري  فرصة  كان  الذي  العريب  الربيع  يكون  أن  اهلل  ويشاء 
ونجحت  واالستعباد،  والقهر  الظلم  من  تتحّرر  أن  الشعوب 
شعوب وأخفقت أخرى، واستفاق الغرب عىل احلقيقة، واستدرك 
هؤالء،  سيختاره  الذي  اإلسالم  ألنه  األمر  يستمر  أن  جيوز  ال  أْن 

اليهود  بينهم ومع  فيام  فمكروا من جديد، ونّسقوا 
فكانت  الثورات،  هذه  إجهاض  ليكون  والشيعة، 
والتمكني  مرص،  يف  واالنقالب  ليبيا،  يف  الفوىض 
يف  للسنة  الدموية  والتصفية  اليمن،  يف  للحوثيني 
حيث  سوريا،  يف  األكرب  املأساة  وكانت  العراق، 
روسيا،  مع  ولبنان،  وإيران  العراق  شيعة  اجتمع 
اإلرهاب،  عىل  القضاء  بحجة  الدويل،  والتحالف 
اإلرهاب  شبح  أما  املعارضة،  علنا  يقتلون  وهم 
الذي  وهو  أنشأوه،  الذين  فهم  بداعش،  املسمى 
يف  فمّكنوه  كلها،  الشعوب  عىل  بسببه  ضحكوا 

سوريا والعراق، وألصقوه بالسّنة، لتكون تصفية السّنة وحتقيق حلم 
الشيعة يف دولتهم الكربى، ووصوهلم إىل كامل بالد الشام واجلزيرة 

العربية، والسيطرة عىل احلرمني.
ومحاة  حلب  خذلت  سوريا،  خذلت  األمة  أّن  التاريخ  سُيسّجل 
وإدلب ومحص وداليا ودرعا. سُيسّجل التاريخ هذه األيام السوداء 
يف تاريخ أمتنا، كيف استباح الشيعة بأصنافهم دماء املسلمني السّنة 
يف سوريا والعراق، ومعهم الروس وكثري من الدول، حني سكتت 

عن فظائع اجلرائم، ومل حترك ساكنًا، ومنها دول عربية كثرية.
ُتعلم علامَء  املرأة احللبية احلرة، حني  التاريخ رسالة تلك  سُيسّجل 

ُتغتصب، وأهنا ستنهي حياهتا ولن تسمح  األمة أهنا لن ترىض أن 
أعىل  من  أنفسهن  ألقني  لنساء  جثثًا  ورأينا  يغتصبها،  أن  لعدو 
العامرات، حتى ال يتعرضن لالغتصاب، إنه العار احلقيقي أن نكون 

مكّبلني عاجزين، ليس لنا إال الدعاء.
عن  نقرأ  كام  متامًا  وخورنا،  وُذلنا  ضعفنا  عن  التاريخ  سُيسّجل 
أحوال املسلمني زمن التتار، فستقرأ أجيال عّنا، وربام ينعتوننا بأقبح 
نفعل شيئًا إال  السّفاح، ومل  الضحية وإىل  ننظر إىل  أننا  األوصاف، 
التنظري والدعاء، وننسى ُسنن اهلل تعاىل، وأّن النرص له طريقه، وأّن 
قد  بغرينا  ما حّل  أيضًا، وأن  اهلزيمة هلا طريقها 

حيّل بنا، ال قّدر اهلل.
والوحدة  بالدين  الشعوب  حتصني  كان  ولئن 
والوعي والفهم واحلرية وحتّمل املسؤولية والبعد 
عن املعايص وحسن االلتزام واألخذ باألسباب، 
فإننا نتساءل: أين هذا من واقعنا احلقيقي؟ ونحن 
اقرتاف  يف  واجلــرأة  الدين  من  االنفالت  نرى 
املنكرات ومزيدًا من قهر الشعوب، فهل نحن يف 
منجى من أن حيل بنا ما حل بغرينا، خاصة وأن 
بلوغ  عىل  مصممون  التحديد  وجه  عىل  الشيعة 

هدفهم والوصول إىل بلداننا؟
ال بد من التحصني الفكري والديني والوعي ملا جيري، وال يمكن 
لنا أن نصدق أعداءنا ونبقى ُمكّبني عىل وجوهنا وراءهم، فلتكن لنا 
إرادة حقيقية وإدارة وبصرية ومنهج سليم، وهو موجود يدعو أهله 

التباعه، ليكون النرص إن شاء اهلل.
لسنا يائسني وال قانطني؛ فاألمل باهلل عظيم، ولسنا أكثر غرية منه 
سبحانه عىل هذه الدماء واألعراض، فهو احلكيم العليم، وهو اجلبار 
املنتقم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نسأله تعاىل اهلداية والرشاد، وأن 

هييئ هلذه األمة أمر رشد ُيِعزُّ به دينه وأولياءه.
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تفعيل  جّربت  صغرية  وبمحاولة  ر،  التدبُّ عن  وقرأت  سمعُت 
التخيُّل يف القراءة، فتفتحت يل عوامل عجيبة مغرية!

هل ورد لفظ اخليال يف القرآن الكريم؟
]طه:66[، وبحث  َتْسَعى{  ا  َ َأنَّ ِسْحِرِهْم  ِمن  إَِلْيِه  ُل  يَّ }ُيَ الفعل:  بلفظ  ورد 

اخليال يف القرآن لطيف طريف متنيت أن ُتكتب فيه رسائل علمية.
رأي  )كأنه  القيامة  عن  حديث  واالنشقاق(؛  واالنفطار،  )التكوير،  يف 
َيْنُظَر  َأْن  ُه  عني(؛ كام ورد يف حديث عبد اهلل بن عمر مرفوعًا: »َمْن َسَّ
َمُء  َرْت{ َو}إَِذا السَّ ْمُس ُكوِّ ُه َرْأُي َعنْيٍ َفْلَيْقَرْأ }إَِذا الشَّ إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َكَأنَّ
ْت{«.)1( جيعل املؤمن حيّس بأن اهنيار نظام  َمُء اْنَشقَّ اْنَفَطَرْت{ و}إَِذا السَّ

الكون املادي -كام وعد اهلل- آٍت ال حمالة، وربام قرأ السورة فتداعى إىل 
خميِّلته املشهد كأنه حيدث اآلن!

ثنا اهلل تعاىل عن اجلنة ونعيمها، وُيسّمي لنا ما فيها، فذلك ألنه  حني حيدِّ
ر تلك األشياء، وإن  ل؛ التي جتعلنا نتصوَّ زّودنا -سبحانه- بملكة التخيُّ

كان ما يف اجلنة خمتلفًا عام نعهد، ولكن يصدق عليه االسم.
الفواكه، واألهنار، واملجالس، والرسر، واملتع، والنعيم.. تشبه ما عهدنا 

يف الدنيا مع الفارق العظيم }َوُأُتوْا بِِه ُمَتَشاِبًا{ ]البقرة:25[.
ْنَيا  ٌء ِمَّا يِف الدُّ ِة َشْ نَّ حتى قال اْبن َعبَّاس -ريض اهلل عنهام-: »َلْيَس يِف اجْلَ

ْساَمء«.)2( إالَّ اأْلَ
 حني تتخيَّل نفسك وأنت تدلف إىل اجلنة، وتستقبلك حورها وقصورها، 
وأنت تعيش فيها آمنًا؛ بال خوف من الزوال، وال من املرض، وال من 
املوت، وال من األعداء، وال من أحد.. وال سلطان للحزن، وال لألمل، 
وال للزمن عليك.. بل تعيش باحلب، والرضا، والطلبات املحققة؛ بال 

تردد، وال تأّخر، وال انقطاع..
حني يرسح خيالك، وجتعل روحك هتيم يف ذلك العامل؛ العلوي، الغيبي، 

اجلميل، املبهر.. يتحّول إيامنك إىل حقيقة قلبية وحافز للعمل والصرب، 
أو  مشتبهًا  يكون  حني  خاصًة  الدنيوي؛  املتاع  يف  اإلغراق  عن  وحاجز 

مًا؛ ألنك تعيش حلاًم موعودًا غري بعيد. حمرَّ
فناًء  انقطاعًا، وال  ليست  بالنسبة لك  العامل  إىل ذلك  النقلة  وهذا جيعل 
وعدمًا حمضًا، بل حتّول من عامل ضيق حمدود مشحون باآلالم واملخاوف 
واالحتامالت واملظامل، إىل عامل العدل املطلق، والرمحة، والفضل، واجلود، 

والعطاء اإلهلي..
بني، واملفسدين، والظاملني؛  وكذلك ما يتعلق بالوعيد والعذاب للمكذِّ
يغدو رادعًا لك عن العدوان عىل برش أو حيوان أو طري، وسببًا لشفافية 
قلبك وحساسيته من البغي عىل العباد، ولو كان البغي بكلمة أو حركة 
أو أمر يسري.. فأنت تراه بعينك وقد وضع يف كفة ليست لك بل عليك..

ب يف اآلخرة وهو يصيح:  وهو العدل الذي ال ظلم معه، فليس أحد يعذَّ
أنا مظلوم!

ِعرِي{ ]امللك:11[. ْصَحاِب السَّ َ ُفوا بَِذنبِِهْم َفُسْحقًا لِّ كال.. كال؛ }َفاْعَتَ
املجرمني  من  القصاص  حلظة  إليك  وُيقّرب  باإلنصاف،  ُيشِعُرك  وهذا 
واملعتدين والقتلة؛ سواء كانوا قتلة باسم الدين، أو السياسة، أو ملجرد 

اإلجرام..
ختّيل مشاهد األنبياء وحياهتم ودعوهتم وأقوامهم، وتكرار ذلك بواسطة 
تكرار القراءة للقصص القرآين حيّول العالقة هبم إىل صلة وثيقة، ومعرفة 

متزايدة، وإدراك واقعي لكثري من تفصيالت أحداثهم.
رصَت تعرفهم وتتذّكر مواقفهم التي مّروا هبا كأنك شاهدهتا من قبل، 

ليس عرب شاشة أو عرض درامي.. بل عىل األرض والطبيعة وامليدان.
والقرآن يسوق القصص والوعد والوعيد بمفردات وتعبريات وأوصاف 

حُتّفز اخليال، وترسم مالمح املشهد الغائب وكأنه حارض مشهود..

العودة فهد  بــن  سلمان  د. 
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ِري      ولذلك أمثلة تفوق احلرص؛ كام يف قصة ابن نوح والطوفان: }َوِهَي َتْ
َعَنا َواَل  ِبِْم ِف َمْوٍج َكاْلَِباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِف َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكب مَّ

َع اْلَكاِفِريَن . َقاَل َسآِوي إَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن اْلَاء َقاَل اَل َعاِصَم  َتُكن مَّ

اْلُْغَرِقنَي..{  ِمَن  َفَكاَن  اْلَْوُج  َبْيَنُهَم  َوَحاَل  ِحَم  إاِلَّ َمن رَّ َأْمِر اهلل  ِمْن  اْلَيْوَم 

]هود:43-42[.

وكام يف حوار أهل اجلنة وأهل النار يف سورة األعراف: }َوَبْيَنُهَم ِحَجاٌب 
َوَعَل اَلْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَمُهْم..{ ]الأعراف:46[.

ا  َ ْرُض بُِنوِر َربِّ َقِت اْلَ }َوَأْشَ وكام يف وصف الفريقني يف سورة الزمر: 
اَل  َوُهْم  قِّ  بِاْلَ َبْيَنُهم  َوُقِضَ  َهَداء  َوالشُّ بِيِّنَي  بِالنَّ َوِجيَء  اْلِكَتاُب  َوُوِضَع 

ُيْظَلُموَن{ ]الزمر:69[.

عليك،  تلّح  تظّل  صور  يف  ويستدعيه  املستقبل،  لك  يكشف  خيال  ثمَّ 
وتفعل فعلها يف وجدانك وشخصيتك.

ر احلارض البعيد الذي ال تطاله عيناك. وثمَّ خيال يصوِّ
وثمَّ خيال يرسم املايض، وينقلك إىل الغابر من أحوال األمم والرسل، 

ورصاع احلق والباطل..
اهلل تعاىل وحده ال يلحقه خيال وال تصّور؛ فكل ما خطر ببالك فاهلل ليس 
ْن ِعْلِمِه إاِلَّ  ٍء مِّ كذلك: }َواَل ُيِيُطوَن بِِه ِعْلًم{ ]طه:110[، }َواَل ُيِيُطوَن بَِشْ

بَِم َشاء{ ]البقرة:255[.

ِة َعمَّ  ولعل هذا من معاين قول احلق -سبحانه-: }ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ
َيِصُفوَن{ ]ال�صافات:180[، فيشمل تنزهيه تعاىل عام ال يصح من صفات النقص 

فون. وأوضاع املخلوقني؛ كام كان يقول املرشكون واملحرِّ
أسامء  تقرأ  حني  ذهنك  يلحق  خيال  كل  رفض  ويشمل 
اهلل وصفاته وأفعاله؛ فالقارئ ال ينفك عن خيال، ولكنه 
َوُهَو  ٌء  َشْ َكِمْثِلِه  }َلْيَس  سبحانه:  ألنه  منفي؛  خيال 

ِميُع الَبِصرُي{ ]ال�صورى:11[. السَّ

البارئ ومجاله وجالله،  ُيثبت كامل  أن  املؤمن  وبمقدور 
واألوصاف  األسامء  مجيل  من  لنفسه  أثبت  ما  وسائر 
د مواله  رِّ واألفعال دون أن يقع يف ختيُّل صورة ما، بل جُيَ
الداللة  بحكم  الذهن  إىل  تداعت  التي  املعيبة؛  التصورات  تلك  عن 
اللغوية أو العرف البرشي املحدود؛ فاهلل -عّز وجّل- أعظم من أن حُييط 

به عقل، أو ُيدركه وهم، أو يلحقه خيال.
املرتقية  العاقلة  الواعية  الصافية  الروح  بني  الكبري  الفرق  يتجىلَّ  وهنا 
املأسورة  الضعيفة  الكثيفة  األرواح  وبني  والعبودية،  الكامل  مدارج  يف 

املقهورة املتثاقلة كأرواح العوام!
ويف  فيه،  ي  والرتقِّ األعظم  املقام  هذا  حتقيق  يف  جماهدًا  املؤمن  ويظل 
التوازن بني الشعور باحلب، والشعور باخلوف منه، وبالرجاء فيه، وفيام 
عنده؛ مستعينًا برّبه يف الوصول إىل أكمل حاالته؛ التي حيب أن يلقى ربه 
التكالن، وال  املستغاث، وعليه  وبه  املستعان،  وله احلمد، وهو  عليها. 

حول وال قوة إال به..
هوامش:

1. )أخرجه أمحد، والرتمذي، والطرباين، وصححه احلاكم، وقال ابن حجر يف الفتح: »حديث جيد«( )4654(.

يف  املقديس  الضياء  وأخرجه  موقوفًا.  عباس  ابن  عن   :)2/21(  « اجلنة  »صفة  يف  نعيم  أبو  )رواه   .2

»املختارة«، وقال املنذري يف »الرتغيب« )278/4(: رواه البيهقي بإسناد جيد(.
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ُفوَن  ُه هلل ُيْ ْمَر ُكلَّ ٍء ُقْل إِنَّ اْلَ ْمِر ِمْن َشْ قال اهلل تعاىل:}َيُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اْلَ
ٌء َما ُقتِْلَنا َهاُهَنا  ْمِر َشْ ِف َأْنُفِسِهْم َما اَل ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اْلَ

ِذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إَِل َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَ  َز الَّ ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِف ُبُيوتُِكْم َلَبَ

ُدوِر{ ]اآل  َص َما ِف ُقُلوبُِكْم واهلل َعِليٌم بَِذاِت الصُّ اهلل َما ِف ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحِّ

عمران:154[.

موضوعها: تقرير مبدأ القضاء والقدر، وأن َمن ُكتب موُته يف مكان ال بد 
وأن يموت فيه.

إال  ميت  من  وما  اهلل،  بيد  والعمر  األجل  واملناسبات:  اإلمجايل  املعنى 
واملضاجع  املنازل  يف  أم  وساحاهتا،  احلرب  يف  سواء  بأجله،  ويموت 

وغرفها وحدائقها.

األسئلة واهلدايات التدّبرية:
ٍء{؟ ْمِر ِمْن َشْ 1. ما املراد باالستفهام يف }َهْل َلنا ِمَن اْلَ

املراد باالستفهام النفي، أي ليس لنا من األمر شء؛ فنحن مل نشارك يف 
القرار وإنام خرجنا للقتال ُمكَرهني ولو كان األمر لنا ملا خرجنا.

تهم أنُفُسهم، يقولون:  قال الطربي: يعني بذلك الطائفة املنافقة التي قد أمهَّ
ليس لنا من األمر من شء، ولو كان لنا من األمر شء ما خرجنا لقتال 

من قاتلنا فقتلونا.)1(
ُه هلل{؟ ْمَر ُكلَّ 2. ما معنى }ُقْل إِنَّ اْلَ

أي أمر اخلروج للقتال أو البقاء يف البيوت، وأمر اإلحياء واإلماتة، والفقر 
شء  عىل  اعرتاض  فال  تعاىل،  اهلل  بيد  كلها  اء،  َّ َوالضَّ اء  َّ والرسَّ واإلغناء 
من أفعاله؛ فالكل حادث بقضاء اهلل وقدره، وال جيري يف ملكه شء إال 
الذين  اإليامن  وضعاف  املنافقني  عن  جواب  هذا  ويف  سبحانه،  بمشيئته 

قالوا: لو كان لنا من األمر شء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا.

رسائل التزكية:
ره وقضاه. اإليامن بقضاء اهلل تعاىل وَقَدِره، وأنه ال جيري يف ملك اهلل إال ما قدَّ

3. ما األمر الذي أخفاه املنافقون وضعاف اإليامن يف أنفسهم؟
َلَنا ِمَن  كانوا حُيّدثون أنفسهم، أو يتحّدثون فيام بينهم ّسًا قائلني: }َلْو َكاَن 
ودّل  امْلَْعَرَكِة،  َهِذِه  يِف  ا  ِمنَّ ُقتَِل  َمْن  ُقتَِل  َما  َأْي:  َهاُهَنا{  ُقتِْلَنا  َما  ٌء  َشْ ْمِر  اْلَ

بيانيًا( يف قوله تعاىل:  }َيُقوُلوَن{ بال واو )مستأنفة استئنافًا  عىل ذلك جميء 
ٌء َما ُقتِْلَنا َهاُهَنا{ فهي جواب عن سؤال  ْمِر َشْ َلَنا ِمَن اْلَ }َيُقوُلوَن َلْو َكاَن 

ُفوَنه يِف َأْنُفِسِهْم؟ ْمُر الَِّذي ُيْ تقديره: َما اأْلَ
قبله،  نشأ ما  استئناٌف وقع جوابًا عن سؤال  السعود: »}َيُقوُلوَن{  أبو  قال 
ُثون أنفَسهم أو يقول بعُضهم لبعض  كأنه قيل: أيُّ شء ُيفون؟ فقيل: حُيدِّ

فيام بينهم ُخفيًة«.)2(
رسائل التزكية:

املؤمن ال ُيالف ظاهره باطنه.
إَِل  اْلَقْتُل  َعَلْيِهُم  ُكتَِب  ِذيَن  الَّ َز  }َلَبَ تعاىل  قوله  من  تفهمه  الذي  ما   .4

َمَضاِجِعِهْم{؟

يف هذه اآلية رّد من اهلل تعاىل عىل املنافقني وضعاف اإليامن يف قوهلم السابق 
الذي أخفوه يف أنفسهم، كام أّن فيه دلياًل قويًا ألهل السّنة واجلامعة عىل َأّن 

َجل يِف اْلَقْتل َوامْلَْوت َواِحد.)3( اأْلَ
ويمكن فهم الرّد بطريقتني:

ر اهلل عليه املوت لو مل يرج للقتال ألتاه املوت وهو عىل  األوىل: أّن َمن َقدَّ
فراشه ويف داره.

