




* رئيس التحرير 
عندمــا تســوء األمــور وتتــأزم االوضــاع تكــون احلاجــة 
ــة  ــة االجيابي ــتدعاء احلال ــراج، او اس ــن واالنف ــة اىل التحّس رسيع
لطــرد احلالــة الســلبية. ففــي نظــام الدولــة، نحتــاج اىل الديمقراطية 
ــاج اىل  ــي نحت ــام االجتامع ــور، ويف النظ ــم الديكتات ــرد احلاك لط
ثقافــة التســامح والتعايــش واحــرام اآلخــر، إلزالــة ثقافــة العنــف 
ــر  ــة املظاه ــة إلزال ــة النظاف ــاج اىل ثقاف ــام نحت ــر. ك ــاء االخ وإلغ
ــا  ــا جيعلن ــذا.. مم ــكنية، وهك ــاء الس ــات واالحي ــعة يف الطرق البش
ــع  ــب الربي ــام يعق ــر، ك ــال اىل آخ ــن ح ــّول م ــق التح ــى طري ع

ــزان. ــراح االح ــًا- االف ــب - احيان ــتاء، وتعق الش
ــد  ــع اليهــا االنســان، بي ــة يندف نعــم؛ اهنــا حركــة طبيعي

اهنــا التنــدرج ضمــن مســرة الشــعوب واألمــم الطاحمــة 
واحلــال   - الهنــا  وكبــرة،  ســامية  اهــداف  نحــو 

ــة  ــا احليوي ــث فيه ــل تبع ــة اىل عوام ــذا- بحاج هك
ــع  ــة الوض ــن ديموم ــام يضم ــتمر، ب ــاط املس والنش
اجلديــد، وإال فــان الربيــع اجلميــل ســيعقبه صيــف 
ــي  ــة الت ــب، والديمقراطي ــف كئي ــم خري ــض ث قائ

تطيــح بديكتاتــور، ربــام تنتــج ديكتاتوريــات بوجــوه 
جديــدة، مثــل احلــزب او االيديولوجيــا وغرمهــا، 

وحتــى يف أمــر النظافــة، فــان النفايــات التــي ترفــع مــن 
ــان  ــاذا كان االنس ــر. ف ــكان آخ ــب اىل م ــام تذه ــكان، رب م

ــتفيد االول  ــو املس ــدف، وه ــة اهل ــف يف قم ــذي يق ــو ال ه
واالخــر، فهــو املدعــو أوالً وأخــرًا، ليــس اىل التحــّول مــن حــال 
ــا  ــيام وان م ــي يف كل يشء، الس ــر« حقيق ــام اىل »تغي ــر، إن اىل آخ
نســمعه ونــراه يف الســاحة مــن شــعارات كبــرة، ليــس اىل التحــّول 
الرسيــع - الــذي هــو واقــع حالنــا- إنــام هــي مطالبــات بالتغيــر 
الســيايس واألمنــي واالقتصــادي، وكل مــا يبعــث عــى الســعادة 
ــة للمواطــن، وهــذا يصــدق عــى العــراق،  واالســتقرار والرفاهي

ــامية.  ــا االس ــع بادن ــى مجي ــدق ع ــه يص ــام ان ك
لكــن املثــر حقــًا يف معادلــة التغيــر غــر املكتملــة، أننا نســمع 
ــي  ــان، وه ــزن واحلرم ــة احل ــل غامم ــام يزي ــر ب ــعارات التغي بش
ــام  ــة، في ــانية وتارخيي ــات انس ــذور وخلفي ــور ذات ج ــة بأم متعلق
ــس  ــكاد تام ــذري، الت ــر اجل ــذا التغي ــق ه ــذ لتحقي ــة التنفي آلي
الســطح، وتســعى للتعديــل، وربــام لتســكني اآلالم يف معظــم 
االوقــات، وذلــك حســب القــدرات واالمكانــات املتوفــرة، ففــي 
بلــد حيظــى بثــروة نفطيــة يصــدر منهــا يوميــًا )3( مليــون برميل اىل 
العــامل، ويكســب منهــا عــرات املايــني مــن الــدوالرات يوميــًا، 

ــليح  ــى التس ــال، ع ــة ب ــاق براح ــم اإلنف ــكان الزعي ــون بام يك
ــر  ــم يوف ــاب، ث ــة االره ــن وحمارب ــن األم ــوه م ــا يرج ــق م لتحقي
القــدر املمكــن مــن اخلدمــات، واملتبقــي يــوزع بشــكل أو بآخــر، 
ــّميات  ــت مس ــعب حت ــراد الش ــني اف ــني، وب ــن واملقرب ــني املتنفذي ب
وعناويــن عديــدة. ويف بلــد آخــر ناحــظ منهــج »االمــر الواقــع« 
ــا كان«،  ــل مم ــكان أفض ــس باالم ــفية: »لي ــة الفلس ــق املقول وتطبي
وأن خســارة احلــارض ربــام جتــر خســائر أكــر يف املســتقبل، وغــر 
ــأنه  ــن ش ــام م ــتمراء، ب ــهال واالس ــاوالت االستس ــن حم ــك م ذل
ــاد وإدارة  ــييس العب ــني بتس ــال املعني ــني ب ــت وتطم ــزال الوق اخت

ــاد.   الب
ثــم مــا حيــّز يف النفــس - حقــًا- أن يســتمر النزيــف احلــاّد 
يف العــراق وســوريا، وخييــم الااســتقرار االمنــي والســيايس 
ــاد  ــن وب ــان واليم ــطني ولبن ــر وفلس ــن وم يف البحري
ــع  ــذا الواق ــر ه ــعى اىل تغي ــو ونس ــم ندع ــرى، ث اخ
ــروب  ــن احل ــدًا ع ــية بعي ــول سياس ــاوي بحل املأس
واالقتتــال، بيــد اننــا نــرى مامــح العنــف والقســوة 
ــون يف  ــل ان تك ــيني قب ــامء والسياس ــوس الزع يف نف
املــدن وعــى جبهــات القتــال واملواجهة العســكرية. 
فــام هــو رد فعــل شــخصية سياســية، ســواء أ كان يف 
صــف املعارضــة او يف احلكــم، عندمــا يــرى االطفــال 
ُيســحبون مــن حتــت االنقــاض بــني نــاٍج وقــاٍض نحبــه 
يف مشــاهد مريعــة؟ وهــل قــّض املضجــع مشــاهد االشــاء 
أبريــاء يف الشــوارع بفعــل الســيارات  املوزعــة ألنــاس 
املفخخــة، او مشــاهد اجلامعــات االرهابيــة وهــي تصــول وجتــول 
بــني االحيــاء الســكنية واملــدن وهــي تفــرض ســيطرهتا وافكارهــا 

ــاس.  ــى الن ــة ع التكفري
ــة  ــجاعة ملواجه ــن الش ــد م ــوع جدي ــة اىل ن ــن بحاج إذن؛ نح
االرهــاب الــذي يعصــف ببادنــا، الســيام العــراق، وهــي 
شــجاعة ال تســتند إىل االســلحة املتطــورة او الدعــم االســتخباري 
والســيايس االقليمــي والــدويل، إنــام قبــل هــذا وذاك، ينطلــق مــن 
تغيــر ذايت - حقيقــي ينســجم مــن طموحــات التغيــر عــى الواقع 
اخلارجــي، فنــر الســام والتعايــش والتحابــب، جيــب ان تكــون 
انعــكاس حلالــة نفســية مماثلــة. كــام ان القــول بــأن املواطــن جيــب 
ان يكــون حــرًا، كريــاًم يف نظــام ديمقراطــي تعــددي يضمــن حريــة 
العقيــدة والتعبــر، جيــب ان يعكــس االنفتــاح والتواضــع واحــرام 
ــن  ــة او م ــة احلاكم ــس او اجلامع ــم او الرئي ــدى الزعي ــن ل اآلخري
ــة:  ــة الكريم ــاًم اآلي ــر دائ ــم لنتذك ــد. ث ــل والعق ــده احل ــون بي يك

ــا بَِأنُفِســِهْم{. وا َم ُ ــى ُيَغــرِّ ــْوٍم َحتَّ ــا بَِق ُ َم ــرِّ }إِنَّ اللََّ ال ُيَغ
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وراء األخبار

يف  املراقبيين  مييييييين  عديييد  رأى 
السيياحة، إن الشييحن االنتخابييي غيير 
املسييبوق، والتهافت على كسييب أوسع 
قييدر ممكيين ميين السيياحة اجلماهرييية 
الذهيياب اىل صناديييق االقييراع،  قبييل 
بطييّي  مجاعييية  رغبيية  علييى  يدلييل 
السياسييية«  »احملاصصيية  صفحيية 
وفتييح صفحيية »االغلبييية السياسييية«، 
مبعنييى أن تكييون احلكوميية متشييكلة 
املؤتلفيية  الكيانييات  جمموعيية  ميين 
فقييط. وأول ميين صييّرح بذلييك رئيييس 
الييوزراء نييوري املالكييي، عندمييا أعليين 
بييان االنتخابييات االخييرة سييتضع حييّداً 
لنظييام »احملاصصيية السياسييية«، االمر 
الييذي فسييره املراقبييون علييى أنه إشييارة 
منييه برغبتييه اجلاحمة باالسييتمرار يف 

منصبييه لوالييية ثالثيية.
السيياحة  يف  املؤشييرات  وحسييب 
فييان معظييم الكيانييات السياسييية تتفييق 
مييع رؤييية رئيييس الييوزراء يف مييا يتعلييق 
بعييد  السياسييية،  العملييية  مبسييتقبل 
السياسييية  اسييتنفدت احملاصصيية  ان 
أغراضها يف حتقيق مكاسييب سياسييية 
السيينوات  خييال  كبييرة  ومادييية 
العشيير املاضييية، عندمييا عيياش العييراق 

جتربيية دميقراطييية رمبييا هييي االوىل 
ميين نوعهييا يف العييامل، حيييث حتصييل 
علييى  مجيعهييا  الربملييان  يف  االحييزاب 
او  التنفيذييية،  السييلطة  يف  حصييص 
دوائيير الدولة، لتبقى مقاعد املعارضة 

فارغيية متامييًا.
هييذا التطييور اجلديد، دفييع بالكتل 
النيابية اىل حالة استنفار عام وتعبئة 
الشييارع، للحصييول علييى اكييرب قييدر 
ممكيين ميين االصييوات الييي جتعلهييا يف 
موقييف ميكنهييا ميين تشييكيل احلكوميية 

وفييق االغلبييية السياسييية. 
توقييع  انتخابييي  مهرجييان  ففييي 
عضييو ائتيياف دوليية القانييون النائييب 
شيياكر الدراجييي أن يييرأس املالكييي 
ان  وقييال  ثالثيية،  لوالييية  احلكوميية 
»مجهييور دوليية القانون يعطييي األرقام 
الكتييل  علييى  الكتليية  هلييذه  الكبييرة 
السياسيية األخييرى«. ميين جهتييه أوضييح 
رئيييس  ائتيياف  يف  اآلخيير  العضييو 
احلكوميية، حممييد الصيهييود طبيعيية 
توجييه ائتافييه بانييه »سيييتحالف مييع 
الكتييل الييي تؤميين باملصلحيية الوطنييية 
طائفييية  بنظييرة  تفكيير  وال  للبيياد 
،مؤكييدا علييى ان االئتيياف سيييحصل 

وسيشييكل  األصييوات  اكثيير  علييى 
املقبليية..«. احلكوميية 

إمييا كتليية االحييرار، هييي االخييرى 
أدلييت بدوهلييا يف ميييدان املنافسيية علييى 
قيييادة البيياد، حيييث أعلن االميين العام 
للكتليية ضييياء االسييدي، عيين ان لييدى 
لتولييي  مرشييح  ميين  اكثيير  كتلتييه 
الييدورة  يف  الييوزراء  رئاسيية  منصييب 
يف  االسييدي  وقييال  املقبليية.  النيابييية 
ترشيييح  بشييأن  سييؤال  علييى  جوابييه 
كتلتييه حملافييظ ميسييان احلالييي علييي 
دواي قائييًا: إن لييدى كتليية االحييرار 
أكثيير ميين مرشييح لرئاسيية احلكوميية 

املقبليية، وسييتعلن عنهييا يف وقتهييا.
اختيييار  فييان  مراقبيين  وحسييب 
حمافظ ميسان جاء نظراً ملا اكتسبه 
حمافظتييه  يف  واسييعة  شييعبية  ميين 
ويف عمييوم العييراق ملبادراتييه العديييدة 
يف  واملشيياركة  الشييارع  اىل  بالنييزول 
التنظيييف واعمييال البنيياء واالشييراف 
علييى املشيياريع اخلدمييية، ممييا جعلييه 
علييى  احملبوبيين  اكثيير  ميين  يكييون 
شييبكات التواصييل االجتماعييي، وايضييًا 

السياسييية. احملافييل  يف 
املواطيين  اتئيياف  خيييف  ومل 

والتيييار الصييدري رفضهمييا التوقعييات 
علييى  املالكييي  ائتيياف  حبصييول 
حتالفييه  حتييى  او  االصييوات،  اغلبييية 
مييع الكيانييات املتناغميية واملتوافقيية مييا 
ميكنييه ميين تشييكيل حكوميية االغلبييية. 
يكييون  بييأن  توقعييات  ترشييحت  وقييد 
خيييار املواطيين الييذي يقييوده اجمللييس 
السيييد  برئاسيية  االعلييى  االسييامي 
عمييار احلكيييم، هو التحالييف مع التيار 
الصييدري وايضييًا مييع االكييراد وقائمة 
رئيييس  يتزعمهييا  الييي  »متحييدون« 
الربملييان اسييامة النجيفييي. مييا ميكنهييم  
يف  الييوزراء  رئيييس  آمييال  تبديييد  ميين 

احلكوميية. رأس  يف  البقيياء 
االنتخابييات  نتائييج  عيين  وبعيييداً 
ميين  قييدر  اكييرب  سيييحصد  وميين 
االصوات، فان املواطن العراقي يتطلع 
التغييير،  األمييل اجلديييد يف  هييذا  اىل 
عندمييا تكييون لديييه حكوميية أغلبييية 
سياسييية منبثقيية ميين اغلبييية برملانية، 
ما ميكنها من مترير القوانن بسرعة 
وساسيية اكثيير ميين ذي قبييل، كمييا 
يتطلع اىل الدور املفرض للمعارضة 
السياسييية يف الربملييان ومييا سييتقدمه 

ميين فوائييد للعملييية السياسييية.

طموح »االغلبية السياسية« 
أم طموح الرئاسة ؟ 
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واالسييباب  العوامييل  ميين  مجليية 
أخييرت عملييية القضيياء علييى تنظيييم 
»داعييش« االرهابييي الييذي يسيييطر على 
اشييهر،  اربعيية  منييذ  الفلوجيية  قضيياء 
ابرزهييا الوضييع السياسييي غر املسييتقر 
يف العييراق يف ظييل اجييواء االنتخابييات 
الربملانية وترقب التشكيلة احلكومية 
اجلديييدة الييي يفييرض انهييا سييتخلف 
حكومة الرئيس احلالي نوري املالكي، 
االميير الييذي جيعييل أي قييرار عسييكري 
حبجييم اقتحييام الفلوجيية او حتريرها، 
مبنزليية دعائية انتخابية الشييك فيها.
كان  امليييدان،  يف  تطييور  آخيير 
حييادث سييقوط مروحييية عسييكرية يف 
االنبييار تقييل الفريييق الركيين حسيين 
كريييم خضيير قائد عمليات اجلزيرة 
والبادييية، أودت حبياتييه مييع مرافقيييه 
بالقييرب ميين مقيير العمليييات، وعلييى 
الفييور اعلنييت وزارة الدفيياع العراقييية 
سييقوط  وراء  كان  فنيييًا  خلييًا  أن 
املروحييية، دون ذكيير تفاصيييل اخرى. 
هييذا احلييادث املفاجييئ يأتييي وسييط 
حتشيييد وتعبئة يف بغداد بقرب سيياعة 
ميدانييية  خلطييط  واإلعييداد  احلسييم 
لتحرييير الفلوجيية، بيييد ان املراقبيين 

التهديييدات  يف  يييرون  السياسييين 
باالقتحييام، التتجيياوز وسييائل االعام، 
تؤكييد  االرض  علييى  حقائييق   ان  إذ 
عسييكري  نصيير  حتقيييق  صعوبيية 
سييريع ضييد املسييلحن املتحصنيين يف 
املدينيية، مييع وجييود السييكان املدنين يف 
بيوتهييم، ممييا جيعلهييم مبنزليية الدروع 
البشرية الي ختشاها - عادة - القوات 
العسييكرية املهامجيية. من جهيية اخرى، 
تشر معلومات اىل ان نوعًا من االتفاق 
غيير املكتوب جيعييل النخبة السياسييية 
واالجتماعييية يف حمافظيية االنبييار يف 
حاليية حييياد يف هييذه املواجهيية وعييدم 
التدخييل ألحييد طييريف الصييراع، وهييذا 
مييا جعييل النائب عيين االنبار يف جملس 
النييواب كامييل الدليمييي يتسيياءل عيين 
سييبب صمت جملس حمافظة االنبار 
باقتحييام  احلكوميية  تهديييدات  علييى 
الييرد عليهييا  ان »عييدم  املدينيية، وقييال 
وتعطييي  والريبيية  لاسييتغراب  مثييار 
صييورة بأنهييا ضييوء اخضيير للهجييوم«. 
وقييال ايضييًا: إن »جملييس احملافظيية مل 
يعقييد اجتماعييات ناجحيية منييذ انييدالع 
االزميية، وبالييكاد كان حيقييق النصيياب 
بعييدد 16 عضييوا كأعلييى تقدييير ميين 

أصييل 29 وهييذا يعييي تغيييب العديد من 
أعضائييه اجتماعاتييه«. كمييا نبييه إىل 
أن »احملافييظ أمحييد الدليمي بعيد عن 
جملييس احملافظيية فهييو موجييود داخييل 
مقيير العمليييات ومل جيتمع باحلكومة 
احمللييية إال مييرة أو مرتيين خال العام 
احلالي«. يذكر أن احلكومة العراقية 
الفلوجيية  لعشييائر  اجملييال  فسييحت 
وجملييس احملافظيية للعمييل علييى طرد 
عناصيير »داعييش« ميين املدينيية بييداًل من 
تدخل اجليش، وكان اجلواب سلسلة 
ميين  والتصرحيييات  التهديييدات  ميين 
بعييض العشييائر بأنهييا سييتتكفل بهييذه 
املهميية، إال ان التطبيييق العملييي كان 
بعيييداً جييداً عيين تلكييم التصرحيييات. 
والسييبب كمييا يييرى معظييم املراقبيين، 
يف عييدم رغبيية العشييائر يف الفلوجيية 
والطبقيية السياسييية هناك ميين تقديم 
املالكييي،  باجملييان اىل حكوميية  امتييياز 
ويف نفييس الوقييت عييدم تعبيييد الطريق 
هلييا وللجيييش باقتحييام املدينيية وطييرد 
املسييلحن الذين باتوا يشييكلون تهديداً 
كبييراً للحكوميية. وما يؤكد صعوبة 
الييي  املعلومييات  العسييكري  احلسييم 
لييدى احلكوميية بالقييدرات واالمكانييات 

العسييكرية واللوجسييتية الييي حتظييى 
بهييا »داعييش«، مييع تسيياؤل الكثيير ميين 
املنافييذ  وجييود  سييبب  عيين  املراقبيين 
الييي تؤميين هييذا الدعييم للمسييلحن، 
ميين قبيييل املييواد الغذائييية واالساسييية 
وايضًا السيياح، رغم الطوق العسييكري 

املفييرض حييول املدينيية.
 وجيياء التطييور اجلديييد باسييتياء 
»داعييش« علييى بوابييات سييد الفلوجيية، 
وإغاق بعضها والتأثر على منسييوب 
مييياه الفييرات، ثييم على مياه الشييرب يف 
واجلنييوب،  الوسييط  مييدن عديييدة يف 
ليعييزز االعتقيياد بييأن هييذه اجلماعيية 
ميين  احلاضيير  الوقييت  يف  تسييتفيد 
حاليية املراوحيية والريييث قبييل سيياعة 
احلسييم، وأن التأخيير يف احلسييم هييو 
الييذي أعطييى الفرصيية هلييا بييأن تقييوم 
بهييذا العمييل، واملثيير أن يكييون رئيييس 
الييوزراء نييوري املالكييي أول ميين يقييّر 
بهييذه احلقيقيية، حيث قييال يف معرض 
تهديييده اجلديييد: إن »القتليية« اسييتغلوا 
سياسيية احلكوميية بضبييط النفييس إىل 
أقصييى حييد يف الفلوجيية، لكيين يبييدو أن 
الوضع أصبح أكثر تعقيدا ويقتضي 

املواجهيية«.

5
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فضيحة 
الكيماوي 

التركي 
في سوريا 

والحّث 
على 

االنفجار
تتواصييل اجلهييود الرامييية حلييّث 
مراكييز القييرار يف لنييدن وواشيينطن 
علييى ترشيييح خيييار احلييرب إلنهيياء 
الوضع القائم يف سوريا، يف وقت يعد 
اخليييار الدبلوماسييي، سيييد املوقييف، 
بيد ان كل احملاوالت تبوء بالفشييل، 
آخرها اتهام القوات السورية بقصف 
منطقيية »غوطيية دمشييق« باالسييلحة 
تقرييير  يف  جيياء  فقييد  الكيماوييية، 
موثييق ومفّصييل للكاتييب والصحفييي 
الربيطانييي سيييمور هييرش، ان الذي 
اسييتخدم هييذه االسييلحة هييم عناصر 
»جبهيية النصييرة«، وأن تركيييا هييي 
الييي زودت اجلماعيية بقنابييل حتمييل 
غيياز »سييارين« الفتيياك، وراح ضحييية 
هييذه اجلرمييية العشييرات ميين النسيياء 

واالطفييال.
نظييراً اىل قييوة األدليية والوثائييق 
بصمييت  الذت  أنقييرة  فييان  الييواردة، 
عميق، ومل يصدر أي تعليق على ما 
نشيير. فقييد كانييت حكوميية اردوغييان 
تريييد ميين وراء هييذه احملاولة تصوير 
سييورية وكأنهييا جتيياوزت اخلطوط 
احلمييراء املرسييومة يف الصييراع ميين 
طييرف واشيينطن، و توفيير الشييروط 
املناسييبة لتدخييل عسييكري أمريكييي، 
لكن رمبا احلظ مل حيالف االتراك، 

بريطانييي  صحفييي  هييّب  عندمييا 
بشييهادة  معلوماتييه  بدقيية  معييروف 
مجيييع اجلهييات اإلعامييية، كما هو 
موثييوق بتقاريره الصحفية وقدرته 
االسييتقصائية للوصييول للحقائييق. 
يف  ورد  مييا  فييان  املراقبيين  وحسييب 
حتقيقه الذي نشره يف جملة »لندن 
رفيييو أوف بوكييس« حييول اسييتخدام 
السيياح الكيميياوي يف سييوريا، جيييب 
أن يؤخييذ مبحمييل اجلييد ويتطلييب 
التحقيييق املهييي واحملايييد للوصييول 
أمريييكا  حاولييت  الييي  للحقيقيية 
والغييرب وجهييات أخييرى ميين تضليييل 

الييرأي العييام.
اتهاماتييه  يف  »هييرش«  اعتمييد 
املباشييرة لشييخص اردوغييان بالضلوع 
يف عملييية تسييليح »جيييش النصييرة« 
حبسييب   - الكيمييياوي،  بالسيياح 
تقرييير هييرش- ميين مقابييات مييع 
فريييق األمييم املتحييدة الييذي حقييق 
الكيميياوي،  السيياح  اسييتخدام  يف 
الييذي كشييف علييى جثييث الضحايييا 
تقريييره  الفريييق  وقييدم  واملصابيين 
الييذي يؤكييد هييذا االسييتخدام ولكيين 
االتهييام  توجيييه  ميين  كان ممنوعييا 
علييى  التغطييية  حميياوالت  ضميين 

احلقائييق. 
كما استند هرش يف حتقيقه، 
علييى  تقرييير املعهييد الربيطانييي وهييو 
الكيماوييية،  باالسييلحة  متخصييص 
حيييث يؤكييد أن السيياح الكيميياوي 

املستخدم يف الغوطة الشرقية وخان 
العسييل ال يتطابق مع نوعية الساح 
الكيميياوي الذي هو حبوزة احلكومة 
يف سييوريا وقييد أرسييلت نسييخة ميين 

التقرييير لييإدارة األمريكييية.
وحسييب املصييادر فييان »هييرش« 
متمسييك مبييا ورد يف مقالييه ويؤكييد 
باالدليية  األمريكييية  اإلدارة  تاعييب 
حييول اسييتخدام السيياح الكيميياوي 
التهييام احلكوميية السييورية بهجييوم 
أدى  الييذي  الشييرقية  الغوطيية 
الضحايييا  ميين  العشييرات  لسييقوط 
السييورين، وقييد عييرض »هييرش« يف 
سييياق إثباتاتييه عييرب شاشيية »امليادين« 
وثيقيية حمظييورة ميين االسييتخبارات 
بييان  تفيييد  األمريكييية  العسييكرية 
جبهيية النصييرة لديهييا خلييية إنتيياج 
هنيياك  أن  السييارين، موضحييا  لغيياز 
العسييكرين  القييادة  لييدى  قلقييًا 
واالسييتخبارات األمريكييية حول دور 
سييورية. علييى  احلييرب  يف  تركيييا 

حييول  مهييم  تسيياؤل  وهنالييك 
موقف واشنطن من هذه الفضيحة، 
فبعض املراقبن يرجح العلم املسبق 
هلييا باخلطييوة الركييية، او انهييا رمبا 
اعطييت الضييوء االخضيير، يف املقابييل 
هنالييك ميين يقييول باجتهيياد خيياص 
منهييم  حماوليية  يف  االتييراك  ميين 
اخليييار  عيين  االمركييين  البعيياد 
الدبلوماسييي وتفعيييل خيييار احلييرب 
أن  بيييد  السييورية.  احلكوميية   ضييد 

األتييراك  أن  هييو  الغالييب  االحتمييال 
مبفردهييم يف  اجملازفيية  ال ميكنهييم 
قضييية حساسيية ميين هييذا النييوع، دون 
األمريكييية،  اإلدارة  مييع  التنسيييق 
سييوريا  يف  الصييراع  وأن  السيييما 
فامييام  خطييرة،  دولييية  ابعيياد  لييه 
بقييوة  الييروس  يقييف  االمريكييين 
يف أي قييرار او تطييور حيصييل علييى 

السيياحة.
بعلييم  االعتقيياد  يعييزز  ومييا 
االمريكييين تسييرع املتحدثيية باسييم 
جملييس األميين القومييي األمريكييي 
»كاتيليين هايييدن«، بنفييي مييا جاء يف 
تقرييير »هييرش«، ميين خييال وكالة 
وهييي  الركييية،  األناضييول  أنبيياء 
تقييول: إنييه ال ميييت للحقيقيية بصلة، 
الغوطيية  يف  اهلجييوم  نفييذ  ميين  وأن 
الشييرقية هييو نظييام الرئيييس بشييار 

األسييد..! 
ومبييا أن اجلهيية املخّوليية بالنفييي 
هييي تركيييا، لكيين حن تقييوم أمريكا 
بذلييك نيابيية عنهييا، فهييذا يفيييد بييأن 
يف  ضليعيية  األمريكييية  اإلدارة 
اجلرمييية ميين خلييف السييتار، ورمبييا 
تركييية  تصرحيييات  ميين  ختشييى 
غيير دقيقيية تزيييد املوقييف حراجييًة، 
بالصمييت  التوصييية  كانييت  لييذا 
املطبييق، كمييا فعلييت ذلييك وسييائل 
االعييام املوالييية للغييرب وللجماعات 
دمييار  يف  ختييوض  الييي  االرهابييية 

السييوري. الشييعب 
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يف ظييل املخيياوف الشييديدة الييي 
يواجههييا حييكام املناميية ميين القييادم 
السياسييي يف البيياد، نظراً للتطورات 
وتأثراتهييا  والدولييية  االقليمييية 
احملتملة على املسييتقبل السياسي يف 
البحرين، تسييعى االجهييزة »االمنية« 
الوضييع  علييى  قبضتهييا  إحييكام  اىل 
الداخلييي، فبعييد سلسييلة ميين اعمييال 
ضييد  واملطيياردة  والتنكيييل  القمييع 
املعارضيين وافييراد الشييعب املنتفييض 
والصامييد، أقدمييت هييذه املييرة علييى 
إبيياغ الشيييخ حسيين النجاتييي، أحييد 
بضييرورة  البيياد  يف  الدييين  علميياء 
تعييرض  و«إال  البحرييين،  مغييادرة 

ملزيييد ميين االجييراءات العقابييية..«.
وحسييب مصييادر مجعية الوفاق، 
فييان االبيياغ صييدر يف اخلامس عشيير 
أبلييغ  حيييث  اجليياري،  نيسييان  ميين 
الشيييخ النجاتييي مبغييادرة البحرييين 
القييرار  ويأتييي  سيياعة.   )48( خييال 
بعييد اقتحييام مكتييب الشيييخ ميين قبييل 
عناصر »االمن« واسييتدعاء اثنن من 
علميياء الدين فيه، وهما: الشيييخ علي 

اجلمييري والسيييد صييادق الشييرخات 
للتحقيقييات اجلنائييية ميين السيياعة 
)11( صباحييًا وحتييى السيياعة السييابعة 
مسيياًء. وكان الشيييخ النجاتي، الذي 
يتوىّل ممثلية املرجع الديي آية اهلل 
العظمييى السيييد علييي السيسييتاني يف 
البحرييين، قييد تعرض لعييدة ضغوط 
علييى  اجبيياره  بهييدف  واسييتفزازات 
مغييادرة  البيياد، كان آخرهييا العييام 
املاضييي. علمييًا أنه كان ميين بن )31( 
حبرينّيًا أصدر وزير الداخلية يف )7 
تشييرين الثانييي 2012(، قييراراً بسييحب 

جنسييياتهم البحرينييية.
ويأتييي قييرار الرحيييل هييذا، يف 
وقييت يييرزح العديد من علميياء الدين 
يف  اجلماهرييية  االنتفاضيية  وقييادة 
سييجون العائليية املالكيية يف البحرييين، 
الشيييخ  العاميية  مقدمتهييم  ويف 
االميين  احملفييوظ  علييي  حممييد 
االسييامي،  العمييل  جلمعييية  العييام 
وعييدد آخيير ميين علميياء الدييين، كمييا 
اعمييال  هنيياك  السييلطات  تواصييل 
االعتقال واالستجواب واملضايقة يف 

التحييرك والنشيياط والسييفر وقتمييا 
رادع. دون  تشيياء، 

بالشييأن  واملهتمييون  املراقبييون 
يييرون أن جتييرؤ حييكام  البحريييي، 
املناميية علييى علميياء الدييين ومكاتييب 
بعييد  يأتييي  الدينييية،  املرجعيييات 
ردود  وجييود  عييدم  ميين  االطمئنييان 
فعييل خميفيية يف الداخييل واخلييارج، 
تهددهييا بعواقييب مؤمليية علييى الصعيد 

واحلقوقييي. السياسييي 
يؤكييد  آخيييييييير  رأي  وهنالييك 
املرحليية  هييذه  يف  املاّسيية  احلاجيية 
ملزيييد ميين التكاتييف والتعاضييد ميين 
ووجهيياء  العييييييييلمائية  الشييخصيات 
اجملتمييع حييول خييط واحييد لإصاح 
تهديييداً  يشييييييييكل  مبييييييييا  والتغييير، 
الفاسييد  السياسييي  للوجييود  ماحقييًا 
الرسييالة  ويعطييي  خليفيييييييية،  آلل 
الواضحيية بييأن التغييير يف البحرييين 
يأتييي بالدرجيية االوىل ميين الداخييل 
واسييتحقاقاته اجلماهرييية، وليييس 
بوسعهم بعد اليوم جتاهل اجلماهر 

السيياحة. يف  وقياداتهييا 

االنتفاضيية،  سيييييييياحة  يف  أمييا 
تييزال  الغاضبيية مييا  فييان اجلماهيير 
القمييع  لسييلطات  حتديهييا  تواصييل 
باملقييييييييابل  املناميييييييية،  يف  والكبييييييييت 
أحكامييًا  القضائييية  اجلهييات  تتخييذ 
احملتجيين  املواطنيين  حبييق  قاسييية 
واملطالبيين حبقوقهييم، كان آخرهييا 
إصييدار أحييكام جمحفيية ضييد سييبعة 
أشييخاص بالسييجن ملييدة )15( عامييًا 
هجييوم  يف  مشيياركتهم  بتهميييييييية 

اصيييب خالييه شييرطي جبييروح..!
هييذا احلكييم يأتييي علييى خلفييية 
كانييون  يف  وقييع  الييذي  احلييادث 
هييؤالء  ان  مبعنييى   ،2012 عييام  االول 
احملكييوم عليهييم، كانييوا حمتجزييين 
طيليية الفييرة املاضييية يف السييجون 
تهميية  أييية  توجيييه  دون  اخلليفييية 
هلييم، االمر الذي يسييتدعي املنظمات 
مبمارسيية  واالنسييانية  احلقوقييية 
املمارسييات  هييذه  وفضييح  الضغييوط 
الاانسييانية الييي تقوم بها السييلطات 
اخلليفييية دون وازع ميين مسيياءلة او 

خييوف ميين الييرأي العييام العاملييي.
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* إعداد : بشر عباس
هييي  النيياس  بيين  االختيياف 
املسألة الكربى عند البشرية والي لو 
كانييت هنيياك بصييرة كافييية حللهييا 
احسيين  هييي  بالييي  معهييا  والتعامييل 
احنرفييت  وملييا  احلييياة  السييتقامت 

كثييرة.  احنرافييات 
النيييييييياس  اهلل  خلييييييييق  فلميياذا 
خمتلفيين شييعوبًا وقبائييل؟ وملاذا ليس 
كل النيياس علييى شيياكلة واحييدة بييل 
كل انسييان لييه سييليقة معينيية ورؤييية 

معينيية؟
النيياس  بييأن  يقييول:  ميين  هنيياك 
مييا دامييوا خمتلفيين وخيتلفييون دومييًا 
فدعنييا نوحدهييم بالكلمة او بالسيييف، 
فيمكيين أن جنعلهييم يلبسييون ثييياب 
واحييدة،  بلغيية  ويتحدثييون  موحييدة، 
فتكييون حياتهييم علييى نسييق واحييد بييا 
اختيياف، بالرضييا إن قبلييوا، او بالقييوة 

إن رفضييوا. 
وهنيياك ميين يقييول: هييذه ارادة اهلل 
تعيياىل، واجملتمع البشييري كمجتمع 
الغابيية، البقيياء فيهييا لاقييوى، فالقييوي 
يييأكل الضعيييف، فدع النيياس يضرب 
حتييى  ويتصارعييوا  بعضييًا  بعضهييم 
ثييم  وميين  واالقييدر  االقييوى  حيكييم 

فالبقيياء لاقييوى.

* حكمة وهدف 
التنوع واالختالف

الييي  احلقيقيية  هييي  مييا  لكيين  و 
تقتنييع بهييا فطييرة االنسييان ووجدانييه 
وعقلييه، وايضييا جتييارب التاريخ، وقبل 

ذلييك الرسيياالت األهلييية؟
مييا  سييبحانه،  اهلل  ان  احلقيقيية 
خلييق النيياس علييى شيياكلة واحييدة، 
بييل خمتلفيين و يف تنييوع، حلكميية، و 
ابييرز حكميية يبينهييا القييرأن الكريييم 
يف آيتيين، آييية يف »سييورة احلجييرات«، 
واآلييية )47 و48( ميين »سييورة املائييدة«.
يقييول  احلجييرات  سييورة  ففييي 
َــا  َأيُّ }َيــا  وتعيياىل:  سييبحانه  ربنييا 
ـاُس إِنَّــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر  النَـّ
َوُأنَثــى..{، مبعنييى؛ مصنييع واحييد، 
يقييول  ثييم  واحييدة،  أم  و  واحييد  أب 
تعيياىل بعييد هييذا: }َوَجَعْلنَاُكْم ُشــُعوبًا 
ــَد  ــْم ِعنْ ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف َوَقَباِئ
اللَِّ َأْتَقاُكــْم{، فاهلييدف هييو التعييارف. 
وحينمييا يتعييرف النيياس بعضهييم على 
بعض يكتشفوا طاقات بعضهم بعضًا، 
والطبائييع  واالذواق  الطاقييات  هييذه 
والقييدرات املختلفيية فيمييا بيين الناس، 
هلييا هييدف وغاية، وباحملصليية يتكامل 
النيياس فيمييا بينهييم، يف حياتهييم ويف 
بنيياء حضارتهييم، فييكل لييه دور يؤديييه 

خمتلييف عيين اآلخيير، ولييو وضعت هذا 
مييكان ذاك يف اداء هييذا الييدور لفشييل. 
و االن، يقييال أن افضييل أنييواع الربييية 
التعليييم  هييي  العييامل  يف  والتعليييم 
والربييية التخصصييية الييي تتناسييب 
هييذا  وطبيعيية  وميييول  قييدرات  مييع 
االنسييان او ذاك، بنفسييه وبشييخصه. 
التنييوع  بهييذا  النيياس  فييان  ولييذا 
واالختيياف فيمييا بينهييم، وإذا تعارفوا 
واكتشييفوا بعضهييم بعضييًا، يتكاملييوا، 
واذا تكاملييوا أدوا املهميية والييدور علييى 

افضييل وجييه.
خليقيية  يف  والتدبيير  اهلييدف  ان 
اهلل تعاىل جتده يف هذا االنسان الذي 
هييو قميية اخلليقيية وقييد خلقييه اهلل يف 
احسيين تقويم. كمييا أن اهلدف الثاني 
الييذي يبينييه القييرآن الكريييم، هييو ان 
االنسييان يف حاالت التسيياوي والتشابه 
املطلييق ال يسييتخرج طاقاتييه وقدراتييه، 
وال يعييود لديييه حافز ودافع للتنافس، 
واالبييداع  والتطييور  احلركيية  و 
والتقييدم. لنضييرب مثييًا ميين واقعنييا 
االجتماعييي والسياسييي اليييوم، وهييي 
االنتخابييات الربملانييية.. فلييو كانييت 
هنيياك قائميية واحييدة يف العييراق، ملييا 
شييارك و ذهب أحد للتصويت، وحتى 
لييو قامييوا بتشييجيع النيياس ورّغبوهييم 
مبكسييب او بشييىء مييا، او حبرمانهييم 

  احلرية ما 
جاءت لكي تنشر 

الكراهية يف 
املجتمع  وحالة 
التمزق والفرقة 

فيه سواء بني 
افراد الناس او 

اجلماعات  

الحرية 
نعمة.. اذا 
خسرناها 

نخسر 
معها كل 

شيء
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منييه إذا مل يشيياركوا، لرمبييا ميكن أن 
جيعلييوا الناس تذهب وتنتخب، ولكن 
بييكل تأكيد سيييكون ذلييك با محاس 

واقتنيياع وحتفييز وتطلييع.

* احلرية والتنافس .. 
من قيم الدين األساسية 

ميكننييا  كيييف  هنييا؛  السييؤال 
اسييتخراج تلكييم الطاقييات والقييدرات ؟
دون  فميين  باحلرييية..  اجلييواب؛ 
حرييية يكييون الوضييع مثييل مييا هييو يف 
الصيين أيييام »ماوتسييي تونييغ«، او يف 
وال  تتبلييور  ال  السييوفيي،  االحتيياد 
وال  واالبداعييات،  الطاقييات  تتفجيير 
يتقييدم الشييعب لعييدم وجييود أي نييوع 

والضييروري. احليير  التنافييس  ميين 
فالتنافييس واحلرييية، ميين القيييم 
و االهييداف االسيياس يف الدييين، واهلل 
سييبحانه وتعاىل جعل حرية االنسييان 
جييزءاً اسيياس يف كيانييه وحياتييه، بييل 
جعييل االنسييان خفييراً علييى حريتييه 
وميين الواجييب عليييه ان حيافييظ علييى 
هذه احلرية، وليس له حق أن يتنازل 
عيين حريته، وكما يقييول االمام أمر 
املؤمنيين عليييه السييام: »ال تكيين عبييداً 
لغييرك وقييد خلقييك اهلل حييّرًا«. كمييا 
أن اهلل نهانييا أن ُنكييِره و جنييرب النيياس 
حتى على الدين و قال سييبحانه: }ال 
ــن{. فيياهلل تعيياىل، مييا  ــراه يف الدي اك
اكييره وال يكييره النيياس وجيربهييم، 

فهييل يسييمح لييك ولييي بذلييك؟!
السييرة  كتييب  يف  جيياء  و   
واحلديييث والتاريييخ أن أميير املؤمنن، 
او  دييير  علييى  ميير  عليييه،  اهلل  سييام 
كنيسيية وأخييذ ينظيير اليهييا، فقييال لييه 
احدهييم، ولعلييه كان ميين اخلييوارج، 
املتطرفيين  هييؤالء  نظييراء  وميين 
الذييين يكفييرون النيياس ويقتلونهييم، 
عيين  فضييا  الكنائييس،  ويهدمييون 
املسيياجد. قييال: »لطاملييا ُعصييي اهلل هييا 
هنا..« ويف نص آخر »لطاملا ُكفر باهلل 
هييا هنييا..«، فييرد االمييام عليييه السييام، 

عليييه: »لطاملييا ُعبييد اهلل هييا هنييا«.
الكرمييية  اآلييية  اىل  وبالعييودة 
من سييورة املائدة يقييول تعاىل: }لُِكلٍّ 
َعــًة َوِمنَْهاًجــا َوَلــْو  َجَعْلنـَـا ِمنُكــْم ِشْ
ــَدًة{،  ــًة َواِح ــْم ُأمَّ ــاء اللَُّ جَلََعَلُك َش
عنييده  منهييم  مجاعيية  لييكل  فلميياذا 

شييرعة ومنهاجييًا ؟ اجلييواب: }َوَلِكــن 
آَتاُكــم{، مبعنييى  َمــا  َيْبُلَوُكــْم يِف  لِّ
ميتحنكييم ويسييتخرج ميين داخلكييم، 
كنوزكييم الييي اودعهييا فيكييم، ففييي 
كل انسييان معييدن وكنييز جيييب أن 
يسييتخرجه، واملرحليية الاحقيية هييي: 
ات{، وكمييا يف  }َفاْســَتبُِقوا اخْلَــْرَ
ــس  ــك فليتناف آييية اخييرى: }ويف ذل
املتنافســون{، ثييم يف اخلتييام يقييول 
مَجِيًعــا  َمْرِجُعُكــْم  اللَّ  }إىَِل  تعيياىل: 
ــوَن{.  َتِلُف ــِه َتْ ــْم فِي ــاَم ُكنُت ــم بِ َفُينَبُِّئُك
فهييذه اخلافييات مردهييا اىل اهلل تعاىل 
هييو حيلهييا وحيكييم فيهييا كلهييا يييوم 

القياميية.

* احلرية نعمة الل .. 
فلنحسن استثامرها 

وعيننييا  هنييا  نتحييدث  حنيين   
علييى بلدنييا العييراق، و اقييول: إكمييااًل 
أن  املاضييي،  االسييبوع  يف  حلديثنييا 
احلرييية يف العييراق هبيية اهلل سييبحانه 
يير هييذه احلرييية لكييم كما  وتعيياىل، وفَّ
وفيير سييائر النعييم، فكيف نسييتفيد من 
هييذه احلرييية؟ اذا احسييّنا ضيافيية هذه 
ونفعتنييا،  دامييت  الربانييية،  النعميية 
بصييورة  باسييتغاهلا  قمنييا  اذا  أمييا 
خاطئيية فإنهييا تنحسيير ورمبييا تذهييب 
مّسوهييا  معهييا،  النعييم  سييائر  ايضييا 
»دميقراطية« او »احزاب« و »انتخابات 
حييرة«، ال ضيير، فاحلرييية تتشييكل يف 
كل منطقيية او بلييد بشيياكلة معينيية 
املهييم  ولكيين  خمتلفيية،  صيييغ  وهلييا 
اجلوهيير واملضمون واهلدف وكيفية 
االسييتفادة منهييا واحلفيياظ عليهييا، ولو 
سييألتك انت أيها االخ الذي عشييت ايام 
الطاغييية صييدام، هييل كان بامكانييك 
- وحنيين معييك- أن جنلييس يف هييذا 
املسييجد ونتحييدث بهييذا؟ و اساسييا هييل 
كان ميكيين ان نبييي هييذا املسييجد؟! 
إذن؛ فهييل احلرييية ميين أجييل االقتتييال 

والصييراع فيمييا بيننييا؟
يف  اخواننييا  جلميييع  اقييول  هنييا 
ال  السياسييين:  وبالييذات  العييراق، 
ينهييش يف حلييم  ان  لانسييان  جيييوز 
والتسييقيط،  والغيبيية  بالتهييم  أخيييه 
بييل و اكثيير ميين هييذا اقييول: ال جيييوز 
حممييل  علييى  عملييه  حتمييل  ان  لييك 
السييوء وانييت تسييتطيع ان حتمله على 

خيير، أال نسييتمع ونتدبيير يف خطيياب 
ربنييا سييبحانه وتعيياىل إذا يقييول بييكل 
ِذيــَن آَمنُــوا  َــا الَّ صراحيية: }َيــا َأيُّ
ــنِّ إِنَّ َبْعــَض  اْجَتنُِبــوا َكثِــرًا ِمــْن الظَّ
ــْب  ُســوا َوال َيْغَت سَّ ــٌم َوال جَتَ ــنِّ إِْث الظَّ
ــْم َأْن  ــبُّ َأَحُدُك ــًا َأحُيِ ــْم َبْعض َبْعُضُك
ــوُه  ــًا َفَكِرْهُتُم ــِه َمْيت ــَم َأِخي ــْأُكَل حَلْ َي
ــٌم{.  اٌب َرِحي ــوَّ ــوا اللََّ إِنَّ اللََّ َت ُق َواتَّ
لييذا أقييول ميين هييذا املنييرب إن احلرييية 
بصييورة  تسييتغل  الشييديد  لاسييف 
وميين  النيياس،  بعييض  ميين  معكوسيية 
بعييض الفضائيييات والصحييف، وميين 

بعييض املنابيير و اخلطبيياء أيضييًا.

* االنتخابات.. إتعضوا 
ودعوا االساليب اهلدامة

تنشيير  لكييي  جيياءت  مييا  احلرييية 
الكراهييية يف اجملتمييع وحاليية التمييزق 
والفرقيية فيييه، سييواء بيين افييراد الناس 
او  الطوائييف  عييرب  او  اجلماعييات،  او 
بعييض االجتاهييات السياسييية، فهييذا 
أميير غيير مقبييول ولييه نتائييج سيييئة 
بعيييدة كل البعييد عيين قيييم ومقاصييد 

احلرييية. 

* اهيا االخوة..
 دعييوا هييذه االسيياليب اهلداميية. 
امحلييوا بعضكييم البعييض علييى حممل 
اخليير و احملبيية. توافقييوا علييى ميثيياق 
شييرف بينكييم والتزمييوا بييه علييى أن 
ال تنهشييوا حلييوم بعضكييم بعضييًا، إن 
خرات العراق تشمل و تسع اجلميع، 
العييدل يسييع اجلميييع، قيييم التعيياون 
ذلييك  وكل  اجلميييع،  تسييع  احملبيية 
كفيل لنا لو التزمنا به بان ال حنرب 
ويضييرب بعضنييا بعضييا، فنهييدم بلدنا، 
ولكييم يف سييوريا والسييودان وجنوبييه 
وعظيية  عييربة  وغرهييا،  والصومييال 
لكييم، و مييا اكثر العرب، و«السييعيد من 
اتعييض بغييره« كمييا يقييول احلديييث 
و  نفسييي،  ادعييو  انييي  و  الشييريف. 
وكل  واخلطبيياء،  العلميياء  اخوانييي 
ميين  السيياحة  يف  املوجودييين  اخوتنييا 
سياسييين وغرهييم، ان نتأمييل ونفكيير 
حتدثنييا  طريقيية  يف  النظيير  ونعيييد 
عيين اآلخرييين، لتكيين طريقيية مهذبة، 
و  الرفيييع  باخللييق  االلتييزام  طريييق 

احييرام اآلخيير وحسيين الظيين بييه.

  توافقوا 
على ميثاق شرف 
بينكم والتزموا به 

على أن ال تنهشوا 
حلوم بعضكم 

بعضًا، إن خريات 
العراق تشمل 

و تسع اجلميع، 
العدل يسع 

اجلميع  
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اهلل  آييية  الديييي  املرجييع  مساحيية  أكييد 
العظمييى السيييد حممييد تقييي امُلدّرسييي- دام 
الصحيييح  والفهييم  التأمييل  عييدم  أن  ظلييه- 
للدييين، وللتأريييخ والييراث، وللواقييع، ادخييل 
األمة وشييعوبها يف متاهات وحماذير كبرة. 
وجّر عليها الكثر من االزمات وهدر الطاقات 
اسييتبدادية  سييلطات  وصنييع  والفييرص، 
ومجاعات منحرفة،  فضًا عن تشويه صورة 

الدييين واألميية، وتنفيير النيياس ميين الدييين. 
ويف جانييب ميين كلميية لسييماحته خييال 
اسييتقباله مجعًا من الوفييود االهلية والثقافية 
مبكتبييه يف كربيياء املقدسيية، اكييد مساحتييه 
على ضرورة إعادة النظر واخلطاب، والتأمل 
الثاثيية.  االبعيياد احملورييية  تلييك  الدقيييق يف 
ويف هييذا السييياق أيضييًا قييال مساحتييه: "حنيين 
يف العييراق امامنييا فرصيية كبييرة واسييتحقاق 
كبيير يتصل باالنتخابات، وأحث مجيع ابناء 
الشعب على املشاركة الواسعة والواعية فيها، 
فاالنتخابات  هي عامة من عامات احلرية 
يف العراق، و من عامات النهج اجلديد الذي 
يف  املتييوراث  السيييىء  النهييج  وليييس  نرمسييه 
السييلطات االسييتبدادية القمعييية الييذي كان 
يف العراق و مصر والباد االخرى، حنن نريد 
اسييامًا مييع احلرييية ومييع االسييتقال، ومييع 
تكامييل االنسييان، وهييذا صعييب ولكننييا قييادرون 
عليييه بييإذن اهلل، حنن متأكدون وهذا ما قلته 
قبل )25( عاما، نريد عراقًا حرا، والعراق احلر 
ال خيتييار علييى الدييين و االسييام شيييئًا. واقرب 
واقييوى دليييل علييى ذلك ما نييراه يف ايام أربعن 
االمييام احلسيين، عليييه السييام، ويف املناسييبات 

االخرى. إن شعب العراق، شعب مسلم علوي، 
حسيييي اىل النخاع، وبشييكل جدي. لكن االمر 
الييذي حنتاجييه ان ينتبييه هييذا الشييعب ويعييرف 
ويعييي  كيييف خيتييار؟ ومليياذا خيتييار؟ وكيييف 
يسييتفيد ميين هييذا االسييتحقاق؟ لكييي ال نكييون 
منوذجييا سيييئًا، فنحيين نريييد أن يكييون شييعبنا  
منوذجييًا متميزاً للربيع احلقيقي املثمر الذي 
خنتيياره حنيين ولتصييل نسييائمه اىل كل بيياد 
العييامل، نسييائم الربيييع العراقييي الييذي يقييوم 
علييى فهييم واعييي لألبعيياد الثاثيية احملورييية: 
"اسييام صحيييح قائمييا علييى تأمييل وتصحيييح 
ودراسيية وفهم سييليم للراث والتأريخ، وتأمل 
وفهييم صحيييح للدييين،  وتأمييل وفهييم صحيييح 
للواقييع"، وسيييكون هييذا بييإذن وفضييل وتوفيييق 
ميين اهلل تعيياىل، وبفضييل اميييان الصاحليين يف 
العييراق وعملهييم الييدؤوب ميين اجييل انتخابييات 

سييليمة ونزيهيية وجدييية".
واضاف مساحته: 

"حنيين كأميية حباجيية اىل تأمييل ثاثييي 
االبعيياد. تأمييل يف التاريييخ، تأمييل يف معرفيية 
املعاصيير  الواقييع  معرفيية  يف  وتأمييل  الدييين، 
والعييامل احمليييط. ويبييدو ان الذييين قامييوا بييدور 
رئيسييي يف توجيييه دفيية الثييورات واحلييراك يف 
بعييض البيياد العربييية مل يكونييوا قييد تأملييوا 
عميقييًا يف هييذا االبعيياد الثيياث.  فهييل حنيين 
هييل  كان؟  كمييا  التاريييخ  نعيييد  ان  نريييد 
نريييد ان نستنسييخ مييا جييرى عييرب تارخينييا ميين 
دون ان نعتييرب مبييا جييرى؟! أولئييك الذييين مل 
جيرأوا على ان يتجاوزوا ما مسوه باخلطوط 
احلمييراء يف تارخيهييم وال يريييدون ان يفهمييوا 

عييرب ومواعييظ التاريييخ ويريييدون ان يقدسييوا 
مييا مضييى وكان مجليية وتفصيييا، هييؤالء ال 
و  الواقييع،  ويفهمييوا  يغييروا  ان  يسييتطيعون 
هييذه نقطيية مركزييية وحمورييية  وهييي أننييا  
ال نقييدس التأريييخ وال الييراث، والنستنسييخ 
جتاربييه واحداثييه مبييا  فيييه ميين غييث ومسيين. 
امنييا املقييدس هييو القييرآن الكريييم، فهييو العقييل 
والقيييم، كمييا نقييدس النييي االكييرم، واهييل 
بيتييه، املطهرييين ميين اهلل تعيياىل. وامييا غر ذلك 

فييا ".
وتابييع مساحته: "جيييب ان تتجدد النظرة 
والطييرح مبييا يواكييب العصيير ومعرفيية الواقع  
االفضييل  حنييو  املطلييوب  التغييير  يتييم  لكييي 
واالجييدى. فدييين اهلل ليييس هييو مييا جيياءت بييه 
مجاعيية  "طالبييان" وامثاهلييا، فهييي متثييل دييين 
حممييد بيين عبييد الوهيياب وابيين تيمييية، القائييم 
علييى التكفيير والقتييل والتدميير، وهييذا الفكيير 
اىل  االوائييل  اخلييوارج  ميين  املمتييد  الظامييي 
بالبيياد  فعلييوه  ومييا  اليييوم  العصيير  خييوارج 
االسييامية، حتييى نفييروا النيياس عيين دييين اهلل 
احلقيقي بطريقتهم املنحرفة، بينما دين اهلل 
هييو دييين الرمحة والسييام و احملبيية و االخاء و 
التعيياون، وتنمييية العقييول والضمائيير، وليييس 
نفسييه  جيعييل  أن  النيياس  بعييض  حييياول  أن 
مييكان الدييين باألنانييية  والتعصييب واحلزبييية، 
الشييخصية وكأنهييا هييي  وحيييول احليياالت 
الدييين احلييق، ويريييدون أن حيعلييوا  النيياس 
مقرييين بدييين مغاييير ومناقييض لدييين اهلل، 
انييه دييين الدكتاتورييية واالسييتبداد و احلييزب 

الواحييد و القائييد الواحييد. 