الثانية: أّن املؤمنني لو قعدوا يف دارهم ومل يرجوا للقتال كام أراد املنافقون 
يف  مضاجعهم  إىل  خفي  بسبب  القتل  هلم  ر  ُقدِّ َمن  خلرج  اإليامن  وضعاف 

احلرب أي مصارعهم فُيقتلون هناك.
ُكتَِب  ِذيَن  الَّ َز  َلَبَ ُبُيوتُِكْم  ِف  ُكْنُتْم  َلْو  }ُقْل  الراغب األصبهاين: وقوله:  قال 
َعَلْيِهُم اْلَقْتُل{ تكذيب هلم، وأنه حماٌل أن ال ُيقَتلوا مع أّن قتلهم بذلك املكان 

ــاد  ــ ــم ــ ح عـــــمـــــر  د. 
العالمة  ملــركــز  العلمي  املــجــلــس  عــضــو 
ــات الــقــرآنــيــة ــدراسـ ــلـ ــل عــبــاس لـ ــض ف
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ر له القتل  جاٍر يف قضائه وتقديره، وقد مُحَِل ذلك عىل وجهني: إما أّن َمن ُقدِّ
لو مل يرج ألتاه القتل، وهو يف مضجعه يف داره.

والثاين: أنه لو كنتم أهيا املؤمنون قعدتم يف بيوتكم، ومل خترجوا للمحاربة خلرج 
ر له القتل بسبب خفي إىل مضاجعهم يف احلرب أي مصارعهم فُيقتلون،  َمن ُقدِّ

تنبيهًا أّن قضاء اهلل وتقديره وعلمه ال يتغري، وأنه ال ينفع َحَذٌر ِمن َقَدر.)4(
5. ما معنى إسناد االبتالء والتمحيص إىل اهلل، واهلل يعلم كل شء قبل حدوثه؟

االبتالء هو االختبار، واهلل تعاىل يعلم نتيجة االختبار قبل وقوعه، ومعنى إسناد 
االبتالء والعلم إىل اهلل تعاىل حيتمل وجهني صحيحني:

األول: أنه تعاىل يعاملكم معاملة املبتيل واملخترب.
الثاين: أّن املقصود به أولياء اهلل تعاىل وأهل طاعته، بمعنى أن يمّيز أولياء اهلل تعاىل 

ما يف صدوركم من شك ونفاق وضعف إيامن، أو ما فيها من يقني وإخالص.
قال املاوردي: }َولَِيْبَتِلَ اهلل َما ِف ُصُدوِرُكم{ فيه تأويالن: أحدمها: ليعاملكم 
معاملة املبتىل املخترب. والثاين: معناه ليبتيل أولياء اهلل ما يف صدوركم فأضاف 

االبتالء إليه تفخياًم لشأنه.)5(
و}َولَِيْعَلَم  اهلل{  }لَِيْبَتِلَ  قوله:  نظائر  معاين  إّن  اهلل-:  -رمحه  الطربي  وقال 
به،  الوصف  الكالم ُمضافًا إىل اهلل  اهلل{ وما أشبه ذلك، وإن كان يف ظاهر 

فمراٌد به أولياؤه وأهل طاعته، وأّن معنى ذلك: وليخترب أولياُء اهلل، وأهل 
طاعته الذي يف صدوركم من الشّك واملرض، فيعرفوكم، ]فيمّيزوكم[ من 
َص َما ِف ُقُلوبُِكْم{، يقول وليتبّيُنوا ما يف  أهل اإلخالص واليقني، }َولُِيَمحِّ

قلوبكم من االعتقاد هلل ولرسوله  وللمؤمنني من العداوة أو الوالية.)6(
رسائل التزكية:

تطهري القلوب ال يتم إال من خالل االختبار واالبتالء الشديدين.
{ للعطف، فأين املعطوف عليه؟ 6. الواو يف }َولَِيْبَتِلَ

{ للتعليل، املعطوف عليه حمذوف، ليدّل عىل كثرة العلل  والالم يف }َولَِيْبَتِلَ
لينفذ  أنه سبحانه وتعاىل فعل ما فعل  التي عطف االبتالء عليها، والتقدير 

قضاؤه ويصدق قوله، وملصالح كثرية وليبتيل ما يف صدوركم....
أخرى  هلا  علل  عىل  معطوفٌة  قبلها  ٍر  مقدَّ لفعل  علٌة  وهو  السعود:  أبو  قال 

مطويٍة لإليذان بكثرهتا، كأنه قيل فعَل ما فعل ملصالَح مّجٍة وليبتيَل.. الخ..)7(
َص{؟ { }َولُِيَمحِّ 7. ما الفرق بني و}َولَِيْبَتِلَ

ا ِفيِه َعْيٌب َلُه  الُِطُه ِمَّ ِء ِمَّا ُيَ ْ ِليُص الشَّ االبتالء: االختبار، أما التمحيص فهو خَتْ
نَّ  ْزِكَيِة، َواْلُقُلوُب ُهَنا بَِمْعَنى اْلَعَقائِِد، َوُأْطِلَق اْلَقْلُب َعىَل ااِلْعتَِقاِد أِلَ َفُهَو َكالتَّ
ُر َوااِلْعتَِقاُد، َوَمْعَنى متحيص  َفكُّ ُصُل التَّ اْلَقْلَب يِف لَِساِن اْلَعَرِب ُهَو َما بِِه حَيْ
تِي  الَّ امْلَُناِفِقنَي  ْيِب ِحنَي َساَمِع ُشَبِه  اِمُرَها ِمَن الرَّ ِمَّا ُيَ َتْطِهرُيَها  ِفيِه ُقُلوهِبِْم  َما 

ا َبْيَنُهْم. وهَنَ َيُبثُّ

العالمة  قــال 
عاشور:  ابن 
إىَِل  َي  َوُعـــدِّ
ـــُدوِر  الـــصُّ
ااِلْبتاَِلِء  ِفْعُل 
اْختَِباُر  ــهُ  نَّ أِلَ

َي إىَِل  َز َما يِف النَّْفِس. َوُعدِّ ، َولَِيَتَميَّ اَمئِِر: َما ِفيَها ِمْن َخرْيٍ َوَشٍّ ْخاَلِق َوالضَّ اأْلَ
َتاَجٌة إىَِل التَّْمِحيِص لَِتُكوَن  ُنوَن َواْلَعَقائَِد حُمْ نَّ الظُّ اْلُقُلوِب ِفْعُل التَّْمِحيِص أِلَ

َمْصَدَر كّل خري.)8(
8. ما املعجزات ودالئل النبّوة التي حدثت يف غزوة ُأُحد وذكرهتا اآلية؟

وقعت ثالث معجزات:
األوىل: وقوع اأَلَمَنة عىل الصحابة رغم قوة العدو وقربه منهم، وقلة عدد املؤمنني.
النعاس من  التي يطري فيها  النعاس عليهم يف مثل هذه احلالة  الثانية: وقوع 

عيون الناس حيث العدو ُمَشاَهد أمامهم، متوّجه نحوهم الستئصاهلم.
الثالثة: ختصيص نزول اأَلَمَنة والنعاس بأهل اليقني من املؤمنني دون ضعاف 

اإليامن واملنافقني.
رسائل التزكية:

اإليامن بقدرة اهلل املطلقة.
9. ما العمل الذي يمكننا تطبيقه يف حياتنا من خالل اآلية؟

أ( حسن الظّن باهلل تعاىل.
ب( اإليامن بالقضاء والَقَدر، وأنه ال جيري يف ملك اهلل أمٌر إال بمشيئته.

ه مرضاة اهلل تعاىل ونرصة الدين. ج( أن جيعل املؤمن مهَّ
هوامش:

1. تفسري الطربي )7/ 322(.
2. إرشاد العقل السليم أليب السعود )2/ 102(.

3. تفسري السمعاين )1/ 369(.
4. جامع التفاسري للراغب )3/ 927(.

5. النكت والعيون للاموردي )1/ 431(.
6. جامع البيان للطربي )7/ 325(.

7. إرشاد العقل السليم أليب السعود )2/ 102(.
8. التحرير والتنوير البن عاشور )4/ 139(.



كأهنا األعامق شمل فيها القلب والعقل والفؤاد والروح وكل احلواس 
اليقظة  مرحلة  إىل  االرتقاء  ثم  سبحانه،  اهلل  وأبدعها  خلقها  التي 
واحلضور بكلية اإلنسان روحيًا ومعنويًا وجسديًا، ثم االنتقال إىل عامل 
وَن َعْن  ِذيَن ِعْنَد َربَِّك اَل َيْسَتْكِبُ السامء والنور اإلهلي واملالئكي }إِنَّ الَّ

ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدوَن{ ]األعراف:206[.

ما  خالل  من  إال  شيئًا  عنه  نعلم  مل  عامل  إىل  القرآن  يشري  اهلل!  سبحان 
من  أو  الكريم  القرآن  من  إما    واملرسلني  األنبياء  خاتم  به  أخربنا 
َربَِّك{  }ِعْنَد  كلمة  استخدام  امللفت  ولكن  املرشفة،  النبوية  السّنة 
وهذا دليل عىل شدة اخلصوصية بأن خّصهم سبحانه وتعاىل؛ فُهم ال 
يستكربون عن العبادة عىل خالف إبليس -نعوذ باهلل منه- الذي عىص 
نا هنا هو موضوع املالئكة  اهلل بأقبح صفتني: احلسد، والِكرب، وما يصُّ
الذين يتحلون بصفة التواضع، تلك الصفة التي أمر اهلل هبا البرش، بأن 

يتواضعوا وال يتكرّبوا.
من سورة يوسف:

َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهلل  }ُقْل َهِذِه َسبِيِل َأْدُعو إَِل اهلل َعَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

ِكنَي{ ]يوسف:108[ َوَما َأَنا ِمَن اْلُْشِ

كل القرآن عظيم، وهذه اآلية الكريمة من اآليات العظيمة املميزة؛ فيها 
تلخيص منهج الرسل ولّب الرسالة ومضموهنا وهدفها.

ومايت  وحيايت  ومنهجي  ومسلكي  طريقي  هذه  َسبِيِل{  َهِذِه  }ُقْل 

عىل  منّظمة  مفّصلة  إنام  دعوة  أّي  وليست  اهلل«  إىل  »الدعوة  ومعادي 
بصرية: شّدة احلضور والوعي والرتكيز واستحضار كل احلواس التي 
التمييز بني اخلبيث  كّرمنا هبا رّبنا سبحانه وتعاىل، واإلشارة إىل وقت 
ثم ذكر  َبَعنِي{،  اتَّ َوَمِن  }َأَنا  فقال سبحانه:  الوالء،  والطيب، وإعالن 
سبحانه الوصول إىل ذكر اهلل بأشد مفاهيم رضورة الوالء والتمييز عن 
املرشكني؛ إعالن املبدأ جماهرة وأمام املأل أمجعني، وكأنه إعالن لظهور 
مجاعة مؤمنة ال فيها إشاك وال اختاذ أرباب من دون اهلل، وفيه حديث 

موضوع التوحيد.

من سورة اإلساء:
اْلَْسِجِد  إَِل  َراِم  اْلَ اْلَْسِجِد  ِمَن  َلْياًل  بَِعْبِدِه  ى  َأْسَ الَِّذي  }ُسْبَحاَن 

ِميُع اْلَبِصرُي{  ْقَص الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياتَِنا إِنَّه ُهَو السَّ اْلَ

]اإلساء:1[.

ى بَِعْبِدِه{: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ

التسبيح يف بداية سورة اإلساء، السورة التي تضمنت وعد املسلمني 
بتحرير املسجد األقىص.

1. مفهوم التسبيح: تنزيه اهلل عّز وجّل، وبراءته من كل نقص.
أدائه كفرد مسلم صاحب  الفرد وما يّص سلوكه، وتقييم  إنشاء   .2

عقيدة إسالمية ومنهج فكري واضح.
3. قاعدة املفهوم اجلامعي، والسلوك الفردي ضمنها.

التوحيد  ختّص  قضية  ألّي  وأساس  وقاعدة  كمنطلق  التسبيح  مفهوم 
احلضاري،  الشهود  موضوع  يّص  ما  أو  املسلمة،  الشخصية  بناء  أو 
يمّس  ما  لكل  وتصّدهيا  ووحدهتا  األمة  بناء  آَخر  بمعنى  والتمكني، 
للحضارة  رمز  األقىص:  املسجد  مثل:  الرموز،  وحتديدًا  سيادهتا، 

اإلسالمية والوجود اإلسالمي.

من سورة األعراف:
ِعَباَدتِِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكِبُ اَل  َربَِّك  ِعْنَد  ِذيَن  الَّ }إِنَّ  تعاىل:  اهلل  يقول 

َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدوَن{ ]األعراف:206[.

الكريم  القرآن  ُبدئت باإلنصات إىل  الذكر واخلشوع  أجواء رائعة من 
بأمر منه سبحانه وتعاىل باالستامع للقرآن ثم االرتقاء إىل اإلنصات وهو 
الربانية  واألنوار  الروحانيات  إىل  االنتقال  ثم  احلضور،  حاالت  أشد 
التي تسمو باألرواح فُتحلِّق يف سامء الذكر واخلشوع }َواْذُكْر َربََّك ِف 

ْهِر ِمَن اْلَقْوِل..{ ]األعراف:205[. عًا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَ َنْفِسَك َتَضُّ

ينابيع
قرآنية

بقلم: لينا دعاس »أم احلسن«

10



اب
صح

ة أ
قص

 (١
ور (

مح
ور)

تص
وال

ان 
يم

 ا	
وة

 (ق
هف

لك
 ا

الء
تع

س
اال

 و
ّبر

تك
ال

س
بلي

ة إ
ص

ق
ال

لم
ن ا

غيا
ط

ين
جنت

ب ال
اح

ص
ة 

ص
ق

مان
ا	ي

وة 
ى ق

عل
ؤثر 

ما ي
طر 

وأخ
به:

صاح
ند 

ر ع
صو

الت
و

ف
كه

 ال
رة

سو
ة ل

هني
ة ذ

رط
خا

ف
كه

ة ال
ور

س
وة

لق
ق ا

قي
تح

لم
س

لم
 ل

(٢)
ور 

مح
الم

س
ه ال

علي
ى 

وس
ة م

قص
م)

عل
ة ال

قو
)

ة:
ص

لق
ي ا

 ف
ية

س
رئي

هد 
شا

م
ك

درات
ض ق

بع
ي 

ُخف
ة (ت

فين
س

ق ال
خر

ك)
دّو

ك ع
ع ب

طم
ال ي

ى 
حت

ات
ّوق

مع
كل 

من 
ص 

خل
(تت

م 
غال

ل ال
قت

ك)
وع

شر
 م

اح
نج

 
ك

درات
ض ق

بع
خر 

(تّد
دار 

لج
ة ا

ام
إق

ل)
قب

ست
لم

ي ا
 ف

ها
ّعل

تف
  ل

ين
قرن

ي ال
ة ذ

قص
 (٣

ور (
مح

ن)
كي

تم
وال

مل 
لع

ة ا
قو

)

ة:
ص

لق
ي ا

ة ف
س

رئي
هد 

شا
م

س
شم

ب ال
غر

م

ور
دق

ن ال
ما

سلي
د. 

رير
تح

س ال
رئي

ه:
هج

من
ان 

ك
ء.

ي
س

لم
ة ا

قب
عا

. م
١

ويًا.
عن

وم
ديًا 

ما
ن 

س
مح

ع ال
جي

ش
٢. ت

س
شم

ع ال
طل

م
ين

سّد
ن ال

بي

ه:
هج

من
ان 

ك
اد.

س
الف

وة 
ل ق

طي
تع

 .١
ّدم.

لتق
ن ل

خري
متأ

ع ال
شجي

 وت
فيز

وتح
ضير 

 تح
.٢

ّقق
 يح

ما
م

وة:
الق

م 
سل

لم
ل

ص.
خال

ا¬
ة.

لح
صا

ة ال
حب

ص
ال

بر.
ص

ال
ح.

صال
ل ال

عم
ال

11



12



13

عـــشـــر جـــوائـــز  
قيمة كل جائزة 

25 دينارًا

اإلجــــابة عن جميع األسئلة.. 1

ــال اإلجـــابـــات مـــع كــوبــون . 2 ــ  إرسـ
املسابقة.

ــول. 3 ــ ــب ــ ــق ــ  آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد ل
اإلجابات يوم 2/18/2٠1٧. 

على . 4 بالبريد  ــات  ــاب اإلج تــرســل 
عنوان املجلة املبني يف هذا العدد أو 
تقبل  ال  مباشرة.)  املجلة  مقر  إلى 

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس (.

5 . ، الــربــاعــي  االســم  كتابة  ضـــرورة 
والعنوان كاماًل ، والهاتف واضحًا.

179

179
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخت اإلجابة الصحيحة:

1. عاِل من علمء الديث، زادت حتقيقاته عل )300( جملد، ُولد ف دمشق )1928( وتوف ف عّمن )2016م(:

أ( شعيب الرنؤوط.        ب( عبد العزيز الاجشون.    ج( مصطفى الزرقا.

2. الديث الذي ُيضيُفه النبي  إل اهلل تعال عل أنه من كالم اهلل، هو:

أ( الديث الُقديس.        ب( الديث اآلحاد.    ج( الديث التواتر.

3. الديث الذي ُأضيف إل رسول اهلل ، من قول أو فعل أو صفة، هو الديث:

أ( الرسل.          ب( الرفوع.     ج( الوقوف.

4. الديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إل منتهاه مع السالمة من الشذوذ والعلة:

أ( الديث الصحيح.                           ب( الديث السن.      ج( الديث الضعيف.

5. قال الرسول : »واهلل ال ُيؤِمن جاٌر ال يأمن جاُره بوائَقه«. معنى »بوائقه«:

ه.          ب( ُبخَله.     ج( ال شء مما ذكر. أ( َشَّ

6. قال الرسول : »َتِعَس عبُد القطيفة«. معنى »القطيفة«:

أ( الذهب والفضة.         ب( الثمر الناضجة.    ج( الثوب ذو الهداب.

250

مسابقة العدد مئة وتسعة وسبعين

دينارًا



زهرة أبو  الرحمن  عبد  خالد  أنــور 

ــي صـــــوان ــ ــل ــ ــا مـــحـــمـــد ع ــ ــريـ ــ ثـ

ــرو ــمـ ــز عـ ــ ــايـ ــ ــران فـ ــ ــ ــم ــ ــ نـــــــور ع

اهلل ــمـــد  حـ خــلــيــل  ولـــيـــد  آالء 

اهلل عبد  جميل  محمد  حسنية 

النابلسية محمد  سليمان  أحمد 

ــيـــد مـــحـــمـــد حــمــد ــعـ ــف سـ ــ ــاي ــ ن

ــرة يـــوســـف مــحــمــد عــســاف ــي ــم س

الــصــبــاح مصطفى  خــالــد  شــهــيــرة 

دية أبو  الرحمن  عبد  ربحي  هديل 

الفائزون مبسابقة العدد مئة وسبعة وسبعني

www.hoffaz.org :املوقـــع على اإلنترنـــت
forqan@hoffaz.org البريد اإللكتروني: 

إجابات مسابقة العدد مئة وسبعة وسبعني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

179

177

177
3- حممد الغزايل. 5- أبو احلسن الندوي.1-  فخر الدين الرازي.

4- حممد إقبال. 6- بديع الزمان النوريس.2- عبد الرمحن امليداين.
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عن  حيكي  فيام  قال    اهلل  رسول  أّن    هريرة  أيب  عن 
فَمن  إزاري،  والعظمة  ِردائي،  »الكربياُء  وعال:  جّل  رّبه 

نازعني واحدًا منهام قذفُته يف النار«. )صحيح ابن حبان(.
التكربُّ يف اهلل كامل، ويف العبد نقص؛ ألن اهلل تعاىل خالق 
ه،  األكوان، بيده ملكوت كل شء، وإليه ُيرَجع األمر كلُّ
ال هناية لعظمته، ال هناية لكامله، ال هناية لِعلمه، ال هناية 
لقّوته، فعندما نقول: إّن اهلل متكرّب فهو من أسامء الكامل، 
وعندما نقول: فالن متكرّب فالتكرّب صفة نقص يف اإلنسان.
فاملتكرّب هو امللك الذي ال يزول سلطانه، والعظيم الذي ال 

جيري يف ملكه إال ما يريد، وهو الواحد القّهار.
وِمن معاين )املتكرّب(: العظيم ذو الكربياء، وأصل التكربُّ 
طليق  وتعاىل-  -سبحانه  فاهلل  االنقياد؛  وعدم  االمتناع 
ع عن  اإلرادة، واملتكرّب هو الذي تكربَّ عن كل نقص، وترفَّ
كل ما ال يليق به، املتعايل عن صفات َخلقه أيضًا، واملتكرّب 
هو الذي بيده اإلحسان ومنه الغفران، واملتكرّب الذي ليس 

مللكه زوال وال لعظمته انتقال.
َكًأ  قال تعاىل: }َفَلمَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َلُنَّ ُمتَّ
َنُه  َأْكَبْ َرَأْيَنُه  َفَلمَّ  َعَلْيِهنَّ  اْخُرْج  َوَقاَلِت  ينًا  ِسكِّ ِمْنُهنَّ  َواِحَدٍة  ُكلَّ  َوَآَتْت 

َكِريٌم{  َمَلٌك  إاِلَّ  َهَذا  إِْن  َبَشًا  َهَذا  َما  هلل  َحاَش  َوُقْلَن  نَّ  َأْيِدَيُ ْعَن  َوَقطَّ

ْمَنُه. َنُه{ أي عظَّ ]يو�صف:31[، ومعنى }َأْكَبْ

تواضعوا  أن  إيّل  أوحى  اهلل  »إّن   : اهلل  رسول  وقال 
 حتى ال يبغي أحٌد عىل أحد، وال يفخر أحٌد عىل أحد«.

)سنن أيب داود بسند صحيح(.

وقال : »ال يدُخل اجلّنة َمن كان يف قلبه مثقال ذّرة ِمن 
ِكرْب«. )صحيح مسلم(.

العبودية مفتِقٌر إىل اهلل عّز وجّل،  وأنَت يف أعىل درجات 
وأنَت يف أوج ُقّوتك وأوج صّحتك وأوج علمك، جيب 
أقدمَت عىل  إذا  وتعاىل،  اهلل سبحانه  إىل  ُمفتقرًا  تكون  أن 
اللهم إين ترّبأُت ِمن َحويل وقّويت، والتجأُت  عمل فُقل: 

إىل حولك وُقّوتك يا ذا القّوة املتني.

أ.د. محمد راتب النابلسي
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في حوار مع رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي المركزية في الجمعية

الرفايعة: الجمعية تسعى للوصول إلى ألفي حافظ في عام )2020(

»اجلمعية تتبّنى منهجية التخطيط املوّجه بالنتائج، وهي تستهدف رفع كفاءة 
األداء وخفض اجلهود املهدورة، ال نريد ألف حلقة قرآنية تكون خمرجاهتا 

عرشين حافظًا، طموحنا أن نصل إىل ألفي حافظ خالل أربع سنوات«.
أبرز مالمح اخلطة االسرتاتيجية يف مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم، 

كام يوضحها رئيس جلنتها، األستاذ مجال الرفايعة.
يقول الرفايعة يف حوار مع جملة الفرقان: »إن مجعية املحافظة عىل القرآن 
الكريم هي مجعية مهنية خمتصة ومستقلة، تعمل وفق ضوابط العمل 

املؤسيس املنظم وأفضل املامرسات العاملية يف اإلدارة والتخطيط«.
وفيام ييل نص احلوار:

التخطيط االسرتاتيجي، وأهم  نبذة عن جلنة  لنا  قّدمت  لو  الفرقان: 
أهدافها.

اجلمعية  جلان  إحدى  هي  االسرتاتيجي،  التخطيط  جلنة  الرفايعة:  أ. 
الرئيسية، وتتشّكل بموجب نظام التنظيم اإلداري، وتضّم يف عضويتها 
نخبة من املختصني، يمّثلون خمتلف مكونات العمل يف اجلمعية، وتعنى 

بالتخطيط االسرتاتيجي للجمعية كافة؛ اإلدارة 
العامة والفروع واملراكز واملعاهد.

منهج،  مؤسيس  عمل  اجلمعية  يف  التخطيط 
تطوير  يف  اجلمعية  إليه  تستند  أساسية  وركيزة 
معقواًل  استرشافًا  هلا  يضمن  بام  أدائــهــا، 

إطاٍر  وفق  واملرحلية،  الكلية  ألهدافها  كافيًا  ووضوحًا  للمستقبل 
متكامل، وبام ينسجم مع نظامها األسايس، ويضمن هلا اتساق مجيع 
أو عىل مستوى  العامة  اجلهود وتناغمها، سواًء عىل مستوى اإلدارة 

الفروع واملراكز.
الفرقان: أطلقت اجلمعية خطتها االسرتاتيجية )2020( مؤّخرًا، ما 

طبيعة هذه اخلطة؟
للجمعية،  الرابعة  االسرتاتيجية  اخلطة  هي  اخلطة  هذه  الرفايعة:  أ. 
وهي تغّطي أربع سنوات قادمة )2017-2020(، وهي تأيت بعد أن 
مىض عىل تأسيس اجلمعية مخسة وعرشون عامًا، وتأيت أيضًا متزامنة 
مع مجلة التحديات الداخلية واخلارجية، ويف وقت تتجه فيه سياسة 

اجلمعية نحو الرتكيز عىل  النتائج واألداء الفني الكفؤ.

وهي  التشاركي،  النهج  وفق  إعدادها  بأسلوب  اخلطة  هذه  تتميز 
اجلمعية، عاملني ومتطوعني،  املعنيني يف  فيه مجيع  ثمرة جهد ساهم 

مستفيدين ومولني.
جديدة  عمل  سياسات  االسرتاتيجية  هذه  تبّنت  هل  الفرقان: 

)2020(؟
املعمول  السياسات  كافة  بمراجعة  اللجنة  قامت  بالطبع،  الرفايعة:  أ. 
هذه  وانعكاس  أمهية  ببحث  مــرورًا  حاليًا  هبا 
القادمة،  املرحلة  اجلمعية يف  أداء  السياسات عىل 
اجلديدة  السياسات  من  العديد  تبّني  تم  وقد 
السياسات  بعض  عىل  التأكيد  إىل  باإلضافة 
السياسات  هلذه  كيف  هو  األهم  لكن  السابقة، 
أن ترتجم إىل مؤشات أداء وبرامج عمل تشّكل 

رافعة لتعزيز دور اجلمعية يف خدمة القرآن.
مثل  اجلديدة  السياسات  بعض  إىل  اإلشارة  يمكن  الصدد  هذا  ويف 
الرتكيز عىل النتائج بداًل من الرتكيز عىل املخرجات وكذلك االنتقال 
األنظمة  مجيع  وتوحيد  الذاتية  ــرادات  إي عىل  لالعتامد  التدرجيي 
والتعليامت واإلجراءات التنفيذية والنامذج يف اجلمعية بكل وحداهتا 
اإلدارية، وحتقيق الرشاكة مع مجيع مؤسسات املجتمع املحيل بام يدم 

رسالة اجلمعية وحيقق النفع املتبادل.
الفرقان: ما هي منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية )2020(؟

التي  الدولية  املامرسات  الرفايعة: أعدت هذه اخلطة وفقًا ألفضل  أ. 
تلبي متطلبات التخطيط املوجه بالنتائج، تأسيسًا عىل مضمون اإلجراء 
املعياري املتعلق بإعداد اخلطة االسرتاتيجية، حيث قمنا بتحليل بيئة 
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ومهام  أهداف  دراسة  حيث  من  واخلارجية  الداخلية  اجلمعية  عمل 
ذات  واألنظمة  والقوانني  التنظيمي،  وهيكلها  وتاريها،  اجلمعية 
العالقة وصواًل إىل إعداد الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية للجمعية.
الفرقان: ذكرتم »أفضل املامرسات الدولية« هال وضحتم هذه النقطة؟

أ. الرفايعة: نعم، بنيت االسرتاتيجية وفقًا ملنهجية بطاقة األداء املتوازن 
االسرتاتيجي،  التخطيط  يف  احلديثة  املنهجيات  أفضل  وهي   B.S.C
تكمن أمهية هذه املنهجية يف توازن العمل يف كل األبعاد ذات الصلة 
باجلمعية سواء ما يتعلق بالبعد التشغييل الفني الذي يركز عىل حتفيظ 
من  العمل  باعتباره عصب  املايل  بالبعد  يتعلق  ما  أو  القرآن وعلومه 
املستفيدين  ببعد  يتعلق  ما  أو  وفعالية  بكفاءة  إنفاقه  أو  توفريه  حيث 
من خدمات اجلمعية باعتبارهم غاية اجلمعية ومربر وجودها، وانتهاًء 
ببعد التطوير والنمو وما يشتمل عليه من تطوير للسياسات واألنظمة 

واملنهجيات وبناء القدرات املؤسسية والفردية.
أداة  أفضل  املتوازن  األداء  بطاقة  منهجية  تعترب 
أي  مستوى  عىل  األداء  مؤشات  ومراقبة  لقياس 
العمل  جماالت  بتحديد  قمنا  فقد  وعليه  منظمة، 
الرئيسية يف كل بعد من األبعاد األربعة )التشغييل، 
 )17( بلغت  حيث  التطوير(،  املستفيدون،  املايل، 

جمااًل، أبرزها جمال علوم القرآن وحتفيظ القرآن.
الفرقان: كيف يمكن ضامن تنفيذ هذه اخلطة االسرتاتيجية؟

وهلذا  تنفيذها،  هو  اخلطة  إعداد  من  األهم  أن  شك  ال  الرفايعة:  أ. 
نوعية  عام  بشكل  اخلطط  معّدو  يراعي  أن  بمكان  األمهية  من  فإنه 
مع  ينسجم  وبام  التخطيط  جلنة  تبّنت  لذلك  وصياغتها،  األهداف 
مستوييها  يف  األداء  مؤشات  أسلوب  املتوازن  األداء  بطاقة  منهجية 
النتائج واملخرجات، وقد تم صياغة هذه املؤشات بطريقة احرتافية 
بلغت  وقد  العمل،  جماالت  من  جمال  كل  يف  املختصني  وبمشاركة 
 )45( النتائج  مستوى  يف  االسرتاتيجية  اخلطة  يف  األداء  مؤشات 

مؤشًا، ويف مستوى املخرجات )160( مؤشًا.
التشغيلية  اخلطة االسرتاتيجية مع اخلطط  ربط  الفرقان: كيف سيتم 

السنوية؟
إىل  انتقلنا  أن فرغنا من إعداد اخلطة االسرتاتيجية،  بعد  الرفايعة:  أ. 

قامت  حيث  التشغيلية،  للخطط  باإلعداد  واملتمثلة  الثانية  املرحلة 
العامة،  اإلدارة  يف  واإلداري  الفني  التطوير  ومديرية  التخطيط  جلنة 
بإعداد إطار تنفيذي للخطط التشغيلية السنوية موحد جلميع الفروع، 
بموجبه تم اشتقاق مؤشات األداء التي سيتم العمل عىل إنجازها يف 
كل عام، سواء مؤشات كمية أو نوعية يف مستوى املخرجات، هذا 
التي من خالهلا ستعمل  اإلطار تضمن أيضًا كل الربامج واملشاريع 
تباين  مراعاة  وبالطبع سيتم  املطلوبة،  املخرجات  الفروع عىل حتقيق 

أحجام الفروع وإمكاناهتا.
الفرقان: ذكرتم الربامج واملشاريع، كيف بحثت اخلطة االسرتاتيجية 

هذا اجلانب؟
أ.الرفايعة: ربام تكون هذه املرة األوىل التي ندرج فيها برناجمًا تنفيذيًا 
مع اخلطة االسرتاتيجية، وقد اشتمل عىل كل املشاريع واألنشطة التي 
تسهم يف حتقيق مؤشات األداء التي أشنا إليها قبل قليل، ولضامن 
الربامج واملشاريع  ما بني مجيع  ارتباط  وجود 
نموذج  إعداد  تم  فقد  األداء،  مؤشات  مع 
الربنامج  اسم  خالله  من  يتضح  معياري 
العمل  جمال  حسب  باملؤشات  وعالقته 
مستمرًا،  أو  جديدًا  كان  إذا  فيام  وتصنيفه 
خالل  عليه  املتوقع  اإلنفاق  حجم  وكذلك 
السنوات األربع القادمة، وصواًل إىل مؤشات حتقق الربنامج وكذلك 

املخرجات الكمية أو النوعية التي ستنتج عنه.
الفرقان: ما هي رسالتكم للمجتمع من خالل خطتكم االسرتاتيجية؟
عىل  املحافظة  مجعية  أن  واملتابعني  املهتمني  لكل  أّكدنا   الرفايعة:  أ. 
القرآن الكريم هي مجعية مهنية خمتصة ومستقلة تعمل وفق ضوابط 
اإلدارة  يف  العاملية  املامرسات  وأفضل  املنظم  املؤسيس  العمل 
والتخطيط، لدهيا رسالة واضحة تسعى من خالهلا إىل تعليم وتنظيم 
جهود العاملني يف جمال حتفيظ القرآن الكريم ، طاعًة هلل تعاىل وإسهامًا 
هذه  يف  ورّسخنا  أكدنا  كام  واألمة،  للوطن  احلضارية  اهلوية  بناء  يف 
واإلعالمية  الرسمية  املجتمع  مؤسسات  عىل  االنفتاح  أمهية  اخلطة 

واألهلية، بام حُيّقق رسالة اجلمعية وحيقق النفع املتبادل.

ــور ــم ــي ــزة ح ــ ــم ــ الــــفــــرقــــان- ح

لقاء



18

 )الفرقان( ترصد أهم األحداث البارزة خالل العام 2016م، ضمن )3( حماور:
1. القدس، وتطور التهويد فيها.

2. استهداف أهل السّنة يف عدة دول إسالمية.
3. تداعيات فوز ترمب برئاسة الواليات املتحدة األمريكية وأثرها عىل املسلمني.

القدس:
نتنياهو  الذان..  منع  قانون   *

يعلنها حربًا دينية:
قانون  مرشوع  األذان«  »قانون 
حظر  عىل  ينص  »إسائييل«؛ 
مكرّبات  عــرب  األذان  ــع  رف

صوت املساجد يف القدس وفلسطني )1948(، وُيعاَقب عىل ذلك. وافقت 
عليه جلنة الترشيعات يف احلكومة اإلسائيلية، وإذا صادق عليه »الكنيست« 
املفعول، رغم ما القاه من رفض وانتقادات داخل  قانونًا ساري  فسيصبح 

فلسطني وخارجها.
منع  عىل  املصادقة  يف  الفلسطيني  بالداخل  ودينية  سياسية  قيادات  ورأت 
رفع األذان انفالتًا خطريًا وتعّديًا عنرصيًا آخر عىل احلريات، وانتهاكًا حلرية 
العبادة للمسلمني واعتداًء عىل الديانة اإلسالمية، وإعالن حرب دينية من 

قبل نتنياهو.
اقتحامات  ساعات  متديد   *

القص للمرة الول:
ــالل  ــت بـــدأت شطـــة االح
متديد  تنفيذ  ــيل«،  ــي »اإلسائ
املستوطنني  اقتحامات  فرتة 
للمسجد  األجانب  والسياح 

األقىص املبارك ملدة 45 دقيقة إضافية، وذلك ألول مرة.
ورفضت دائرة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس، بشدة، 
قرار الرشطة »اإلسائيلية«، وقال مدير عام األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام 
لليمني  رضوخًا  ويعّد  جديد،  واقع  فرض  يمثل  التمديد  هذا  إّن  اخلطيب: 
املتطرف الذي حياول زعزعة األمور يف املسجد األقىص املبارك، وإّن حكومة 
إسائيل وأذرعها األمنية تتحمل مضاعفات ما قد ينتج عنه من استفزازات 

واقتحامات.

* تصاعد االستيطان بالقدس:
الوحدات  آالف  بناء  عىل  االحتالل  سلطات  مصادقة  املنرصم  العام  شهد 

االستيطانية يف القدس.
وأوضح املكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان
أعلنت  االحتالل  ببلدية  والبناء«  للتخطيط  الثنائية  »باللجنة  تسمى  ما  أّن 
نيتها املصادقة عىل آالف الوحدات االستيطانية يف القدس، كام أقر الكنسيت 
ترشيع البؤر االستيطانية املقامة عىل أراض فلسطينية خاصة، كام شهد العام 
املنرصم محالت أطلقها رئيس الوزراء »اإلسائييل« بنيامني نتنياهو لتكثيف 

احلفريات حتت املسجد األقىص املبارك.

استهداف المسلمين السّنة:
* مسلمو أراكان.. الفرار من 

الوت إل الوت:
أول  ترشين   / أكتوبر  منذ 
املنرصم،  العام  من  املــايض 
مارسات  ــرية  وت ارتفعت 

العنف والتعذيب بحق مسلمي أركان بشكل ملحوظ، ما أسفر عن موجات 
نزوح جديدة صوب الدول املجاورة؛ أماًل يف حياة آمنة.

وكشفت »هيومان رايتس ووتش« احلقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور األقامر 
الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار )820( منزاًل، خالل نوفمرب/ ترشين 

ثان 2016، يف )5( قرى يقطنها مسلمو الروهينغيا، يف إقليم أراكان.
وتعّد حكومة ميانامر، الروهنغيا »مهاجرين غري شعيني، من بنغالديش«، 

بينام تصنفهم األمم املتحدة بـ »األقلية الدينية األكثر اضطهادًا يف العامل«.
* حلب والوصل.. »الصاد الر« ف 2016

ال جدال بأّن املوصل متّثل أيقونة للهوية السنية املقاومة لالحتالل األمريكي، 
كام متّثل حلب أيقونة اهلوية السنية املناِهَضة لالحتالل الرويس، وكال املدينتني 

تتعرضان للقتل والتنكيل واالنتقام واإلذالل والتخريب.
وجماهلا  املادي  وميداهنا  املمتّدة  السنّية  التاريية  احلارضة  املدينتان  ومتّثل 
الرمزي، فيام تتخّفى مشاريع اهليمنة والسيطرة واحلرب حتت شعار »احلرب 

عىل اإلرهاب«.
املنطقة  يف  رحاها  تدور  واحدة  معركة  ثمة  »إّن  هنية:  حسن  الكاتب  يقول 
عنواهنا )إذالل السنية العربية( ومنع أّي مرشوع عريب ُسّني مستقبيل، ُتشارك 

حصاد 2016
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فيها القوى الدولية واإلقليمية واملحلية كافة، عىل اختالف مكوناهتا الدينية 
املتحدة  فالواليات  العرقية«؛  واإلثنية  السياسية  واإليديولوجية  املذهبية 
وروسيا،  االحتالل،  بعد  ما  عراق  صيغة  عىل  للحفاظ  املوصل  يف  تسعى 
تعمل يف حلب عىل تأسيس كيانات سورية جديدة، وإيران حتلم بخلق فضاء 
ودمشق،  ببغداد  مرورًا  بريوت  إىل  طهران  من  شيعي  فاريس  جيوسيايس 

واألكراد يطمحون بدولة كردستان املمتدة، بحسب هنية.
* حلب:

منذ  املتواصل  اهلجوم  أحال 
املايض  الثاين  ترشين  منتصف 
جليش  املــنــرصم،  العام  من 
حلب  مدينة  السوري  النظام 
تشهد  جحيم  إىل  املحارصة 

الشوارع  يف  امللقاة  اجلثث  عليه 
وآالف النازحني اهلائمني عىل وجوههم طلبًا للنجاة.