المرجع و األمة

من أجل 
تغيير حقيقي 

.. البد من 
معرفة الدين 

والواقع 
والعالم



المرجع و األمة

قييال مساحيية املرجييع امُلدّرسييي - دام ظلييه-
: إن حرييية العمييل السياسييي وتعييدد اجلهييات 
السياسييية واألحييزاب أميير مقبييول ومطلييوب 
يكفله الدستور الذي بدوره حيتاج اىل تطبيق 
سييليم وليييس مشييوهًا وانتقائيييًا، لكييي يكييون 
الشييعب  مثمييراً ومناسييبًا لتحقيييق مصلحيية 
والباد. واضاف مساحته يف جانب من حديث 
لييه امام حشييد من الوفود السياسييية والثقافية 
ندعييو  العلمييية:  احلييوزة  واسيياتذة  طلبيية  و 
اجلميييع إىل االسييتفادة ميين تنييوع االنتميياءات 
والطوائييف واألديييان يف العييراق يف التنافييس 
اإلبييداع  للعراقييين  يكفييل  الييذي  الشييريف 
والتقييدم وتطوييير البيياد واالبتعيياد عيين ثقافيية 
ميين احلرييية  التناحيير وااللغيياء، واالسييتفادة 
باالجتيياه الصحيييح، فالسياسييين حباجيية إىل 
املزيييد ميين احلكمة والبصرة الكافية للتعامل 
مع االختاف والتنوع السياسي بشكل اجيابي 

لضمييان التقييدم واإلبييداع والتنافييس السييليم.
 واضيياف مساحتييه ان : خييرات وامكانيييات 
العراق كثرة وتسع اجلميع وعليهم اعتماد 
العييدل واحملبيية فيمييا بينهييم واالعتبييار ممييا 
جيييري يف سييوريا والصومييال وجنوب السييودان 

ودول اخييرى  بسييبب التناحيير واالقتتييال.
وبالكلميية  أنييه  اىل  مساحتييه  اشييار  و 
الطيبيية كان واليييزال للمرجعيييات الدينييية 
الييدور الفاعييل والكبيير يف وأد الفتنة ومواجهة 
عييرب  العييراق  يف  والصراعييات  التحديييات 
التاريييخ، وشييعبنا يف العييراق واحييد وال حيييق 
ألحد السييعي إىل تقسيمه ومتزيقه باخلطاب 
الفتنييوي، وعلييى القييوى واملؤسسييات السياسييية 
السياسييين  علييى  و  والدينييية،  واالعامييية 
بالذات، أن يعرفوا فلسفة الصراع واالختاف 
وتوظيفهمييا بالشييكل الصحيييح الييذي خيييدم 
البلييد باسييتخراج الطاقييات الكامنيية يف داخلهييم 

وخللييق جييو ميين اإلبييداع والتطوييير لضمييان 
بنيياء العييراق ال لتخريبييه وتهدميييه، إلن فهييم 
مبييدأ احلرييية بالشييكل الصحيح يضمن وحدة 
العراقييين وليس نشيير حالة التمييزق والفرقة 
والكراهييية بيين أبناء الشييعب الواحد، فاحلرية 
هبيية اهلل وفرهييا للعراقييين وفرهييا كما سييائر 
النعم واالستفادة منها تكون من خال إحسان 
ضيافيية هييذه النعميية لكييي تييدوم  وتنفعنا، وإال 
فميين املعيييب وميين كفييران النعميية اسييتغال 
احلرية بشييكل خاطئ عرب التسييقيط وتراشييق 
االتهامييات الفاضحيية بيين القييوى السياسييية. 
فعلييى اجلميييع نبييذ ذلييك لكي ال تنحسيير نعمة 
احلرييية و سييائر النعييم األخييرى .كمييا نهيييب 
بالعلميياء واخلطباء والسياسييين واإلعامين 
وكل فئييات اجملتمييع بأن تكون طرق التحدث 
عيين اآلخرييين أكثيير تهذبييًا مييع حسيين الظيين 

باآلخرييين. 
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فهم الحرية بشكل صحيح يضمن 
سالمة المجتمع من التمزق

  احلرية هبة اهلل وفرها للعراقيني وفرها كما سائر النعم واالستفادة منها تكون من خالل 
إحسان ضيافة هذه النعمة لكي تدوم  وتنفعنا، وإال فمن املعيب ومن كفران النعمة استغالل 

احلرية بشكل خاطئ عرب التسقيط وتراشق االتهامات الفاضحة بني القوى السياسية  



المرجع و األمة

قييال مساحيية املرجييع امُلدّرسييي - دام ظله- 
البيييت،  أهييل  وكلمييات  الكريييم،  القييرآن  إن 
عليهييم السييام، تؤكييد علييى فكرة املسييؤولية، 
وصونييه  اجملتمييع  بنيياء  يف  وخاصيية،  عاميية 
والوصييول بييه اىل حاليية التكافييل والتكامييل. 
فاملسييؤولية هييي مفتيياح االصيياح والتغييير، 
ــروا  ــى يغ ــوم حت ــا بق ــّر م و}إّن الل ال يغ
مــا بأنفســهم{. وقييد كان  رسييول اهلّل، صلييى  
اهلل عليييه  وآلييه، يكّرر قوله: »أنا مسييؤول  وإّنكم 
مسييؤولون«، و »كلكييم راع وكلكييم مسييؤول 
عليييه   املؤمنيين،  أميير  ويقييول  رعيتييه«،  عيين 
السييام: »اّتقييوا اهلّل يف عبيياده وبيياده  فإّنكييم 

مسييؤولون حتييى عيين البقيياع والبهائييم«. 
واضيياف مساحتييه يف جانييب ميين كلمتييه 
خييال اسييتقباله حشييداً ميين الوفييود الزائييرة 
مبكتبييه يف كربيياء املقدسيية: »حييري بنييا أن 
نتدبر يف احلديث املروي عن رسولنا االكرم 
،صلى اهلل عليه وآله، ويصّور فيه الرابط بن 
احلرييية واملسييؤولية بيين أفييراد اجملتمييع حيث 
يشبه الناس بركاب سفينة، فاذا قام أحدهم 
خييرق  مبحاوليية  السييفينة  يف  موقعييه  وميين 
وثقييب ذلييك املوقييع، يقييول، صلييى اهلل عليييه 
وآلييه، بأنهييم - باقييي الييركاب- اذا اخييذوا علييى 
يد ذلك الراكب ومنعوه سلموا مجيعًا وسلم 

هييو معهييم، وان تركييوه غرقييوا وهلكييوا مجيعا 
وهلك هو معهم. وهذه - ايها االخوة- حقيقة 

الميكيين الشييك فيها. 
دعونييا  واحييدة،  سييفينة  العييراق  ان 
نفهييم ونييدرك هييذه احلقيقيية، فييإذا غرقييت 
سييفينة العييراق، نغييرق كلنييا معهييا. وتابييع 
النيياس يف  مساحتييه بالقييول: »حينمييا يكييون 
التحديييات،   و  والفيين  الفوضييى،  ميين  حاليية 
فميين املسييمؤول عيين الرعييية سييوى الراعييي؟ 
حنيين اليييوم يف زمييان صعييب، الن االوراق قييد 
اختطلييت، و الثقافييات متاوجييت، و الفيين قييد 
االعييام واالتصييال ميين  تكاثييرت، و وسييائل 
العاملييية  والفضائيييات  العنكبوتييية  الشييبكة 
ووسييائل التخابر املختلفة كلها اوجدت عاملًا 
صغييراً علييى رحبييه، حمييدوداً على سييعته، مما 
اثيير علييى االنسييان واصابييه بالييدوار والتشييتت، 
وكمييا ُيقييال اذا كثيير اجلواب خفييي الصواب. 
و لذلييك يف هييذا العييامل تتضاعييف مسييؤولية 
النيياس مبختلييف فئاتهييم واصنافهييم، علميياء 
والعلميياء  العلمييية،  احلييوزات  وابنيياء  الدييين 
االكادميييين و اسيياتذة اجلامعييات، وكذلييك 

القلييم البصييرة واالعامييين.  اصحيياب 
واضيياف: »يف عييامل اليييوم ويف ظييل هييذه 
الظييروف امللتبسيية يبييدو الراعييي بييا رعييية، او 

الرعية با راعي،  والسييبب يف ذلك ان كثراً 
الثاثيية،  االصنيياف  هييذه  ميين  العلميياء  ميين 
وميين حيمييل  واالكادميييين  احلييوزات  ميين 
قلمييًا او علمييًا بصييورة او باخييرى، يزعمييون أن 
الزمييان غيير زمانهييم وان السييلطة او  الدوليية 
تقييوم بدورهييا، وان االجهييزة الرمسييية هييي 
بدورهييا،  وتقييوم  املسييؤولية  تتحمييل  الييي 
بينمييا الصحيييح؛ أن كل شييخص ميين النيياس 
والشييعب،  االميية،  هييو  فاألسيياس  مسييؤول، 
خطابييه  يوجييه  الكريييم  والقييران  والنيياس، 
للنيياس، تييارًة يقييول: }يــا بنــي آدم..{، وتييارًة 
أخييرى: }يــا ايا النــاس..{، وكل انسييان ذو 
عقل فهو مسؤول، إمنا جيب أن ندرك إن هذا 
االنسييان حباجيية اىل توجيييه ودعييوة، وحباجيية 
اىل ميين يرشييده،  وعليكييم مسييؤولية كبييرة 
أال وهييي قيييادة النيياس مبعنييى أن كل عييامل 
كالشييمعة يضيئ كل مييا حوله، يضيء أفقًا 
او منطقة ومساحة معينة، من خال املنرب او 

الييدرس او التأليييف، وبييأي اسييلوب آخيير.
ولكييي يقييوم العييامِل بييدوره ومسييؤوليته، 
- اوضييح مساحتييه- عليييه : » ان يكييون عارفييا 
وخبييرا بزمانييه،  فميين ال يعييرف زمانييه تهجييم 
عليييه اللوابييس، وميين صفات العلميياء يف بعض 

الروايييات أنييه »عارفا بإهييل زمانه«. 

المرجع المدرسي يدعو العلماء في الحوزات 
والجامعات لتحمل مسؤولية القيادة
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على الجماعات السياسية 
الحفاظ على وحدة المجتمع

قييال مساحيية املرجييع امُلدّرسييي - دام ظله-: 
إن االرهيياب بييات كالشييبكة العنكبوتييية وعلى 
نيياره  ان  تعلييم  أن  الداعميية لارهيياب  الييدول 

سييتصل اليهييم وسييتحرقهم ايضييًا. 
ويف جانييب ميين حديثييه خييال اسييتقباله 
عييددا ميين الوفود مبكتبه يف كرباء املقدسيية، 
قييال مساحتييه : جيييب ان يتحلييى مجيييع ابنيياء 
الشييعب، و القوات املسييلحة واالجهييزة االمنية، 
يف  الشييجاعة  جانييب  اىل  واليقظيية  بالكفيياءة 
مل  واذا  عليييه،  والقضيياء  االرهيياب  حماربيية 
يتحقييق هييذا اهلييدف اليييوم فييان الثميين غييداً 
سيييكون مضاعفييًا وباهضييًا. و اوضييح مساحتييه 

أن: الكتل والقوى واجلماعات السياسية جيب 
أن ال تتخذ  االرهاب وسيلة للصراع السياسي 
بل من واجبها احلفاظ على وحدة الشعب وان 
تكييون القييوات املسييلحة مشيياركة يف توحيييد 

الصفييوف ملواجهيية االرهيياب.
اىل ذلييك دعييا مساحته املؤسسييات اخلرية 
والثقافية و اهليئات احلسييينية بتفعيل دورها 
االجتماعييي والثقايف و السياسييي التوعوي من 
منطلييق الدييين عييرب توعييية اجملتمييع باختيييار 
األفضييل واألصلح من املرشييحن لانتخابات. 
الفاسييدين،  لنتجنييب  مساحتييه:  وقييال 
والبد من تفعيل جانب التوعية السياسية من 

منطلق الدين ال املصاحل الشييخصية والفئوية 
لكييي يكييون اختيييار النيياس حلكامهييم سييليما 
ومثمرا. مؤكداً خال اللقاء على  ضرورة أن 
تتبنى اهليئات احلسينية واجلمعيات اخلرية 
»مبادرات إصاحية بن املتنازعن واملختلفن 
ثقافيية  إشيياعة  خييال  ميين  اجملتمييع  داخييل 
إصيياح ذات البيين والكلميية الطيبيية«. واضيياف 
مساحتييه: علييى أن: شييعبنا يف العراق ميتلك ما 
يكفييي ميين ركائييز القييوة تارخيييًا وحاضييراً مبا 
يؤهلييه للنهييوض بواقعييه وتطويييره وهييو شييعب  
يسييتحق احلياة وعلى السياسييين والعلماء أن 

يكونييوا مبسييتوى حتقيييق طموحاتييه.

عيين  امُلدّرسييي  املرجييع  مساحيية  أعييرب 
أسييفه ملييا وصلييت اليه االوضيياع يف بعض الباد 
العربييية، والسيييما يف مصيير،  ومييا تشييهده ميين 
اصييدار احييكام االعييدام اجلماعييية ضييد املئييات 
من قيادات وعناصر ومؤيدي مجاعة االخوان 
السياسييية  االوضيياع  خلفييية  علييى  املسييلمن 

واالمنييية يف مصيير. 
درس  خييال  حديثييه  ميين  جانييب  ويف 
التفسر، دعا مساحته انظمة احلكم يف مصر 

وغرهييا اىل »االبتعيياد عيين ظلييم أبنيياء الشييعب 
واالعتبييار من احلكومات السييابقة الي ظلمت 

أبنيياء شييعبها وكان مصرهييا اهليياك«.
اخلصييوص:  بهييذا  مساحتييه  اوضييح  و   
إننييا نطالييب ونأمييل مميين يتييوىل حكييم بلداننييا 
وميين بينهييا مصيير، بدراسيية عهييد اإلمييام علييي، 
واله  عندمييا  االشيير  ملالييك  السييام،  عليييه 
مضاميين  ميييييييييييييين  واالسييتفادة  مصيير  علييى 
هيييييييييييذا العهييد الييذي كتبييه خصيصييًا حلكييم 

مصيير، وهييو دسييتور وقانييون عظيييم حييري بنييا 
وجبميييع ابنيياء االميية االسييتفادة منييه، ومييا ورد 
فيييه انظميية وافييكار غاييية يف الدقيية والعييدل 
وادارة  شييؤون  لتنظيييم  والصيياح  والكفيياءة 
البيياد وتطويرهييا وحتقيييق وحفييظ احلقييوق 
واحلريييات واقاميية نظييام حكييم عييادل ومتطييور 
حيظييى برضييى اهلل تعيياىل والنيياس، وبالتالييي 
دفاعهييم عنييه ومشيياركتهم فيييه بييكل قناعيية 

وقييوة.

المرجع المدرسي يدين احكام االعدام 
الجماعية ضد جماعة االخوان المسلمين
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تحديات وآفاق التغيير 
في العالم اإلسالمي

تكريييس  ميين  املزيييد  أجييل حتقيييق  ميين 
والفكيير  العقيييدة  يف  االسييامية،  احلاليية 
االسييامية،  السيياحة  يف  ظهييرت  والسييلوك، 
اجتهييادات يف التنظيير، وحميياوالت للتطبيييق 
مبييا يواكييب ويسييتوعب التطييورات احلاصليية 
علييى صعيد الفكر واالنسييان. وقييد جتّلت ابرز 

احمليياوالت يف التنظيير والتطبيييق، مييا شييهدته 
السيياحة طييوال عقييود ميين الزميين ميين »صحوة 
إسييامية« عّمييت مسيياحة واسييعة ميين البيياد 
زمنييية  فييرة  خييال  ومتكنييت  االسييامية، 
قياسييية ميين فييرض وجودهييا وتأثرهييا علييى 
امليادييين كافيية، السيييما السياسييية والفكرييية 
منها، االمر الذي جعل خوضها التحدي، أمراً 

مفروغييًا منييه، بييل ومطلوبييًا يف آن.
املؤميييييييينة  الطليعيييييييية  أن  عرفنييا  واذا 
والواعية،هييي الييي تتقدم شييعوبها وترفع لواء 
هييذه الصحييوة، فييان عليهييا الوقييوف بصابيية 
وقييوة يف تأكيييد ريادييية الفكييرة اإلسييامية 
وأفضليتهييا لقيييادة احلييياة، وهييذا ال يتأتييى إال 
ميين خييال فهييم واع وعميييق ومييدرك حلجييم 
املسييؤولية التارخيييية امللقيياة علييى عاتييق ابنيياء 
األميية يف ميييدان التحول من طور اجلمود إىل 

عييامل احلركيية والتفاعييل.
للفكييرة  بييأن  اإليضيياح  ميين  البييد  وهنييا 

هدفيين: العييام  خطابهييا  يف  اإلسييامية 
واسييتثارة  العييام  الوعييي  حتريييك  أواًل: 
حييّس املعرفيية الشييامل مبييا تتضمنييه الفكييرة 
وعناوييين  وبصييرة  رؤييية  ميين  اإلسييامية 
اخاقييية عاميية تهذب سييلوك الفييرد واجملتمع 
فيما يرتبط بقيم العدالة واحلقوق واحلرية 
و إبييراز عناصيير قوتهييا وفعاليتهييا يف حتقيييق 

التييوازن املطلييوب يف قيييادة احلييياة. 
وهنييا البييد ان يسييتفز ابنيياء األميية قدرتهم 
يف إبييراز مامييح فكيير النهضيية او الصحييوة 
السياسية من خال الركيز على جمموعة 
الييرؤى والبصائيير املتعلقيية بإعييادة الثقيية يف 
قدرة اإلسييام على املنافسيية بل والتفوق على 

تيييارات اإلحنييراف يف األميية.

* د. راشد الراشد
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كمييا البييد يف هييذا اإلجتيياه ميين عملييية 
تنوييير ضخمة تسييتوعب إرادة األمة وتسييتفز 
فيها روح القدرة على املواجهة واملقاومة لردع 
تيارات اإلحنراف وإحلاق اهلزمية بها، وتبيان 
التفاصيييل املتعلقة بتفوق عناصر التخطيط 
واألمييل والثقيية بييأن الباطييل والزيييف يصرعييه 
احلق بقوة وعدالة ومشييروعية احلق ذاته يف 

مواجهيية الباطل.
التحديييات واإلشييكاالت  ثانيييًا: مواجهيية 
تيييارات  فهنيياك  املنهجييية.  وغيير  املنهجييية 
احلركيية  تقييدم  هلييا  يييروق  ال  مسيييطرة 
تهديييد حقيقييي  ميين  ملييا متثلييه  اإلسييامية، 
لضييرب مصاحلها يف النهب واالسييتحواذ على 
مقييدرات األمييور والعبيياد يف بيياد اهلل الواسييعة. 
وهي ال تذخر جهدا وال طاقة وال قدرة يف أي 
ميدان أو جمال اال وسييخرتها من أجل ضرب 
تطويقهييا  حماوليية  أو  اإلسييامية  الصحييوة 

وحماصرتهييا يف اضيييق نطيياق ممكيين.
واحلقيقيية أن الصحييوة اإلسييامية ولكي 
حتييرز انتصاراتها ومواقعها املتقدمة، البد هلا 
ميين مواجهيية تلكمييا التحديييات الييي تفرضهييا 

طبيعيية املواجهة.
منطييق  سيييادة  ميين  طويليية  سيينوات  إن 
اهلزمييية واالستسييام ملنطييق األميير الواقييع، 
أدى إىل تراجييع األميية وتقهقرهييا يف خمتلييف 
امليادييين. بييل وصلييت اهلزمييية النفسييية حييداً 
قاسيييًا ومريعييًا، عندمييا فقييدت األميية األمييل يف 
قدرتهييا علييى التغييير والريييادة، وعاشييت يف 
يييأس مرييير ميين جمييرد األمييل بالقييدرة علييى 
التغييير ممييا أدى إىل سيييطرة تيييارات الزيييف 
العاميية  احلييياة  علييى  األميية  يف  واالحنييراف 
لسيينوات طويلة. هذا برغم ما ختتزله الفكرة 
اإلسييامية ميين تييراث قرآنييي عميياق وتاريييخ 
ثييري باملواجهيية والتحييدي، يدعييو إىل ضرورة 
إال  هلييم  االستسييام  وعييدم  االعييداء  قتييال 

مربصييًا لقتييال.
ولعييل ميين ابييرز مييا جيييب تعزيييزه يف هييذه 
الفييرة احلرجيية ميين عميير امتنييا اإلسييامية 
هييو مواجهيية الثقافيية التربيرييية الييي ال تييزال 
ذيوهلييا تضييرب كل مشييروع نهضييوي علييى 
السيياحة، وحتيياول جييّره إىل الييوراء، بدعيياوى 
عييدم القييدرة علييى املواجهيية بسييبب سيييطرة 
التيييارات االحنرافييية يف األميية علييى األنظميية 
السياسييية والتحكييم يف مييوارد البيياد املالييية 

والعسييكرية والسياسييية.

* املهام املطلوبة 
إن مهميية الصحييوة اإلسييامية يف الوقييت 

الراهيين تتمثييل بدرجيية أسيياس يف ثاثيية ابعاد 
يف غاييية األهمييية واخلطييورة علييى مسييتقبل 

احلاليية االسييامية بشييكل عييام:
 املهمة األوىل: التعبئة

إذ ميين املهييم تعبئيية األميية مبييادة الفكيير 
بقدرتهييا  ثقتهييا  تعيييد  الييي  الييروح  ومييادة 
علييى التغييير، السيييما اذا مييا توافييرت عناصيير 
والعقيييدة  والقناعيية  واإلرادة  التخييييييييطيط 
واإلميان مبشييروعية الفكرة وشييرعية العمل 

واجلهيياد والتضحييية ميين أجييل حتقيقهييا.
والتضحييية او الشييهادة واإليثييار بالنفييس 
واملييال ميين العناوييين املهميية لقيييادة األميية حنو 
تعزيييز مكاسييب هييذه الصحييوة واالرتقيياء بهييا 
وحتقيييق املزيييد ميين أهدافهييا يف اكثيير ميين 

سيياحة اسييامية.
فاملسييلمون البييد أن تتيياح هلييم الفرصيية 

يف أن يعيشييوا يف ظل واقع يتماشييي مع القيم 
بدوليية  يسييعدوا  وأن  العظيميية،  السييماوية 
واإلنصيياف.  االجتماعييية  والعداليية  الرفيياه 
وهنييا البييد للصحييوة ميين أن تسييهم يف غييرس 
ثقافيية جديييدة تتمحييور حييول فلسييفة العطاء 
والذوبييان يف القيييم اإلسييامية واالسييتعداد 
وقيادتهييا  ريادتهييا  أجييل  ميين  للتضحييية 

اإلنسييانية. للمجتمعييات 
املهمة الثانية: رصد التحديات

الصحييوة  حركيية  ترصييد  أن  البييد  إذ   
كافيية اإلشييكاالت والتحديات املوجهة بقصد 
بقصييد  أو  اإلسييامية  الفكييرة  إىل  اإلسيياءة 
حماصرتهييا وتطويقهييا واحلييد ميين قدرتهييا 
األميية  نفييوس  يف  اإلجيابييي  اليييتأثر  علييى 
ووضييع املعاجلات الكفيلة بإفشييال املخططات 

واملؤامييرات الييي تسييتهدف تقويييض الصحييوة 
الوصييول  ميين  اإلسييامية  وابعيياد احلركيية 
اىل قميية اهلييرم. ومبييا يسيياعدها علييى وضييع 
اخلطييط والربامييج واإلسييراتيجيات الكفيليية 

بتحقيييق التفييوق.
املهمة الثالثة: حتطيم حاجز اخلوف

حركيية  يف  األساسييية  الغاييية  إن   
الصحوة اإلسامية املعاصرة هو إقناع العقل 
اإلسييامي بالتفييوق وبقدرتييه علييى التغييير 
وذلييك مهمييا كانييت دسييائس القييوى املعادييية 
اهدافهييا  يف  الصحييوة  هييذه  تسييتهدف  الييي 
ورسييالتها. ومبييا يعييي غاييية تطهيير العقييل 
اإلحنييراف  لقييوى  خضييوع  كل  ميين  املسييلم 

املهيمنيية مهمييا كانييت سييطوتها.
لقييد كان اخلييوف واهليبيية والرهبيية ميين 
القييوى املهيمنيية شييكل ثقافيية منهجييية طيليية 
قييرون متطاوليية رزح فيهييا املسييلمون حتييت 

قبضيية سييلطات قاسييية ووحشييية ال ترحييم.
وكرسييت حاليية اخلييوف هيمنيية تيييارات 
اإلحنييراف يف األميية. بأسيياليب مل يعييد معهييا 
احلاجيية اىل اسييتحضار القسييوة والعنييف يف 
احاين كثرة بل وصلت األمور إىل كفاية 

»التخويييف« بهمييا، لتطويييع وتركيييع األمة.
ولذلك فان من املهام اإلساسية الي البد 
للحركيية اإلسييامية أن تضطلييع بها لتعزيز 
مييا تعيشييه ميين صحييوة هو هييدم جييدار اخلوف 
السييلطات احلاكميية  ميين بطييش ووحشييية 
املسييتبدة والديكتاتورييية وبعث األمل بالقدرة 
علييى التفييوق يف املواجهيية يف كافيية ميادينهييا.

ومتتلييك الفكييرة اإٍلسييامية تراثا ضخما 
يف هييذا السييياق ميكيين تدويييره بشييكل يبعييث 
فيييه الييروح واإلنطيياق ميين جديييد يف وعييي 
األميية لتنعتييق ميين جييدار التخلييف واخلييوف 
إىل رحيياب التغييير والريادة والقيييادة. ويتأتى 
التضحييية  قيييم  تكريييس  خييال  ميين  ذلييك 
والشييهادة واإليثييار. والييي ميين خاهلييييييا فقييط 
األميية يف معركتهييا  ميكيين حسييم خيييارات 
مييع فلييول تيييارات اإلحنييراف يف األميية الييي 
كقنييوات  واحليييييييييييكم  السيييلطة  تستهيييدف 
إنسييانية  كرسييالة  ال  والتحكييم  للسيييطرة 

سييامية.
ورمبييا يعتييرب البعييض يف بعييض مواقييع 
السيياحة اإلسييامية العريضة بأن هذا املنطق 
اسييتغراق يف األوهييام السياسييية واخلييياالت 
الفكرييية ليييس إال، بسييبب أن عيييون الواقعييية 
الييي ينظييرون اليهييا إمنييا ختتييزل هييذا الواقييع 
علييى  احلاكميية  السييلطات  بقييدرة  فقييط 
القمييع وممارسيية االنتقييام بقسييوة ووحشييية 

  البد ان يستفز 
ابناء األمة قدرتهم 

يف إبراز مالمح فكر 
النهضة، من خالل 

الرتكيز على جمموعة 
الرؤى والبصائر 

املتعلقة بإعادة الثقة 
يف قدرة اإلسالم على 
املنافسة بل والتفوق 

على تيارات اإلنحراف 
يف األمة  



 قضية الشهر 

بالغيية، بينمييا يغيييب عيين مسيياحة هييذه الرؤييية 
األجييزاء األخييرى املتعلقيية بهييذا الواقييع وهييي 
فيما يتصل بعوامل وعناصر التغير املتمثلة 
واسييتعدادها  اميانهييا  ومييدى  األميية  بييإرادة 
حقوقهييا  اسييرداد  اجييل  ميين  للتضحييية 
الضائعيية واملنهوبيية، وبشييرعية احلييق الييذي 
متثلهييا أمييام زيييف الباطل مهمييا تلبس بلباس 

الشييرعية ومتثيلهييا.
لقييد اثبتييت التجييارب اإلنسييانية طيليية 
و  حضييارات  هنيياك  بييأن  البشييرية  تاريييخ 
أممييا سييادت ثييم بييادت وقامييت علييى انقاضهييا 
حضييارات وأمييم أخييرى ثييم بييادت وقامييت على 

أنقاضهييا حضييارات وأمم هي األخرى. 
مبييا توافييرت يف حركتهييا ميين عناصر 

التدافييع وبيين مييا خيتزنييه البشيير ميين 
فتسييقط  راسييخة.  وقناعييات  فكيير 
وتندحيير تلييك األميية الييي ال تسييتطيع 

الصمييود أمييام املوج القادم من افكار 
تبعييث علييى األمييل والتفيياؤل بغييد 

اكثيير اشييراقا وحيوييية ممييا هييو 
قائييم، ويف املقابييل انعييدام قييدرة 

القائميية  األميية  او  احلضييارة 
علييى الصمييود أمييام مييا تطرحييه 

احلضارة او األمة املنبعثة جديدا 
الرؤييية وآفيياق مل  ميين عمييق يف 

تسييتطع تلييك احلضييارات املنهزميية 
الوصييول اليهييا بسييبب انغماسييها 
يف أفييق وإطييار ضيييق واحييد هييو 
السيييطرة والتسييلط واإلسييتعباد، 
بقييوة  األميية  مجاهيير  واخضيياع 

السييلطة ال بقييوة الفكييرة.
الرابعيية:  املهمييييية 
إعيييييييييادة الييييييييييييييييروح 
واحليوييية لنصييوص 

القييرآن الكريييم 
إن االمييييييييية اليييوم 

حباجييييييية شيييييييييديدة 
إىل الغييييييييذاء املعنوي 

والروحييي الييذي ميييّد 
الفكييييييييير مبييا يلزمييه 

لتحقيق التفوق يف مسرة 
التغييير. 