إىل  واللبنانية  العراقية  املليشيات  ومؤازرة  الرويس  اجلوي  الدعم  وبفضل 
أيدي  من  أحياء  ثالثة  انتزاع  يف  النظام  قوات  نجحت  الكردية،  جانب 

املعارضة ما أجرب نحو مخسني ألف مدين عىل الفرار إىل أحياء أكثر أمنًا.
ويف خسارة هي األكرب منذ سيطرهتا عىل شق املدينة عام )2012(، فقدت 
الفصائل املعارضة كامل القطاع الشاميل من األحياء الرشقية، يأيت ذلك وسط 
زالوا  ما  شخص  مليون  ربع  نحو  عىل  النظام  قوات  تفرضه  خانق  حصار 

مقيمني يف تلك األحياء.
* الوصل:

شهر  من  والعرشين  الرابع  يف 
آذار املايض من العام املنرصم، 
معركة  عن  اجلّدي  الكالم  بدأ 
حتت  الواقعة  املوصل  حترير 
حزيران  منذ  »داعش«  سيطرة 

العام )2014(.
املشرتك  التحالف  العملية كثر، عىل اختالف مصاحلهم، من  املشاركون يف 
إىل تركيا وإيران ثم احلشد الشعبي والبشمركة. اهلدف املعلن بني اجلميع هو 

دحر »داعش« بمقاتليه املتمرتسني باآلالف.
أما اخلبايا يف خلفية مشاركة كل طرف فكثرية، ترخي بالغموض عىل املشهد 

تعميق  رأسها  أخرى عىل  جانب حتديات  إىل  التحديات،  أبرز  أحد  لتكون 
مليون مدين  من  أكثر  املوصل وكذلك مصري  الشيعي يف   - السّني  الرصاع 

يعيشون فيها.
وكان منظمة العفو الدولية حلقوق اإلنسان، اهتمت احلشد الشعبي والقوات 
احلكومية العراقية بارتكاب ما وصفته بـ)جرائم حرب( و)هجامت انتقامية 

وحشية( يف حق السّنة الفاّرين من تنظيم )داعش( يف املوصل.
ُيقتل يف املوصل بنتيجة القصف األلوف من أهل السنة، غري أن هذا ال يقلق 

الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، فهم ُيقَتلون باسم الديمقراطية!

والعرب  المسلمين  مخاوف 
من أمريكا الجديدة:

مشهور  أمريكي  أعامل  رجل 
بثرائه، فاز يف انتخابات الرئاسة 
مرشحًا   )2016( األمريكية 

للحزب اجلمهوري، متفوقًا عىل 
مثرية  ومواقف  بترصحيات  ُعرف  كلينتون،  هيالري  الديمقراطية  منافسته 
للجدل؛ كإعادة احتالل العراق، ووقف دخول املسلمني إىل أمريكا، وهي 

ترصحيات عّززهتا قّوته املالية واالقتصادية.
ُيصّنف ترمب بأنه قريب من اليمني املتشدد يف احلزب اجلمهوري، واشتهر 
بعدائه للمهاجرين يف أمريكا خصوصًا املتحدرين من أصول مكسيكية الذين 
يتهمهم بإغراق البالد باملخدرات والعنف، وال يرتدد يف الدعوة إلعادة النظر 
يولدون  الذين  لألطفال  األمريكية  اجلنسية  منح  ووقف  اهلجرة،  قوانني  يف 

فوق األرايض األمريكية.
الضغط يف حزبه،  مالية كبرية جتعله متحررًا من مجاعات  باستقاللية  يتمتع 
ويؤمن بقدرته الشخصية عىل اسرتجاع »عظمة أمريكا« وما يصفه بـ»احللم 

األمريكي«، ومواجهة ما يسميه اهليمنة االقتصادية للصني.
ويطلق ترمب ترصحيات مثرية للجدل يف ما يّص السياسة اخلارجية املرتبطة 
بالعامل العريب، من قبيل دعوته إلعادة احتالل العراق واالستيالء عىل حقول 

نفطه.
داعم  فهو  ثمن،  بأّي  اليهودي  واليمني  )إسائيل(  اسرتضاء  ترمب  حياول 
السفارة  بنقل  وتعّهد  والقدس،  الغربية  الضفة  يف  االستيطاين  للتوّسع 

األمريكية من )تل أبيب( إىل القدس.

»القدس«
تنزف على وقع التهويد..

ومقتلة للسنة في

حلب والموصل
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تعّرف عل أكب )10( دول عربية ف الناتج الحل اإلمجايل خالل عام 
)2016( مرتبة ترتيبًا تصاعديًا

تعّرف عل أفقر )10( دول عربية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا عام )2016( 
بناًء عل نصيب الفرد من دخل الدولة اإلمجايل

مرتبة  العال  ف  اإلمجايل  الحل  الناتج  ف  دول   )10( أكب  عل  تعّرف 
تصاعديًا عام )2016(

• املصدر جملة جلوبال فايننس والذي شمل )185( دولة حول العامل

أخبار الردن االقتصادية
لنقل  أنابيب  خط  مّد  عىل  والعراقية  األردنية  احلكومتان  اتفقت   .1
خطني  مّد  املرشوع  ويتضمن  األردن،  إىل  العراق  من  والغاز  النفط 
أحدمها لنقل النفط والثاين لنقل الغاز الطبيعي، وقد تم وضع جدول 
زمني إلهناء تنفيذ املرشوع ومل يعلن عن تفاصيل املرشوع من حيث 

طاقته اإلنتاجية.

يف  األردن  يف  بنك  أقوى  جائزة  األردين  اإلسالمي  البنك  حصد   .2
خدمات التجزئة يف املصارف اإلسالمية لعام )2016(، وقد بلغت 

حّصته )60%( من حجم الصريفة اإلسالمية يف األردن.

لتحسني  لألردن  أوروبية  وقروض  منح  يورو  مليون   )500(  .3
اخلدمات يف البلديات ودعم وزارة املياه والرّي، وتقديرًا للخدمات 
التي يقّدمها األردن الستضافة األخوة السوريني الالجئني، وكذلك 
النفايات  إدارة  جمال  يف  آخرين  ملرشوعني  ومنح  تقني  دعم  تقديم 
الصلبة واملياه، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة املتجددة واملستدامة.

4. أّكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أّن احلكومة لن ترتاجع عن 

الدولةالدولة

الدولة

10- السودان
9- عامن

8- املغرب
7- الكويت

6- قطر
5- اجلزائر
4- العراق
3- مرص

2- اإلمارات
1- السعودية

10- اليمن
9- السودان
8- املغرب
7- مرص
6- تونس
5- العراق
4-األردن
3- اجلزائر
2- لبنان
1- ليبيا

10- اهلند
9- روسيا
8- إيطاليا

7- الربازيل
6- فرنسا

5- بريطانيا
4- أملانيا

3- اليابان
2- الصني

1- أمريكا

70 مليار دوالر
81 مليار دوالر

113 مليار دوالر
172 مليار دوالر
213 مليار دوالر
227 مليار دوالر
240 مليار دوالر
324 مليار دوالر
339 مليار دوالر
648 مليار دوالر

3992 دوالر
4655 دوالر
8097 دوالر

11432 دوالر
11897 دوالر
13348 دوالر
12398 دوالر
14802 دوالر
18358 دوالر
19500 دوالر

204 مليار دوالر
205 مليار دوالر
213 مليار دوالر
224 مليار دوالر
283 مليار دوالر
299 مليار دوالر
362 مليار دوالر
477 مليار دوالر

1035 مليار دوالر
1741 مليار دوالر

الناتج املحيل اإلمجايلالناتج املحيل اإلمجايل

الناتج املحيل اإلمجايل
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دعم السلع األساسية وسُتبقي عىل رضيبة )الصفر( عليها حفاظًا عىل 
أسعارها واستقرارها.

5. األردن تشرتي )50( ألف طن من قمح الطحني بسعر )205( دوالر 
للطن، وسيتم الشحن يف النصف األول من نيسان إىل ميناء العقبة.

هوية  من  للتثبت  املجال  تفتح  األردنية   Tris Gurd شكة   .6
األشخاص من خالل )بصمة العني(، فقد استطاعت الرشكة تقديم 
مسح  عىل  قائم  األشخاص  هوية  من  للتثّبت  وسهل  عميل  حل 
والبنوك  واملتاجر  املطارات  يف  حاليًا  استخدامه  وتم  العني(  )قزحية 

واملستشفيات وأجهزة الرصف اآليل فيام يسمى )بصمة العني(.

عامد ملحس / مؤسس الرشكة ورئيسها التنفيذي، يؤّكد أّن العامل بعد 
العني( سيكون خمتلفًا  اهلويات من خالل )بصمة  التعرف عىل  تقنية 
االقتصادية  القطاعات  عىل شتى  نفسها  التقنية  هذه  وستفرض  جدًا 
 )42( قزحيات  مسح  من  خالهلا  من  الرشكة  متّكنت  وقد  واألمنية، 
ألف   )650( ضبط  خالهلا  تم  اجلنسيات،  كل  من  شخص  مليون 
خمالفة من )192( جنسية خالل )10( سنوات، وأّن نسبة اخلطأ يف 

أنظمتنا تبلع صفر يف املئة.

أخبار الدول الخرى
املنطقة  يف  النفظ  حقول  فتح  إعادة  تقرران  والكويت  السعودية   .1
 )300–280( يبلغ  الذي  اإلنتاج  واستئناف  البلدين  بني  املحايدة 
ألف برميل يوميًا، واجلدير بالذكر أّن )شكة عمليات اخلفجي( وهي 
األمريكية  شيفون(  )شكة  وتقوم  مشرتك،  كويتي  سعودي  مرشوع 

بإدارة احلقل نيابة عن احلكومة السعودية.

2. تم يف أبو ظبي افتتاح أكرب مصنع متكامل لضب وختزين وتعبئة 
وتوزيع األرز يف منطقة اخلليج العريب، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
)120( ألف طن سنويًا من األرز البسمتي وغريه واملنتج يف الباكستان 
واهلند، وسيتم تصدير اإلنتاج إىل الرشق األوسط وإفريقيا وأوروبا، 

كام يساهم املصنع يف حتقيق األمن الغذائي لإلمارات.

اجتامعها  أوبك  منظمة  عقدت   2016/12/2 بتاريخ  أخريًا،   .3

واتفق أعضاؤها من خالله عىل ختفيض إنتاج املنظمة بمقدار )1.2( 
املتعثرة  املفاوضات  يوميًا »بعد عامني من  برميل  مليون ومئتي ألف 
النفظ  العاملي عىل  الطلب  أّن  بالذكر  عام 2014، 2015«، وجدير 
منها )34.19(  أوبك  إنتاج  ويبلغ  يوميًا،  برميل  مليون  يبلغ )95( 
واملكسيك  روسيا  خصوصًا  األخرى  الدول  وتقوم  برميل  مليون 
الذكر أيضًا  الباقي، واجلدير  بإنتاج  وغريها من خارج منظمة أوبك 
أّن الدول العربية خصوصًا السعودية تعترب املنتج الرئييس يف املنظمة، 
الرئييس  املنافس  األخرى  الطاقة  ومصادر  الصخري  النفط  ويشّكل 

للنفظ كمصادر بديلة للطاقة يف العامل.

4.  الشارقة: تم افتتاح مؤسسة الشارقة لدعم املشاريع الريادية »رّواد« 
بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية، ومن املنتظر أن يتيح املرشوع 
الفرصة لرجال األعامل الختبار نجاح أّي مرشوع وطرح منتجاهتم 

يف جو من التنافس اإلجيايب.

5. بعد االنخفاض الكبري لسعر رصف اجلنيه املرصي أمام الدوالر 
حيث جتاوز قلياًل الـ)18( جنيه للدوالر اختذ البنك املركزي املرصي 
قرارًا بتعويم أو حترير سعر رصفه إللغاء سيطرة السوق املوازية عليه، 
وقد أشارت بعض مراكز الدراسات املرصية إىل أنه كان جيب القيام 
أمهها  اخلطوة،  هبذه  القيام  قبل  االجتامعية  احلامية  إجراءات  ببعض 
إجياد فرص عمل للعاطلني عن العمل، زيادة اإلنتاج، خفض العجز 
الشديد يف امليزان التجاري، وقد أدى هذا القرار إىل سقوط أكثر من 
مليون فرد حتت خط الفقر، وارتفاع يف أسعار الوقود واملواد الغذائية.

الزاوية 
االقتصادية أ. فايز عمران عمرو

بــــــــاحــــــــث اقــــــتــــــصــــــادي
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)1991م(،  عام  الكريم  القرآن  عل  الحافظة  مجعية  تأسست 
وصادف العام )2016( الذكرى اخلامسة والعشين لتأسيسها، 
ولا ف كل عام فعاليات قرآنية متنوعة، وإنجازات ونجاحات، 
وفيم يل أبرز فعاليات المعية وإنجازاهتا خالل العام )2016(:

الفائزة بجائزة األداء  - أقامت اجلمعية حفاًل لتكريم فروع اجلمعية 
االرتقاء  هبدف  اجلمعية  تطلقها  جائزة  وهي   ،)2015( لعام  املتميز 
بالعمل القرآين يف الفروع، وبناًء عىل خمرجاهتا يتم حتديد متيز الفروع 
من  فرع  كل  ليحصل  الفروع،  من  جمموعة  كل  عىل  األوىل  الثالثة 

الفروع الفائزة عىل جائزة نقدية.

- عقدت اجلمعية ندوة علمية متخصصة بعنوان: )اإلمام مكي بن أيب 
الكريم(، بمشاركة جمموعة  القرآن  القييس وجهوده يف خدمة  طالب 
من العلامء والباحثني األردنيني والعرب، ورافق الندوة صدور كتابني: 
جهود مكي بن أيب طالب يف رسم املصحف مع حتقيق الرسالة املنسوبة 
إليه يف الرسم لألستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد، والثاين: البحوث 
ثالث حتت  كتاب  فيها، وهناك  املشاركني  من  الندوة  إىل هذه  املقدمة 
الطباعة: )حتقيق خمطوطة جديدة لكتاب الرعاية ملكي بن أيب طالب(.

الثانوية العامة  - ختّرج فوج من طالب وطالبات اجلمعية بتفّوق يف 
للعام الدرايس )2016/2015(.

السنوية  القرآنية  باملسابقة  والفائزات  الفائزين  اجلمعية  كّرمت   -
وشارك   ،)2015( للعام  القرآنية(  املطوع  اهلل  عبد  الشيخ  )مسابقة 
فيها )4078( طالبًا وطالبة، نجح منهم )3568( طالبًا وطالبة، وتم 
وطالبة،  طالبًا   )174( وعددهم  املستويات  كل  يف  األوائل  تكريم 
واملسابقة تقيمها اإلدارة العامة للجمعية عىل مستوى اململكة، ضمن 
)7( مستويات ابتداًء بحفظ )5( أجزاء، وانتهاًء بحفظ القرآن كاماًل 

برواية غري رواية حفص عن عاصم.

الفوج  لتخريج  حفاًل  الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  أقامت   -
لعام )2016م(، وعددهن  الرشيعة  معهد علوم  األول من طالبات 
)444( طالبة. ومعهد علوم الرشيعة هو اإلطار الذي ينظم دورات 
علوم الرشيعة يف مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم، وهيدف إىل نرش 
علوم الرشيعة يف خمتلف شائح املجتمع األردين، وتقدير جهود علامء 
واملهارات  املعارف  وتعزيز  املجتمع،  يف  دورهم  وتفعيل  الرشيعة 
القلوب،  العقيدة يف  يعّزز  ما  الرشيعة،  املسلم يف خمتلف علوم  لدى 

واألخالق الكريمة يف السلوك.

أبرز إنجازات جمعية المحافظة على القرآن الكريم لعام 2016م
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وطالبة  طالبًا   )48( الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  كّرمت   -
ضمن حفل ختريج مسابقة »احلافظ الصغري األوىل«، وهي يف صلب 
رسالة اجلمعية، باالهتامم يف األجيال الناشئة، ورضورة تربيتها بشكل 
من  طالب  املسابقة  يف  وشارك  املجتمع.  عىل  آثاره  تنعكس  صحيح 
)17( فرعًا من فروع اجلمعية من الرمثا إىل العقبة، من )3( أجزاء إىل 

)30( جزءًا من القرآن الكريم.

العامة  اإلدارة  تقيمه  سنوي  نشاط  وهو  القرآين(،  اهلّمة  )يوم   -
امللتحقات  الطالبات  حفظ  ومتكني  تثبيت  إىل  وهيدف  للجمعية، 
بمشاريع التحفيظ التابعة للجمعية، وقد ُعقد هذا اليوم يف كل من: 
للقرآن  تكريم )13( حافظة  فيه  وتم  والوسط،  النسائي  عاّمن  فروع 
متفاوتة من أجزاء  أعدادًا  كاماًل، و)162( طالبة سّمعت كل منهن 
بمشاركة )200( طالبة و)200(  الشامل  فروع  الكريم، ويف  القرآن 
مقدار  وجتاوز  كاماًل،  الكريم  القرآن  منهن   )13( ختمت  معلمة، 
التسميع ألغلب الطالبات )15( جزءًا، أما يف فرع العقبة، فقد شارك 
وشاركت  كاماًل،  القرآن  طالبات   )4( منهن  ختمت  طالبة،   )80(
يف  طالبة  و)58(  جزءًا،   )20-1( الثاين  املستوى  يف  طالبة   )18(

املستوى األول )1-10( أجزاء.

مجعية  مع  بالتعاون  الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  أشهرت   -
احلديث الرشيف وإحياء الرتاث، جائزة جوامع الكلم لإلبداع والتميز 
يف جمال احلديث الرشيف للعام )2016م(، وتتضمن )3( مسابقات: 
)الدرر حلفظ احلديث الرشيف، األثر للمشاريع القيمية املستنبطة من 

احلديث الرشيف، الفكر لألعامل اإلبداعية يف نرصة السّنة(.

االسرتاتيجية  خطتها  الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  أطلقت   -
املقبلة )2017- 2020(،  األربعة  األعوام  تغطي  والتي   ،)2020(
وهتدف إىل توجيه اجلهود إىل األنشطة الفنية القرآنية، وتقنني األنشطة 
وأدوات  آليات  ومتكني  القرآنية،  اجلوانب  خلدمة  وتوظيفها  العامة 
الرقابة الداخلية واملالية واإلدارية والفنية، واالنفتاح عىل مؤسسات 
املجتمع الرسمية واإلعالمية واألهلية، وحتقيق الرشاكة معها بام حيقق 

رسالة اجلمعية.

- زار اجلمعية عدٌد من الوفود ألجل االطالع عىل جتربتها واالستفادة 
منها يف ميادين مشاهبة يف العمل القرآين.
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أقامت مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم حفاًل لتخريج 
لعام  الرشيعة  علوم  معهد  طالبات  من  األول  الفوج 
)2016م( يف قاعة مدارس احلصاد الرتبوي، برعاية رئيس 
اجلمعية أد. حممد خازر املجايل، وحضور أعضاء جملس إدارة اجلمعية 
العلامء  من  ومجع  الرشيعة  علوم  ملعهد  العلمي  املجلس  وأعضاء 

واألساتذة ومدير عام اجلمعية وإدارهتا التنفيذية.

استهل احلفل بتالوة من القرآن الكريم للمقرئ الشيخ محدي مصطفى 
الفار، ثم كلمة رئيس املجلس العلمي ملعهد علوم الرشيعة الدكتور 

رسالة  األوىل:  الرسالة  رسائل:   )4( فيها  تناول  بكر،  سعيد  حممد 
اعتذار من اخلرجيات لتأخر احلفل، وما كان التأخر إال ليكون احلفل 
مهيبًا، والرسالة الثانية: شكر لألردن الذي ضّم هذه اجلمعية وشكر 
للطالبات  مباركة  الثالثة:  والرسالة  املعهد،  ضّمت  التي  للجمعية 

املعهد  عىل  والقائمني 
واملحسنني  والداعمني 
هليئة  وشكر  الكرام، 
من  املكونة  التدريس 
برتبة  أستاذًا   )150(

العلم  طالب  بَدور  تذكري  رسالة  فهي  الرابعة  الرسالة  أما  دكتور، 
ورسالته، وتأكيد عىل أّن طلبة العلم ُدعاة وُبناة يف هذا الوطن، وأّن 

األمة تنتظر منهم دورًا كبريًا.

بدوره، ألقى راعي احلفل كلمة قال فيها: ُحقَّ جلمعية املحافظة عىل 
القرآن الكريم أن تفتخر وقد مرَّ عليها ربع قرن من حلظة انطالقها؛ 
العطاء والبناء وصقل الشخصية وحفظ اهلوية وإنشاء  ربع قرن من 

جيل القرآن الذي  نفخر به ونتطلع أن يغري الواقع لألفضل..

الجمعية تخّرج الفوج األول
من طالبات معهد علوم الشريعة
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معهد  وأضـــــاف: 
جمال  الرشيعة  علوم 
اجلمعية  جمــاالت  من 
من  ونريد  الكثرية، 
طلبة  ومن  اخلرجيات 
هذا املعهد أن يكون كلٌّ منهم نقطة إشعاع ومنارة لنرش العلم واخلري.. 
هذا  عىل  املعهد  عىل  والقائمني  واملعلمني  واألهل  الطالبات  هُنّنئ 
اإلنجاز الرائع، ونشكر مدارس احلصاد لتعاوهنم الدائم مع اجلمعية.

شكرت  اخلرجيات،  كلمة  البواب  ختام  األخت  ألقت  جهتها،  ومن 
فيها العلامء الذين أشفوا ودّرسوا يف املعهد، وأوصت اخلرجيات بأن 
أّن  إىل  ولألبناء، مشرية  للبيوت  وأماًل  للوطن  أماًل  منهن  كّل  تكون 

املعهد ضّم األمهات واملوظفات والكبريات يف العمر، يف مشوار مجيل 
يف مراكز اإلبداع ومنارات العلم والنور يف هذا الوطن احلبيب.

علوم  ملعهد  العلمي  املجلس  عضو  قّدمه  -الذي  احلفل  ختلل  كام 
الرشيعة الدكتور عبد السالم الفندي- فيلم وثائقي تعريفي باملعهد، 

ووصلة إنشادية للمنشد معتصم باهلل دبش.

بكر  سعيد  حممد  والدكتور  املجايل  الدكتور  من  كلٌّ  قام  اخلتام  ويف 
الفار،  محدي  املقرئ  الرتبوي،  احلصاد  مدارس  من:  كّل  بتكريم 
شموط،  حسن  )د.  الرشيعة  علوم  ملعهد  العلمي  املجلس  وأعضاء 

احلميد  عبد  د.  الفندي،  السالم  عبد  د.  القضاة،  عامر  د. 
الكردي، د. ساجدة أبو فارس، أ. ابتسام سمرين(، وختريج 

الطالبات اخلرجيات وعددهن )444( طالبة.
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اجلمعة  يوم  الكريم،  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  كّرمت 

)2016/11/18(، )48( طالبًا وطالبة، ضمن حفل ختريج 

بسمة  األمرية  مدرج  يف  األوىل«،  الصغري  »احلافظ  مسابقة 

باملستشفى اإلسالمي.

رّحب  كلمة  املجايل،  خازر  حممد  أ.د.  اجلمعية  رئيس  وألقى 

نرش  يف  اجلمعية  رسالة  عىل  خالهلا  من  وأكد  باحلضور،  فيها 

الثقافة القرآنية الوسطية، وحماربة الغلو والتطرف، وبث القيم 

اإلسالمية الصحيحة املستمدة من أحكام الرشيعة.

يف  تأيت  الصغري«،  »احلافظ  مرشوع  فكرة  أن  املجايل  وأوضح 

صلب رسالة اجلمعية، باالهتامم يف األجيال الناشئة، ورضورة 

تربيتها بشكل صحيح تنعكس آثاره عىل املجتمع.

واستعرضت خالل احلفل نامذج ملجموعة ميزة من اخلرجيني 

واخلرجيات، كام ختلله وصلة إنشادية للفنان خريي حاتم.

فروع  فرعًا من  املسابقة طالب من )17(  هذا وقد شارك يف 

العقبة، من )3( أجزاء إىل )30( جزءًا  الرمثا إىل  اجلمعية من 

من القرآن الكريم.

الجمعية تكّرم خريجي
مسابقة »الحافظ الصغير األولى«
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الورشة  الكريم،  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  يف  اإلعالم  قسم  عقد 
اإلعالمية األوىل، للمندوبني اإلعالميني يف الفروع.

إىل  كلمته،  يف  الدقور،  سليامن  الدكتور  اجلمعية  عام  أمني  وتطرق 
سابق،  وقت  يف  اجلمعية  عقدهتا  التي  اإلعالمية،  الورشة  خمرجات 
أثنى عىل تطور  أبرز معامل سياستها اإلعالمية، كام  وحّددت خالهلا 
األستاذ  اجلمعية  عام  مدير  حتدث  بدوره  اإلعالمي.  اجلمعية  أداء 
حسني عساف، عن حدود العمل اإلعالمي يف اجلمعية، وقّدم بعض 
االسرتاتيجية  عن  كشف  كام  للمندوبني،  اإلعالمية  التوجيهات 
بالرتكيز عىل منصات اإلعالم احلديث،  اجلديدة للجمعية إعالميًا، 
من خالل جتديد املوقع اإللكرتوين للجمعية، وإنتاج »الربوموهات« 
االجتامعي،  التواصل  صفحات  عن  فضاًل  القصرية(،  )األفالم 

انتقاء  وكيفية  األخبار،  كتابة  عىل  عميل  تدريب  الدورة  ختلل  كام 
القرآنية،  الفعاليات  تغطية  عىل  والرتكيز  للخرب،  املناسب  العنوان 
عىل  التأكيد  إىل  إضافة  للجمعية،  العامة  باألهداف  األخبار  وربط 
اإلدارة  يف  اإلعالم  قسم  مع  اإلعالميني  املندوبني  تواصل  أمهية 
العامة، تعزيزًا لدورهم يف فروع اجلمعية، وتفعياًل لوسائل اإلعالم 
التابعة للجمعية )مثل جملة الفرقان واملوقع اإللكرتوين، وصفحات 
من  القرآنية  باألخبار  رفدها  خالل  من  االجتامعي(،  التواصل 
الفروع كافة. وأدار اللقاء رئيس قسم اإلعالم، ونّوه بأمهية تواصل 
الفروع  انضباط  العامة، وأمهية  اإلدارة  الفروع مع قسم اإلعالم يف 
بالسياسات اإلعالمية للجمعية، كام أشار إىل أّن هذا اللقاء هو األول 

من نوعه، وسيتبعه لقاءات أخرى.

عىل أن يقع كل ذلك يف سياق سياسة اجلمعية يف أهنا مجعية مستقلة 
قّدمها  إعالمية  دورة  الورشة  وختلل  القرآين.  العمل  يف  متخصصة 
كل من مدير حترير جملة الفرقان جماهد نوفل، واملحرر محزة حيمور، 
أوضحا خالهلا أساسيات كتابة اخلرب الصحفي، والرتكيز عىل القيمة 
التسلسل  عن  فضاًل  العناوين،  بجاذبية  واالعتناء  للامدة،  اخلربية 
السليم لألحداث، استنادًا لقاعدة اهلرم املقلوب، )األهم فاألهم(. 

» إعالم الجمعية « يعقد ورشة إعالمية
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كنُت يف سياريت أنتظر إشارة املرور اخلضاء، وقد كانت أمامي 
سيارة حتمل رقاًم عراقيًا، األرضية بيضاء واألرقام عربية سوداء، ويف 
من  السيارات  إىل  نظرُت  األنبار(   – )العراق  ُكتب  اللوحة  أسفل 
حويل فرأيتها كلها حتمل أرقامًا غربية سوداء كبرية عىل لوحة بيضاء 

وإىل جانب اللوحة كتبت كلمة األردن بخط صغري أسود.
قلُت يف نفيس: أهيام الصحيح، وأين نحن منه؟ فعدُت إىل مراجعي 
وعثرُت عىل ضاّلتي يف فهم السؤال؛ عثرُت عليها يف كتاب أصدره 
املجمع العلمي العراقي عام )2009( ميالدية، أي أّن هذا املرجع 
يف  يقع  وهو  العربية(  )األرقام  الكتاب:  هذا  وعنوان  جدًا  حديث 
مئة وستني صفحة، وقد سّمى الكتاب أرقامنا بـ)العربية(، وسّمى 

األرقام األخرى )الغبارية( بالغربية.
ندوة يف القاهرة حول الرقم العريب:

واهلندية(  العربية  )األرقام  يف  للتباحث  كبرية  ندوات  ُعقدت  وقد 
منها )ندوة األرقام العربية – حيثيات وأحكام( التي عقدهتا اجلمعية 
رحاب  يف  )2002/1/9م(  يوم  والثقافة،  العلوم  لتعريب  املرصية 
جامعة الدول العربية، وبرعاية أمينها العام )عمرو موسى( وبحضور 
وزير التعليم العايل املرصي ورئيس جممع اللغة العربية املرصي وعدد 

كبري من أساتذة اجلامعات واألفراد املهتمني بالرقم العريب.
وقد أصدرت هذه الندوة وهي األوىل القرارات اآلتية:

العربية  استخدام األرقام  العريب يف  استمرار بالد املرشق  تأييد   -1
األصيلة )0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9( حيث ال يوجد عىل اإلطالق 
ما يربر العدول عنها إىل األرقام الغربية املستعملة يف أوربة )0، 1، 
2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9( مع االلتفات إىل أن تغيري األرقام ُيشى 

أن يكون متهيدًا لتغيري احلروف العربية نفسها.
2- متّسك املرشق باألرقام األصيلة )0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9( 
فيه حفاظ عىل اللغة العربية ذاهتا التي تتشكل مفرداهتا من احلروف 

الرتاث  تواصل  عىل  وحفاظ  األرقــام،  من  الصورة  هذه  بجانب 
العريب القديم بزمننا احلارض، وحمافظة عىل هويتنا، وُيرٌس للتواصل 
بني البلدان اإلسالمية غري العربية التي تستخدمها، فاألرقام العربية 
األصيلة أكثر مالءمة للحروف العربية وانتامء إليها والتصاقًا هبا عىل 
ومن  الغربية،  األرقام  من  كفاءة  أكثر  أهنا  عىل  عالوة  العصور،  مر 
العربية  األرقام  مجيع  عىل  العرُب  يتوّحد  أن  املنطقي  من  يكون  ثم 

األصيلة، فالتمسك هبا متسك بالعربية.
3- يلفت املجتمعون أنظار املهتمني بقضية األرقام العربية املرشقية 
إىل القرار احلاسم الذي سبق أن اختذه )جممع اللغة العربية بالقاهرة( 
املجامع  )احتاد  وقرار  األصيلة،  املرشقية  العربية  باألرقام  بالتمسك 
األرقام  تستخدم  التي  العريب(  )املغرب  بالد  يدعو  الذي  العربية( 
التي  األصيلة  املرشقية  العربية  األرقام  استعامل  إىل  بالعودة  الغربية 

استقر استعامهلا من قرون عديدة.
تبلغ  أن  العلوم  لتعريب  املرصية  اجلمعية  املجتمعون  يويص   -4
السيد عمرو موسى – أمني عام اجلامعة العربية – والراعي األول 
ما  األصيلة  املرشقية  العربية  األرقام  ُييل قضية  بأن  للندوة رجاءهم 
هوية  عىل  وحفاظًا  التاريخ،  حقائق  عىل  اعتامدًا  اهتامم  من  تستحقه 
األمة العربية، وحرصًا عىل تواصل حارضها برتاثها املجيد يف ضوء 

احلقائق التاريية والدوافع القومية امللحة التي أظهرهتا الندوة.
5- يؤيد املجتمعون اجلهود التي تبذهلا اهليئة املرصية العامة للتوحيد 
القيايس، وجلنة تقنيات املعلومات، إلصدار توصيف معتمد لتنميط 

شكل األرقام العربية والرموز األساسية املتعلقة هبا.
البالد  باألفراد واهليئات واملؤسسات بجميع  املجتمعون  6- هييب 
العربية، ومنها هيئات حترير الصحف واملجالت والدوريات، ودور 
النرش، أن يتبّنوا قضية الرقم العريب األصيل )0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 
7، 9( وأن يستعملوه باألسلوب واملواصفات الصحيحة يف خمتلف 
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مناشطهم وأعامهلم، وكذلك يشكر املجتمعون األفراد واملؤسسات 
الرقم  استعامل  أعادت  التي  والدوريات  املجالت  حترير  وهيئات 

العريب األصيل بعدما هجروه بعض الوقت.
الندوة الثانية يف القاهرة حول الرقم العريب:

الندوة يف )2002/1/26( يف القاهرة أي بعد )17(  ُعقدت هذه 
املهندسني  )احتاد  من  كل  أقامتها  وقد  السابقة  الندوة  من  يومًا 
لتعريب  املرصية  )اجلمعية  و  املرصية(،  املهندسني  )نقابة  العرب(، 
العلم(، وكانت هذه الندوة بعنوان: )القياسات اهلندسية يف منظومة 

األرقام العربية(.
املائية والري وعدد كبري من  املوارد  الندوة برعاية وزير  كانت هذه 
وانتهت  وخارجها.  مرص  داخل  من  العريب  الرقم  بقضية  املهتمني 

الندوة إىل جممل التوصيات التي أصدرهتا الندوة األوىل السابقة.
ندوة يف القاهرة حول الرقم العريب:

ُعقدت هذه الندوة بالتعاون بني )جامعة األزهر وجممع اللغة العربية 
املرصي( يف )1998/3/1( وأكدت عىل املبادئ نفسها التي أقرهتا 
يف  استخدامًا  أقدم  األصيلة  األرقام  بأن  التاليتان  الندوتان  بعد  فيام 

البالد العربية وأوسع انتشارًا يف البالد العربية واإلسالمية.
أقول هذا وأنا أتأمل برقم السيارة العراقية الذي رأيته أمامي، متمنيًا عىل 

الواعني من أبناء هذا البلد أن هيبوا إلنقاذ الرقم )العريب( من االندثار.
ومدارس  جامعات  أساتذة  من  العربية  اللغة  أهل  أدعو  أنني  كام 
ذكورًا وإناثًا أن يسامهوا يف رد اهلجمة عىل )الرقم العريب( كل ذلك 

ضمن قانون اللغة العربية اجلديد بني أيدهيم.
مشاركة سابقة يف املجمع العلمي العراقي:

األرقام  انتشار  استفحال  وقبل  عامًا   )36( قبل  أي  مبكر  وقت  يف 
الغربية عني املجمع العراقي هبذا املوضوع ونرش يف جملة املجتمع عام 
)1980( بحثًا بعنوان: )األرقام العربية( وقد انتهى البحث إىل أّن 

األخذ بالرقم الغريب يؤّدي إىل:
1- قطع الصلة بكتب الرتاث العريب 

واإلسالمي.
2- إعادة طبع الكتب بالرقم املغرتب.

ومسلم  عريب  مليون  ألف  حتويل   -3
إىل أسلوب جديد يف كتابة األرقام.

تغيري  إىل  اإلسالمية  الدول  دفع   -4
احلروف العربية ليالئم الرقم اجلديد.

5- متزيق وحدة الثقافة العربية.
بعضهم  إليه  ــا  دع مــا  حتقيق   -6
الذي  الالتيني  احلــرف  الستعامل 
الذي  املغرتب  الرقم  مع  ينسجم 
املحكية  اللهجة  يف  دوره  يؤدي  ال 

املشرتكة.
مقال عراقي هام يف املوضوع:

وبعد ذلك بسنتني أي يف )1982م( نرش 
الشيخ حسن  دراسة  العربية  اللغة  جممع 
)األرقام  بعنوان:  العراق  من  ياسني  آل 
العربية مولدها نشأهتا تطورها( ال جمال 
لنرشها حيث يدحض فيها موقف الذين 
احلديث  العرص  يف  املغرتب  الرقم  تبّنوا 
بعض  يف  إال  يشع  مل  أنه  من  الرغم  عىل 

األقطار.

بـــــدران فــــــــاروق  أ. 
األردن  – ــوي  ــ ــرب ــ ــت ــ ال اخلـــبـــيـــر 

جــمــعــيــة  يف  املــــؤســــس  ــو  ــضـ ــعـ  الـ
ــرمي ــك ــرآن ال ــ ــق ــ ــى ال ــل احملـــافـــظـــة ع

فضاءات
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هدى الحسيني
الريادية  األردنية  املهندسة  حازت 
هدى احلسيني، عىل اجلائزة الفضية 
للنساء  العاملية  يف مسابقة »ستيفي« 
فئة  عن   ،2016 للعام  األعامل  يف 
أو  حكومي  قطاع  يف  العام  موظفة 
غري حكومي، وهي األردنية العربية 

العاملية إىل جانب  الوحيدة التي خاضت غامر هنائيات هذه املسابقة 
التي  اجلوائز  أرفع  من  »ستيفي«  جوائز  وتعد  أمريكا.  من  سيدات 
مُتنح يف جمال األعامل عامليًا، وجرى تأسيسها العام 2002، لتكريم 
والرشكات  واملنتجات،  واخلدمات  واإلنجازات  املامرسات  أفضل 

والرياديني واملحرتفني واملبدعني العاملني يف جمال األعامل.

ناجي أبو نوار
نقلة  هناك  كانت   ،2016 العام  يف 
نوعية فنية للسينام األردنية من خالل 
تأهل فيلم »ذيب« للمخرج األردين 
فيلم  »أفضل  فئة  يف  نوار  أبو  ناجي 
أوسكار  جوائز  ضمن  أجنبي« 
يف  وزعت  التي  العريقة  األمريكية 

شباط )فرباير( املايض، وتنافس الفيلم األردين مع أربعة أفالم أخرى، 
ويعد »ذيب« أول فيلم روائي ينال يف أول عرض له جائزة مسابقة آفاق 
يف مهرجان فينيسيا. ومن أبرز اجلوائز واملشاركات لفيلم »ذيب« حول 
العامل؛ جائزة أفضل خمرج لـ ناجي أبو نوار ضمن مسابقة آفاق جديدة 
كام  الدويل.  السينامئي  فينيسيا  مهرجان  يف  األول  العاملي  العرض  بعد 
وفقًا   2014 العام  يف  عريب  أفالم  صانع  أفضل  نوار  أبو  ناجي  سمي 
ملجلة »فارايتي«، وحصد تنوهيًا خاصًا يف مهرجان لندن السينامئي التابع 

ملعهد السينام الربيطاين.

أحمد أبو غوش
أبو  أمحد  التايكواندو  بطل  أدخل 
الرشف  سجل  إىل  األردن،  غوش، 
األوملبي بعد فوزه بامليدالية الذهبية 

أقيمت  التي  األوملبية  األلعاب  دورة  ضمن  كغم،   68 حتت  لوزن 
تسجل  رسمية  أوملبية  ميدالية  أول  وهذه  الربازيلية،  ريو  مدينة  يف 
لألردن. وكانت أوملبياد ريو 2016 بوابة لتذوق حالوة الفوز بأول 

ميدالية أوملبية رسمية.

سديم قديسات
علوم  يف  األردين  الباحث  انتزع 
قديسات،  سديم  واجلينات  الوراثة 
للموسم  العلوم«  »نجوم  لقب 
ثالثة  مع  منافسة  عقب  الثامن، 
ولبنان  ــر  ــزائ اجل مــن  متسابقني 

.»4 MBC« والبحرين خالل احللقة النهائية للربنامج الذي بث عىل قناة
آيل  جهاز  عن  عبارة   ،)GenomiQ( يدعى  الذي  قديسات  اخرتاع 
يعمل عىل إسقاط العينات يف املختربات اجلينية باملستشفيات بشكل 

آيل، ما يوفر عىل املرىض كثريا من العناء والوقت والتكلفة.

عالء السالل
مؤسس  األردين  الــريــادي  حصد 
املتخصص  املتجر  »مجلون«  موقع 
عالء  اإلنرتنت،  عرب  الكتب  بيع  يف 
السالل، جائزة »ريادي العام« عن فئة 

الشباب، وذلك ضمن جوائز »اريبيان بزنس 2016« للرشكات الناشئة.
عليها  يرشف  ناشئة  عربية  شكات   6 بني  من  السالل  فوز  وجاء 
شباب عرب ترشحت ضمن فئة »ريادي العام- فئة الشباب«؛ حيث 

تضمنت جائزة »اريبيان بزنس« 2016؛ 14 جائزة وفئة.

مروة صالح
مروة  األردنــيــة  الباحثة  صنفت 
أول  لتكون  »عامل«  بمرتبة  صالح 
عربية تطلق نظرية خاصة يف تطوير 
البحث العلمي والتعليم االحرتايف. 