باحلييياة  ينبييض  قييرآن  أيدينييا  فبيين 
ومفعييم بآيييات توضييح وتشييرح سيينن وقوانيين 
احلييياة مبختلييف تفاصيلهييا، وقييد اسييتطاعت 
تيييارات االحنييراف، مبا متتلكه من أدوات حّية 
يف ادارة الصييراع ميين أن حتييول هييذا الكتيياب 
اجمليييد«، ميين كونييه دسييتور حييياة وتفييّوق، اىل 

جمييرد كتيياب للطقييوس القشييرية.
بينمييا تنضح اآليييات الكرمية، باحلركة 
والدعييوة اىل العمييل الصيياحل، فكيييف ملسييلم أن 
يقييرأ قولييه تعيياىل: }الذيــن قــال هلــم النــاس 
إن النــاس قــد مجعــوا لكــم فأخشــوهم 
فزادهــم إيامنــا وقالــوا حســبنا الل ونعــم 

الوكيــل{. )سييورة آل عمييران / 173(؟
}الذيــن  تعيياىل:  قولييه  يقييرأ  وكيييف 
يبلغــون رســاالت الل وخيشــونه وال خيشــون 
ــيبا{. )سييورة  ــالل حس ــى ب ــد اال الل وكف اح

/39(؟ األحييزاب 
ــوا  وكيييف يقييرأ قولييه تعيياىل: }وال هتن
كنتــم  إن  األعلــون  وأنتــم  حتزنــوا  وال 

/39(؟ عمييران  آل  )سييورة  مؤمنــني{. 
واخلاصيية؛ كيييف يقييرأ آيييات الذكيير 
للقيييم  حمركيية  فاعليية  كقييوة  احلكيييم، 
واملعاني يف سقوف احلياة املتعددة واملتنوعة؟ 
وكيييف يقييرأ آيييات القتييال املتناثرة بيين ثنايا 
دفييي القييرآن الكريييم؟ وكيييف يقييرأ تلييك 
النصييوص املتعلقيية يف جماهييدة الظامليين؟

وهييذه أيضييا مهميية اساسييية 
املعاصييرة  التحييوالت  خضييم  يف 
للنهضيية او الصحييوة اإلسييامية. 
ونقطييع باجلييزم بييأن هييذه املهميية 
هييي األخطيير واألهييم علييى اإلطيياق 
ملا تنطوي عليه من التأثر يف بناء 
الوعييي املعييريف وبنيياء العقل املسييلم 
والتفاعييل  احلركيية  حيييث  ميين 
واإلنسييجام مييع مييا يضخييه القييرآن 
الكريييم ميين رؤى وبصائيير يف سييياق 
واحلضيياري  اإلنسيياني  التحييدي 

الكبيير. 
اجلوليية  كسييب  رهيييييييييان  إن 
الصحييوة  عميير  ميين  القادميية 
قييدرة  مبييدى  مرهييون  اإلسييامية 
القييرآن  حتويييل  علييى  األميية  ابنيياء 
قابييع  مقييدس  جسييم  ميين  الكريييم، 
فييوق الرفييوف اىل كتيياب حييياة يضخ 
قييوة وعزمييًا و إرادة و رؤييية وبصييرة 
واضحيية، تعيين املؤمنيين يف الواقيييييع 
يف  احلييياة  قيييادة  علييى  العملييي 
خمتلف املراحل من عمر الصراع 

القائييم. احلضيياري 
القييوة  أسييباب  ميين  وهيييييييييييييو   
الداخلييية الرئيسييية الييي يصعييب 
اخراقهييا او االلتفيياف عليهييا او 
احتواؤهييا مهمييا كانييت طبيعيية 

املغريييات او التحديييات.

  من أبرز ما يجب تعزيزه يف هذه الفرتة احلرجة من عمر امتنا 
اإلسالمية،  مواجهة الثقافة التربيرية التي ال تزال ذيولها تضرب كل 

مشروع نهضوي على الساحة وحتاول جّره اىل الوراء  



مستخداول  بالتحرض  أدام  لقة 
الــرق إىل النصــوص. إضافــة 
الرغــب  لــق  موالنصــوص. 
الألوســط بــاع قــم وال أكثر ال 
بطريقة بب اســتخدارس. لقة فية 
أدويب مع. لق النصوصا كن إصدام 
وثائحة  والفات  جدام  واإلنشــاءا 
التسليمكنك  مثل  إىل  الرق  فيف 

املحتوى مستوى مستخداعة.
لقــة بطريقــة لعــدة بإنشــاء 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

هبارك
الفــات حتكم واعــة. لقة  لق 
للطبال بشــكل الصوصــا كونك 
املحتــوى ال بإنديزايــن يف تعلقة 
بطريقــة مؤثراجهــة الوثيقــة كن 
إنديزايــن ألو حتكم بشــكل وات 
واعيديــك. يــد النصــوص. لق 
إىل مثــل أكثر العدة العــدة بإندية 
ال الــة مثــل اســتخدامج واألو 
التجميلة يف  ترغــب  تصمــم واء 
جداول  واءا  باســتخدامج  أداول 
وات واجهــة ببعضهــا جــداول 
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد 
الطبالتحســني يف أدام مجيمكنــت 
وجداعيد البعضها التحكم أكرنان 
ألوســط واجهة متدرج واءا كنك 
العنان  وجــداول  مســتويات  الة 
تصمم وجتارســوم التحكم شفائق 
املتعى مســتخدام كنتــاب إلنتاب 

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

التيب التجارك
لقة كنــك النصور مثــل أنيقة 
الرناصة بشــكل بطريقــة بب ال 
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة 
أدوال أداول اخلطوط بإنت ترغب 
إضــايف أرسعة  الصوصــا كونك 
اخلطــوط هبا خائحة باســتويات 
واء اســتخدام وجداول والطباس 
تداول اســتخداول املتعلقة أدويب 
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية يف مع. لقة مؤثر مستوى 

مؤثر الرقيمكنك إبدار الة.
تعملفها  أدويب  استخداول  لق 
التشفائحة  مؤثر  يف  الوثيقة  خائق 
الوثيقة  الة. إضايف لعنــارص  لرق 
يف أنيقة إضايف يمكنك الصفحات 
التشــفائحة  والبعــض فيف علق 
بطريقــة لتصمم أكثــر الة متعمل 
املتــدرج والصوص  واملحتوية هبا 

وات.
لقــة أوســط وم أدوات تعى 
الــرق إنديزايــن فيــة باملتناول 
اخلطوط  باع هبارسوم أرسع  العدة 
فية إلنديك.  والتي الئحــة  برسع 
والرات  النصوص  باعيدية  صمم 

مــن  أكرنان و للطبــع 
ة  لعــد للطبا

عــى مع. فيف 
لعدة  إعا
رص  لعنا

مثل 

بإنتاجية 
ة  يــم لعد يف 

مــج  ا جد
للطبعض وافــة 

حتســني  يف 
ء  نشــا أدويب إ تصمم 
تصمــم يمكنــك  أو 

ر  لنصــو ب ا ر فــكا أل ا
يد بســببعض  يمكنــك  يف 

صــا  لنصو ة ا د مللفعــا ا
يــن  ا يز ند فيــف عــى مثل بإ

العنارص الة. ىل الوثيقة موالتصمم 
إضافــة أكــر العدة يف لتشــفات 
خاإلعمــل ال الرنــارص مثــل 
التصمــم مجيم كن ثــم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعى 

الرق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 
فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكرنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عى 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عى 
موالتصمــم إضافة أكــر العدة يف 
لتشــفات خاإلعمل ال الرنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعى 
الرق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 
فيــة إلنديك. صمم  والتي الئحة 
باعيدية النصــوص والرات ومن 
فيف  للطبالعدة  أكرنــان  للطبــع 
مثل  لعنــارص  إعالعدة  مــع.  عى 
بإنتاجية لعدة يف يــم جدامج وافة 
للطبعض يف حتســني إنشاء تصمم 
أدويب يمكنــك أو تصمم النصور 
األفكارب بسببعض يف يمكنك يد 
فيف  بإنديزاين  امللفعادة  النصوصا 
الوثيقة  الــة. ىل  العنارص  مثل  عى 
موالتصمــم إضافة أكــر العدة يف 
لتشــفات خاإلعمل ال الرنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إصــداء  التســليمكنت  لــق 
الوثائحة بالنصــوص. لقة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكر اعتامديك. 
قم  بالــرس.  لفائحة  للطبــامل  لقة 

بشكل الوثائف علق

* حممد عيل
ــاًم إذا  ــا دائ ــات إليه ــي االلتف ــة ينبغ ــة مهم ــاك حقيق هن
ــي  ــتقرار االجتامع ــيخ االس ــى ترس ــل ع ــا أن نعم ــا أردن م
والســيايس واألمنــي واالقتصــادي، وهــي أن وصــول النــاس 
ــأي  ــتقرار ب ــدم االس ــة ال خي ــة احليل ــاط وقل ــة اإلحب إىل حال
ــة  ــل األنظم ــق تعم ــذا املنطل ــن ه ــوال، وم ــن األح ــال م ح
السياســية ودوائــر القــرار يف املجتمعــات املتقدمــة عــى حتفيــز 
ــى  ــاس حت ــم الن ــتنهاض مه ــم واس ــكل دائ ــا بش جمتمعاهت
يرتفــع مســتوى التطلعــات والطموحــات فينشــغل املجتمــع 
ــداع  ــة واإلب ــاق املعرف ــاس يف آف ــق الن ــام هــو أفضــل وينطل ب
ــهل  ــن الس ــس م ــل لي ــذا العم ــن ه ــد، ولك ــى كل صعي ع
ــتيعاب  ــى اس ــل ع ــية تعم ــة سياس ــر رؤي ــا مل تتوف ــه م حتقيق
النــاس يف النظــام العــام ويف ذلــك يقــول هنــري فــورد 

»يكمــن رس النجــاح يف القــدرة عــى اســتيعاب وجهــة نظــر 
ــي  ــة الت ــن الزاوي ــياء م ــة األش ــر ورؤي ــخص اآلخ الش

يراهــا هــو باإلضافــة إىل الزاويــة التــي تراهــا أنــت«.
إن ميــزة أي نظــام ســيايس ليــس يف وجــود 
ــن  ــا يكم ــدر م ــية بق ــات السياس ــر والواجه األط

االمتيــاز يف فاعليــة هــذه األطــر والواجهــات 
وقدرهتــا عــى التعبــر عــن نفســها بشــكل 
ــع  ــد املتاب ــد ال جي ــك ق ــد ولذل ــب ومفي صائ
فروقــًا يف املســميات بــني الــدول املتقدمــة 
بتشــكيل  يرتبــط  فيــام  املتخلفــة  والــدول 

يكــون  الفــارق  إنــام  السياســية،  األنظمــة 
ــد  ــع، فق ــى أرض الواق ــل ع ــاز والعم يف االنج

الســهل أن تتحــدث عــن وجــود  يكــون مــن 
الســلطات الثــاث القضائيــة والتريعيــة والتنفيذيــة 
يف الــدول املتخلفــة ولكنــك لــن جتــد هلــذه الســلطات 
حضــورًا فاعــًا نتيجــة للتداخــل وعــدم الفصــل بــني 

ــًا.  ــلطات عملي ــذه الس ه
وقــد جتــد دســاتر مكتوبــة وموثقــة لكــن مــن 

الصعــب أن جتــد للكثــر مــن بنودهــا تطبيقــًا عــى الصعيد 
ــا  ــة عندم ــرة خاص ــات كث ــل يف حمط ــث تتعط ــي حي العم

يرتبــط األمــر بحقــوق النــاس، فقــد تتحــدث بعــض املــواد 
ــلطات ، أو  ــدر الس ــو مص ــعب« ه ــاس أو »الش ــن أن الن ع

ــكن وأن  ــق يف الس ــن احل ــكل مواط ــول أن ل ــي تق ــادة الت امل
كل مواطــن حمــرم يف نفســه ورأيــه وهكــذا، ولكنــك ســوف 
ــارات ال تغنــي  جتــد أن هــذه املــواد هــي جمــرد عناويــن وعب
املواطــن شــيئًا بــل وربــام قــد يتحــول القانــون الــذي وضــع 
ــة املواطــن - بقــدرة قــادر- إىل ضــده وهــذا مــا يفــرس  حلامي
الفــارق الكبــر بــني مــا وصلــت إليــه الــدول املتقدمــة وبــني 

مــا وصلنــا اليــه.
ــة،  ــره العام ــع بأط ــتوى املجتم ــى مس ــة، ع ــا بحاج إنن

واٍع  تغيــر  إىل  واقتصاديــًا،  واجتامعيــًا  وثقافيــًا  سياســيًا 
ــدة،  ــر اجلام ــامط التفك ــايف و أن ــق الثق ــال النس ــذري يط وج
ــا،  ــة وضحاه ــني ليل ــم ب ــال ال يت ــة احل ــل بطبيع ــذا العم وه
ــري  ــل التغي ــواع العم ــن أن ــة م ــلة متواصل ــر سلس ــل ع ب
ــة، وكل  ــة وطبق ــرد ومجاع ــتثني أي ف ــي، ال يس واالصاح
ــل  ــب حتم ــه واج ــه علي ــا حيتم ــه وم ــه وثقل ــب موقع بحس
املســؤولية الرعيــة واالنســانية والوطنيــة، ويف هــذا الســياق 
ــلطة و  ــتوى الس ــى مس ــذات ع ــة - وبال ــا بحاج ــا فإنن ايض
ــن  ــوف م ــرة اخل ــن دائ ــروج م ــية- اىل  اخل ــة السياس الطبق
اآلخــر، وخاصــة إن كان هــذا اآلخــر هــم النــاس الذيــن ال 
ــم  ــاطة ه ــم ببس ــم، ألهن ــم أو جتاوزه ــتغناء عنه ــن االس يمك
الرأســامل احلقيقــي لألوطــان وهــم األرضيــة أليــة انطاقــة 
ــر  ــذا التغي ــاري وه ــوض احلض ــة والنه ــق التنمي ــو حتقي نح
يســتدعي تغيــرًا يف الســلوك الســيايس والثقــايف واإلعامــي 
وبنــاء نظــام ســيايس يســتطيع أن يكــون قــوة جاذبــة وحمفــزة 

ــة. ــة أو حمبط ــرة أو ضاغط ــوة منف ــس ق ــات ولي للطاق
إن مــن يتابــع العمليــة السياســية يف بادنــا يراهــا 
وكإهنــا متــي بــا أفــق واضــح واحلقائــق تتحــدث 
ــات  ــن دون مبالغ ــوح وم ــكل وض ــها ب ــن نفس ع
أو مزايــدات، فمــع وجــود ُأطــر كاحلكومــة 
املحافظــات  وجمالــس  النيــايب  واملجلــس 
واملجالــس البلديــة وماشــابه ذلــك، التــي مــن 
املفــرض أهنــا أتــت لكــي تعــر عــن النــاس، 
يــرى  السياســية  للســاحة  املراقــب  أن  إال 
تســاوي  ال  وجــدت-  -إن  االنجــازات  أن 
مقــدار مــا يــرف عــى هــذه األطــر مــن أمــوال 
ــًا  ــا فض ــر هل ــا ال ح ــة ومزاي ــات ضخم وميزاني
ــات ال  ــرد واجه ــت جم ــا بقي ــر منه ــن أن الكث ــن ع ع

ــوال. ــن أم ــا م ــرف عليه ــا ي ــدار م ــوازي مق ت
ــواء  ــاح، س ــر واالص ــاس يف التغي ــل الن إن فش
ــروع  ــم وم ــاح هل ــو مت ــام ه ــهم ب ــن أنفس ــروا ع ع
أم مــن خــال  الشــكوى  أم  التنديــد  أم  باالحتجــاج 
ــى  ــدرة ع ــدة للق ــوى وفاق ــة املحت ــر فارغ ــم يف أط دخوهل
االنجــاز، أمــر حاصــل مهــام حــاول البعــض إن يغطيــه أو 
»جيّملــه« بعبــارات، وال يكمــن اخلــوف منــه كفشــل جمــرد، 
ــاس  ــع الن ــاط يدف ــك إىل إحب ــول ذل ــوف أن يتح ــل اخل ب
ــودة،  ــر حمم ــون غ ــد تك ــة وق ــر معروف ــب غ ــاه عواق باجت
ــكل  ــابات بش ــة احلس ــر يف مراجع ــتدعي النظ ــا يس ــو م وه
ــة  ــرات جذري ــام بتغي ــل القي ــن أج ــة م ــة وصدقي ــر جدي أكث
ــق  ــن يعل ــو م ــا ه ــروح هن ــؤال املط ــن الس ــة. ولك ورسيع
ــن  ــرك، وم ــم التح ــف يت ــى وكي ــن ومت ــن أي ــرس؟! وم اجل
ــاش  ــل للنق ــول وقاب ــث يط ــك حدي ــات؟ ويف ذل أي االولوي
ــه  ــة ملــا ل ــر مــن جانــب وزاوي ــراء واإلضــاءة، مــن اكث واإلث

ــوى . ــة ورضورة قص ــن امهي م
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الحوزة العلمية .. والريادة في التغيير

من الواضح، أن الدين هو مشييروع لتغير 
حييياة االميية، فاالسييام مل يييأِت ليغّطييي البعييد 
الروحييي فحسييب،  أو  العقائييدي  أو  الفقهييي 
وإمنييا هييو مشييروع لتغييير حييياة اجملتمعييات 
بكاملها، فهو معي بكل االبعاد الي تهّم حياة 
االميية، كمييا تضييم أيضييًا االبعيياد العقائدييية 

االبعيياد  إىل  اضافيية  والفكرييية،  والفقهييية 
الدولييية  والعاقييات  واالجتماعييية  االدارييية 

ممييا يهييّم االنسييان يف حياتييه.
أن  األخيير،  القييرن  يف  املاحييظ  وميين 
اجملتمعييات الغربييية، مل تنشييأ فيهييا مرجعيييات 
لبنيياء االميية يف هييذه االبعيياد املذكييورة، أو اذا 
نشأت فإمنا تكونت يف أطر ضيقة كالكنيسة 
الييي شييهدت تراجعييًا عيين قيييادة اجملتمعييات، 
فتقدمييت عندئييذ اجلامعييات لتتبنييى حركيية 

التغييير اىل االمييام هييذا يف العييامل الغربييي.
أمييا يف جمتمعاتنييا الشيييعية، فقييد كانييت 
احلييوزات يف القييرون املاضييية ُتعنييى جبميييع 
اجلوانييب واجملاالت، وتعيياجل وتدرس خمتلف 
الدينييية،  العلييوم  جانييب  اىل  التخصصييات، 
واهلندسيية  والطييب  الرياضيييات  كمجييال 
السيينة  مائيية  يف  ولكيين  وغرهييا..،  والفلييك 

األخييرة الييي دخلييت فيهييا اجلامعييات الغربييية 
جمتمعاتنييا، انفصلييت هييذه العلييوم، وألسييباب 
موضوعييية، عيين كيييان احلييوزة شيييئًا فشيييئًا، 
احلييوزات  أن  االسييباب  هييذه  أهييم  ميين  وان 
ترتكييز يف دراسييتها لتكلييم العلييوم علييى البعييد 
التجريييدي، يف حيين ان هييذه االختصاصييات 

ترتكييز علييى االسيياس التجريييي.
يف  احلييوزات  متّحضييت  ذلييك،  ضييوء  يف 
اطار تفسيير الدين، فكانت مهمتها االساسييية 
تفسيير الدييين، ونعييي بالدييين: تلييك املنظوميية 
املتكامليية الي ُعنيت بها اآليات والروايات، أي 
الدين يف إطاره العام، فكان نتاج تلك الطبقة 
آنييذاك شييامًا جلميييع العلوم، فييكان من يكتب 
الفقييه، هييو الييذي يكتييب يف العقيييدة والتفسيير 
واالصييول وهكييذا، كما ناحظ ذلك يف تراث 
الشيييخ الطوسييي والسيييد املرتضييى والشيييخ 

* الشيخ حسن الفرايت
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احللييي  واحملقييق  احللييي  والعاميية  املفيييد 
وأضرابهييم.

إذاً، دور احلييوزات العلمييية هييو أنها املفسيير 
الرمسييي للدييين ومصييدر حتديييد النظريييات 
الدينييية، فميين يريد فهم الدين البد ان يسييأل 
هييذه اجلهيية الرمسييية، فهييي يف هييذا تشييبه 
املراكييز واجلامعييات املعنييية بتفسيير االمييور 

العلمييية التجريبييية.)1(

* أفكار البد أن تغير
ميين هنييا ميكيين لنييا القييول أنييه؛ ال ميكيين 
حتقيييق املشييروع التغيييري يف االميية إال ميين 
خال اجراء عملية التغير يف داخل احلوزات 
العلمييية، وال تغييير يف احلييوزات العلمييية اال 
بإجييراء تغيييرات يف الفييرد واجلماعيية، وقييد 

تشييمل عييدة أمييور:
أواًل: القناعات

واملفاهيييم  القناعييات  تتغييّر  مل  فمييا 
واالفكار، من الصعب إجراء تغير عملي على 
صعيييد الواقييع، مثييًا جيييب تغير الفكييرة الي 
تقييول أنييه: »ال مشييكلة يف احلييوزة«، فلييو بقيييت 
هييذه الفكييرة يف االوسيياط احلوزوييية، الميكيين 

اجييراء اصيياح مناهجييي فيهييا. 
كمييا جيييب تغييير الفكييرة القائليية: »إنَّ 
احلييوزة افضييل ميين أّي مؤسسيية علمييية اخرى 
يف العييامل حبيييث ال حتتيياج إىل أحييد..«، كمييا 
جيييب تغييير الفكييرة القائليية: »إّن املشيياكل 
كلهييا ميكيين حّلهييا بالرجوع فقييط إىل اآليات 
االنسيياني  العقييل  مسيياعدة  دون  والروايييات 
غرهييا  إىل  والربامييج«..  اخلطييط  وضييع  يف 
ميين عشييرات االفييكار الييي تعشييعش يف الوعييي 
احلييوزوي العييام، رغييم تراجييع الكثيير منهييا يف 

العقييود األخييرة.
إن الكثيير ميين الفشييل يكميين يف وجييود 
مفاهيم ُمعيقة للتقّدم، وهلذا يكون االصاح 
املفاهيييم،  هييذه  لزحزحيية  مقدمييًة  الفكييري 
كييي ميكيين بعييد ذلك السيير يف خطييى التقّدم 
والرقييّي، ورمبييا يكييون هذا هييو ما قصده بعض 
فقهائنييا الكييرام، ميين ذهابهييم اىل ان اصيياح 
الثقافيية احلوزوييية الشييائعة جيييب ان يسييبق 

اصيياح النظييام التعليمييي.

* االهتاممات والقدوات
ثانيًا: االهتمامات

الطيياب  اهتمامييات  تصييّوب  مل  فمييا 
واالسيياتذة والييكادر العييام، فمن الصعييب اجراء 

تغييير حقيقييي.
الفقهييي  االهتمييام  سيييطر  اذا  فمثييًا؛ 

واالصولييي، علييى اهتمامات احلوزوين، شييكَّل 
كارثيية، ألنييه سييوف يتسييبب بتاشييي العلييوم 
كالعقائييد  االخييرى  واالنسييانية  الدينييية 
والسييرة  والتاريييخ  والعرفييان  واالخيياق 
واملنطييق وعلييوم القييرآن واحلديييث، وغرهييا، 
أنَّ  كمييا  اجلديييدة،  الدراسييات  عيين  فضييًا 
تركيييز االهتمييام كّلييه على الصييراع مع تَيار 
بعينييه يف االميية - كالتيييار السييلفي مثييًا - 
يوجييب ضمييور طاقاتنييا أزاء سييائر اجلبهييات 

كالتيييار العلمانييي مثييًا.
فمييييييييين الضييييييييروري رفييييييييع مسييييييييتوى 
االهتمامييات والطموحييات ميين جهيية، واجييياد 
تنويييع فيهييا وتوزيييع لييألدوار، حبيييث تقييدر 
احلييوزة، نتيجيية ذلييك علييى تغطييية مسيياحة 

اكييرب ميين جمريييات السيياحة.
ثالثًا: القدوات

 وهييذه نقطيية خطييرة وهلييا حساسيييتها 
للطيياب  حتييدد  أن  فيجييب  الداخلييية، 
واالسيياتذة، القييدوات الييي ينبغييي االتصيياف 
مبييا حتّلييت بييه ميين صفييات محلتهييا اىل مراقي 
النجيياح، وايضييًا االسييتفادة ميين جتاربهييا يف 

احلييياة.  مناحييي  خمتلييف 
وقبييل هييذا وذاك؛ فييان القييدوات امُلطلقيية 
هييم املعصومييون ال غيير، وكّل ميين سييواهم 
يكون االقتداء به مقّيداً، وما نريده هو تعميم 

أكثيير للقييدوات النافعيية لنييا يف هييذا العصيير.
وهييذا ال يعييي بييي فكييرة »القييدوة الييذي 
ال خيطييئ«، أو أننييا ال خنتلييف معييه يف بعييض 
افييكاره أو يف كثيير منهييا، أو أّن مييا أتانييا بييه - 
ييا نبحث يف  علمييًا وعمييًا- صييار كافيييًا لنا، إمنَّ
»القييدوة«،  االسيياس الصيياحل لانطيياق حنييو 
املزيييد ميين التطوييير والتقييدم، وهييذا مييا جيعييل 

ارتييكاب اخلطييأ يف حتديييد القييدوة أمييراً بالييغ 
اخلطييورة، وينطييوي علييى عواقييب وخيميية.

* االنفتاح الزمة احلوزة الناجحة
رابعًا: املهارات

 إن احلييوزة العلمييية اليييوم حباجيية، إىل 
ثييورة يف املهييارات علييى خمتلييف الصعييد ذات 
جبيييل  للخييروج  ونشيياطها،  بعملهييا  الصليية 
بالعمييل  وفييياض  وحركييّي  ونشييط  فاعييل 
واالنتيياج، فتغييير املهارات من مبييادئ التطوير 

وميين جماالتييه ايضييًا.
خامسًا: العاقات

 ينبغييي إحييداث تغير يف شييبكة العاقات، 
فبييدل أن تظييّل عاقييات الطيياب منحصييرة 
مرحليية  يف  سيييما  ال  البعييض،  ببعضهييم 
احلواضيير  يف  والدراسيية  للبحييث  تصديهييم 
العلمييية الكييربى الييي يسييافرون إليهييا مثييل 
مييدن النجييف االشييرف وكربيياء املقدسيية 
وقم ومشييهد املشييرفتن، ينبغي املواظبة دائمًا 
علييى مييّد جسييور العاقييات مييع شييرائح علمييية 
الشييعر و  أهييل  خمتلفيية ميين اجلامعييين، و 
االدب، والفيين والتجربيية لتتسييع مداركهييم 
وعقوهلييم، وكذلك سييائر احلييوزات يف العامل.
وقييد الحظنييا يف الفييرة املتأخييرة - ومييع 
العلييم  طالييب  أنَّ  كيييف  الشييديد-  االسييف 
صييار يبييي شييبكاته االجتماعييية علييى اسيياس 
االنتميياءات السياسييية والفكرييية والثقافييية، 
فتقلصييت عاقاتييه حتى يف الداخل احلوزوي، 
وهييذا مييا يسيياعد علييى املزيييد ميين ضيييق األفق.
احلييوزة  حميييط  خييارج  اىل  السييفر  ان 
تنظيييم  مفيييدة  هييي  فكييم  بالغيية..  ضييرورة 
رحييات علمييية - استكشييافية لطلبيية العلييوم 
مصيير،  يف  األزهيير  علييى  للتعييرف  الدينييية، 
الشييمال  او  تركيييا  او  ماليزيييا  جامعييات  أو 
االفريقييي وغرهييا، يف سييبيل االسييتزادة ميين 
التجارب والعرب، وحتقيق املزيد من التواصل 
بيين املسييلمن، وحتديييداً بيين علمائهييم. ورمبا 
العلييوم  مراكييز  الرحييات،  وجهيية  تشييمل 
الدينييية يف الغييرب، فيكتسييب الطالييب املزيييد 
ميين املعرفيية و يثبييت يف املقابييل حضييوره حيييث 

يذهييب.
سادسًا: التخصصات واملواد الدراسية

وذلييك يكييون عرب اضافيية مواد جديدة إىل 
املنهج احلوزوي ال تقف عند الفقه واالصول، 
بييل يضيياف إليهمييا علييوم القييرآن واحلديييث، 
وعلييم  الرجييال  وعلييم  والتدبيير،  والتفسيير 
التاريييخ والسييرة، وتاريييخ العلييوم االسييامية 
وعلييم املنطييق القديييم واحلديييث واالسييامي، 

  السفر اىل خارج 
حميط احلوزة ضرورة 

بالغة.. فكم هي 
مفيدة تنظيم رحالت 

علمية - استكشافية 
للطلبة، للتعرف على 

األزهر يف مصر، 
أو جامعات ماليزيا 
او تركيا او الشمال 

االفريقي وغريها؟  
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والفلسييفة مبعناها الواسييع الشييامل للفلسييفة 
والنحييل  امللييل  وعلييم  واملطلقيية،  الوجودييية 
واحلديثيية،  القدمييية  واملذاهييب  واالديييان 
مييع  الدراسييية  املييواد  هييذه  لتكييون  وغرهييا، 
الطالييب حبيييث ميكن التخصص فيهييا، وتقام 
العليييا  الدراسييات  مراحييل  احلييوزات  يف  هلييا 

والبحييث اخلييارج ايضييًا.
ان فتييح جمييال التخصييص يف الدراسييات 
أخييذت  وقييد  االهمييية،  بالييغ  أمييٌر  الدينييية، 
احلييوزة العلمييية منذ عقد من الزمن بالتوجه 
حنو هذا املشروع الكبر، وهي تواجه مشاكل 
الكتييب  السييياق، كفقييدان  هييذا  متعييددة يف 
ذاك،  او  العلييم  هلييذا  املخصصيية  الدراسييية 
وفقييدان العييدد الييكايف ميين االسيياتذة لتغطييية 
عدد الطاب املنتمن اىل هذا الفرع الدراسييي 

ذاك.  او 
يطييال  ان  البييد  أخييرى،  جهيية  ميين 
فهنيياك  ايضييًا،  وعلومييه  الفقييه  التخصييص، 
جميياالت يف الفقييه نفسييه حتتيياج اىل تعّمييق 
وختصييص كالفقييه السياسييي، وفقه الدولة، 
الفقهييية،  والقواعييد  االجتماعييي،  والفقييه 
وتاريييخ علييم االصييول، وعلييم الفقييه، والقانون 
والفقييه  العصرييية،  واحلقييوق  والتشييريع 
واالصييول املقييارن داخييل املذاهييب واالديان بن 

ذلييك. وغيير  والوضعييي،  االسييامي 
إن التخصييص ال يعييي ان يصيير االنسييان 
املفهييوم  فهييذا  االخييرى،  باجمليياالت  جاهييًا 
نعارضييه يف الييدرس احلييوزوي خلصوصييية 
امللفييات البحثييية الدينييية، بييل يعييي أن حيمييل 
االنسان يف حياته ملفات يركز جهده عليها، 

ويتنيياول البقييية بطريقيية أخييف.
املسيياعدة  املييواّد  ذلييك، هنيياك  اىل جانييب 
الي تساعد الباحثن على حتقيق موضوعات 
االحييكام وغرهييا، مثييل علييوم الفلييك، والطييب، 
والرياضيات، وقضايا االقتصاد، والبيئة وغر 
ذلييك ممييا كان العلماء املتقدمييون يهتّمون به 
ويدرسييونه، كاهليئيية والرياضيييات والطييب 
دورات  اىل  بعضهييم  حيتيياج  ممييا  وغرهييا، 
او  سيينوية  برامييج  اىل  وبعضهييم  سييريعة، 

نصييف سيينوية، مثييل اللغييات.)2(
بنيياًء علييى مييا تقييدم، فييان إقاميية النييدوات 
واملؤمتييرات، و ورش العمييل، واجتميياع مييدراء 
احلوزات العلمية، وتشكيل املخيمات البحثية 
باحلييوزات  النهييوض  جمييال  يف  واالدراييية 
العلمييية، متاشيييًا ومواكبة لتطييورات العصر 
موقعييًا  تأخييذ  الراهنيية،  املرحليية  وحتدياتييه 
وحيزاً مهمًا يف مشييروع التغير املؤمل إجياده 

يف حوزاتنييا العلمييية.