بعد طرحها نظرية املحاكاة التي حتول النص العلمي إىل فيلم وثائقي.

ــد ــي ــرش ال آالء  إعــــــــداد: 

شباب أردنيون يحصدون جوائز عربية وعالمية عام 2016
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المشاريع 

أبجد
نال موقع »أبجد«؛ الرشكة الريادية 
الشيخ سامل  األردنية، جائزة »سمو 
يف  للمعلوماتية«  الصباح  العيل 
الكويت، التي مىض عىل انطالقتها 
جائزة  وهي  سنوات،   4 من  أكثر 

جديد  إنجاز  لألردن  يسجل  اجلائزة،  هذه  ومع  اخلاص،  القطاع  يف 
يف قطاع الرشكات الريادية، كام وتسّجل شكة »أبجد« التي تقودها 
األردنية إيامن حيلوز بحصوهلا عىل هذه اجلائزة إنجازًا جديدًا للرشكة 
التي حصدت العديد من اجلوائز املحلية والعربية رغم العمر القصري 

للرشكة والذي جتاوز السنوات األربع بقليل.

كاش باشا
جرى  ريادية  شكة   100 بني  من 
الــرشق  يف  دول  مــن  اختيارها 
الرشقية،  وأوروبا  آسيا،  األوسط، 
باشا«  ــاش  »كـ شكــة  متكنت 
الشهر  األردنية،  التقنية  الريادية 

فعالية »2016  األول يف  املركز  التفوق واحلصول عىل  من  املايض، 
األعامل  ورواد  التجمعات  أكرب  من  تعد  التي   »startupistanbul
املشاريع  ألصحاب  اخلاصة  والتأهيلية  التمويلية  واملؤسسات 

الصغرية التكنولوجية يف أوروبا وآسيا.

مدارس الرضوان 
كمدرسة  األول  املركز  يف  تفوز 
بكافة  الوطن  مستوى  عىل  خضاء 
املعايري املحددة للمسابقة يف مسابقة 
التي  اخلضاء  واملدارس  األجيال 

تنظمها اهليئة العربية للطاقة املتجددة.

شباب المستقبل

سالف عبد النبي
سالف  األردنية  الطالبة  حصلت 
 Grand« عبد النبي عىل لقب بطل
 UCMAS يف مسابقة »Champion
العاملية احلادية والعرشين لالباكس 
جرت  والتي  الذهني،  واحلساب 

تصفياهتا النهائية يف ديب مؤخرا، وهو إنجاز غري مسبوق عىل املستويني 
األردين والعريب.

رؤى حمو
رؤى  األردنية  الطالبة  ــرزت  أح
يف  الثاين  املركز  سنوات(،   9( محو 
العريب«  القراءة  »حتــدي  مسابقة 
ديب  إمارة  يف  نتائجها  أعلنت  التي 
بحضور حاكم ديب الشيخ حممد بن 

راشد آل مكتوم.
ومثلت الطالبة األردنية رؤى محو من مدرسة األهلية للبنات يف حفل 
تتويج »بطل حتدي القراءة العريب 2016«، الذي خاض غامر املنافسة 

فيه 18 طالبًا عربيًا من 15 دولة عربية.

مروان جوينات
حصل الطالب مروان جوينات من 
الوصيف  لقب  عىل  إربد  حمافظة 
األول »First Placing« يف مسابقة 
الرياضيات،  يف  العاملية   UCMAS
التي شارك فيها أكثر من ثالثة آالف 
مشارك والتي أقيمت يف مدينة ديب.

* بترصف من صحيفة الغد

مع الشباب
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مشاركة 
شبابية

حدا يب صوت الذكرياِت للجلوس بالقرب من 
مضت..  مجيلة  حلظاٍت  أسرتشف  القناة  تلك 
املاضيِة..  الذكرياِت  صوِت  جلامِل  يـــااااااااه 
جلسُت عىل كريسٍّ خشبيٍّ قد أرسيُت عليِه آهاِت 
التأمل بام احتوهتا.. ال أعلُم ما الذي قد جيذُبني 
لتلَك القناة.. رغم عدم ُحبِّي للامء.. قد ارتويُت 
.. ولكنِّي بعد رؤيتي لتلك  تشّوقًا من معرفِة الرّسِّ
املاِء،  عتباِت  برّقتِها  تالمُس  التي  النحيلِة  النملِة 
أنظُر وأتأمُل.. كيف  فيِه، وأخذُت  أنا  ما  نسيُت 
أن  هلا  املاء؟! كيف  فوق  تطفو  أن  تلك  لروحها 

عِب امُلِميت؟! كيف هلا أن ُتلقي نفسها فوق  ُتنازع الفرح فوق ذلك الرُّ
نعِشها بمحض إرادهتا؟ كيف هلا أن تعرُب القناة فوق ماٍء أراُه يف عيني 

يٌّ مغرٍق؟  رقراقًا لكنه يف حجم ضعفها جلِّ
هل يا ُترى ستعرُب تِلك القناة؟؟!!

تراها  هل  أقوُل:  وأنا  رأيس  يف  عاليًا  ُق  حُتلِّ الّتساؤالِت  تِلك  وكانت 
تسمُعني وتفهُم حديثي؟! ما كنُت أنتِظر جوابًا إاّل صدى صويت يرتدُّ 

فوق سطِح املاِء وما ُكنت ُأبايل باإلجابِة..
التفَتت يل وهي تقول: نعم لقد سمعُت خمايالتِك، ال تقلقي  وفجأًة 
فإين بالفعل لن أخطو نحو حتفي.. إين أنتظُر رفيقايت لنرسَم معًا لوحَة 

قوتِنا، وليكمَل بعُضنا بعضًا نحو العبور.. ما دمنا معًا فلن نفشل..
قلت وأنا أضحك: رفيقاُتك!! ما زلتنَّ نمالٍت صغرياٍت يف نظري، 

من املستحيل ذلك. 
فأجابت: انتظري لرَتْي بعينيك الفرَق.

ألف  جاءت  ولو  تستطيُع  ال  أهنا  ويقيني  االنتظار،  روحي  أمهلُت 
نملٍة.. فاملصرُي واحٌد اهلالك. 

نظرُت.. وانتظرُت.. ها هي.. نملة أخرى ختطو بجانب رفيقتها تعدها 
أهنا ستكمُل احُللَم وأهنن لن يستسلمن.  

َبدَأْت تزيُد نرياُن احَلريِة!! وكيف هلا أن خُتْمَد؟!

عند  سيدامههن  ماذا  أرى  أن  تشوقت  ولكني 
اثنتني.. وحيك ها هي واحدة  زالتا  ما  العبور، 
ولكني  نجحت،  أهنا  يل  ُيرّجح  االخرى،  تلو 
سينجحن،  كيف  أرى  أن  أريد  فضوليًة  كنت 
والكف  بعضًا،  بعضهن  يرصصن  هبن  وإذا 
رأيت  ما  هالني  بالقدم..  والقدم  بالكف، 
واحلالة ترتسم أمامي صورة من مجال الطبيعة 

كأهّنا املوناليزا.. 
هرولُة األحداِث أمامي جتعُل من كلِّ عظٍم مني 
النمل«  »آكل  حيوان  هو  ها  لألسف  حكايًة.. 

يكاُد حيّطُم تلَك اللوحَة اجلميلَة القويَة...
وقعْت إحدى النمالِت يف تلك القناِة، وإذا يب أرى ذاك احليواَن وهو 
الفراَر سبيَله،  هيرب.. ما الذي قد منعه من تناوهلا؟! ما الذي جعَل 
وإذا بأساٍب من النمِل هتبُّ للمساعدة مل ييأسن، وبكلِّ ما أوتني من 
هم أن يكن  شجاعٍة وقوٍة هيرولن.. البّد من دافٍع ما.. جعلن كّل مهِّ

معًا، مَل ال يدعنها ويْكمْلَن املسرَي..
وفجاة قطع عيلَّ هذا املشهَد أحداُث واقعنِا العريبِّ املؤملِ، فكم من إرادٍة 
العنكبوِت،  بيِت  من  أوهُن  هي  حياًة  منهام  نسجنا  نملكهام  وعزيمٍة 
لوحتِنا  وألواُن  قويًة..  عادت  ما  واقعَنا  هبا  نرسُم  التي  َفُفرَشاُتنا 
أصبحْت باهَتًة، وطالُء صورتِنا أصبح متجمدًا.. فهل بأيدينا أن نغرَي 

فنرسَم صورًة لربيٍع جديٍد ُمبهٍج؟؟!!
ُعدَن  َقد  اخلطُر،  زاَل  وقد  النمالِت  ألرى  تلك  أفكاري  ِمن  ُعدُت 
ليكمْلَن الطريَق.. كّل واحدٍة تغرس مَع صديقتِها بذور األمل لُينبَِت 
من جديٍد عبقًا فواحًا.. ها قد َنَسْجَن من أجساِدهن جرسًا ليصَنعَن به 

األمَل حلياٍة جديدٍة..
ويف األثناِء لّوحْت يل تلك النملُة.. وكأهنا تكتُب يف قلبي وعىل جبيني: 
ال تيأيس عزيزيت ما دمِت بروِحك تشاركني أخواتِك، فلسوَف متأليَن 
األرَض بالياسمني... فقط ال تكوين بمفرِدك مهام كان الوعاُء صغريًا..

الــدقــورخطوة تلو خطوة سليمان  ــرمي  م
الدولية ــرواد  ــ ال أكــاديــمــيــة   - الــتــاســع  الــصــف 
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خــضــر زيـــــد  د. 
الثالث  ــاء  ــزرق ال ــرع  ف مــديــر 

 )12( ختريج  جرى  بالزرقاء،  الهندس  حديقة  ف  رائع  إيمين  جّو  ف 
ف  الشتكني  الثالث،  الزرقاء  فرع  طلبة  من  الكريم  للقرآن  حافظًا 

مشوع بالقرآن نحيا.
واستمع  متقن،  حافظ،  شيٌخ  يتقّدمهم  الفل  منصة  إل  الطالُب  َخَرَج 
لبعض اآليات القرآنية من كل طالب، فكان بعضهم رائع الصوت كأنه 
ُأويت مزمارًا من مزامري داود عليه السالم، ثم أحتفنا أحد الّفاظ بدعاء 
ورائه  من  ُتؤّمن  والناس  عذب  موسيقي  بصوت  الكريم  القرآن  ختم 
حتى ختّيلُت نفيس ف صالة التاويح وأّن مئات الضور كانوا ف مسجد 
كبري، نتيجة لذا اخلشوع الذي انتاب الارضين. ثم كانت قمة الروعة 
أن نادى عريف الفل التألق عل كل حافظ لُيلبس والَديه اللذين صعدا 
إل الرسح تاجًا مصنوعًا من الورود تيّمنًا بأّن الافظ سُيلبس والديه تاج 
الذي  النظر  هذا  برؤية  الضور  واستمتع  اهلل،  بإذن  القيامة  يوم  الوقار 
لن ينسى.. طفل ف الصف السادس االبتدائي ُيلبس والده ووالدته هذا 
التاج، ويتضنه والده ويرفعه إل أعل، ثم انارت عل الطفل القبالت 

من أمه وأبيه، ثم انمر الوالدان بالبكاء ومعهم كثري من الضور.

وللحظات، سح يب اخليال ومتّنيُت أن أكون مع هؤالء الطلبة الصغار 
تاج  والداي  وُألبِس  معهم  أقف  وأن  كتابه،  بحفظ  اهلل  أكرمهم  الذين 
الوقار، ثم سالت دموعي عل وجهي فرحًا بحفظ هؤالء البناء لكتاب 
اهلل، وفرحًا بؤالء الشباب )العلمني( الذين أشفوا عل تعليم هؤالء 

الفتية الذين اهتدوا، فأرجو أن يزيدهم اهلل هدى.
يا إلي،كم هو رائع هذا القرآن الكريم، المد والشكر لك يا إلي أن 
جعلتنا ف خدمة القرآن الكريم، كتابك الذي ال يتغري وال يتبدل، ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه. يا إلي، كم هم أشقياء تعساء هؤالء 
ويرموا  الناس  حياة  من  لُيخرجوه  ويشّوهونه،  كتابك  ياربون  الذين 
جمتمعاتنا  وجيعلوا  اخلرّي،  القرآين  النبع  هذا  من  وأمثالم  الفتية  هؤالء 

عرضة لشياطني اخلراب تعيث فيها فسادًا، لنخرس مجيعًا.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزوال مهومنا، واهدنا مجيعًا لا 

فيه اخلري والصالح.

على هامش حفل الختمة القرآني

ُهنا حلب 
ُهنا مات العرب

ُهنا حرقوا الطفولة 
ُهنا اغتصبوا  الشف

ُهنا قتل الباءَة أبو لب
ُهنا حلب هنا حلب 

ُهنا مّر صالح الدين وخالد
ُهنا هوالكو انغلب

ُهنا حلب هنا حلب
ُهنا رسموا العلم

ُهنا التاريخ انكتب
ُهنا الكواكبي والبحتي
ُهنا الصابوين والسباعي

ُهنا عقاد الدب

ُهنا التنبي والصفهاين 
ُهنا المداين فيهم خطب
»فال بالشام لّذ بفّي شب
وال ف الس رق يل قلب«

ُهنا حلب القديمة
ُهنا حلب الضارة

ُهنا الساجد والكنائس
ُهنا العابد واخلرب

ُهنا القلعة هنا السوق القديم
ُهنا باب الفرج

ُهنا بوابة القصب
ُهنا حلب هنا حلب

ُهنا الدرسة العجمية والقدمية
والدرسة السلطانية

هنا دار باشا رجب
ُهنا حلب

ُهنا دفنوا الضارة
ُهنا مات العرب

ُهنا حلب
ُهنا ال قيمة للموت

وال ثمن للغضب
ُهنا ال كالم وال رثاء
 وال نداء وال خطب
ُهنا حلب هنا حلب

ُهنا ليس هناك رجاء وال أمل
إال بك يا رب

يا رب يا رب يا رب

َمن للب َمن للب

عوض ماجد  بقلم: 
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رنــــــــــــا عـــــــــادلبداية جديدة

ــادل ــا ع ــداد : رنـ ــ إع

لكل بداية مالمح خاصة..
بداية حياة.. بداية عمل.. بداية مرشوع.. بداية طريق.. 

وهذه املالمح نحن من نتفّنن ونتقن تلوينها بأّي لون نريد..
والسعادة..  والتفاؤل  باألمل  ُيزّينها  من  نحن  البدايات  وتلك 

ونحن من نجعل منها أروع وأرقى لوحة ُتزّين حياتنا لألبد..
فقط إذا..

أحسّنا الظّن باهلل..
وإذا تطّلعنا للغد بروح مرشقة..
وإذا أودعنا فيها أمنيات مجيلة..

وإذا رعينا تفاصيلها بدعوات خالصة..
حتى إذا اندجمنا فيها رأينا اخلري يف املحنة قبل املنحة..

فقط..

مراسم  إلمتام  والسعادة  الفرح  ملؤها  بأجواء  العائلتان  اجتمعت 
اخلطوبة..

ومضت األيام والشهور وكل منهام ُيظهر لآلخر كل احلب واالهتامم..
األعصاب..  توّترت  التحضريات..  وبدأت  الزفاف  موعد  اقرتب 

اختلفت اآلراء.. فكان أن!!!؟؟؟؟
بل  أيامهام  الزفاف وبدت  أمّتا حفل  املنحى اآلخر.. زوجان  وهناك يف 
ودعوة  اهتامم  من  به  حظيا  ما  ظّل  يف  بالرسور  ُمزينة  األوىل  واألشهر 
للوالئم واحلفالت.. ومل ُيكمال عامهام األول إال وقد حتّولت السعادة 
إىل تعاسة، وغدت العروس يف مسار دائم بني بيت زوجها وبيت أهلها 

بني مّد وَجزر.. وكان أن؟؟؟!!!!
قبل  سواء  األزواج  من  الكثري  هُيّدد  الذي  الناقوس  ذاك  »الطالق«.. 
الدخول أو يف السنوات األوىل من الزواج، وبات خطرًا وشيكًا ُيزعزع 

االستقرار اأُلسي وُيفسد ما بني العائالت..
الدكتور  التقت  الظاهرة،  هذه  عىل  أكثر  التعّرف  أجل  ومن  )الفرقان( 
األسي  والتوفيق  والوساطة  اإلصالح  مكتب  رئيس   / الكيالين  زيد 
يف عامن التابع ملديرية اإلصالح يف دائرة قايض القضاة.. واالستشاري 

األسي األستاذ أمحد عبد اهلل..
وعند سؤاهلام حول األسباب املؤّدية للطالق سواء قبل الدخول أو يف 
السنوات األوىل من الزواج يف جمتمعنا األردين، أفادنا الدكتور الكيالين 
قائاًل: »ضعف املنظومة املعرفية الثقافية املستمدة من الرشيعة اإلسالمية 
غياب  وعند  األسة؛  داخل  والواجبات  احلقوق  للزوجني  تبني  التي 
والرمحة  املودة  من  ملعانيها  حمققة  تعود  وال  األسة  ختتل  املنظومة  هذه 
والسكينة، وبالتايل يسهل األمر يف طلب الطالق والسعي ألجله.. وهذا 

السبب األهم والرئيس من وجهة نظري«..
وأضاف األستاذ أمحد عبد اهلل قائاًل:

- عدم معرفة املسؤولية احلقيقية لالرتباط واستشعارها يقود خلالفات 
مهارة  فقدان  بسبب  الزواج ككل،  تشّوهات يف عمليات  حُتِدث  كثرية 

التعامل اجليد مع اآلخر..
- الترسع؛ فلكي حتدث عملية االندماج بني الشخصيات فإّن هذا يتطلب 
وقتًا ليس سيعًا أو قصريًا مزوجًا باملجاهدة والصرب والتعّود والتحّمل 
بعضهم  يمنحون  ال  اخلاطبني  من  الكثري  لألسف  ولكن  اآلخر،  وتقبُّل 
إىل  يؤّدي  وهذا  بالتدريج،  الشخصيات  الندماج  الكايف  الوقت  البعض 
مشكالت مبّكرة بني الطرفني.. ولكي حيدث االندماج ال بد من املرور 

بمراحل أربعة ال بد للخاطبني أو املتزوجني اجلدد معرفتها، وهي: 
1. إدراك االختالف.

2. الرتكيز عىل نقاط التشابه وتكثيفها.
3. بناء مناطق تكّيف وسطية جديدة.

4. التعايش.
اختالفات أسية ال  بد من وجود  أنه ال  اإلدراك  متام  ورغم كل هذا، 

تنتهي، ولكن نستطيع التعامل والتعايش معها..
- التدّخل اخلاطئ من األهل؛ فبعض األهل ال يمنحون أبناءهم الثقة 
كي يوضوا احلياة بشء من املسؤولية، ويتدّخلون بكل صغرية وكبرية 
يف حياهتم بدعوى اخلوف عليهم أحيانًا واحلرص عىل مستقبلهم أحيانًا 
الفتاة وهذا يقود إىل مشكالت  أو أهل  الشاب  ملناكفة أهل  أو  أخرى، 
إبراهيم  األستاذ  دراسة  وحسب  بالطالق..  معظمها  تنتهي  كربى 

الطالق.. هادم البيوت
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عظيم  بربٍّ  آمالك  وعّلق  وبداياتك  حلياتك  ابتسم 
قلبك  أبواب  وافتح  كريم،  من  أمنياتك  واطلب 

واترك أشعة الشمس الدافئة ُتدغدغ ربيع روحك..
أحبتي  لكم  أمتناه  خري  بكل  مرشق  مجيل  عام  بداية 

القّراء..

ركن 
األسرة

اخلليفي فإن السبب األول لطالق ما قبل الدخول يف األردن هو التدّخل 
اخلاطئ من ِقبل األهل.