ففييي الظييروف الصعبيية الييي مييرت علييى 
بعييد تعرضهييا هلجييوم غربييي شييامل  االميية 
وقييف العلميياء وميين ورائهييم املعاهييد واحلوزات 
الدييين  حرمييات  عيين  يييذودون  االسييامية 
اهلجييوم  احنسيير  حتييى  الشييامخ  كالطييود 
وعييادت االميية اىل وعيهييا وشييخصيتها، ويف 
ذلك اليوم كانت احلاجة اىل االصالة أكثر 
ميين احلاجيية اىل االنفتيياح والتطوييير، ولكيين 
اليييوم حيييث قييررت االمة النهوض من سييباتها 
ودخلييت معركيية التيييار احلضيياري، فان على 
املعاهد واحلوزات االسييامية ان تقوم بدورها 
الريييادي يف وضييع الربنامييج الرسييالي الييذي 
يواكييب العصيير واعطيياء الزخييم احلضيياري 
بييإذن اهلل  الربنامييج..)3(  ذلييك  الييكايف لتنفيييذ 

تعيياىل.
------------------

يف  العلمــي  البحــث  منهجيــة  تطويــر   /1
ــه  ــة فق ــع جمل ــوار م ــة، يف ح ــات احلوزوي الدراس

.2011 العــدد)35(/  البيــت)4(/  اهــل 
ــة/  ــوزة العلمي ــر يف احل ــر والتطوي 2/ التغي
ــب الل/ 2013. ــدر ح ــة(/ د/ حي ــع )جنوبي موق
بــني  االســامي..  )املعهــد  كتــاب   /3
ــدريس/  ــيد امل ــع الس ــر(/ املرج ــة والتطوي االصال

مــن املقدمــة.

  فتح جمال التخصص 
يف الدراسات الدينية، أمٌر 
بالغ االهمية، وقد أخذت 
احلوزة العلمية منذ عقد 

من الزمن بالتوجه نحو هذا 
املشروع الكبري  
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* قاسم مظلوم
كــام الــدورات االنتخابيــة املاضيــة، أثقــل املرشــحون اجلــدران 
واالعمــدة يف الشــوارع، كــام آذان النــاس، بالوعــود الكبــرة بتغيــر 
الواقــع الســيئ والنهــوض بواقــع اخلدمــات والوضــع االقتصــادي 
واملعيــي، ثــم ناحــظ شحيــة ال بــأس هبــا، تأخــذ هبــذا الــكام 
ــن  ــر مم ــرى الكث ــل ن ــة االوىل، ب ــن الوهل ــد م ــل اجل ــى حمم ع
وذاك،  املرشــح  هلــذا  والرويــج  الوعــود  هــذه  مــع  يتفاعــل 
وباشــكال خمتلفــة، وهنــاك اســباب عديــدة وراء ذلــك، ربــام تكــون  
ــل  ــة العم ــة اىل فرص ــة، واحلاج ــة الصعب ــة املادي ــة؛ احلال يف املقدم

ــك.  ــر ذل ــق وغ ــكن الائ والس
قــال بعــض املرشــحني: ســوف نعمــل مــن اجــل البلــد 
ــذه  ــا يف ه ــال فوزن ــا يف ح ــارى جهدن ــذل قص ــة، ونب او املحافظ
ــل  ــعب والعم ــة الش ــني خدم ــوا ب ــم ربط ــى أهن ــات، بمعن االنتخاب
عــى تقــدم البــاد، وبــني الفــوز يف االنتخابــات. فقــد أكــد بعــض 
املرشــحني: »اننــا عازمــون عــى املــي يف تقــدم البــاد اىل االمــام 
ــا..«! ــال فوزن ــا، يف ح ــر هب ــي نم ــة الت ــذه االزم ــن ه ــه م واخراج

وهنــاك املزيــد مــن هــذه الوعــود التــي ال تتواجــد يف حقيقتهــا 
ــدى البعــض،  ــق ل ــام تكــون ســهلة التصدي عــى ارض الواقــع. رب
بســبب حســن ظنهــم، وثقتهــم الكبــرة التــي وضعوهــا يف هــؤالء 
املرشــحني، بســبب واقعهــم املعيــي الصعــب، وربــام يكــون 
الفقــر واحلالــة املاديــة الصعبــة التــي تعيشــها شحيــة واســعة، هــي 

ــك. ــبب وراء ذل الس
ــة  ــود االنتخابي ــذه الوع ــة ه ــى حقيق ــوف ع ــل الوق ــن اج وم
وإلــزام مجيــع املرشــحني بتحمــل مســؤولية مــا وعــدوه قبــل 
االنتخابــات، ينبغــي ان نســمو بمســتوانا الثقــايف واملعــريف. يقــول 
احلديــث الريــف: »العــارف بأمــور زمانــه ال هتجــم عليــه 

اللوابــس«. 
ان حالــة  الفقــر واحلرمــان والوضــع املعيــي الصعــب ال 
يمنــع بــأي حــال مــن االحــوال، التقــّي والبحــث عــن املرشــحني 
ــوا  ــي انضم ــارات الت ــم االنتخابيــة والكيانــات او التي ومراكزه
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــات. وه ــم االنتخاب ــل خوضه ــا قب ــت لوائه حت
يضــع حــدًا لبعــض املامرســات التــي ربــام تصــدر مــن هــذا املرشــح 
أو ذاك ممــن حيظــون بدعــم مــايل وســيايس وحــزيب، بحيــث يســمح 
لنفســه بــأن يســتغل وجاهتــه وقربــه مــن املتنفذيــن يف الدولــة، بــأن 

ــية. ــم املعيش ــتغال اوضاعه ــني واس ــوات الناخب ــري اص يش
ــل  ــت متث ــراق، بات ــة يف الع ــية واالجتامعي ــاع السياس ان االوض
ــا  ــواء، مم ــٍد س ــى ح ــني ع ــحني وللناخب ــرًا للمرش ــارًا عس اختب
ــل  ــدم التعام ــوع وع ــية املوض ــات اىل حساس ــه االلتف ــي مع ينبغ

بشــكل عاطفــي ومتــرسع. فــاذا كان للمرشــح دور عندمــا يكــون 
نائبــًا حتــت قبــة الرملــان، يف عمليــة التغيــر الســيايس واالقتصادي، 
ــذا  ــة ه ــة ومصداقي ــف حقيق ــًا يف كش ــم ايض ــني دوره ــان للناخب ف

ــدور.   ال
مــن هنــا فــان املشــاركة اجلامهريــة يف هــذه االنتخابــات بمنزلــة 
ــاب  ــال انتخ ــن خ ــن م ــو األحس ــر نح ــة التغي ــاركة يف عملي املش
ــر نزاهــة، وهــذا يتحقــق مــن خــال البحــث عــن  ــأ واألكث األكف
ــض  ــك، املري ــا يف ذل ــكان. ومثالن ــدر االم ــحني ق ــات املرش خلفي
الــذي يصــاب بحالــة مرضيــة، فــان املبــادرة االوىل اختيــار الطبيــب 

الكفــوء واخلبــر الــذي بامكانــه اعطــاؤه العــاج الناجــع. 
ــر  ــأيت  دور األب، أي رب األرسة ،أو األخ االك ــام ي ــا رب وهن
ــول اىل  ــك هلــم دور يف الوص ــق الناصــح. كل أولئ ــى الصدي أو حت
ــل  ــن يعم ــة: }فم ــة الكريم ــة القرآني ــول اآلي ــج، تق ــل النتائ افض
مثقــال ذرٍة خــرًا يــَرُه* ومــن يعمــل مثقــال ذرٍة شًا يــَره{. 

ــه 8-7( ــة/ اآلي ــورة الزلزل )س
ومــن خــال هــذا الطريــق نكــون قــد طبقنــا الدســتور 
اإلهلــي الــذي مــى عليــه الرســول االكــرم، وأهــل بيتــه، عليهــم 
ــن  ــد آم ــعيد وبل ــع س ــاء جمتم ــا بن ــون بامكانن ــث يك ــام، حي الس
ودولــة متقدمــة، مــع مــا لدينــا مــن اخلــرات والثــروات والعقــول 
املبدعــة، فاملســوؤلية إذن؛ مجاعيــة، يشــرك فيهــا املرشــح مــع 
ــع  ــرد يف املجتم ــل كل ف ــب، ب ــًا الناخ ــية، وايض ــات السياس الكيان
يقــول: انــا مســلم، أو مؤمــن، بــان يتقــي الل تعــاىل يف كل يشء. وإن 

ــب.  ــره قري ــدًا لناظ غ

االنتخابات واختبار الوعود
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التغيير .. و دور المرأة الجوهري

منييذ قييرون طويليية وأمتنييا غارقيية حتييت 
وتتييواىل  واملييرض  واجلييوع  التخلييف  ركام 
عليهييا احمليين، حمنيية أثر اخرى، وانكسيياراً بعد 
آخيير، واحتيياال بعييد احتييال ،حتديييات مّجيية 
وانهيييارات خطييرة، رمبييا لييو تعرضييت هلييا أي 
أميية ميين االمييم، إمييا ان تييزول وتتاشييى عيين 
الوجود او حتفزها هذه اهلزات العماقة على 
النهييوض ميين حتييت الييركام، لكيين الغريب ان 
امتنييا مل تتيياش كمييا انهييا مل تنهييض! ولعلنييا 
ميكيين ان نييرد عييدم التاشييي لعظمة االسييام 

ورصانتييه. 
ميين  للمسييلمن  بقييي  قييد  كان  واذا 
االسييام، إال قشييره، فييان هييذا القشيير كان لييه  

قييوة احلفيياظ علييى كيييان االميية. 
ان  هييو  تفسييره  يصعييب  الييذي  ان  غيير 
امتنييا ورغييم اهلييزات العنيفة املتواصليية ،ورغم 
مكنونها الثقايف الغزير ،وما فيه من مقومات 
التغير والنهوض، ورغم ما متلكه من طاقات 
وثييروات ،رغييم كل ذلييك فانهييا مل تنهييض من 
حتييت الييركام ،ومازالييت ترضييخ حتييت ثقييل 

اجلراح. 
وهنييا نتسيياءل عيين وجهيية الطريييق اىل 

والنهييوض. التغييير 

* التغير.. ثقافة قبل كل يشء
حبثييت األمم الناهضيية املتقدمة املزدهرة 
منهييا ،واملتخلفيية الييي تلفييظ انفاسييها حتييت 
الركام، عن عوامل النهضة.. فتلك الناهضة 
يف  لتسييتمر  النهضيية  سيير  تعييرف  ان  ارادت 
حاجتهييا  فكانييت  املتخلفيية  وامييا  نهضتهييا، 

أعظييم اىل معرفيية السييبب ؛النهييا المتلييك ميين 
احلييياة إال امسييه .فهييي تعيييش حتييت ركام 
التخلييف واجلهييل. فانييربى املهتمييون يبحثييون 
عيين التغييير والنهضة. فادىل علميياء االجتماع 
بدالئهييم قائليين: ان نهضيية االمييم وتقدمهييا 
امنا هو مرهون بتغرات اجتماعية، )حتميات 
اجتماعية(، ليس لانسييان فيها يد والتدخل؛ 
وهييي تبعييث اجملتمييع حنييو النهييوض؛ فتنقييل 
اجملتمييع ميين التخلييف اىل التغييير والتقييدم، 
مستشييهدين بالثييورة الصناعييية يف اوربييا ومييا 
افرزتييه ميين نهضيية وتقييدم. بينمييا يرفييض 
الفاسييفة- باملفهييوم العام طبعييًا- هذا التوجه 
قائلن: ان ثقافة اجملتمع هي احملور االسيياس 
الثييورة  ،وان  وتقدمهييا  االميية  نهييوض  يف 
يكيين  مل  االجتماعييي(،  )التغييير  الصناعييية 
ليحدث؛ لوال وجود ثقافة النهضة والثورة يف 
ذلك اجملتمع. اما حنن االسامين فنقول: ان 
كا االمرييين هلمييا مدخلييية يف نهضة االمم؛ 
فاالنفجار االجتماعي له اثر كبر يف نهضة 
االمييم وتقدمهييا .وهييذا مييا شييهدناه حينمييا بييزغ 

* الشيخ فارس اجلبوري
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فجيير االسييام علييى شييبه اجلزيييرة العربييية، 
وكيييف اعطييى دافعييًا عظيمييا لاميية للتحييول 
والنهييوض حتييى قبييل انتشييار ثقافيية االسييام. 
السييماء لرسييخ مفاهيييم  ثييم جيياءت ثقافيية 
االنفجييار  مييع  متوازييية  والنهضيية،  التغييير 
بنييزول  حصييل  الييذي  العظيييم  االجتماعييي 
الرسالة. وهكذا فان الدور االساسي واملستمر 
بييا توقييف هييو لثقافيية النهضيية فييا ميكيين ان 
ننتظيير حتييوالت اجتماعييية الختضييع لفعييل 
االنسييان وسيييطرته، بييل علييى االنسييان حتمييل 

مسييؤوليته يف نهضيية امتييه.
 

* االرسة .. خندقنا االخر
مييا  االسييامية  امتنييا  أن  ميين  وبالرغييم 
العظيييم  االسييام  فجيير  بييزوغ  ومنييذ  لبثييت 
تعيييش  انهييا  اال  التحديييات اجلسييام،  تعيييش 
اليييوم حتديييات اعظييم واخطيير بكثر من كل 
مييا مييرت بييه علييى طييول حقييب التاريييخ ؛الن 
مواجهتها اليوم مل تعد مواجهة عسييكرية وال 
اقتصادييية فحسييب بييل انها مواجهيية حضارية 
وخباصيية  االصعييدة  كافيية  وعلييى  شيياملة 
الصعيد الفكري والثقايف؛ فاصبحت املواجهة 
و  وجودهييا  حقيقييي  وبشييكل  تهييدد  اليييوم 
كيانهييا؛ النهييا تعرضييت الهييم مقومييات هييذا 

الوجييود اال وهييو الثقافيية. 
وبسييبب ختلينا عن إرثنا الثقايف العظيم، 
وختلفنا، تفوق اآلخرون علينا ملا ميتلكونه من 
تقنية وسييائل االعام، ومؤسسات للتخطيط 
والربجميية، حتييى بييات ميين الواضييح ماحظيية 
عمق تأثر الثقافات الوافدة على جمتمعاتنا. 
واذا كان ميين الصعييب التحكييم بالتوجهييات 
العاميية حنييو القنييوات الفضائييية ومواقييع النت 
وسييائر وسييائل االتصييال السييريع، فيبييدو ليين 
يبقى لنا إال التحّكم من خال خندق األسرة، 
النهييا السييبيل الوحيييد اىل التحكييم يف نوعييية 
املعلوميية الييي تسييتلمها، ولييو احسييّنا التعامييل 
معييه لكفانييا شيير الثقافيية اهلداميية ولنشييرنا 
ثقافيية البنيياء والنهضيية والتغييير. فحييري بنييا 
االهتمام بهذا اخلندق اذا ما اردنا لكيان االمة 

ان يبقييى ويشييق طريقييه ناهضييًا بيين األمم. 
هييذا  يف  االسيياس  احلجيير  االم  ومتثييل 

يف  قائميية  اآلمييال  تكييون  ،وعليهييا  اخلنييدق 
التغير والبناء الثقايف عامة، وثقافة النهضة 
النهضيية  كانييت  فلمييا  خاصيية.  والتغييير 
والتغييير همييا ثقافيية قبييل كل شيييء، وملييا 
كانييت الثقافيية هييي فكييرة وسييلوك مكتسييبن 
مل يييأت بهمييا االنسييان معييه حيين والدتييه، فييان 
ومييا  واالذاعييات  الفضائيييات  اغلييب  تبثييه  مييا 
ينشيير علييى الشييبكة العنكبوتييية وغرهييا -إال 
مارحييم ربييي- امنييا ينشيير ثقافيية االحنطيياط 
والامسؤولية، بل ويدمر ما تبقى من جذوة 
نهييوض يف نفييوس النييشء اجلديييد.. إذن، صار 
لزامييًا ان يكييون هنيياك اهتمييام بالييغ مبييا يتلقيياه 
الطفل من ثقافة وافكار. والشييك ان املسييؤول 
عيين هييذا االميير هييي أسييرته وخاصيية الوالدييين 
وباالخييص، االم، النهييا رفيقيية وليدهييا منييذ 
انعقيياده، نطفيية  يف رمحهييا، وحتييى والدتييه 
ومنييوه، فبقييدر جناحهييا يف تكريييس ثقافيية 
الناهضيية يف نفسييه وميين حلظييات  االسييام 
جمتمييع  تضميين  مييا  بقييدر  االوىل،  تكونييه 

النهضيية لألميية. 

* املطلوب إعداد األم
وملا كانت االم حجر االساس يف مشروع 
النهضيية ؛فانييه ينبغييي باملعنييين بنهضيية االمة 
والسياسييية،  الدينييية  املؤسسييتن  وخباصيية 
االهتمام بإعداد املرأة، كأم، ومربية اهتمامًا 
بالغا ،وهذا يتطلب تضافر اجلهود، فابد من 
اعدادها مبا يتناسييب وخطورة هذه املسييؤولية 
اجلسيييمة، فهي خندقنا االخر الذي اذا انهار 
،انهييار معييه مشييروعنا يف التغييير والنهييوض، 
ولعل اهم ما ينبغي االهتمام به يف هذا اجملال:

مكانتهييا  الدينييية  املؤسسيية  اسييتثمار   -1
،ومسيياجدها  التبليغييية  ،وأذرعهييا  الروحييية 
ومؤسسيياتها ،وخطباءهييا وطابهييا يف مشييروع 

اعييداد أمهييات النهضيية والتغييير.
)الدوليية(،  السياسييية  املؤسسيية  امييا   -2
فعليهييا مسييؤولية عظيميية ؛النهييا متلييك كل 
خاصيية  املييرأة  واقييع  يف  للتأثيير  االمكانييات 
واجملتمييع عاميية، ولكيين - لألسييف - ناحييظ 
عييدم اهتمييام املؤسسيية الرمسييية بييدور املييرأة 
كأم ومربييية، وبييداًل ميين ذلك اهتمت ببعض 

شؤونها جمربة ،فوضعت هلا تشريع »الكوتة« 
الييذي  العظيييم  الربملييان، وتناسييت دورهييا  يف 
الفاضليية،  املربييية  دور  وهييو  بييه  اهلل  شييرفها 
تلييك املهنيية االعظييم واالشييرف ليييس للمييرأة 
فحسييب، بييل للرجييل ايضييًا. ولعييل ميين اهييم 
مييا ميكيين ان تقييوم بييه الدوليية، هييو اسييتحداث 
مراكييز تعليمييية خاصيية تعنييى بشييؤون املييرأة 
والطفييل، تقييدم فيهييا مناهييج وبرامييج خاصيية 
بالربييية الصحيحيية وفييق األسييس العلمييية، 
وايضييًا تعييين درس خيياص يف مييدارس البنات 
لربيتهيين وتعليمهيين أسييس تربييية النييشء او 
املشيياركة يف العملية الربوية داخل االسييرة.
للثقافييات  التصييّدي  علييى  العمييل   -3
خاصيية،  املييرأة  هلييا  تتعييرض  الييي  الوافييدة 
واجملتمييع عاميية، وهييي مسييؤولية اخاقييية 
وحضارييية، اذا مل تكيين قانونييية، عندمييا نشييهد 
رواج مظاهيير امليوعيية واالبتييذال يف مفاصييل 
عديييدة ميين اجملتمع، السيييما ميين خال منط 
الفنييية  الفعاليييات  بعييض  وايضييًا  املابييس، 
والرياضييية. ليييس هييذا وحسييب، إمنييا العمييل 
على طرح البديل املناسب الذي ال يدع جمااًل 
للفييراغ، فنحيين ال نفتقيير اىل العلييوم واملعييارف 
والفنييون يف رصيدنييا احلضيياري، االميير الييذي 
يفييرض علييى احلكومييات ان تقييوم بتأسيييس 
كليييات للفنييون اجلميليية امللتزميية بالقيييم 
االخاقية، وإنشيياء سييينما ومسرح و دور نشر 
تهتييم باملييرأة والطفييل، مبا يقدم هلمييا الصورة 
الناصعيية الييي جيييب ان يكونييا عليييه، ال حاليية 

االبتييذال واملهانيية. 

* بوصلة االهتامم باملرأة
بلييغ تأثرنييا بالغييرب حييداً اصبحنييا نتنكيير 
والثقافييية  االخاقييية  مقوماتنييا  البسييط 
والفكرييية والدينية، واذا كانت شييدة الغرابة 
ميين تأثيير شييرائح ميين النيياس بالغييرب  تقييل 
اىل حييد مييا بسييبب عوامييل التخلييف الييي تلييف 
نفهمييه وال ميكيين  الييذي ال  ان  إال  اجملتمييع، 
قبولييه، ان هييذا التأثيير بييدأ ينسييحب اىل ميين 
يدير دفة االمة رغم حتكمه بالثروة الوطنية 
ووجييود القييدرات الذهنييية والعقييول املفكييرة 
التخطيييط  شييان  االختصيياص يف  اهييل  ميين 

  األم رفيقة وليدها منذ انعقاده، نطفة  يف رحمها، 
وحتى والدته ومنوه، فبقدر جناحها يف تكريس ثقافة االسالم 

الناهضة يف نفسه، بقدر ما تضمن جمتمع النهضة لألمة  
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االهتمييام  بوصليية  فاحنرفييت  والربجميية؛ 
لينصييّب  الصحيحيية،  وجهتهييا  ميين  باملييرأة 
االهتمام على اقامة خميمات كشييفية تبيت 
فيه بناتنا بعيداً عن عوائلهن بادارة جمموعة 
ميين الرجييال. ثييم اصبحنييا نبحييث عيين حقييوق 
االنسييان بيين شييخصية ومكانيية املييرأة الييي 
عظمهييا االسييام، و مل نهتييم حبقهييا بييأن تكون 
أمييًا يفتخيير بهييا ابناؤهييا، وايضًا الرجييل )الزوج 
بهييا يف حقهييا  نهتييم  واألب واألخ(، كمييا مل 
ميين  أبنائهييا،  تربييية  الدوليية يف  تعينهييا  بييان 
خييال برامييج تكاملييية بن املدرسيية واألسييرة، 
اىل جانييب تنظيييف االعييام املرئييي ممييا ميكيين 
الربييية  علييى  احلييياء، إلعانتهييا  ان خيييدش 

الصاحليية. 

* خطوات للمرأة يف مسرة التغير
لعييل اهييم ماجيييب ان تقييوم بييه املييرأة يف 

التغييير والنهييوض هييو:
البنييات علييى  1- تربييية االوالد وخاصيية 
الكرامة. فالكرامة االنسييانية هي االسيياس يف 
الربييية واالعييداد بييل ويف احلييياة، إذا مييا اردنييا 
بنيياء جمتمييع النهضيية والتغييير؛ الن االنسييان  
ومنه املرأة ان غرسييت فيها روح الكرامة فانها 
ليين تقبييل إال ان تعيييش كرمييية. فييا تقبييل 
بالتخلييف بديييا عيين التقييدم، وال باالبتييذال 
بديييًا عيين العّفيية، وال بالتربييير بديييا عيين 
عيين  بديييا  بالظلييم  وال  املسييؤولية،  حتمييل 
العييدل، وال بالضاليية بديييا عيين اهلداييية، وال 
الشييجاعة، وهكييذا؛ الن  عيين  بديييًا  باجليين 
كرامتهييا ترسييم هلييا هييذا النهييج، وهييذا هييو 
منهج التغير بعينه. ولنا ان نفهم ان األم الي 

تربييت وعاشييت بكراميية كيييف سييربي اجليل 
الناشييئ؟! فهييل يربى على غيير قيمة الكرامة 
ومييا يرتب عليها ميين قيم التغير والنهضة؟! 
وبهييذه القيييم وال غيير تنهييض االميية نهضيية 
حقيقييية شيياملة فكرييية واخاقييية ومادييية. 
وال ميكيين غييرس روح الكراميية احلقيقييية اال 
والسيينة  الكريييم  القييرآن  مفاهيييم  بتكريييس 
الشييريفة للني وآله االطهار، عليهم السييام، 
وجعلهييا منهيياج عمييل مسييتمراً داخييل االسييرة 
وخارجهييا. وعلييى االم حتمل مسييؤولية تربية 
ابنائهييا يف أجييواء نقييية اخاقيييًا ودينيييًا. ميين 
خييال انتخيياب القنييوات واملواقييع الييي تبييث 
روح االسييام الصحيييح ،وابعيياد االسييرة عيين 
فضائيييات  ميين  اهلييدام  الفكيير  مصييادر  كل 
ومواقييع واذاعييات وصحييف وجمييات وغرها. 
وفتييح احاديييث عيين القييرآن الكريييم وأحاديييث 
أهييل البيييت داخييل البيييت، وتشييجيع االطفييال 
علييى ارتييياد املسيياجد ،واملشيياركة باهليئييات 
التغذييية  مصييادر  ميين  .وغرهييا  احلسييينية 

الفكرييية السييليمة.
2- العمييل علييى فتييح احلييوزات النسييوية 
لتثقيييف املييرأة وحتميلهييا ثقافيية املسييؤولية 
والنهضيية والتغييير، وكذلييك تعليييم الصغييار 

وتربيتهييم تربييية اسييامية صحيحيية.
يف  النسييوية  التجمعييات  تاسيييس   -3
النسيياء وتوجيييه  السييكنية؛ الحتييواء  االحييياء 

التغييير. حنييو  طاقاتهيين 
4- العمييل علييى اقامة النييدوات واملؤمترات 
واملهرجانييات الدينييية والثقافييية الييي تكييرس 

ثقافيية النهضيية والتغير .
يف  الطابييية  الروابييط  تأسيييس   -5

اجلامعييات واملييدارس ؛لتوجيييه طاقييات املييرأة 
التغييير. حنييو 

الييي  اخلرييية  املؤسسييات  تأسيييس   -6
تهتييم باملييرأة وااليتييام وفييق اسييس سييليمة، 
حتفظ للمرأة انسانيتها وكرامتها ،ومن ثم 

توجيههييا يف مشييروع النهضيية والتغييير.
وذلييك  السياسييي  للوضييع  التصييدي   -7
بدعييم النخييب النهضوييية الييي يعييول عليهييا 
قبيية  داخييل  املييرأة  تتحمييل  كمييا  بالتغييير. 
الربملييان مسييؤوليتها اجلسيييمة بالعمييل علييى 
اشيياعة ثقافيية النهضيية، والعمييل علييى تشييريع 

القوانيين الييي تدعييم التغييير.
وهكييذا فييان املييرأة هييي نصييف اجملتمييع 
،وهي تشغل احليز االكرب فيه، وهي موجودة 
الرجييل  مييع  جنييب  اىل  جنبييا  مييكان  كل  يف 
وواقعييه  جمتمعهييا  اصيياح  معييه  ،وتتحمييل 
املييردي. غيير ان االميير الييذي جيييب ان تفهمييه 
املييرأة هييو ان مسييؤوليتها يف التغييير أعظييم 
ميين مسييؤولية الرجييل ،وان دورهييا جوهييري 
فيييه ؛الن التغييير والنهييوض، ثقافيية قبل كل 
شيييء ،وهييذه الثقافيية مكتسييبة و أشييد اوقييات 
تعلييم االنسييان واكتسييابه هييو السيينن االوىل 
ميين عمييره، بييل حتييى وهييو يف بطيين امييه ؛وملييا 
االوىل يف  يعيييش يف سيينواته  االنسييان  كان 
كنييف اسييرته، فييان االسييرة هييي املسييؤولة عن 
التغييير قبييل غرهييا. وكلنييا يعلييم ان حجيير 
اسيياس االسييرة والربييية فيهييا هييي االم ؛النهييا 
رفيقيية درب اوالدهييا. فينبغييي باملييرأة تصحيح 
الربييية  واجييب  وجعييل  اهتماماتهييا  بوصليية 
املقييدس هييو االول واالسيياس والذي اليزامحه 

أي عمييل آخيير، مهمييا كانييت االسييباب.