عن  القضاة  قايض  تقرير  يف  الــواردة  واإلحصاءات  النسب  وتؤكد 
حيث  أسباب،  من  أسلفناه  ما  فقط  )2015م(  لعام  الطالق  حاالت 
بعد  الطالق  ونسبة   )%67.7( الدخول:  قبل  الطالق  نسبة  بلغت 

الدخول: )%20.2(.
ويرى الدكتور الكيالين أن األسة املتامسكة تعني جيل واعي.. جمتمع 
قوي.. أرحام موصولة.. بيئة آمنة.. جمتمع مصّغر ملجتمع كبري آمن، ويف 
النامجة  بتحقيق مقاصدها وانشغاهلا بمشكالهتا  قيام األسة  حال عدم 
عن األسباب التي ُذكرت فإن األبناء هم أول من سيتلقى اآلثار السلبية 
ويفقدون الرعاية والعطف الالزم لتنشئتهم إضافة إىل املشكالت اخُللقية 

التي تنشأ لدى الكثري منهم لضعف الرقابة وغياهبا يف أكثر احلاالت..
يف حني يرى األستاذ أمحد عبد اهلل اآلثار السلبية بزيادة أعداد املطلقني 
واملطلقات من منحى جمتمعي تبدأ بنظرة املجتمع هلم وال تنتهي بكثرة 

السؤال التشكيكي يف حال تقّدم آخر للزواج من الفتاة املطلقة..
وعندما تطرقنا ملاهّية احللول التي قد نلجأ هلا للحّد من هذه الظاهرة، 

أفادنا الدكتور الكيالين قائاًل:
والوساطة  االصالح  »مكتب  يرأسه  الذي  املكتب  خالل  ومن  إنه 

وقانونيني  شعيني  اختصاصيني  يضّم  والذي  األسي«  والتوفيق 
ونفسيني؛ فإهنم يقومون:

عن  واإلجابة  املراجعني  لكل  املجاين  والنصح  اإلرشاد  بتقديم   .1
أسئلتهم حول األسة.

2. تقديم دورات متخصصة للمقبلني عىل الزواج.
3. يف حال وجود نزاع أو خالف داخل األسة نقوم بحّله بعدة أشكال 
احلكم  قوة  تأخذ  املكتب  عن  صادرة  رسمية  اتفاقيات  منها:  وصور، 
القضائي من غري رضورة التخاصم لدى القضاء ضمن شعار )الرتايض 

قبل التقايض والوفاق قبل الشقاق(.
4. املحارضات التوعوية وورشات العمل حول احلياة األسية.
5. بّث الرسائل التثقيفية األسية عرب اإلعالم املرئي واملسموع.

وبفضل اهلل تم اإلصالح بني مئات اأُلَس والعدول عن قرار الطالق..
إقرار  حول  القضاة  قايض  دائرة  بمبادرة  اهلل  عبد  أمحد  األستاذ  وأشاد 
لتوعية  إلزامية  واعتبارها  الزواج  قبل  تدريبية  لدورة  اخلضوع  قانون 
وتأهيل املقبلني عىل الزواج حلمل املسؤولية عىل أحسن وجه، حيث تم 
إنشاء هذا املكتب لتحقيق املقصد الذي تسعى إليه دائرة قايض القضاة 

من ُأس متامسكة مرتامحة وجمتمع قوي وآمن..
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دراسة
األطفال.. ومهنهم المفضلة

تقول اختصاصية علم النفس ستيفان كلريجيه يف جملة »فام اكتويل« 
الفرنسية: إّن املهن التي يامرسها الكبار تشغل حيزًا واسعًا يف حياهتم، 
تعادل  نظرهم  يف  فاملهنة  لذا  يوم؛  كل  ذلك  يشاهدون  واألطفال 
النضوج. فُهم يرون أننا نحن الكبار نقيض أوقاتًا طويلة يف املكاتب 

إننا  ثم  املنزل.  يف  حتى  نفعل  عام  ونتحدث 
واألخرى  الفينة  بني  سؤاهلم  عن  نتوقف  ال 
عاّم يرغبون أن يصبحوا يف املستقبل، وهكذا 
التفكري  بمكان  املهم  من  بأن  يستنتجون 

بموضوع املهنة.
وتقول كلريجيه: إّن غالبية األطفال يتصورون 
مهنًا معينة يامرسوهنا، ولكن ملاذا حيلمون أن 
يعملوا يف اإلطفاء مثاًل أكثر من أن يصبحوا 
مهندسني؟ التفسري بسيط للغاية: فاملهن التي 
تستهوي الصغار بصورة أكرب معروفة بأزيائها 

املوّحدة اجلميلة عادة، األمر الذي جيتذب األطفال أكثر من أّي شء 
آخر. وعالوة عىل ذلك، فهم يقتدون يف الغالب بآبائهم، الذين كانوا 
وظائف  أّن  املعروف  ومن  كهذه.  مهن  بمامرسة  مىض  فيام  حلموا 
والطبيبة  واملمرضة  خصوصًا،  لألوالد  بالنسبة  واإلطفائي  الطيار 
بالنسبة للبنات، من املهن املنترشة كثريًا يف أدب االطفال.. لذا، يشعر 
احِلَرف يف املجتمع عىل  انتشار هذه  الصغار باألمان حينام يالحظون 

نطاق واسع، فال يرتّددون يف السري عىل النهج نفسه.
ما  ملهنة  الطفل  ابتكار  يتيح  اخليال،  إىل  تستند  لعبة  أية  حال  هي  كام 
رغبات  من  التعبري عام جيول يف خلده  الفرنسية  املتخصصة  ترى  كام 
وأحاسيس؛ فمن خالل مارسة دور رجل شطة أو معلم ذي سلطة، 
ناصبه  أن  سبق  شخص  مع  حساباته  تصفية  أحيانًا  الطفل  يستطيع 
الفتاة  تؤّدي  وعندما  املدرسة،  يف  هلا  تعرض  ملظلمة  الثأر  أو  العداء 
وهتتم  تعالج  كإنسانة  تعمل  فإهنا  الطبيبة،  أو  املمرضة  دور  الصغرية 

باآلخرين. وهبذه الطريقة يستعيد الطفل ثقته بنفسه يف الفرتات التي 
يساوره الشك هبا. وتقّمصه دورًا ما يسمح له بإشباع رغباته الكامنة 
التي ال يقوى دائاًم عىل البوح بأسارها؛ فعىل سبيل املثال، لو رّصح 
إىل وقوع  إىل عصابة لصوص ألّدى ذلك  التعّرف  بأّنه هيوى  الطفل 
مشكلة مع املحيطني به، لكنه إذا قال إنه 
فسيتقبل هؤالء  أن يصبح شطيًا،  هيوى 

تلك الرغبة.
البطولة  صفات  إّن  كلريجيه:  وتقول 
والرّقة  اإلطفاء،  لرجال  مثاًل  والقوة 
معايري  هي  للممرضات  البال  وطول 
وال  بعيد  زمن  منذ  اإلنسان  خّصصها 
أحد يشّك يف أهنا تصورات مطمئنة عادة 
إذ تستند عىل صفاهتم اجلنسية  لألطفال، 
مستقبلهم،  معامل  لتحّدد  تبلورها  سن  يف 
لكنها مع ذلك تنطوي عىل نوع من االنتقاص؛ فلامذا ال تعمل الفتاة عىل 

سبيل املثال إىل جانب رجل 
ويعمل  الشجاع  اإلطفاء 
الصبي يف أجواء الرمحة التي 
حتيط باملمرضة؟ لكي تتغري 
عىل  ربام  القديمة،  القوالب 
التعّود  يبدؤوا  أن  الناس 
يسهمن  النساء  رؤية  عىل 
والرجال  اإلنقاذ،  يف جهود 
التمريض  مهنة  يامرسون 

عىل نطاق واسع.
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مسابقة 
)العدد ١٧٩(

اجلوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

w

 النبي

. 5- موسى

االسم الرباعي : 

العمر :                                الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات: 2017/1/17م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )1٧8(

- تولني باسل اجلزري

- أواب حممد هندي

-  عامر إبراهيم مصبح الفقري

قيمة كل جائزة )10( دنانري

اخت اإلجابة الصحيحة:
1. قال رسول اهلل : أقرُبُكم ِمّني مكانًة يوم القيامة...:

ب( أكثُرُكم صالًة. أ( أحسُنُكم أخالقًا.  

2. قال رسول اهلل : ال يدخل الّنة َمن كان ف قلبه مثقال 
ذّرة ِمن...:

ب( ِكْب. أ( نفاق.   

3. قال رسول اهلل : إّن الؤمن لُيدرُك بُحسن ُخُلقه درجة...:

أ( الصائم القائم.                                ب( الصابر الرابط.

ُجَل لَيْصُدق حتى ُيكتَب عنَد اهللِ...: 4. قال رسول اهلل : وإّن الرَّ

يقًا. ب( ِصدِّ أ( مؤمنًا.   

فقال  ورسوَله،  اهلل  أحبُّ  إيّن   : للنبي  رجٌل  قال   .5
النبي: أنَت...:

ب( ستدخل الّنة. أ( َمع َمن َأْحَببت.  

بمناسـبة قدوم العام امليالدي 2017م.
وبمناسبة قدوم امتحانات منتصف العام الدرايس.

وقفة  من  بد  فال  سباق،  يف  كأهنا  ساعًا  األيام  مّرت  فقد 
من  فنستفيد  عمرنا.  من  مىض  ما  فيها  نسرتجع  متأنية 

أخطائنا ومن نجاحاتنا.
مستقبل  يف  لنا  رافدًا  لتكون  نجاحاتنا  عىل  نحافظ  بأن 

أيامنا.
بأال  منها  ونتعلم  نتفاداها،  كي  أخطائنا  من  ونستفيد 

نكررها مرة أخرى.
وكلنا يسعى إىل النجاح يف خمتلف نواحي احلياة، فلنتذكر 
أن النجاح يبدأ بخطوة، ولو تأخرت اخلطوة األخرى فال 

بد أن تأيت، وإال خرسنا فرصًا كثرية وهبنا اهلل إياها.
تكون  حتى  وإرصار،  بتميز  خطوة  كل  ننجز  أن  بد  وال 

اخلطوة األخرى أكثر نجاحًا ومتيزًا.
طعم النجاح لذيذ جدًا، يستحّق مّنا التعب واملشقة، وكلام 
وهذا  النجاح،  طريق  مشوار  آخر  يف  ارحتنا  أكثر،  تعبنا 

يستوجب الصرب واملثابرة واملتابعة حتى هناية املشوار.
واالمتحانات أول طريق النجاح يف احلياة.

ماما ياسمني

يا ولدي
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متاهة

أحباب الفرقان

عريب محمد بسام عفانة

زيد وعمر محمد أبو غالي

م دعاء
ّ
تعل

الفروق
بنّي، حاول أن جتد الفروق اخلمس بني الصورتني
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مسيرة خير وعطاء

ْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة  قال تعاىل: }َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعَل َواِد النَّ

ُكْم ُسَلْيَمُن  ِطَمنَّ ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل َيْ ا النَّ َ َيا َأيُّ

َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن{ ]النمل:18[.

 أنعم اهلل عىل سّيدنا سليامن عليه السالم نعاًم كثرية؛ 

وجعلها  والطري،  واجلن  اإلنس  له  ر  سخَّ أنه  منها 

حتت إمرته، وعّلمه لغة الطري واحليوان عىل اختالف 

أصنافها.

اإلنس  من  جنوده  سليامن  مجع  األيام  من  يوم  ويف 

عهم كّل حسب منزلته، وأمرهم  واجلن والطري، ووزَّ

باملسري يف انتظام، بحيث ال يتقّدم أحد عىل أحد.

وكان  النمل،  من  واٍد  عىل  مّروا  يمشون،  هم  وبينام 

لسليامن  أحد  ينتبه  فلم  عمله،  يف  منشغاًل  النمل 

وجنوده إال نملة كانت تراقب ما يقوم به النمل من 

عمل عن َكَثٍب، فشاهدْت سليامَن وجنوَده يتقّدمون 

نحوها، فخافْت عىل نفسها وعىل أخواهتا النمل أن 

قصد،  دون  سليامن  جيش  ويدوسها  مها  حيطِّ

فأسعت خائفة نحو أخواهتا من النمل، 

وقالت بصوت مرجتف ومتقّطع:

- أهيا النمل أسعوا وادخلوا يف 

منازلكم... فإين رأيت سليامن 

نحونا،  يتقّدمون  وجنوده 

قصة
النملة

ونحن صغار األجسام ولن يشعروا بنا، فإذا مل ختتبئوا 

فسوف حيطمكم سليامن وجنوده.

سمع سليامن عليه السالم ما دار من حديث بني النملة 

م ضاحكًا من  وأخواهتا، وفهم ما قصدته النملة فتبسَّ

قوهلا، ثم أمر جنوده باملسري ببطء، حتى تدخل النمل 

وال تصاب بأذى، ثم رفع يديه إىل السامء شاكرًا اهلل 

تعاىل عىل نعمه الكثرية قائاًل:

هبا  أنعمَت  التي  نعمتك  أشكر  أن  أهلمني  اللهم   -

أشكر  وأن  واحليوان،  الطري  منطق  عّلمتني  إذ  عيّل، 

باإلسالم  والدّي  وعىل  عيّل  أنعمتها  التي  نعمتك 

فأعمل  اخلري  طريق  إىل  ترشدين  وأن  بك،  واإليامن 

عبادك  هبا  وعــْدَت  التي  جنتك  تدخلني  وأن  به، 

الصاحلني، إّنك سميع جميب.

فرسان الفرقان
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تهنئة
يتقدم مركز النور القرآين / فرع عمن النسائي الول بالتهنئة والتبيك من 

الخوات اللوايت خترجن ف دورة علوم الشيعة، وهّن :

أحالم محمد حسن حامد 

إيمان أحمد حسين الحاج أحمد

رقية خليل محمد مصطفى

هناء أحمد محمود كيوان

فاطمة عبد القادر عبد المهدي أبو طه

هدى أمين محمد عريجة

نعمة سعيد إبراهيم عضون

نداء عماد عطا علي

منال سراج عمر الكباريتي 

مريم محمد رشيد عنبلي

سهيلة سليم علي عبد اهلل 

سميرة محمد سعيد الدين

دالل عبد الرحيم عبد الكريم أسعد

جميلة أحمد محمد حماد 

الشيماء بنت أحمد أبو القاسم

فريال سليمان يوسف سليم

رجاء حسن خليل حسين

سناء أحمد عبد القادر اشريتح

فاتن عبد الحافظ المشايخ

فايزة عبد الرحيم أبو عرقوب

نعمات راتب عبد الحافظ

بسمة فتحي إبراهيم خدرج

أمل مصطفى درويش أمين

زكية مصطفى حسين قاسم

شريفة أحمد محمود السباح

فاطمة فايز أحمد عبد الرحمن

كاميليا عبد السالم الكيالي

نوال محمد عثمان علي

نيا مصطفى عبد الرحمن

ناديا محمد حسن الحوامدة

نعمة سعيد صالح الغصون

ماجدة عبد الفتاح عبد الرحمن غريب

سليمة حاتم رشدي أبو الهيجاء

سعاد عبد الرحيم محمد حسان

حورية محمد عوض الجالودي

 أروى رفيق شامي أحمد

 أمامة حسن يوسف مساعد
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يتقدم نادي الطفل القرآين يف فرع اهلاشمية مثاًل 
باإلدارة واألسة التعليمية

بالتهنئة والتربيك من املعلمة

نورة محمد محمود شلهوب
بمناسبة حصوهلا عىل شهادة البكالوريوس 

ختصص التعليم االبتدائي
سائلني اهلل تعاىل أن يبارك يف علمها وأن جيعلها 

ذخرًا لدينها وأمتها

تتقدم جلنة إدارة فرع منشية بني حسن
بالتهنئة والتربيك

من الطالب
فهد عبد اهلل شديفات

والطالبة
شهد مشرف شديفات

بمناسبة تكريمهم يف مسابقة احلافظ الصغري
سائلني اهلل تعاىل أن جيعلهام من أهل القرآن  

وأن ينفع هبن اإلسالم واملسلمني

تتقدم جلنة إدارة مركز ابن القيم القرآين 
 فرع عامن األول بالتهنئة والتربيك

من املعلم
 إيهاب أحمد عميرة

بمناسبة ختّرجه يف جامعة اإلساء 
 ختصص هندسة اتصاالت

سائلني اهلل تعاىل أن يبارك له يف علمه وعمله
 وأن جيعله ذخرًا لدينه وأمته

تهنئة

تهنئة

تهنئة

تهنئة

تهنئة

تتقدم جلنة إدارة فرع مادبا بالتهنئة والتربيك
من األخوات من مركز العز بن عبد السالم القرآين

هبة شحادة أبو ظهير
أفنان حسين السراحين
شهد حادة أبو ظهير

بمناسبة حصوهلن عىل املراكز األوىل يف مسابقة 
احلديث الرشيف عىل مستوى اململكة

سائلني اهلل تعاىل أن جيعلهن من أهل القرآن
وأن ينفع هبن اإلسالم واملسلمني

تتقدم جلنة إدارة فرع مادبا بالتهنئة والتربيك
من األخوات احلاصالت عىل اإلجازة القرآنية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية

خديجة يوسف الحاليبة / مركز البرشى   -   منى إبراهيم أبو ارميس / مركز البرشى

أمينة رافع شاهين / مركز مصعب بن عمري   -   وفاء محمد الصباغ / مركز اإليامن

مشيرة حسن عبد اهلل / مركز اإليامن
سائلني اهلل تعاىل أن جيعلهن من أهل القرآن وأن ينفع هبن اإلسالم واملسلمني
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تخريج دورة البالغة في مركز العالمة فضل عباس

برعاية رئيس المعية أ.د. حممد خازر الجايل وحضور الدير العام 
للدراسات  عباس  فضل  العالمة  مركز  أقام  عساف،  حسني  أ. 
القرآنية حفاًل لتخريج دورة ديوان البالغة العربية )الستوى الثاين( 

التي قّدمها الدكتور عمر يوسف مّحاد عل مدار عام كامل.
وف اخلتام، تم تسليم الشهادات للمشاركني والشاركات.

تخريج دورة إتقان الدراية في  فرع الزرقاء األول

برعاية مدير فرع الزرقاء الول الدكتور عمد صالح أقام الفرع حفاًل 
لتخريج الشاركات ف )دورة إتقان الدراية( التي قّدمها مدير معهد 
 )55( فيها  وشارك  حسني  حممود  الدكتور  المعية  ف  القراءات 

الشاركة  شهادات  بتوزيع  الفل  وختم  الفرع،  معلمت  من  معلمة 
عل العلمت، وتقديم درع الفرع للدكتور حممود حسني.

محاضرة في مركز سلمى الجزرية
أقام فرع الزرقاء الثاين حمارضة لإلناث بعنوان: )جّدد حياتك مع القرآن( ف مركز سلمى الزرية 
للدكتور حميي الدين كحالة، بحضور رئيس الفرع الستاذ شاهني العدايس، ومدير الفرع حممد 

الشواهني، وعدد من نساء الي.
وأن  عنها،  يغفل  أن ال  القرآن  قارئ  أّن عل  مؤكدًا  اخلالق ف خلقه،  إل عظمة  الحارض  وأشار 

يستشعرها دائًم ف قراءته وتعليمه كتاب اهلل تعال.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع الزرقاء الثالث
تخريج حفظة للقرآن

حفل الِختمة

بازار خيريزيارة مطبعة المصحف الشريف

برعاية مدير فرع الزرقاء الثالث الدكتور زيد خض أقام الفرع حفاًل 
حفظ  أمتوا  والذين  الفرع،  ف  الوهوب  الطفل  نادي  طلبة  لتخريج 
أجزاء من القرآن الكريم، وحض الفل معلمت النادي، وأولياء أمور 
الطفل  نادي  افتتاح دورة جديدة من طلبة  اليوم نفسه  الطلبة، وتم ف 
 6( سن  من  للطلبة  الكريم  القرآن  حتفيظ  إل  يدف  الذي  الوهوب، 

سنوات(، ويقبل النادي الطلبة من سن )3- 8 سنوات(.