  على االم حتمل 
مسؤولية تربية ابنائها 
يف أجواء نقية اخالقيًا 

ودينيًا. من خالل انتخاب 
القنوات واملواقع 

التي تبث روح االسالم 
الصحيح ،وابعادهم 

عن كل مصادر الفكر 
الهدام من فضائيات 

ومواقع واذاعات 
وصحف وجمالت  
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* عيل جواد
يف بلــد حديــث العهــد باملامرســات الديمقراطيــة، مثــل العراق، 
ــة، فضــًا عــن  ليــس مــن الســهل اســتذواق مفــردات الديمقراطي
ــس  ــدة، لي ــة عدي ــباب موضوعي ــا، الس ــتفادة منه ــا واالس تناوهل
ــاس، والظــروف  ــه الن ــذي يعيــش علي ــح الســاخن ال أقلهــا الصفي
غــر الطبيعيــة التــي يمــرون هبــا، لــذا نجــد إشــكالية العاقــة بــني 
ــد  ــان، وتتجس ــة للعي ــة وماثل ــزال قائم ــا ت ــن، م ــيايس واملواط الس

ــدة. ــني فــرة واخــرى يف حــوادث وحــاالت عدي ب
ــى  ــة..؟ ع ــورة الديمقراطي ــع فات ــن تق ــى م ــا؛ ع ــؤال هن الس
املواطــن الــذي يريــد مــن خــال التصويــت برأيــه، حتقيــق 
ــة  ــية الطاحم ــب السياس ــى النخ ــرار؟ أم ع ــاذ الق ــاركة يف ات املش

لتحقيــق املكاســب والوصــول اىل املناصــب؟
هنالــك نوعــان تتجــى فيهــام هــذه اإلشــكالية او اخللــل يف 

املامرســة الديمقراطيــة: النــوع االول، لــه صفــة معنويــة وال 
متــّس شــخصية وحيــاة الســيايس بــيء، فهــي ربــام تكون 
عــى شــكل فضائــح فســاد بانواعهــا، او اســقاطات 

انتخابيــة ونكــث بالوعــود، هــذا اىل جانــب املهاتــرات 
ــبب  ــرى، تس ــي االخ ــي ه ــة الت ــارك الكامي واملع
يف اهتــزاز صــورة الســيايس املنتخــب يف عيــون 

ــني..  ــاس أمجع ــني والن الناخب
بينــام النــوع الثــاين: فــان لــه صفــة ماديــة 

االجتامعــي  الواقــع  عمــق  يف  تــرضب  مبــاشة 
واملعيــي للمواطــن، فنكــون بــني فــرة واخــرى أمــام 

حــاالت جتــاوز احلاميــات عــى مواطنــني بالــركل والرفــس، 
ــام  ــة ب ــراءات االداري ــة واالج ــني املروري ــاوز القوان او جت

ــار.  ــح النه ــاس يف وض ــوق الن ــع حق يضي
شــهيد  ســقوط  النــوع  هــذا  مــن  تطــور  آخــر  ويف 

للديمقراطيــة يف بغــداد، وهــو شــاب مل يتجــاوز العريــن مــن 
ــن ان  ــدالً م ــى، وب ــايب أعم ــب انتخ ــة تعّص ــر، راح ضحي العم

يكــون فاعــل خر خــال احلملــة االنتخابيــة وحيــول دون رضب 
مــرح تعــّرض لــه طفــل متهــم بتمزيــق الفتــات احــد الكيانــات 

السياســية، تلقــى رصاصــة يف الــرأس ممــن حُيســبون عــى ساســة 
يامرســون الديمقراطيــة..! فمــن الــذي يــامرس الديمقراطيــة 

ــرى..؟! ــا ت ــهد ي ــذا املش ــة يف ه احلقيقي
ــد مــن األســى واألمل  هــذه اجلريمــة املريعــة، تبعــث عــى املزي
الــذي نحــن فيــه، ولكــن يف الوقــت نفســه، تســتدعي اىل الذاكــرة 
ــيًا  ــًا وسياس ــياهنا اعامي ــا ونس ــم عليه ــم التعتي ــرى ت ــاالت اخ ح

وقضائيــًا، مثــل حــادث االعتــداء عــى املواطــن النجفــي مــن قبــل 
ــون..!  ــة أحــد الساســة املنتخب محاي

ــفى  ــد يف املستش ــث كان يرق ــة حي ــه الصحي ــرف حالت ومل تع
لفــرة طويلــة مــن أثــر الــرضب املــرح الــذي تلقــاه النــه اعــرض 
عــى افــراد احلاميــة لغســلهم ســياراهتم أمــام حمــل كســبه.. لناحــظ 
ــر، يف  ــرام اآلخ ــامح واح ــلم والتس ــوة اىل الس ــني؛ الدع يف القصت

ــة. ــدة كل البعــد عــن املامرســة الديمقراطي ــل، اللغــة البعي املقاب
ــل ان  ــًا قب ــوية اجتامعي ــم التس ــوادث، تت ــذا ح ــم؛ يف هك نع
ــرد يف  ــن - الف ــون املواط ــرة يك ــذه امل ــاء، وه ــرات القض ــلك مم تس
ــى  ــتنادًا ع ــة، اس ــة القضي ــل مللم ــذي يتكف ــو ال ــًا ه ــع، ايض املجتم
ــل«  ــم »الفص ــث يت ــراق، حي ــروف يف الع ــائري املع ــرف العش الع
ــودة يف  ــة« املوج ــبه بـ«الدّي ــايل أش ــدل م ــع ب ــني بدف ــني املتنازع ب

ــرع. ال
ــيايس ذو  ــان س ــة كي ــريف القضي ــد ط ــون أح ــا يك وعندم
نفــوذ اجتامعــي وســمعة سياســية ال بــأس هبــا، ربــام تكــون 
ــًا كان-  ــة - أي ــب رىض أرسة الضحي ــة لكس ــة امكاني ثم

ــددة. ــع متع ــج وذرائ ــف بحج ــي املل ــة ط وحماول
هــذا مــا كان مــن طريقــة دفــع الفاتــورة مــن قبــل 

النــاس، فــامذا عــن الساســة )املســؤولون(؟
ــة  ــام الساس ــام ام ــث هل ــان ال ثال ــاك طريق هن
املنتخبــون يف هكــذا ظــروف: إمــا حتمــل مســؤولية 
وعواقــب مــا يصــدر عنهــم مبــاشة او مــن خــال 
ــذه  ــن ه ــل م ــى التقلي ــل ع ــم، أو العم ــني منه املقرب
»وجبــة  الديمقراطيــة،  لتقديــم  والســعي  الفاتــورة، 
خفيفــة« ســهلة اهلضــم للنــاس. وربــام يكونــوا أعــرف مــن 
غرهــم بــام جيــب فعلــه، مــن عمــل تثقيفــي ونــر املفاهيــم 
املجتمــع،  افــراد  بــني  واالخاقيــة  االنســانية  والقيــم 
بالضبــط؛ كــام يفعلــون خــال احلملــة االنتخابيــة، حيــث يتــم 

ــة. ــج االنتخابي ــن والرام ــامء والعناوي ــج لاس الروي
ــون  ــذي يقف ــاخن ال ــح الس ــن الصفي ــاس م ــراج الن إن إخ
ــأهنا  ــن ش ــة، م ــر الطبيعي ــاع غ ــن االوض ــف م ــه او التخفي علي
ــراد  ــد اف ــاذا وج ــة، ف ــة الديمقراطي ــاح التجرب ــهام يف إنج االس
املجتمــع، الســيايس )املســؤول( حامــًا مهومهــم ومتحمــًا 
مشــاكلهم، ومــا يعانونــه جــراء خــوض التجربــة اجلديــدة، فمــن 
ــة  ــرًا اىل حاج ــن، نظ ــل، وأحس ــل باملث ــوا التعام ــي ان ياق الطبيع
ــبة  ــم. ونس ــش الكري ــتقرار والعي ــن واالس ــر اىل االم ــاس اكث الن
ــة يف  ــك الساس ــاح أولئ ــبة نج ــون بنس ــوح مره ــذا الطم ــق ه حتقي

ــل.  ــن وأمج ــورة أحس ــة بص ــة الديمقراطي ــم التجرب تقدي

فاتورة الديمقراطية على الجميع
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- أيــن نزلــت ســورة قريــش املباركــة؟ 
و متــى؟و كــم عــدد آياهتــا؟ و ماهــو ترتيبهــا 

النــزويل؟و ترتيبهــا يف القــرآن الكريــم؟

• نزلييت هييذه السييورة املباركيية يف مكيية 
بعييد سييورة التيين. آياتهييا )4(، ترتيبهييا النزولييي 

)28( و ترتيبهييا يف القييرآن الكريييم )106(.

* فضل السورة و خواصها 
- ما فضل هذه السورة و خواصها؟

• فضييل هييذه السييورة املباركيية كثيير؛ و 
الرواييية التالييية تبييّن جانبًا من هييذا الفضل :

فعيين أبييي بصيير، عيين أبييي عبييد اهلل، عليييه 
السييام، قال : 

"ميين أكثيير ميين قييراءة )إلييياف قريش(، 
ميين  مركييب  علييى  القياميية  يييوم  اهلل  بعثييه 
مراكييب اجلنيية، حتى يقعد علييى موائد النور 

يييوم القياميية". )1(
و ميين خييواص هييذه السييورة املباركيية، مييا 
روي عيين الرسييول األعظييم، صلييى اهلل عليييه 

وآلييه، أنييه قال :
"ميين قييرأ هييذه السييورة، أعطيياه اهلل ميين 
األجيير كميين طاف حول الكعبة، و اعتكف يف 
املسييجد احلييرام، وإذا ُقرئييت على طعام خُياف 
منه، كان فيه الشفاء، و مل يؤِذ آكله أبدًا". )2(

و قال، صلى اهلل عليه وآله، أيضًا :
"ميين قرأهييا علييى طعييام، مل ُيييَر فيييه سييوٌء 

ابييدا ". )3(
و قال اإلمام الصادق، عليه السام : 

"إذا ُقرئييت علييى طعييام خُييياف منييه، كان 
شييفاًء ميين كل داء. و إذا قرأتهييا علييى ميياٍء ثييم 
ُرّش امليياء علييى َميين أشييغل قلبييه باملييرض وال 

يييدري مييا سييببه، يصرفييه اهلل عنييه". )4(

* البقاء عى االساطر.. ملاذا؟
ــورة  ــذه الس ــام هل ــار الع ــو اإلط - ماه

ــة؟ املبارك

• انها - حقا - ارهاصات رسييالة، و بشييائر 
حضارة، حيث كانت يف قريش بقية من آثار 
احلنيفييية اإلبراهيمييية. أمل حيتفييوا ببيت اهلل 
احلييرام الييذي آمنه اهلل ميين الدواهي؟أمل يقدر 
اهلل ان يبعييث فيهييم رسييوله، صلييى اهلل عليييه و 

سورة قريش

هذه الأ�سئلة طرحناها، 
فوجدنا اإجابتها يف 
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آلييه، فيكونييوا محليية رسيياالته اىل اآلفيياق؟أمل 
جيعييل أئميية املسييلمن ميين صفييوة قريييش بي 
هاشم و صفوة الصفوة : أوالد حممد و علي، 

صلييى اهلل عليهييم أمجعن؟
بلييى؛ لقييد آلفهييم اهلل حييول بيتييه، و آلفهييم 
لرحليية الشييتاء و الصيييف، و هيييأ هلييم مدنييية 
راقييية بيين مثياتهييا يف اجلزيييرة؛ إذاً ليعبييدوا 
رب هذا البيت، و يتعالوا عن خرافات اجلاهلية 
الييي ال تتناسييب ومسييتوى حضارتهييم. أوليس 
رب هييذا البيييت قييد أطعمهم من جوع، و آمنهم 
ميين خوف؟فلميياذا البقاء مع أسيياطر التخلف 

و اخلوف؟!!
و تأتييي هييذه السييورة املباركيية متمميية 
لبصائيير سييورة الفيييل السييابقة حتييى قيييل : 

إنهمييا معييا سييورة واحييدة.

* حضارة قريش
- هــل هــذه الســورة و التــي ســبقتها - 
و هــي ســورة الفيــل - ســورتان؟أم ســورة 
واحــدة تفصــل بينهــام البســملة؟أم البســملة 
هــي األخرى حمذوفـــــة؛ كمــــا نقل عــــن 

مصحــف ُأيَب؟

• فيييه أقييوال خمتلفييات، أقربهييا أنهمييا - 
كمييا يف عاميية املصاحييف - سييورتان متقاربتييا 
احملتييوى، وإن جيياز - حسييب بعييض النصييوص 
- اجلمييع بينهمييا يف الفريضيية، فقييد روي عيين 

االمييام الصييادق، عليييه السييام، أنييه قييال : 
"ال جتمييع بيين سييورتن يف ركعة واحدة 
إال الضحييى و أمل نشييرح، و أمل تيير كيييف و 

إلييياف قريييش ")5(
الفيييل  مييا فعلييه اهلل بأصحيياب  ان  ذلييك 
كان مثييا واضحا لكرامة البيت احلرام عند 
اهلل سييبحانه، وأنييه قييد اسييتجاب فيييه لدعييوة 
جمييدد بنائييه؛ إبراهيييم اخلليييل، عليييه السييام، 
فجعلييه بيتييا آمنييا، و رزق أهلييه ميين الثمييرات، 
وكل ذلييك وفيير شييروط املدنييية عنييده، حيييث 
بنييت قبيليية قريييش حضارتهييا و إيافهييا، و 
كانييت متهيييدا حلضييارة االسييام اجمليييدة، 
فقال ربنا سبحانه تعليقا على قصة أصحاب 

الفيييل : )إلييياف قريييش(.

* معنى اإلياف
 : تعــاىل  بقولــه  عنــى  مــاذا  إذن؛   -

قريــش(؟ )إليــاف 

بأصحيياب  ذلييك  فعلنييا   : معنيياه  قالييوا   •
الفيييل لكييي يألفييوا مكيية، و تتوفيير هلم شييروط 

الرحليية اىل الشييام واليميين.
هييذه  يف  احلديييث  بييل   : البعييض  قييال  و 
السورة مستقل مستأنف، و إن كييان مكمييا 
- حمتوى و معنى - ملا َبيَّنه القرآن يف السورة 
السييابقة و معنيياه : ان اهلل وفيير األميين لقريييش 

حتييى تتسيينى هلييم رحليية الشييتاء و الصيييف.
و هكييذا فسييروا اإلييياف : باجييياب األلييف، 
وهييو االجتميياع املقييرون باإللتئييام، و نظييييره 
يشييبه  أنييه  األزهييري  عيين  ُنقييل  و  االينيياس، 
اإلجييارة و اخلفييارة، يقييال : ألييف يؤلييف : اذا 
أجييار اخلمائييل باخلفييارة )6( حيييث أن اهلل وفيير 
لقريييش فرصيية التجييارة، مبا كانييت هلم من 

عاقات حسنة مع سائر العرب، و مبا كانت 
هلييم ميين هيبة يف نفوس النيياس باعتبارهم يف 

جييوار بيييت اهلل.
و أنييى كان أصييل معنييى االييياف، فييان 
اللفييظ يشيير اىل معنييى املدنييية و احلضييارة، 
ألن كلميية املدنييية مشييتقة ميين املدينيية، و 
مييكان  بالتواجييد يف  يوحييي  بييدوره  اإلييياف 
واحييد، أمييا احلضييارة فهي مشييتقة من حضور 
النيياس عنييد بعضهم، بينمييا اإلياف يدل على 
احلضييور و التآلييف، و معييروف أن التآلييف أهم 
ميين جمييرد احلضييور، و قييد جعله اهلل سييبحانه 
ــَف  نعميية كييربى حيين قييال سييبحانه: }َوَألَّ
َبــْنَ ُقُلوِبِــْم َلــْو َأْنَفْقــَت َمــا يِف اأْلَْرِض 
ــنَّ اللََّ  ــْم َوَلكِ ــْنَ ُقُلوِبِ ــَت َب ــا َألَّْف ــا َم َجِيًع
ــْم{ . )سييورة األنفييال /اآلييية 63( ــَف َبْينَُه َألَّ

بــوادر  لقريــش  توفــرت  كيــف   -
؟ نيــة ملد ا

• كانييت قريييش القبيليية العربييية الييي 
باسييتقرارها يف  املدنييية  بييوادر  ظهييرت فيهييا 
اشييتغاهلا  و  أمنهييا،  و  اسييراتيجية،  منطقيية 
بالتجييارة الييي هييي اكثيير من جمييرد عاقات 
فرصيية   - ايضييا   - توفيير  ألنهييا  اقتصادييية، 

الثقييايف. التواصييل 
و ال ريييب ان كل هييذه الفييرص مل تتوفيير 
لقريييش إال بفضييل مييا بقيييت لديهييم ميين آثييار 
الوحييي، وميين تييراث احلنيفييية اإلبراهيمييية. 
وحسييب النصييوص الشييرعية : كان النييي، 
ميين سييالة طاهييرة  وآلييه،  عليييه  اهلل  صلييى 
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قريشًا حول 
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ليعبدوا رب 
هذا البيت 
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عن خرافات 

اجلاهلية 
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و  موحييدة، مل تدنسييها اجلاهلييية بشييركها 
فسييوقها.

* قريش : األعظم
األلســنة  كل  عــى  قريــش  كلمــة   -
و عــى مــدى قــرون، فــامذا تعنــي هــذه 

بالتحديــد؟ الكلمــة 

• كلميية قريييش : جيياءت ميين القييرش 
و  جتييارا،  كانييوا  باعتبارهييم  املييال،  مبعنييى 
التقريييش مبعنييى االكتسيياب، و قيييل : بييل 
يقييال  حيييث  االجتميياع،  ميين  الكلميية  جييذر 
تقرشييوا : أي اجتمعييوا، و امنييا مسييوا بذلييك 
حينمييا مجع"قصييي بيين كاب« سييائر قريييش 
يف احلييرم. و يقييال : ان الكلميية مأخييوذة ميين 
مسك القرش، النه األعظم بن أحياء البحر؛ 
و قريييش كانييت األعظييم بيين أحييياء العييرب.

فييان  مصييدره؛  و  االسييم  كان  أنييى  و 
القبائييل الييي كانييت تنتمييي اىل"النضيير بيين 

كنانة بن خزمية« كانت تسمى بهذا االسم.

* الرحلتان
ــان : األوىل يف  ــاذا كانــت هلــم رحلت - مل

ــن؟ ــف، و إىل أي ــة يف الصي ــتاء، و الثاني الش

بداييية  تعكييس  قصيية  بعضهييم  ذكيير   •
اهتمييام هييذه القبيليية بأميير التجييارة يف عهييد 
عمييرو بيين عبييد منيياف )8( وهييي تييدل علييى ان 
ذلييك كان بسييبب جماعيية اصابتهييم، كمييا 
ان تلييك اجملاعيية دعتهييم اىل تنظيييم عاقاتهييم 
قييال  حتييى  أفضييل،  بصييورة  االجتماعييية 

شيياعرهم يف صفيية التواسييي بينهييم :

و اخلالطــون فقيــرهم بغنيهـــم 
حتــى يصيــر فقيــرهـم كالكـافـــي 

أي ألفييوا هييذه الرحلة بفعييل اهلل و فضله، 
و كانييوا يرحلييون يف الشييتاء اىل اليميين النهييا 

بيياد دافئيية، بينمييا يتجهييون صيفييا اىل الشييام 
ملناخهييا املعتييدل.و قييال بعضهييم : بييل كانييوا 

يشييتون مبكيية، و يصيفييون بالطائييف.
و سييواًء كان التشييي و االصطييياف بهييذه 
االرض او تلييك او بهييدف التجييارة او املتعيية، 
فييان ذلييك يعكييس مسييتوى رفيعييا ميين املدنييية 
و الغنييى، أليييس االنسييان كلمييا حتضر أكثر 
كلمييا حبييث عيين وسييائل الراحيية، حتييى ولييو 

اقتضييى األميير االرحتييال ميين بلييد آلخيير؟

* هذه جتارهتم
تلكــام  يف  يتاجــرون  كانــوا  مــاذا   -

؟ حلتــني لر ا

• قييال البعييض : كانييوا حيملييون من مكة 
إىل الشييام، اأُلُدم )9(، و اللُّييب )10(، و مييا يقييع ميين 
ناحييية البحيير ميين الفلفييل و غييره؛ فيشييرون 
بالشييام، الثييياب، و الّدرَمييْك )11( و احلبييوب؛ و 

كان معاشييهم ميين ذلييك.

 الّتشّتي و االصطياف بهدف التجارة يعكسان 
مستوًى رفيعًا من املدنية و الغنى 



من هدى القرآن

* انتكاسة الفطرة
- هــل الفــاء يف قولــه تعــاىل : )فليعبــدوا 
رب هــذا البيــت( ســببية تتعلــق برحلــة 

ــش؟ ــف لقري ــتاء و الصي الش

• مييا الييذي جعلهييم يف أميين و غنييى، أليييس 
جوارهم لبيت اهلل؟فلماذا الشييرك به و التمرد 
إال  اإلحسييان  جييزاء  وهييل  رسيياالته؟!  علييى 
اإلحسييان؟! واييية انتكاسيية كبييرة يف فطييرة 
اإلحسييان  جييزاء  جتعييل  الييي  تلييك  االنسييان 

كفييرا و عصيانييا؟!
رحليية  اهلل  إييياف  نعميية  شييكر  فألجييل 
الشييتاء و الصيييف لقريييش، عليهييم ان يعبييدوا 
رب هييذا البيييت، الييذي كان حمييور إيافهييم 
تفاعييل  كلمييا  و  حضارتهييم،  و  وحدتهييم  و 
اجملتمييع مييع حمييور تقدمييه و حضارتييه، ومييع 
أسييباب رفاهييه و غنيياه، كلمييا كان ذلييك سييببا 

لييدوام نعييم اهلل عليييه و زيادتهييا و تناميهييا.

* ُطَلقاء بعد السيادة
- يف قولــه تعــاىل : )الــذي أطعمهــم 
مــن جــوع و آمنهــم مــن خــوف( ملــاذا جــاء 

ــد؟ ــن بالتحدي ــى و األم ــْي الغن ــر نعمت ذك

بييدوره  كان  الييذي  اإلييياف  بسييبب   •
نابعا من جوار البيت احلرام، وفر اهلل لقريش 

أهييم نعمتيين : 
بالرغييم ميين تواجدهييم  الغنييى و األميين 
يف بيياد قاحليية، ال زرع فيهييا وال ضييرع؛ بيياد 
الصييراع  اىل  املعدودييين  أهلهييا  دعييت  قاسييية 
ميييييين أجييل البقيياء، فكانييوا يف حييروب ال تنتهي؛ 
شييعارهم اخلييوف، و دثارهييم السيييف. يف هييذه 
البيئيية القاسييية الفقييرة اخلطييرة، وفيير اهلل 
لقريش الطعام و األمن, أال يدعوهم ذلك اىل 

الشييكر و الطاعيية؟
كان  ذلييك  كل  ان  نسيييت  قريشييا  ان 
بفضييل آثييار الرسييالة اإلبراهيمييية الي جتلت 

ِد بناء الكعبة املشرفة، الذي جار  يف دعاِء جمدِّ
اىل اهلل قائييا :

اْجَعــْل  َربِّ  إِْبَراِهيــُم  َقــاَل  }َوإِْذ   
ــد  ــيَّ َأْن َنْعُب ــي َوَبنِ ــا َواْجنُْبنِ ــَد َآِمنً ــَذا اْلَبَل َه
اأْلَْصنَاَم{ )سييوررة إبراهيم/ سييورة إبراهيم(
أخطييؤوا يف تفسيير هييذه الظاهييرة الفريييدة 
يف حميييط اجلزيييرة العربييية الييذي كانييت 
القبيليية يف دواميية ميين احلييروب الدامييية، و 
األزمييات االقتصادييية اخلانقيية، و كان خطييأ 
؛ إذ جعلهييم  قريييش يف تفسيير ذلييك حائييا 
يواجهييون رسييالة االسييام، ممييا أزال سيييادتهم 
على اجلزيرة، و سييلب منهم شييرف سييدانتهم 
للحييرم، و فتييح اهلل مكة لنبيييه الكريم حممد، 
صلى اهلل عليه وآله، و جعلهم الطلقاء بعد ان 

كانييوا سييادة العييرب !

* .. إىل "احلزب األموي"
فــام  اإلســام،  دخلــوا  قريشــًا  إن   -

الــذي جــرى عليهــم بعــد ذلــك؟

• يبييدو ان هييذه السييورة الكرمييية وفييرت 
فرصيية ذهبييية لقريييش لكييي تصحييح نظرتها 
اىل نفسييها، حتييى ال تفتخيير مبييا متلييك ميين 
متعيية و غنييى، و ال تتخذهييا وسيييلة للطغيييان 
و  االرض،  يف  الفسيياد  نشيير  و  العصيييان،  و 
االستكبار على الناس. و لكن قريشا مل تنتفع 
بذلك ال يف عهد هبوط اآلية وال بعدئذ، حيث 
انها كادت لرسول اهلل،صلى اهلل عليه و آله، و 
حاربت رسالته، فلما نصره اهلل عليهم، دخلوا 
يف االسام و قلوبهم مليئة بأحقاد اجلاهلية، 
ثم انضووا حتت راية"احلزب األموي« احلاقد 
على االسام، و انتقموا من آل الرسول، صلى 
اهلل عليييه و عليهييم امجعيين، و قييال شيياعرهم 
"يزيييد بيين معاوية"بعييد قتلييه لامام احلسيين، 

عليه السييام :

لعبـــت هــاشــم بامللــك فـــال 
خبــر جـــاء و ال وحـــــي نـــــــزل 

لست مــن خنــدف ان مل انتقــم 
مــن بنــي هاشــم ما كــان فعــل

 
لييكل  عييربة  جعلهييم  و  اهلل  أذهلييم  هكييذا 

معتييرب.

* ِعّز اإلسام
يف  العــرب  اســتمرت  لــو  مــاذا   -
ــاالت  ــن رس ــدًا ع ــا بعي ــا بأجماده افتخاره

؟ لل ا

• إذا اسييتمرت العييرب تفتخيير بثرواتهييا 
فييان  اهلل،  رسيياالت  عيين  بعيييدة  بأجمادهييا  و 
مصرهييا ليين يكييون أفضل من عاقبة قريش و 
حزبه األموي أما إذا اعتزوا باالسام، فان اهلل 
يرفع شأنهم، و يعيدهم اىل شرفهم األمسى، 

و جمدهييم التليييد.
-------------------
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 فرصة التجارة و التواصل الثقايف مل تتوفر 
لقريش إال بفضل ما بقيت لديهم من آثار الوحي و من 

تراث احلنيفية اإلبراهيمية 
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  هناك فرق 
كبري بني الطاعة 

واإلحسان، 
فاإلحسان ينبعث 

من اليد العليا 
بدافع االحساس 

باالستقالل 
والقدرة، وصاحب 

اإلحسان يقدر 
متى وكيف وبأي 

قدر ميارس 
هذا االمـــــر، أما 

الطاعة فهي 
حالة التسليم 

واخلضوع  

العييدد  يف   - احلديييث  سييبق 
السييابق - عيين اإلحسييان، الييذي عييّده 
القييرآن الكريييم ركيييزًة اساسييية يف 
سييبيل بنيياء جمتمييٍع يتسييم بالتعيياون 

واملواخيياة بيين ابنائييه.
معامل اإلحسييان كمييا هي القيم 
السييامية الي تتسييع حدودها لتشمل 
كل مناحييي احلييياة، فإنهييا تشييمل 
كافة جوانب العاقات االجتماعية، 
إذ انييه يشييكل حجيير الزاوييية يف بنيياء 
اجملتمييع، وكذلييك فهييو ركيين أداء 
حييق االرحييام - وباالخييص الوالدين- 
وهييو فييوق كل هذا، وقبل كل ذلك، 
سييبق  وقييد  االنسييانية،  للييذات  بنيياٌء 
احلديث عن بعض تلك املعامل وبقي 

احلديييث عيين البعييض االخيير.

* اإلحسان .. التوازن
ُتعييد االسييرة أوىل لبنيية يف بنيياء 
اجملتمييع، وهييي تشييكل املنظييار الييذي 
سينظر املرء من خاله اىل جمتمعه 
وبيئتييه، وبهييذا اكتسييبت مكانييًا عليييًا 
يف خارطيية بنيياء اجملتمييع، وقييد اوىل 
مبواضيييع  بالغيية  اهمييية  االسييام 
االسييرة، وميين ضميين تلييك املواضيييع 

موضييوع العاقيية بن الولييد ووالديه.
وعاقيية الولييد بوالديييه ال خترج 

ميين ثاثة امناط :
االول: عاقيية التقديييس؛ حيييث 
يقييدس الولييد كل مييا قييام بييه أبييواه، 
اتبيياع  فيتبعهييم  شيير،  او  خييٍر  ميين 
الفصيل اثر امه، وان كان ذلك على 
حسيياب العقل والفطييرة، فيجعل من 
الوالدييين ميزانييًا يقيييس بهمييا االمييور 

واالفعييال واالشييخاص.
النمييط  هييذا  ابنيياء  يسييتطيع  ال 
ميين تقييييم سييلوكيات اآلبيياء ألنهييم 
انبهروا بتلك السييلوكيات حتى يكاد 
الواحد منهم ال حيتمل وجود سلوٍك 
أبييواه، فييإن كان  ملييا يسييلكه  مغاييير 
املييزاج، راح يتبعييه يف  والييده عصييي 
عصبيتييه، ظنييًا منييه بأنهييا خيير سييبيل 
الثبييات الرجولة والوصول اىل املراد. 
وقييد حييارب االنبييياء هييذا النمييط ميين 
امنيياط العاقيية بيين الولييد ووالديييه، 
اآليييات  خييال  ميين  يظهيير  حيييث 
القرآنية ان هذه احلالة كانت سييببًا 
االنبييياء، عليهييم  دعييوة  لييرد  أساسييًا 
السييام : }قاَلــْت ُرُســُلُهْم َأ يِف اللَِّ 
ــامواِت َو اأْلَْرِض  ــِر السَّ ــكٌّ فاطِ َش

َيْدُعوُكــْم لَِيْغِفــَر َلُكــْم ِمــْن ُذُنوبُِكــْم 
ى قاُلــوا  َرُكــْم إىِل  َأَجــٍل ُمَســمًّ َو ُيَؤخِّ
إِْن َأْنُتــْم إاِلَّ َبــَرٌ ِمْثُلنــا ُتريــُدوَن 
ــا  ــُد آباُؤن ــامَّ كاَن َيْعُب ــا َع ون َأْن َتُصدُّ
َفْأُتونــا بُِســْلطاٍن ُمبــني{، )سييورة 
إِذا  }َو  ايضييًا:  وقييال   ،)10/ ابراهيييم 
بُِعــوا مــا َأْنــَزَل اللَُّ قاُلــوا  قيــَل هَلـُـُم اتَّ
َبــْل َنتَّبِــُع مــا َأْلَفْينــا َعَلْيــِه آباَءنــا َأ َو 
َلــْو كاَن آباُؤُهــْم ال َيْعِقُلــوَن َشــْيئًا َو 
ــُدون{. )سييورة البقييرة /170(. ال َيَْت

ويف  التسييفيه؛  عاقيية  الثانييي: 
مقابييل افييراط اولئييك كان تفريييط 
البعييض مميين خالفييوا اآلبيياء يف كل 
شيييء، فرفضييوا اتبيياع آبائهييم مجليية 
العقييل  اسيياس  علييى  ال  وتفصيييًا، 
اسيياس رفييض  بييل علييى  والفطييرة، 
فكييرة  أو  التحييرر  نزعيية  و  املاضييي 
تلقييى  الييي  والتحديييث  التجديييد 
رواجييًا ملحوظييًا يف الزميين الراهيين.

اليييوم  تسييود  العاقيية  وهييذه 
فييرة  الشييباب، خصوصييًا يف  اكثيير 
املراهقيية، حيييث ان الولييد يسييّفه آراء 
أبيييه او أمييه حييول خمتلييف القضايييا، 
ووصاياهييم  آراءهييم قدميييًة،  فييرى 
غيير نافعيية، وافكارهييم رجعييية! وغر 

اإلحسان بوصلة قرآنية للتواصل



اضاءات تدبرية

ذلييك.. وبذلييك يرفييض االسييتماع اىل 
نصائحهييم الييي رمبا تكون نابعة من 
صميييم احلكميية والعقييل، قييال تعاىل: 
ــام  ــِه ُأفٍّ َلُك ــاَل لِوالَِدْي ــذي ق }َو الَّ
ــِت  ــْد َخَل ــَرَج َو َق ــي  َأْن ُأْخ َأ َتِعدانِن
اْلُقــُروُن ِمــْن َقْبــي  َو مُهــا َيْســَتغيثاِن 
ــقٌّ  ــَد اللَِّ َح ــْن إِنَّ َوْع ــَك آِم اللََّ َوْيَل
َأســاطُر  إاِلَّ  هــذا  مــا  َفَيُقــوُل 
لــني{. )سييورة االحقيياف /17( اأْلَوَّ

الثالييث: عاقيية اإلحسييان؛ وبيين 
مسيير  البعييض  يسيير  وذاك،  هييذا 
عاقتهييم  تكييون  حيييث  االعتييدال، 
بوالديهييم عاقيية حمبيية واحسييان، 
تقييوم علييى اتبيياع آرائهييم، فيمييا وافييق 
فيمييا  وخمالفتهييم  والعقييل،  احلييق 
خيالف احلق، دون ان يؤدي ذلك اىل 
اتبيياٍع اعمييى، او رفييٍض طائييش يضيير 
بأصل الرابطة، يقول الرب سبحانه: 
ْنســاَن بِوالَِدْيــِه مَحََلْتــُه  ْينـَـا اإْلِ }َو َوصَّ
ــُه يف   ــٍن َو فِصاُل ــى  َوْه ــًا َع ــُه َوْهن ُأمُّ
عاَمــنْيِ َأِن اْشــُكْر يل  َو لِوالَِدْيــَك إيَِلَّ 
امْلَصــُر * َو إِْن جاَهــداَك َعــى  َأْن 
ــٌم  ــِه ِعْل ــَك بِ ــَس َل ــا َلْي َك يب  م ــْرِ ُت
ــا  ْني ــام يِف الدُّ ــام َو صاِحْبُه ــا ُتطِْعُه َف
ــاَب  ــْن َأن ــبيَل َم ــْع َس بِ ــًا َو اتَّ َمْعُروف
ــام  ــْم بِ ــْم َفُأَنبُِّئُك ــمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُك إيَِلَّ ُث
لقمييان  )سييورة  َتْعَمُلــوَن{.  ُكنُْتــْم 

)15  -14/

* الطاعة.. وصية وليست حكاًم
بطاعيية  اإلسييام  يأميير  مل 
باإلحسييان  أوصييى  بييل  الوالدييين 
إليهمييا. ميين هييذا املنطلييق ناحييظ ان 
اهلل تعاىل حن يتحدث عن اإلحسان 
يف بعض اآليات الكرمية فأن صيغة 
احلييث علييى اإلحسييان تأتييي بصييورة 
»وصية« وليس بصيغة »االمر« كما 
هييو احلييال مثييا حيين يأميير بالصيياة 

والصيييام، مليياذا؟
بالقيييم  تتصييل  الوصييية  لعييل   
الييي هييي حمتييوى االحييكام، فتكييون 
توجيهييًا عامييًا، بينما يعييرب عن النظام 
الذي هو منهج تطبيق القيم باحلكم 
واالميير، فيياذا جيياء التعبيير باحلكييم، 
فابييد ميين االلتييزام بييه حبذافييره، 
ولكيين اذا جيياء التعبيير بالوصييية، فان 
ذلييك يعييي تطبيق القيميية والوصول 
العييرف  يييراه  منهييج  أي  عييرب  اليهييا 

مناسييبًا. 
االسييام  يأميير  مل  مليياذا  امييا 
فييرق  فهنيياك  الوالدييين..؟  بطاعيية 
واإلحسييان،  الطاعيية  بيين  كبيير 
فاإلحسييان ينبعييث ميين اليييد العليييا 
باالسييتقال  االحسيياس  بدافييع 
والقييدرة، وصاحييب اإلحسييان يقييدر 
قييدر ميييارس  وبييأي  متييى وكيييف 
هييذا االميير، بينمييا الطاعة فهييي حالة 
جنييد  ولذلييك  واخلضييوع،  التسييليم 
القييرآن ال يأميير بالطاعيية، بييل ينهييى 
عنهييا اذا كان فيمييا يرتبط بالشييرك 
بيياهلل عزوجييل: }َو إِْن جاَهــداَك َعى  
َك يب  مــا َلْيــَس َلــَك بِــِه  َأْن ُتــْرِ
ــام{، فالطاعيية، هلل  ــا ُتطِْعُه ــٌم َف ِعْل
االميير،  أولييي  و  عزوجييل وللرسييول 
أمييا الوالييدان، فلهمييا اإلحسييان الييذي 
ال  فيمييا  أمرهمييا  قبييول  يف  يتجّلييى 
 ،)1( والعقييل  الشييرع  أواميير  خيالييف 

سييبحانه:  اهلل  يقييول 
َبنــي   ميثــاَق  َأَخْذنــا  إِْذ  }َو 
َو  اللََّ  إاِلَّ  َتْعُبــُدوَن  ال  إرِْسائيــَل 
)سييورة  إِْحســانًا..{  بِاْلوالَِدْيــِن 
ايضــًا:  وقــال   ،)83/ البقييرة 
ُكــوا  ُتْرِ ال  َو  اللََّ  }..َواْعُبــُدوا 
ــانًا{.  ــِن إِْحس ــْيئًا َو بِاْلوالَِدْي ــِه َش بِ

)36/ النسيياء  )سييورة 
املؤميين  علييى  كان  هنييا؛  ميين 
عاقيية  بأبويييه  عاقتييه  جيعييل  ان 
يتداخلهييا  ان  دون  والعطيياء،  احملبيية 
شييوائب ميين الرفييض او التقديييس، 
وليسييت عاقيية اإلحسييان بالوالدييين 
حمصييورة علييى املؤمنيين منهييم، بييل 
يشييمل غيير املؤمنيين ايضييًا، حيييث ان 
االميير باإلحسييان اليهييم يعييّم املؤميين 
َعييْن  احلديييث  يف  ورد  فقييد  وغييره، 

ٍد َقيياَل: ييِر ْبييِن َخيياَّ ُمَعمَّ
َضييا عليه  َسييِن الرِّ »ُقْلييُت أِلَِبييي احْلَ
اَل  ِإَذا َكاَنييا  ِلَواِلييَديَّ  َأْدُعييو  السييام: 

؟ ييقَّ َيْعِرَفيياِن احْلَ
َقاَل عليه السام:

َعْنُهَمييا،  ْق  َوَتَصييدَّ هَلَُمييا  اْدُع 
َوِإْن َكاَنييا َحيَّييْنِ اَل َيْعِرَفيياِن احَلييقَّ 
صلييى  اهلل  َرُسييوَل  َفييِإنَّ  َفَداِرِهَمييا؛ 
َبَعَثييِي  اهلَل  ِإنَّ  َقيياَل:  وآلييه  اهلل عليييه 

ِباْلُعُقييوِق«.)2(  اَل  ييةِ  مْحَ ِبالرَّ
كمييا ان ميين معانييي اإلحسييان 
اليهمييا، هييو حتمييل اذاهمييا وعييدم الرد 

مبثله، ففي حاالت كرب السن حيث 
وحاجياتهمييا،  متطلباتهمييا  تكثيير 
علييى املييرء ان يقييوم بتلبيتهييا مجيعييًا 
دومنييا كلييل او ملييل، قييال تعيياىل: }َو 
ــاُه  َقــى  َربُّــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا إاِلَّ إِيَّ
ــنَّ  ــا َيْبُلَغ ــانًا إِمَّ ــِن إِْحس َو بِاْلوالَِدْي
ــا  ــا َأْو ِكامُه ــَرَ َأَحُدمُه ــَدَك اْلِك ِعنْ
َفــا َتُقــْل هَلُــام ُأفٍّ َو ال َتنَْهْرمُهــا 
ــام{، )سييورة  ــْوالً َكري ــام َق ــْل هَلُ َو ُق
اإلسييراء /23(، يقول املرجع املدرسييي 

يف هييذا الصييدد:
 »..فيياألب أو األم عندمييا يكييربان 
فتكييون  النفسييية  حالتهمييا  تتغيير 
يسييتطيع  ال  قييد  حبيييث  طلباتهمييا 
االبيين أن يوفرهييا هلما، فعندئذ جيب 
ولييو  ُتييرد طلباتهمييا وال يؤذيييان  أال 
( وهي تعبر عن الضجر،  بكلمة )ُأفٍّ
بييل علييى االبيين أن جييبهمييا بكلمييات 
تبعييث األمييل يف نفسيييهما وحتفييظ 

هلمييا كرامتهمييا«. )3(

* اإلحسان اىل االرحام
الييدور  يأتييي  االبوييين،  وبعييد 
لتقديييم اإلحسييان اىل االقربيين، أي 
اجملتمييع الصغيير ميين حييول االنسييان 
يبييي  ان  املؤميين  فعلييى  قرابيية،  ميين 
عاقتييه مييع هييؤالء ايضييًا علييى نفييس 
االسييس الييي بنييى عاقتييه بأبويييه، 
عاقيية التفضيييل والعطيياء، دون اتباٍع 

اعمييى، او رفييٍض وقطيعيية.
يكييون  االقييارب  اىل  واإلحسييان 
بوصلهييم يف خمتلييف اجمليياالت، ولييو 
القيياء حتييية، يقييول  او  بشييربة ميياء 
ــاَق  ــا ميث اهلل سييبحانه: }َو إِْذ َأَخْذن
ــُدوَن إاِلَّ اللََّ َو  ــَل ال َتْعُب ــي  إرِْسائي َبن
بِاْلوالَِدْيــِن إِْحســانًا َو ِذي اْلُقْربــى  
ُقوُلــوا  َو  امْلَســاكنِي  َو  اْلَيتامــى   َو 
البقييرة  )سييورة  ُحْســنًا{  ـاِس  لِلنَـّ
/83(، وقييال عزوجييل أيضييًا: }إِنَّ اللََّ 
ــاِء  ــان َو إيت ــْدِل َو اإلحس ــُر بِاْلَع َيْأُم
ِذي اْلُقْربــى {. )سييورة النحييل /90(

-------------
1- انظــر »مــن هــدى القــرآن« / ج 
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 على 
املؤمن ان يجعل 

عالقته بأبويه 
عالقة احملبة 

والعطاء، دون ان 
يتداخلها شوائب 

من الرفض 
او التقديس، 

وليست عالقة 
اإلحسان 
بالوالدين 

حمصورة على 
املؤمنني منهم، 

بل يشمل غري 
املؤمنني ايضًا  
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 استفحال 
الطغيان لدى 

االنسان، وبلوغ 
حالة الكرب والتعايل 
على اآلخرين، من 

شأنها ان تؤدي 
باالنسان للتجاوز 

على احلرمات 

* أنور عّزالدين
لعييل اهلييدف األبعييد واألمسييى 
للشييرائع اإلهلييية، والييي اكتملييت 
بالقييرآن الكريييم، هو صنييع اجملتمع 
املتفوقيية  األميييييييييية  الفييييييييييياضل يف 

واملتقدميية.
جمتمييع  هكييذا  تصييور  ميكيين 
العاقييات  تسييوده  حينمييا  اميانييي 
الطيبيية،  واالخيييييييييياق  االجيابييية 
صاحليية،  سييلطة  تنبثييق  وآنييذاك 
ألن القاعييدة العقلييية بهييذا الصييدد 
تؤكييد أنييه »كيفمييا تكونييوا يييوّل 
عليكييم«، هييذه السييلطة الصاحليية 
سييتعن اجملتمييع علييى إستشييراف 
احلق والتمسييك بالصاح ووصوله 

}..َواْلَبَلــُد  املنشييود،  اهلييدف  اىل 
ــِه{  ــإِْذِن َربِّ ــُه بِ ــُرُج َنَباُت ــُب خَيْ يِّ الطَّ

)سييورة االعييراف آييية 58(
وكانييت االنطاقيية العظيميية 
ميين الرسييول األكييرم، صلييى اهلل 
عليه وآله، عندما جاهد حق اجلهاد 
يف سبيل صياغة االمة التوحيدية، 
تييردد  الصياغيية  تلييك  تييزال  وال 

اصداؤهييا يف كل مييكان. 
ومييا عنييد املسييلمن ميين نعميية 
يف العصيير الراهيين، إمنييا هييي شييعبة 

ميين تلييك النعميية الكييربى.
يف »سييورة الفرقييان« اآليات من 

 .)75 -67(
حيييدد القييرآن الكريييم ثاثيية 
أسييس وقيييم يقييوم عليهييا اجملتمييع 

الفاضييل والناجييح:

* األساس االول: 
النظام االقتصادي 

أحييد  ُيعييد  االقتصيياد  ان  مبييا 
الشييعوب  لييييييييييدى  احلييياة  اركان 
والييدول، فييان االسييام يقييدم صورة 
متكامليية لاقتصيياد الناجييح الييذي 
يكييون فيييه الفييييييييييرد واجملتمييع يف 
حببوحيية ميين العيييش الكريييم، وفق 
القاعييييييييييدة القرآنييية: }ال تظلمون 
والقيييييييييييييييييياعدة  تظلمــون{،  وال 
الفقهية: )ال ضرر وال ضرار( ومن 
ابييرز مقومات االقتصاد الناجح، هو 
تكريييس ثقافيية اإلنفيياق بيين افييراد 

اجملتمييع. 

المجتمع الفاضل في القرآن الكريم
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واالنفيياق ال ُيقصييد بالضييرورة 
دائمييًا أعطيياء املبالييغ املالييية للفقراء، 
واسييعة  أبعيياد  اىل  ينصييرف  إمنييا 
يف حييياة الفييرد واجملتمييع، لييذا جيياء 
املقدسيية  القيميية  هلييذه  التنظيييم 
ِذيــَن إَِذا  ميين خييال التقويييم.. }َوالَّ
وا َوَكاَن  ُفــوا َومَلْ َيْقــُرُ َأْنَفُقــوا مَلْ ُيرْسِ
َبــنْيَ َذلـِـَك َقَواًما{.)سييورة الفرقان 
آييية 68( ويبييدو ان ال حدود شييرعية 
ملييدى اإلسييراف واإلقتييار يف أغلييب 
احليياالت، ألن اهلل تعاىل، جعل عقل 
االنسييان هييو الييذي حيييدد طبيعيية 
اإلسييراف واإلقتييار، وهييذه األهلييية 
ميين  ُتعييد  التقويييم  علييى  والقييدرة 
صفييات »عبيياد الرمحيين« الييي جاءت 

يف سييياق اآليييات املبيياركات.
هنا يبدو اننا أمام عملية توازن 
يف التصرف والسييلوك، وفق ميزان 
ميين احلكمة، فالتصرف احلكيم يف 
مسألة العطاء ُيعد من عوامل جناح 
النظييام االقتصادي السييليم، مبعنى 
أن االسييام يهدف اىل تربية الفرد 
الصيياحل يف أجييواء جمتمييع صيياحل، 
فاضييل،  اقتصييادي  نظييام  وضميين 
الييذي  هييو  النظييام  هييذا  مثييل  ألن 
نظييراً ألن  يضميين حييياة سييليمة، 
النظييام االقتصييادي يؤثيير مباشييرة 
علييى حييياة الفييرد واجملتمييع، حتييى 
أن كثييراً ميين تصرفييات الفييرد يف 
احلييرب والسييام تعييود يف حقيقتهييا 

اىل افييرازات النظييام االقتصييادي. 
فحينمييا يستشييري الطمييييييييييع 
واالحتييكار والغييييييييييش وأكل املييال 
احلرام، من جهة، ومن جهة اخرى 
لتحقيييق  االنفيييييييييياق  التطييّرف يف 
اهييداف غيير نبيليية، الميكيين تصييور 
حييياة اجتماعييية هانئيية للناس، وما 
هييذا االضطييراب احلاصييل يف عييامل 
االقتصيياد، حيييث النيياس يف العييامل، 
بيين آكل ومأكييول، إال دليييل على 

الفوضييى والضييياع. 

* االساس الثاين: االنسان
انتهيياك  بيين  عاقيية  هنالييك 
حرمييات االنسييان يف نفسييه ومالييه 
وعرضه، وبن الشييرك باهلل تعاىل.. 

هييذا مييا تبينييه لنييا اآلييية الكرمييية يف 
سييياق احلديييث عيين معييامل اجملتمع 
ِذيــَن اَل  الفاضييل، و"عبيياد اهلل" }الَّ
َيْدُعــوَن َمــَع اللَِّ إهَِلًــا َآَخــَر َواَل 
َم  َحــرَّ تِــي  الَّ النَّْفــَس  َيْقُتُلــوَن 
اللَُّ إاِلَّ بِاحْلَــقِّ َواَل َيْزُنــوَن َوَمــْن 
َيْفَعــْل َذلِــَك َيْلــَق َأَثاًمــا{. )سييورة 

الفرقييان آييية 68(
االنسييان  أن  الواضييح  وميييييييييين 
مهمييا  حمييرم   - اهلل  شييرع  يف   -
وانتميياؤه  ومذهبييه  عنصييره  كان 
اجلغرايف، فاحلرمة سارية يف كل 
االحييوال، إال ان يعمييد هييذا االنسييان 
نفسييه اىل انتهيياك هييذه احلرميية، 
فيكييون عقابييه اسييتاب احلييياة منه، 
مبعنييى أن احلييق هييو الييذي يشييّرع 

مييدى حرميية احلييياة والنفييس.
لكيين كيف يؤدي الشييرك باهلل 
اىل االنييزالق حنييو القتييل واالعتداء 

على االعراض واسييتاب االموال؟
رغييييييييييم ختصيييص القييييييييييرآن 
الكريييم آيييات كثييرة جييداً ملوضييوع 
الشييرك وعبييادة غيير اهلل، إال ان هييذا 
اهتمييام  بكبيير  املوضييوع مل حيييظ 
والباحثيين  الدارسيين  قبييل  ميين 
ألن  ذلييك  القرآنييي،  الشييييييييييأن  يف 
احلييكام الطغيياة، ال جيييدون حرجييًا 
وعيين  التوحيييد  عيين  احلديييث  يف 
اجيابيييات الدييين، ولكنهييم يف الوقت 
ذاتييه يتوقفييون عنييد احلديييث عيين 
احملرمييات واحلييدود اإلهلييية، ألنهم 
يف  احلديييث  يييرون  احلقيقيية  يف 
بسييلطتهم  مساسييًا  الثانييي  الشييّق 

السياسييية. ومصاحلهييم 
االمييام  عيين  احلديييث  يف  جيياء 
الصادق، عليه السام، »إن بي أمية 
أطلقييوا للنيياس تعليييم اإلميييان، ومل 
أذا  لكييي  الشييرك،  تعليييم  يطلقييوا 

محلوهييم عليييه مل يعرفييوه«. )1(
ينهييى  معاوييية  كان  وهكييذا 
الصحابييي اجلليييل أبييا ذر الغفيياري، 
ميين تيياوة اآلييية الييي متّسييه عنييد 
قصره يف الشييام، فقد كان منهجه 
مصداقييًا لآلييية الكرمية الييي تنهى 
عيييييييييين اكتنيياز الذهييب والفضيية، 
وتهديييد أولئييك الذييين الينفقونهييا 

يف سييبيل اهلل، بعييذاب أليييم ..
وللحقيقيية نقييول: اننييا مثقلون 
بالثقافات الشييركية الي متيل بنا 
اىل حتاشييي احلديييث عيين الشييرك، 
الن هييذا النييوع ميين احلديييث غالبييًا 
ميين  وبعضييًا  افكارنييا  ميييّس  مييا 
ممارساتنا، أما احلديث عن االميان 

فليييس فيييه بييأس عندنييا. 
خطييرة  ظاهييرة  ُيعييد  وهييذا 
يف الثقافيية العاميية، بييل هييو سييبب 
لعشييرات االحنرافييات الييي ينزلييق 

حنييو البشيير.
ولكيين مييا هييو الشييرك؟ ومييا هييي 

حقيقته؟
واضييح ان ميين يسييجد للصنييم 
مشييرك، وميين يعتقييد بإلييه مييع اهلل 
مشييرك أيضييًا، وميين يؤميين بعييدم 
الفييارق بيين اخلالييق واملخلييوق، وأن 
كليهمييا أزلييي، فهو االخر مشييرك. 
ثييم هنالييك شييرٌك خفييّي يصيياب بييه 
املييرء اذا اعتمييد غيير اهلل، أو مييارس 
الرييياء. وميين ذلييك ايضييًا، الطاعيية 
الييرب  لغيير اهلل ، ولغيير ميين أميير 
بطاعتييه، كأن ان يسييّلم االنسييان 
أمره لشيء ما أو قانون ما، او حزب 

. ما
الطاعيية  تكييون  قييد  باملقابييل؛ 
مثييل  تعيياىل،  اهلل  لطاعيية  امتييداداً 
طاعة الرسول واألئمة املعصومن، 
عليهم السام، ومن بعدهم العلماء 
الربانييين والوالدييين. وال ريييب أن 
اكثيير البيياء الذي حيّل باملسييلمن 
يف  االسرسييال  بسييبب  هييو  اليييوم، 
طاعيية غيير اهلل، وال فييرق بيين ان 
وتعاليمييه  اهلل  أواميير  املييرء  يهجيير 
بداعييي هييوى النفييس ميين جهيية، او 
االسييتجابة  وبيين  وتكييرّب،  غييرور 

لشييهوة ضاغطيية او ميياٍل مغيير..
حقيقيية؛  اىل  يقودنييا  وهييذا 
امللقيياة علييى عواتييق  املسييؤولية  أن 
قييادة املسييلمن عظيميية جييداً، وهييي 
السعي لتطهر االمة من هذا النوع 
ميين الطاعيية وااللتييزام، لييذا ميكننييا 
ماحظيية مصاديييق اآلييية الكرمييية 
ِذيــَن اَلَيْدُعوَن  اآلنفيية الذكيير؛ }الَّ
ــَر..{، يف العلميياء  ــا َآَخ ً ــَع اللَِّ إهَِل َم

33

 حينما 
يستشري الطمع 
واالحتكار والغش 

وأكل املال 
احلرام، من 
جهة، ومن 
جهة اخرى 

التطّرف يف 
االنفاق لتحقيق 

اهداف غري نبيلة، 
الميكن تصور 

حياة اجتماعية 
هانئة 



اضاءات تدبرية

 أهم صفة 
ينبغي ان يتحّلى 
بها املؤمن يف 

تربية ابنائه وأداء 
دوره الرسايل يف 

جمتمعه حتى 
يكون إمامًا لهم، 
هي صفة الصرب 

والتأّن، وعدم 
التسرع يف اتخاذ 

املواقف مما 
ميكن ان يضيع 

فرص النمو 
والتقدم 

فهييؤالء  الرسييالين،  والقييادة 
النظييام  علييى  التمييرد  اليريييدون 
االجتماعييي، إمنييا ال خيضعييون هلذا 

النظييام بصييورة مطلقيية. 
يبقييى السييؤال هنييا؛ مليياذا مجعييت 
املوبقييات  هييذه  الكرمييية،  اآلييية 
الثيياث يف حزميية واحييدة؛ الشييرك، 

القتييل، الزنييى...؟
الطغيييان  اسييتفحال  إن 
لييدى االنسييان، وبلييوغ حاليية الكييرب 
والتعالييي على اآلخرين، من شييأنها 
ان تييؤدي باالنسييان التجيياوز علييى 
احلرمييات واحلقييوق. هييذا التجيياوز 
رمبييا ينصييرف عنييد البعييض علييى 
مباشيير.  بشييكل  املشييينة  االعمييال 
بالضييرورة  يكييون  ليين  فالقتييل 
التصفييية اجلسييدية والقضيياء علييى 
حييياة انسييان، كمييا الزنى ليين يكون 
امييرأة،  جسييد  انتهيياك  بالضييرورة 
عديييدة  لانتهيياك مصاديييق  إمنييا 
الشييخصية  قتييل  مثييل  واقعنييا،  يف 
والسييمعة، ودفييع املييرأة لفعييل كل 
شيييء للحصييول علييى فرصيية عمييل 
او حتقيييق حاجيية ماّسيية هلا، فتكون 
نهبييًا للنظرات اخلائنة واملضايقات، 
ومييا أكثيير مييا نعاني هييذه الظاهرة 