برعاية رئيس الفرع الشيخ حسني 
بتخريج  الفرع  احتفل  الياجنة 
القرآن  حفظة  من  طالبًا   )12(
الكريم من مراكزها الختلفة، ف 

حديقة الهندس بالزرقاء.
وختم  الطالب،  تالوات  من  ونمذج  الفرع،  رئيس  كلمة  الفل  وختلل 
بتكريم الطلبة الّفاظ وزمالئهم ف  مشوع )بالقرآن نحيا(. وحض الفل 

أولياء أمور الطلبة وبعض الضيوف ومدير الفرع الدكتور زيد خض.

مدارس  طالبات  من  جمموعة  قامت 
الزرقاء  ف  الفاروق(  حكمة  )أكاديمية 
)بريل(  مصحف  لطبعة  علمية  بزيارة 
عل  الطالبات  واطلعت  للمكفوفني، 

ثم طباعته  بتدقيقه،  مرورًا  الشيف،  الصحف  ابتداًء بصّف حروف  الطبعة  العمل ف  آلية سري 
ومراجعته من قبل أحد الكفوفني، وانتهاًء بتجليده، وتسليمه لن ُيسن التالوة فيه.

الشيخ  مركز  ف  خرييًا  بازارًا  الفرع  أقام 
وتضمن  القرآين،  الالودي  يوسف 
مشغوالت  شعبية،  مأكوالت  البازار 
أهل  وحضه  متنوعة،  مالبس  يدوية، 
الي، وطالبات الراكز القرآنية الجاورة.

حصل  الطالب )حممود حممد مصطفى السلوقي( )18 عامًا( من 
الكريم  القرآن  تالوة  اإلجازة ف  القرآين عل  الكوف  مركز عاصم 
برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، عل يد رئيس الفرع 
أمحد  إبراهيم  )سعد  الطالبان  حصل  كم  هياجنة.  حسني  الشيخ 
الغويري( و)مهام ياس قاسم عيد( من مركز اإلمام سفيان الثوري 
طريق  من  عاصم  عن  حفص  برواية  القرآنية  اإلجازة  عل  القرآين 

الشاطبية عل يد الشيخ الهندس محزة البوريني.

احتفال في ذكرى المولد

زيد  الدكتور  الفرع  مدير  برعاية 
الولد  الفرع حفاًل ف ذكرى  أقام 
اللو  صالة  ف  الشيف،  النبوي 
الفل  وختلل  بالزرقاء،  لألفراح 

حمارضة بعنوان: )عظمة رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، وبازار خريي، 
ومسابقات ثقافية، وأناشيد إسالمية(، وحض الفل عدد من سيدات 

الجتمع الحل، ومعلمت الراكز القرآنية، وعدد من الضيوف.

تخريج 3 مجازين جدد في الفرع
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محاضرة في مركز التابعين القرآني
)خماطر  بعنوان:  حمارضة  الول  عمن  فرع   / القرآين  التابعني  مركز  أقام 
الطبية  التحاليل  خبري   / مطري  أسامة  الستاذ  وقّدمها  أعّدها  الخدرات( 

والبيولوجية وعضو المعية الردنية إلعجاز القرآن والسّنة.
وبنّي  والسة،  والفرد  الجتمع  عل  الخدرات  خطر  إل  الحارض  وأشار 
بالهود  منّوهًا  الجتمع،  ف  ظاهرة  وأصبحت  خطرية  آفة  الخدرات  أّن 
العام وقسم مكافحة الخدرات ف حماربة هذه اآلفة  التي يبذلا أفراد المن 

والقضاء عليها.
وقد حض عدد كبري من الطالب والهايل والجتمع الحل وتفاعل الميع 

مع الحارضة وموضوعاهتا.
موضوعات  تتناول  توعوية  شهرية  حمارضات  سلسلة  يقيم  الركز  أن  يذكر 

هتم الجتمع والسة وخصوصًا قطاع الشباب.

من نشاطات فرع عمان األول
حفل تكريمي في مركز جبل النصر القرآنياللقاء السنوي وتكريم المراكز

عقد فرع عمن الول اللقاء السنوي لعضاء اللجان اإلدارية، بدف مناقشة 
القضايا التي هتم العمل القرآين، والتأكيد عل دور اللجان اإلدارية ف الراكز 
مناقشة  إل  إضافة  وتقييم  ورقابة  متابعة  من  عاتقها  عل  اللقاة  والسؤولية 
الصالحيات  وعرض  الفضل  نحو  والتقدم  الداء  وتطوير  حتسني  كيفية 
والهام لكل من اللجنة اإلدارية ومدير الركز. وختم اللقاء بتكريم الندية 
الصيفية التميزة ف الراكز لعام 2016، حيث قّدم درع التميز لرئيس الركز، 

أقام مركز جبل النرص القرآين حفاًل لتكريم العالمة فرحان الطائي، ومكافأة مالية لدير النادي الصيفي وذلك تقديرًا لهودهم.
وجمموعة من الدارسني، بمناسبة مرور عام عل جمالس شح كتاب 
الذي  الصفهاين،  الراغب  للعالمة  الكريم  القرآن  ألفاظ  مفردات 
الذي  الفل  وختلل  أسبوعي،  بشكل  دوريًا  الطائي  الدكتور  يقّدمه 
عمن  فرع  ورئيس  شكري،  أمحد  أ.د.  المعية  رئيس  نائب  حضه 
الول الستاذ وليد القريويت، جمموعة من الكلمت التي تناولت فضل 
نش  ف  الكريم  القرآن  عل  الحافظة  مجعية  ودور  العلمية،  الجالس 
القائمني  تبذل من  التي  بالهود  الشاركون  أشاد  القرآنية، كم  القيم 

عل مركز جبل النرص القرآين.

اختتام دورة المقامات
الزين  الستاذ مهند  قّدمها  التي  القامات  الول دورة  فرع عمن  اختتم 
الطالب  ختريج  تم  حيث  الفرع،  مقرئ  مسابقة  ف  التميزين  للطالب 

الشاركني ومنحهم شهادات معتمدة بذه الدورة.
يذكر أن السابقة عقدت ف بداية العام )2016( وشارك فيها عدد من 
طالب الراكز ف الفرع، واعتمدت عل عدة مقاييس لتقييم الشاركني؛ 
كإتقان القراءة، ومجال الصوت، والتمّكن، وكانت دورة القامات بمثابة 

جائزة لميع التميزين بعد التصفيات واختيار الراكز الثالثة الول.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات مركز أبو علندا

عقد مركز أبو علندا القرآين / فرع عمن اخلامس خميم الزرق الفلكي 
السادس بمشاركة )100( طالب ومشف، واشتمل عل فقرات قرآنية 
وتربوية وثقافية وألعاب كشفية. كم عقد الركز اللتقى التبوي للطالب 

بعنوان: )الشتاء ربيع الؤمن(.
من جهة أخرى عقد الركز لقاء للمعلمني مع عضو جملس إدارة المعية 

الدكتور أمحد الرقب، بعنوان: )شخصية السلم الريب(.
تقديرًا  العقبة،  مدينة  إل  والساعدين  للمعلمني  رحلة  الركز  سرّي  كم 

لهودكم ف الركز.
هذا وقد شارك الركز ف السابقة القرآنية السنوية بـ)18( طالبًا ف مجيع 

الستويات، نجح منهم )16( طالبًا.

حفاًل  الول  النسائي  عمن  فرع   / القرآين  اإلسالم  فجر  مركز  أقام 
لتكريم أهل القرآن لعامه الثاين والعشين، وختلله حمارضة للدكتور 
حافظة  بتخريج  وُختم  تنسى(،  فال  )سُنقرئك  بعنوان:  نمر،  برهان 
لكتاب اهلل بالسند الغيبي بروايَتي حفص وشعبة، وحافظتني بالسند 
التمهيدية  والتجويد  التالوة  دورات  ف  مشاركة  و)100(  الغيبي، 

تكريم أهل القرآن في مركز فجر اإلسالم

والتقدمة، وحفظ وتثبيت، وديوان، والسابقة السنوية.
وعل صعيد آخر أقام الركز حمارضات لكّل من الدكتورة سناء أبو 
فارس، والدكتور عزام جابر، كم أقام الركز ورشة عمل للطالبات 

بعنوان: )قلٌب بالقرآن تعّلق(، وتّم استضافة مركز البشى القرآين.

دورة تدريبية في فرع مادبا
أقام مركز النور القرآين / فرع مادبا دورة أصدقاء الشطة بالتعاون مع 
مدارس البندر اخلاصة، بإشاف ضباط خمتصني، وحضور نحو )20( 
الخدرات،  آفة  خطورة  عن  حمارضات  الدورة  وتضمنت  مشاركة. 

وقواعد السري ورضورة االلتزام، وخماطر وسائل التواصل االجتمعي.
الفرع حممد أبو  القّدم أيمن ومدير  وف اخلتام وّزع مدير الركز المني 

لوز الشهادات عل الشاركات.
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من نشاطات فرع منشية بني حسن

خماطر  من  الشباب  بحمية  حسن  بني  منشية  فرع  من  اهتممًا 
الخدرات، أقام الفرع حمارضة بعنوان: )الخدرات: آثارها وطرق 
الوقاية منها(، برعاية مدير قضاء منشية بني حسن ومشاركة مدير 
اخلشاشنة  نمر  أ.د.  البيت  آل  بجامعة  اإلسالمي  الثقاف  الركز 
ومندوب مديرية مكافحة الخدرات مالزم أول عثمن شتيات، وف 

اخلتام تم تكريم راعي الفل والشاركني.
كم استضافت لنة التالوة ف الفرع الدكتور الافظ حسام السقار / 
مدرس ف كلية الشيعة بجامعة الريموك إللقاء حمارضة تربوية عن 
دور الهل والطالب، وحضها مجع من اآلباء والمهات، وف ناية 

اللقاء تم تكريم الحارض.

»يوم مع القرآن« في فرع الرصيفة

ف  القرآن(  مع  )يوم  شعار  حتت  لطالباته  يومًا  الرصيفة  فرع  نّظم 
مركز عمر بن اخلطاب القرآين بمشاركة )330( طالبة من طالبات 

نادي السبت الدائم من )20( مركزًا قرآنيًا.
الذي  القدار  تسميع  عل  اليوم  هذا  خالل  الطالبات  تنافست 
اليوم من  الطالبات خالل هذا  القرآن، وتراوح إنجاز  يفظنه من 

جزء واحد إل عشين جزءًا.

الفرع  رئيس  خالله  ألقى  تكريمي  بحفل  الفعاليات  واختتمت 
كم  ومعلمهتن،  الطالبات  عل  با  أثنى  كلمة  أمحد  ييى  الدكتور 
أثنى عل جهود القائمني عل النشاط، وكلمة توضيحية من مشفة 
اليوم، واختتم  لفعاليات هذا  داتاشو  أمينة عابد، وعرض  النادي 
للمراكز  تقديرية  شهادات  فؤاد  عبري  اإلدارية  الشفة  بتوزيع 

الشاركة، كم تم توزيع هدايا رمزية عل الطالبات الشاركات.
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من نشاطات فرع البقعة
تخريج دورات التالوة والتجويد في فرع البقعة

محاضرة في مركز ابن عباس

التمهيدية  الدورة  البقعة حفل ختريج  أقام فرع  النسائية،  اللجنة  برعاية 
ف التالوة والتجويد، واإلتقان، والنورانية، حيث ختّرج )105( طالبات 
ف مجيع الدورات. وألقت راعية الفل رئيسة اللجنة النسائية الستاذة 
خضة النويي كلمة أثنت فيها عل الهود التي بذلتها مشفات الراكز 
تعّلم  فضل  إل  وأشارت  للخرجيات،  وباركت  الدورات،  ومعلمت 

أقامت شعبة النظيف التابعة لركز ابن عباس القرآين / فرع عمن الرابع، 
بالتعاون مع بعض مؤسسات الجتمع الحل، حمارضة بعنوان )أولويات 
الشعبة ف جبل  المعري، ف مقر  نداء  الحارضة  ألقتها  السلم(،  البيت 
لتتيب  السليمة  بالطرق  الشاركات  توعية  إل  فيها  وتطرقت  النظيف. 

الولويات ف البيت وفق نظره إسالمية.
والنشطة  الدورات  من  جمموعة  دوري  بشكل  يعقد  الركز  أن  يذكر 
واللقاءات لتوعية الجتمع الحل ف خمتلف شعبه ف منطقة عمل الركز.

القرآن وتعليمه.
وأنشودة  الرساحنة،  أمل  العلمة  قّدمتها  تربوية  فقرة  الفل  ختلل  كم 
)داتاشو(  وعرض  الطالبات،  من  شعرية  وفقرة  الكريم،  القرآن  عن 
الفل  راعية  وّزعت  اخلتام  وف  وأسمئهن.  اخلرجيات  شهادات  صور 

الشهادات والدايا عل اخلرجيات.

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن اخلامس والكادر الوظيفي
واملراكز التابعة للفرع

بأحر مشاعر التعزية واملواساة لرئيس مركز الزهور القرآين
 أيمن عبد الكريم عبدو

بوفاة والده
 سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته

وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تنعي إدارة مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم
املوظف السابق يف اإلدارة العامة

أ. عماد أبو ارميلة

سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته
وأن يسكنه فسيح جناته

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية نعي فاضل
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يف هناية عام )2016( الذي يغادرنا خالل أيام،  نتوّقف وقفة للتقييم 
هذا  مىض  فكيف  األمة،  حياة  ومن  أعامرنا  من  مىض  عاٌم  والتقويم: 
العام، هل كان لنا أم علينا؟ ماذا قّدمنا فيه ألنفسنا؟ لعائالتنا؟ ألمتنا؟ 
كلٌّ مّنا ينبغي أن يسأل نفسه هذه األسئلة يف عملية تقييم شاملة، ُنحّدد 
ما  ثم  ومن  وسلوكياتنا،  حياتنا  يف  القوة  ونقاط  الضعف  نقاط  فيها 

الفرص املتاحة والتحديات املتوقعة يف العام القادم.
التخطيط الشخيص أحد أهم جماالت التخطيط الذي جيب أن يسلكه 
املسلم يف حياته العملية، وهو رضورة حياتية ُنحّقق من خالله أهدافنا 

املرحلية والبعيدة.
هو سلوك ُيعرّب عن مدى احرتامنا للوقت وأمهيته يف احلياة، ويظهر 

مدى شعورنا بخطورة امليض يف احلياة دون هدف.
أمهية التخطيط الشخيص:

 ستصبح أهدافك النهائية واضحة لك.
 ستصبح لديك ثقة بأن عملك اليومي هادف.

 ستصبح قادرًا عىل التحليل بموضوعية.
 ستصبح منهجيًا يف تفكريك.

 ستصبح قادرًا عىل االستفادة من نقاط القوة لديك.
 ستقلل من نقاط الضعف.

 ستنجز األمور املطلوبة.
السالم  عليه  إبراهيم  لسان  عىل  املسلم  هدف  العزة  ربُّ  حّدد  لقد 
َياَي َومَمَايِت هلّل َربِّ اْلَعاَلنَِي . اَل  يف قوله: }ُقْل إِنَّ َصاَليِت َوُنُسِكي َوحَمْ
ُل اْلُْسِلِمنَي{ ]الأنعام:162-163[، ويف قوله:  يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ َشِ
}َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ َواإْلِْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن{ ]الذاريات:56[، ولكن التخطيط 
الذي نريده هو كيف ُنحّقق هذا اهلدف وهذه الغاية العظمى؟ ماذا 
سنفعل خالل فرتة زمنية معينة )سنة أو أكثر( لتحقيق هذا اهلدف، 
أي أن نضع خطة تنفيذية حمددة اخلطوات للوصول إىل حتقيق اهلدف 

املنشود، ويمكن تلخيص ذلك باآليت:
 التشخيص: َمن أنا؟ وأين أنا اآلن؟ 

 التهديف: أين أريد أن أكون؟ 
 التنظيم: كيف أصل إىل ما أريد؟ 

 التنفيذ: كيف أعرف أين وصلت؟ 
ومن ثم ومع هناية العام، فال بد من وقفة مع النفس للتقييم والتقويم؛ 
فمن خالله يمكن تقويم اخللل الذي كان يف تنفيذ اخلطة أو يف حتقيق 
وضع  يمكن  فقط  وعندها  للتنفيذ،  املوضوعة  الفرعية  األهداف 
التي  السابقة  اإلنجازات  تعظيم  االعتبار  بعني  تأخذ  جديدة  خطة 

حتّققت خالل العام املايض، ومعاجلة اإلخفاقات التي وجدت فيها، 
فقد نكون قد وضعنا أهدافًا صعبة التحّقق أو واجهْتنا صعوبات مل 

نأخذها يف احلسبان عندما خّططنا العام املايض.
وأما املعايري العامة التي يمكن من خالهلا معرفة اإلخفاق واإلنجاز 

يف العام املايض خاصة ملن مل يضع خطة حمددة فهي اآليت:
املستوى  عىل  ألنفسنا  خري  أو  إنجازات  من  حّققنا  ماذا  األداء:  معيار 
الشخيص؟ وهل راعينا األولويات يف جهودنا املبذولة وأعاملنا املنَجزة؟
معيار النواتج أو األثر: ما اآلثار البعيدة املتوقعة ملا أنجزناه من عامل 
وعىل  والعائيل  الشخيص  املستوى  عىل  اآلثار  ما  املايض؟  العام  يف 

مستوى املجتمع الذي نعيش فيه؟
من  االستفادة  عىل  تقوم  والتي  التقويم  عملية  التقييم  يتبع  أن  جيب 

نتائج التقييم يف تعديل السلوك وتصحيح املسار.
طرق  سلوك  يف  ثم  باخلطأ،  االعرتاف  يف  الشجاعة  نملك  أن  جيب 
ِذيَن إَِذا  تقويم اخلطأ مهام كانت صعوبتها عىل النفس. قال تعاىل: }َوالَّ
َوَمْن  لُِذُنوِبِْم  َفاْسَتْغَفُروا   َ اهللَّ َذَكُروا  َأْنُفَسُهْم  َظَلُموا  َأْو  َفاِحَشًة  َفَعُلوا 
وا َعَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن{ ]اآل عمران:135[. ُ َوَلْ ُيرِصُّ ُنوَب إاِلَّ اهللَّ َيْغِفُر الذُّ
جيب أن يكون ذلك ضمن خطة شخصية جديدة للعام 2017 ُنحّقق 
فيها ما عجزنا عنه يف العام املايض ونعظم إنجازاتنا فيه ونقلص من 

العيوب والسلبيات خصوصًا يف التعامل مع اآلخرين.
مستوى  عىل  خاصة  أهداف  حتقيق  عىل  ُيرّكزون  الناس  معظم  إّن 
حياهتم اليومية، ويغفلون األهداف يف جمال املجتمع الذي نعيش فيه 
النفع  وتقديم  لألمة  بالعمل  مأمورون  األمة؛ فحن  أو عىل مستوى 
واخلري لآلخرين وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون 
بِاْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  رْيِ  اخْلَ إَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمْنُكْم  }َوْلَتُكْن  ]التوبة:105[، 

هنا  واألمر  عمران:104[،  ]اآل  اْلُْفِلُحوَن{  ُهُم  َوُأوَلئَِك  اْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن 
بحسب االستطاعة »من رأى منكم منكرًا فلُيغرّيه.. احلديث«. )�صحيح م�صلم(.
واألمة  املجتمع  لصالح  العمل  تتضمن  أن  جيب  فاألهداف  لذا 
وال  لتحقيقها،  املمكنة  املناسبة  واألساليب  الوسائل  توضع  وأن 
إىل كل  بحاجة  املسلم  واملجتمع  عّم  قد  فلبالء  أحٌد يف ذلك،  ُيعَذر 
الطاقات املمكنة للتغيري وخصوصًا الشباب الذين يملكون طاقات 
هائلة والكثري منهم اليوم هيدرون أوقاهتم وأعامرهم يف ما ال طائل 
من ورائه وما ال ينفعهم يف الدنيا وال يف اآلخرة، ثم هم يشتكون من 
ُتقّدم  أن  متلك  ال  كنَت  فاذا  الحتياجاهتم،  املجتمع  وإمهال  البطالة 

اخلري لنفسك أو ملجتمعك، فكيف تتوّقع ذلك من اآلخرين؟

أهمية التقييم والتقويم في نهاية العام
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