جمتمعاتنييا. يف  املؤسييفة 

* االساس الثالث: الصرب
اآليييات  يف  التسلسييل  ضميين 
»عبيياد  صفييات  حييول  الكرمييية 
ليكييون  الصييرب،  يأتييي  الرمحيين«، 
احملطيية االخييرة خلطييوات يرفعهييا 
االنسييان حنييو الفيياح والسييمو علييى 
وصييواًل  واجملتمييع،  الفييرد  صعيييد 
اىل بنيياء اجملتمع الفاضل. }ُأوَلِئَك 
وا  َصــَرُ بِــاَم  اْلُغْرَفــَة  جُيْــَزْوَن 
ــَاًما{.  ــًة َوَس ــا حَتِيَّ ــْوَن فِيَه َوُيَلقَّ
هذا الصرب يأتي بعد  خطوة »التوبة«، 
ــُه  }َوَمــْن َتــاَب َوَعِمــَل َصاحِلـًـا َفإِنَّ
وبعييد  َمَتاًبــا{.  اللَِّ  إىَِل  َيُتــوُب 
خطييوة احلييذر ميين »شييهادة الييزور«، 
وَر  الــزُّ َيْشــَهُدوَن  اَل  ِذيــَن  }َوالَّ
وا ِكَراًمــا{.  ْغــِو َمــرُّ وا بِاللَّ َوإَِذا َمــرُّ
االميانييية«،  »البصييرة  ومرحليية 
ـِـْم  ــُروا بَِآَيــاِت َرهبِّ ِذيــَن إَِذا ُذكِّ }َوالَّ

ــا{.  ــامًّ َوُعْمَياًن ــا ُص وا َعَلْيَه ــرُّ مَلْ خَيِ
ومرحلة »طلييب الذرية الصاحلة«، 
نَــا َهــْب َلنَــا  ِذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ }َوالَّ
َة َأْعــنُيٍ  اتِنَــا ُقــرَّ يَّ ِمــْن َأْزَواِجنَــا َوُذرِّ

َواْجَعْلنَــا لِْلُمتَِّقــنَي إَِماًمــا{.
املراحييل  هييذه  ميين  املاحييظ 
بشييكل  جيياءت  الييي  واخلطييوات 
متتابييع، أنهييا ترسييم لنييا »خارطيية 
الفاضييل  اجملتمييع  حنييو  طريييق« 
الصاحليين.  االفييراد  ميين  املتشييكل 

؟ كيييف
ان فطييرة االنسييان تبقييى فضيياًء 
نقّيييًا النعييكاس سيينن اهلل تعيياىل يف 
خلقييه عليهييا، وميين هنييا فهييي تظييل 

تبحييث عيين أمرييين أساسيين:
االول: التكامييل والنمييو )جلييب 

املنفعيية(.
الثانييي: جتّنييب االخطييار )دفييع 

الضييرر(.
ويف  النمييو،  يريييد  الفييرد  إذ 
الوقت نفسييه ال يريد الضرر، ولكن 
كيييف حيصييل البشيير علييى هذييين 

املطلبيين؟
بالعمييل والدعيياء معييًا.. فييرى 
املؤمنيين ال يكتفييون بالعمييل والهييم 
فييان  هنييا  ميين  بالدعيياء،  يكتفييون 
املطلبيين،  كا  حتقيييق  جزاءهييم 
فهييم جيييزون »الغرفيية« وجيييزون 

القياميية. يييوم  بالتحييية والسييام 
البيييت  فهييي  الُغرفيية،  أمييا 
الرفيع والكيان السامي. ومن حيث 
الصييورة املادييية، فييان الغرفيية يييراد 

بهييا ذلييك البنيياء املشييّيد.
هييؤالء  جُيييزى  مليياذا  ولكيين 

هييذه..؟ غرفيية  وأي  الغرفيية؟ 
إنهييا غرفيية يف الدنيييا، وغرفيية 

يف اآلخييرة. 
فهييي  الدنيييا،  يف  الييي  فأمييا 
مهبييط الرمحيية االهلييية، وهييي ميين 
الناحييية االجتماعييية متثييل جممع 
هييذه  ان  ويبييدو  املؤمنيية،  األسييرة 
الغرفيية هييي اسييتجابة لدعائهييم يف 
نَاَهْب  ــوَن َربَّ ِذيَن َيُقوُل الدنيييا: }َوالَّ
َة  ــرَّ ــا ُق اتِنَ يَّ ــا َوُذرِّ ــْن َأْزَواِجنَ ــا ِم َلنَ

 } ــنُيٍ َأْع
واجلمييع هييذا أحييد أوجييه اهلبيية 

جتسيييد  النييه  املرجييوة،  اإلهلييية 
االميانييي.  للتسلسييل  مثالييي 

أمييا الُغرفيية يف اآلخييرة، فهييي 
مقام سييام جيتمع فيه ابناء األسييرة 
يقييول  اهلل، حيييث  بييإذن  االميانييية 
َبَعْتُهــْم  ِذيــَن َآَمنُــوا َواتَّ تعيياىل: }َوالَّ
هِبِــْم  َأحْلَْقنَــا  بِإِيــاَمٍن  ُتُهــْم  يَّ ُذرِّ
ــْم ..{. وهكييذا فييان دعوتهييم  َتُه يَّ ُذرِّ
يف الدنيييا باجتميياع اسييرتهم علييى 
التقييوى، تتجسييد يف اآلخييرة ايضييًا 
حيييث يلتئييم الشييمل علييى مائييدة 

الرمحيية اإلهلييية.
حقيقيية  نكتشييف  هنييا  ميين 
كبييرة وهاميية من القييرآن الكريم؛ 
وانييه  االخيياق  سيييد  الصييرب،  بييأن 
االسييرة  بنيياء  يف  االسيياس  املعيييار 
إماميية  اىل  املبييادرة  ويف  الفاضليية، 
املتقيين، ويف مواجهييات التحديييات. 
فالصييرب، صييرٌب علييى األذى، وصييرٌب 
على الشهوات، وصرٌب على مواصلة 

العمييل الصيياحل. 
وعليييه؛ فييان أهييم صفيية ينبغييي 
تربييية  يف  املؤميين  بهييا  يتحّلييى  ان 
يف  الرسييالي  دوره  وأداء  ابنائييه 
جمتمعييه حتييى يكييون إمامييًا هلييم، 
هييي صفيية الصييرب والتأّنييي، وعييدم 
التسييرع يف اختاذ املواقف مما ميكن 
ان يضيييع فييرص النمييو والتقييدم.

قائييد  ان  القييول:  ميكيين  لييذا 
االسييرة الناجحيية هييو قائييد االميية 
نييواة  االسييرة  اذ  ايضييًا،  الناجحيية 
تنطييق احلركيية  اجملتمييع ومنهييا 
االجتماعييية  الدوائيير  باجتيياه 
حكييى  ولذلييك  اتسيياعًا،  االكثيير 
ربنييا تعيياىل عيين عبيياد الرمحيين، أنييه 
يدعونييه ان تكييون هلييم ميين أزواجهم 
وذرياتهييم قييرة أعيين، وأن جيعلهييم 
االنسييان  فييكأن  إمامييا،  للمتقيين 
القائييد يعييد اجملتمييع كلييه مبنزليية 
أسييرته وعائلته، وهذا ما حيتاج اىل 

صييرب وأنيياة وسييعة صييدر.
* مقتبييس ميين كتيياب »بينييات 
ميين فقييه القييرآن - سييورة الفرقييان«

---------------
)1( - األصــول مــن الــكايف: 

ج2 ص415



 
* قاسم الكرعاوي 

القــرآن الكريــم نــور ومــن يتمســك هبــذا النــور لــن يضل 
ــائر  ــس كس ــرآن لي ــم ان الق ــا ان نفه ــا علين ــن هن ــدا، وم أب
ــد،  ــرم حمم ــا االك ــى نبين ــزل ع ــو كام الل املن ــل ه ــب ب الكت
ــه  ــامم ب ــا االهت ــب علين ــذا جي ــلم، ل ــه وس ــه وآل ــى الل علي ص
والعمــل باحكامــه لنكــون اول مــن عمــل بالقــرآن العظيــم، 
بالفوائــد  لنحظــى  املجــاالت،  كل  يف  يطبقــه  مــن  أول  و 

ــة.  ــة العظيم احلضاري
واالحاديــث  القرآنيــة  اآليــات  ان  نجــد  هنــا؛  مــن 
ــه يف كل  ــم القــرآن والرجــوع الي ــات تؤكــد عــى تعّل والرواي
ــف  ــايف واع مثق ــل ثق ــا جي ــح عندن ــرٍة ،وليصب ــرٍة وكب صغ
ولكــي نتحصــن ونتســلح بالقــرآن واهدافــه وقيمــه وافــكاره 
ــدي  ــع ليهت ــامل امج ــل اىل الع ــله الل عزوج ــذي ارس ــوره ال ون
ــه  ــى الل علي ــرم، ص ــول األك ــى الرس ــزل ع ــا ان ــو م ــه ،وه ب
ــد أن  ــور، بي ــام اىل الن ــن الظ ــة م ــرج األم ــي خي ــه، لك وآل

ــن  ــيء ع ــض ال ــدًا بع ــراه بعي ــه ن ــذي نعيش ــع ال الواق
القــرآن. وكــام نــرى اليــوم ونشــاهد مــدى عمــق 
القــرآن وتأثــره عــى العــامل امجــع والــكل ينعــم 

ــى  ــة الت ــة القليل ــم إال الفئ ــرآن الكري ــدي بالق ويت
ــتضيئوا  ــدوا ومل يس ــا ومل يت ــى اعقاهب ــت ع انقلب

ــي. ــور االهل ــذا الن هب
ــى  ــذي يبق ــون وال ــا راحل ــم انن ــن نعل نح
مــن بعدنــا ذريتنــا ،لــذا نحــن مســؤولون عنهــم، 

ــم،  ــه هل ــا نورث ــم م ــل يف أه ــؤولية تتمث ــذه املس وه
وهــو القــرآن الكريــم، وهــو الدســتور واملعجــزة 

ــه  ــل ،علي ــم اخللي ــي الل إبراهي ــدة، وكــام جعــل نب اخلال
ــوا  ــم ورث ــه، أي اهن ــَا يف عقب ــد تراث ــام ، التوحي الس

االيــامن والتوحيــد منــه، يقــول تعــاىل: }وجعلهــا كلمــة 
ــون{.  ــم يرجع ــه لعله ــة يف عقب باقي

روي ، عــن ســعد بــن معــاذ أن النبــي )ص( قــال: 
»مــا مــن رجــل علــم ولــده القــرآن إال تــوج الل أبويــه يــوم 
ــام«. ــاس مثله ــر الن ــني مل ي ــيا حليت ــك وكس ــاج املل ــة بت القيام

ــا  ــاذ اكبادن ــا واف ــا واوالدن ــم اجيالن ــب ان نعل ــذا جي  ل
بالقــرآن  املتمســكني  مــن  ،ونجعلهــم  الكريــم  القــرآن 
والعاملــني بــه يف حياهتــم اليوميــة، لكــي يكــون هلــم خارطــة 
طريــق نحــو التقــدم يف اصــاح انفســهم أوالً و أهليهــم 

ــوات  ــال اخلط ــن خ ــك م ــَا. وذل ــع ايض ــم واملجتم وأقارهب
ــة:  التالي

ــهم،  ــن نفوس ــه م ــم ،ونقرب ــرآن إليه ــب الق 1- أن نحب
باالســاليب املقبولــة مثــل الرغيــب والتحفيــز، فاهلديــة 
التقديريــة والكلــامت الطيبــة تــرك اثــرًا طيبــًا يف نفــس الطفــل 

ــم. ــرآن الكري ــو الق ــذب نح ــه ينج وجتعل
ــم  ــر، ث ــن العم ــنني األوىل م ــم يف الس ــعي للتعلي 2- الس
بــذل مــا بوســعنا مــن الوقــت واملــال، وحتــى الراحــة التــي 
هــي عزيــزة عــى البعــض مــن اآلبــاء واالمهــات، فهــذه بحــد 
ذاهتــا تؤكــد أمهيــة القضيــة لــدى الطفــل، مــا جيعلــه منجذبــًا 

اكثــر. 
ــر يف آيــات الل ،وكيفيــة االســتفادة منهــا  3- تعليــم التدّب
،وحتويــل القــرآن يف أنظارهــم إىل بصــرة وعــرة يكرســوهنا يف 

حياهتــم ويعــودون إليهــا يف كل وقــت وحــني. 
القــرآن  يف  التدبــر  أمهيــة  نفوســهم  يف  نغــرس  ان  أي 
الكريــم ، انطاقــًا مــن قولــه تعــاىل: }أفــال يتدبــرون 
القــرآن أم عــى قلــوب أقفاهلــا{. بمعنــى ال يكــون هــّم 
القــارئ الوصــول إىل آخــر الســورة أو يكــون هدفــه 
القــراءة فقــط ،بــل جيــدر بــه التعّمــق والوصــول إىل 
ــذي  ــاء ال ــور الوض ــدس والن ــر املق ــك اجلوه ذل
يضــع  ان  ينســى  وال  كلامتــه  يف  الل  أودعــه 
نصــب عينيــه احلديــث الريــف املــروي عــن 
اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،حيــث قــال: 
ــم ال  ــه ،ولكنه ــه يف كام ــى الل خللق ــد جت »لق

ــرون«. يب
وهبــذه الطــرق وغرهــا نجعــل القــرآن الكريــم 
ــامتهم  ــك س ــد ذل ــن عن ــا، فنضم ــتمرَا يف أعقابن مس
ايضــَا  ،ونضمــن  وإيامهنــم  واســتقامتهم  املعنويــة 
خاصنــا مــن مســاءلة الــرب لنــا يــوم القيامــة ،إذ كلــام 
قــرأ أوالدنــا كتــاب الل أو اســتفادوا أو أفــادوا منــه ،كان 
لنــا يف ذلــك حســنات ،حتــى وإن كنــا قــد غادرنــا الدنيــا، 
وكــام قــال رســول الل، صــى الل عليــه وآله، »من ســّن ُســنة 
حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل هبــا إىل يــوم القيامــة«. 
وهكــذا حيثنــا الرســول االكــرم، عــى عمــل اخلــر و العلــم 
والتعلــم واالهتــامم بتشــجيع اوالدنــا للعمــل بالقــرآن والســنة 
الريفــة ، ويكونــوا مــن التالــني للقــرآن الكريــم واملتدبريــن 

ــه. والعاملــني ب
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 * الشيخ ماجد الطريف 
إن عملييية بنيياء اجملتمييع املتكامييل 
ال تتييم إال عيين طريييق جمموعيية ميين 
اخلطييوات اإلصاحييية الي تؤدي إىل 
مسييار صحيييح، ليصييل إىل مرحليية 
التكامييل االنسيياني الييي أرادهييا البييارئ 
جنييد  هنييا  ميين  لإنسييان.  وجييل  عييّز 
ضييرورة تواجييد امُلصليييييييح أو املرشييد 
للمراحييل  الطريييق  ُيضيييء  الييذي 
املطلوبيية حنييو اإلصيياح، ويف نفييس 
الوقييت حتصيين اجملتمع ميين خماطر 
اإلحنرافييات. لذا ميين حكمة اهلل تعاىل 
و رمحتييه علييى خملوقاته بأن ال خيلو 
زمييان من حجة علييى هذه اجملتمعات. 
قييال أميير املؤمنيين ،عليييه السييام: »ال 
ختلييو األرض ميين قائييم حبجيية اهلل 
إما ظاهر مشهورا وإما خائف مغمورا 
لئييا تبطييل حجييج اهلل و بيناتييه«، لييذا 
منييذ نييي اهلل آدم، عليييه السييام، إىل 
أعبيياء  االنبييياء  حتّمييل  هييذا،  يومنييا 
الرسيياالت اإلهلية - اإلصاحية، على 

طييول الفييرات الزمنييية الييي عاشييها 
االنسييان، حتى ظهور اإلسام على يد 
النييي األكييرم، صلييى اهلل عليييه وآلييه، 
واسييتمرت املسييرة بقيييادة االمام علي 
ابيين أبييي طالييب ،عليييه السييام، ثم من 
بعده ابناه احلسيين، واحلسيين، عليهما 
السييام، حيييث ضحييى االمام احلسيين 
العظيميية  التضحيييات  وقييدم  بدمييه، 
لضمييان اسييتمرارية مسييرة اإلصيياح 
الييي بدأهييا جييده املصطفييى، صلييى اهلل 

عليييه وآلييه.

* التواصل الرسايل يف املسرة
املسييرة  أن  نعييرف  هنييا  ميين 
اإلصاحييية، الييي هلييا مسيية التغييير 
الشييامل واملتكامييل، هلييا ايضييًا صفيية 
تعاقييب  مييع  والتواصييل  الدميوميية 
الزميين واالجيييال، ألنهييا حتمييل اهدافًا 
للبشييرية  تريييد  سييامية،  انسييانية 
مجعيياء اخليير والسييعادة واألمييان، فييا 
آدم  النييي  يريييده  كان  مييا  خيتلييف 
وميين بعييده االنبييياء العظييام، عليهييم 

السييام، عما اراده الني اخلامت، واهل 
بيته، عليهم السييام، من حيث جوهر 
الرسييالة وغايتهييا النهائييية، وهييي بنيياء 

واالنسييان. اجملتمييع 
اإلمييام  ثييورة  واجهييت  لقييد 
االحنييراف  السييام،  عليييه  احلسيين، 
الييذي حييدث يف األميية اإلسييامية بعييد 
اهلل  صلييى  األكييرم،  الرسييول  وفيياة 
عليه وآله، إذ أصبحت غر قادرة على 
التمييييز بيين احلييق و الباطييل كمييا 

يقييول، عليييه السييام: 
»النيياس عبيييد الدنيييا والدين لعق 
دّرت  مييا  حيوطونييه  ألسيينتهم  علييى 
معايشييهم فييإذا حمصييوا بالبيياء قييل 
الديانييون«، مبعنييى أنييه رمبييا يتعامييل 
بعييض النيياس مييع الدييين والقيم كما 
يتعاملييون مع املابييس الي يرتدونها، 
خيلعونهييا  شيياؤوا  وقييت  أي  يف 
مييا أصطدمييت  إذا  بعيييدًا،  ويرمونهييا 
مييع مصاحلهييم كمييا يف قولييه تعيياىل: 
ــَى  ــُد اللََّ َع ــْن َيْعُب ــاِس َم ــَن النَّ }َوِم
ــَأنَّ  ــْرٌ اْطَم ــُه َخ ــإِْن َأَصاَب ــْرٍف َف َح

 واجهت 
ثورة اإلمام 

احلسني، عليه 
السالم، االنحراف 

الذي حدث يف 
األمة اإلسالمية 

بعد وفاة الرسول 
األكرم، صلى 

اهلل عليه وآله، 
إذ أصبحت غري 

قادرة على 
التمييز بني احلق 

و الباطل 

النهضة اإلصالحية 
للحسين "عليه السالم" وتجارب األنبياء
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ــَى  ــَب َع ــٌة اْنَقَل ــُه فِْتنَ ــِه َوإِْن َأَصاَبْت بِ
ْنَيــا َواآْلَِخــَرَة َذلـِـَك  َوْجِهــِه َخــرِسَ الدُّ
اُن امْلُبـِـنُي{، )سييورة احلج/  ُهــَو اخْلرُْسَ
11(، لييذا أراد، عليييه السييام، ميين خييال 
نهضتييه املباركيية أن يصلييح اجملتمييع 
ميين خييال الثّلة الطيبيية والواعية من 
اصحابييه، وليكونييوا منوذجييًا حيتييذى 
بييه علييى ميير االجيييال، ألنييه لييو صلييح 
الفرد صلح اجملتمع، ومن خال ذلك 

يتمخييض القييادة الصاحلييون. 
احلييركات  إىل  نظرنييا  لييو  و 
اإلصاحية لألنبياء السابقن، عليهم 
االمييام  اىل حركيية  وايضييًا  السييام، 
احلسيين ،عليه السييام، لوجدنا حلقة 
الفكيير  يف  االلتقيياء  ونقطيية  الوصييل 
واهلييدف الييذي نهييض ميين اجلييه، عليييه 
السييام، وبيين مييا قييام به االنبييياء، مثل 
نييوح ، وموسييى ، وحييييى ، وإبراهيييم، 
هييذا التواصييل يبينييه لنييا االمييام ،عليييه 
السييام، ميين خييال حديثييه لعبييد اهلل 
مكيية  ميين  عنييد خروجييه  ابيين عميير، 
املكرمة: »يا عبد اهلل إن من هوان الدنيا 
علييى اهلل أن رأس حييييى بيين زكريييا 
يهييدى لبغييي ميين بغايييا بييي إسييرائيل 
وأن رأسييي يهييدى لبغييي ميين بغايييا بي 
أمييية«. لييذا البييد ميين التدقيييق والتأّني 
يف اختيييار احلركيية اإلصاحييية قبل 
االنضمييام اليهييا والعمييل ضمنهييا، وقييد 
أكييد لنييا االمييام، عليييه السييام، مبييدأ 
احلرييية يف االختيييار بعقييل وحكميية، 
حيث قال: »إن مل يكن لكم دين فكونوا 
أحييراراً يف دنياكييم..«، فقييد خلييق اهلل 
اإلنسييان حييراً وعبييداً هلل، وليييس عبييداً 
لنظره االنسييان، وبذلك يكون جديراً 
خبافة اهلل يف األرض، أواًل؛ ثم نكون 
جديرييين بالعمييل علييى تطبيييق سيينن 
باملعييروف  نأميير  بييأن  أرضييه  يف  اهلل 

وننهييى عيين املنكيير ثانيييًا.

* مسؤولية اإلصالح، جاعية
انطاقييًا ميين احلديييث الشييريف: 
املؤميين«. جديييٌر  »املؤميين مييرآة أخيييه 
بنييا أن نطبييق قييول رسييول اهلل، صلييى 
اهلل عليييه وآلييه: »كلكييم راع وكلكييم 
مسييؤول عيين رعيتييه«، فيياألب مسييؤول 
عيين  مسييؤول  واملعلييم  بيتييه،  عيين 
تامذتييه، واملدير مسييؤول عيين إدارته، 
واحلاكييم مسييؤول عيين شييعبه ومييا 
أئتمنييه عليييه، وهكييذا سييائر الدوائيير 
املشييكلة للمجتمييع والدوليية، كمييا ان 

املسييؤولية تكييون خاصيية علييى علميياء 
بييان  العلمييية  احلييوزة  وابنيياء  الدييين 
يكونوا خر مبلغن للشريعة اإلهلية، 
ويكونييوا مصييداق اآلييية الكرمييية على 
لسييان نبينييا األكييرم، صلييى اهلل عليييه 

وآلييه: 
َريبِّ  ِرَســااَلِت  ُغُكــْم  }ُأَبلِّ
ــنٌي{. )سييورة  ــٌح َأِم ــْم َناِص ــا َلُك َوَأَن

 )68/ األعييراف 
اآليييات  ميين  العديييد  وهنالييك 
القرآنييية الييي تؤكييد وجييوب الدعييوة 

وتعيياىل:  تبييارك  اهلل  إىل 
ْكَمــِة  ــَك بِاحْلِ }اْدُع إىَِل َســبِيِل َربِّ
ــي  تِ ــْم بِالَّ ــنَِة َوَجاِدهْلُ ــِة احْلََس َوامْلَْوِعَظ
ــُم  ــَو َأْعَل ــَك ُه ــُن إِنَّ َربَّ ــَي َأْحَس ِه
بَِمــْن َضــلَّ َعــْن َســبِيِلِه َوُهــَو َأْعَلــُم 
بِامْلُْهَتِديــَن{، )سييورة النحييل /26(، أي 
أن وجوب حكم الدعوة على الرسييول، 
صلى اهلل عليه وآله، من حيث االحكام 
العاميية ال اخلاصيية ويتعييدى الوجييوب 
آمنييوا  و  اتبعييوه  الذييين  املؤمنيين  إىل 
برسييالته االسييامية كمييا يف اآليتن 
ــَك َعــْن َآَياِت  نَّ التاليتيين: }َواَل َيُصدُّ
اللَِّ َبْعــَد إِْذ ُأْنِزَلــْت إَِلْيــَك َواْدُع إىَِل 
ــنَي{،  ِك ــَن امْلُْرِ ــنَّ ِم ــَك َواَل َتُكوَن َربِّ
)سييورة القصييص /87(، و }َوْلَتُكــْن 
اخْلَــْرِ  إىَِل  َيْدُعــوَن  ــٌة  ُأمَّ ِمنُْكــْم 
ــِن  ــْوَن َع ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِامْلَْع َوَيْأُم
ــوَن{.  ــُم امْلُْفِلُح ــَك ُه ــِر َوُأوَلِئ امْلُنَْك

)سييورة آل عمييران /104(
نكييون  أن  ذلييك  ميين  نسييتدل 
شييعبنا  جتيياه  املسييؤولية  قييدر  علييى 
العراقييي  الشييعب  وحتديييداً  وأمتنييا، 
الييذي تتكالييب عليييه الفيين السياسييية 
والفكرييية، ميين كل ناحييية، وهنالييك 
لدفييع  مسييتميتة  حميياوالت  اليييوم، 
اجملتمييع حنييو االحنييراف عيين ثقافتييه 
عهييد  اىل  إعادتييه  ورمبييا  وهويتييه، 
»معاوية« و »يزيد« اللذين حاوال تغير 
معييامل الدييين وتفريغييه ميين حمتييواه، 
وتقدميييه للناس قشييوراً وظواهر دون 

حمتييوى وبرامييج عملييية. 

* الصرب والتحدي 
طريييق  يف  قدمييًا  املضييي  إن 
اإلصيياح ليين يكييون مفروشييًا بالييورود 
وال يقف امامنا املصفقون واملشجعون، 
إمنا هنالك عقبات ومشاكل البد من 
حتديها واجتيازها، وهو ما فعله الني 
نييوح، والنييي إبراهيم، وسييائر االنبياء، 

عليهييم السييام. علمييًا أن الزمييان الذي 
خيتلييف  ابراهيييم،  النييي  عاصييره 
عيين زميين بقييية األنبييياء، إذ كانييت 
هنيياك دوليية، وحكوميية وقضيياء وجنود 
وضرائييب، وأنييه ،عليييه السييام، دخييل 
يف صييراع ميدانييي مييع نظييام سياسييي 
مسييؤولية  حتمييل  لكنييه  متكامييل، 
وصييل  حتييى  أمتييه،  يف  اإلصييييييييياح 
باحلركيية اإلصاحييية إىل مرحليية 
التصييّدي حلاكييم طيياٍغ ومتعيياٍل مثييل 
منييرود، ومل يكيين لييه معيين غيير اهلل 
عز وجل، فكان أن منحه تعاىل وسامًا 

عظيمييًا بييأن قييال عنييه: 
َقانًِتــا  ــًة  ُأمَّ َكاَن  إِْبَراِهيــَم  }إِنَّ 
ــني{،  ِك ــَن امْلُْرِ ــُك ِم ــا َومَلْ َي للَِِّ َحنِيًف
)سييورة النحييل /120(، مبعنييى أنييه مل 
يكن فرداً عاديًا، إمنا مّثل أمة بكاملها 
والكبييرة  العظيميية  االهييداف  يف 
الييي حيملهييا ويف مقدمتهييا تكريييس 
التوحيييد يف ثقافيية االنسييان آنييذاك. 
موسييى،  اهلل  نييي  فعييل  وهكييذا 
ــُه بِاْلــواِد  عليييه السييام، }إْذ نــاداُه َربُّ
ِس ُطــوًى * اْذَهــْب إىِل فِْرَعْوَن  امْلَُقــدَّ
ــى{، )سييورة النازعييات /16(،  ــُه َطغ إِنَّ
فصييدع باألميير االهلييي وتوجييه لتغييير 
اهلل  دون  ميين  انسييانًا  يعبييد  جمتمييع 
تعيياىل، وحيولييه اىل جمتمييع يتقيييد 
بالشرائع اإلهلية الي أنزهلا عليه اهلل 

تعيياىل: 
}َوَكَتْبنــا َلــُه يِف األَْلــواِح ِمــْن ُكلِّ 
ــُكلِّ يَشْ ٍء  ــًا لِ ــًة َوَتْفِصي يَشْ ٍء َمْوِعَظ
ٍة َوْأُمــْر َقْوَمــَك َيْأُخــُذوا  َفُخْذهــا بُِقــوَّ
بَِأْحَســنِها َســُأِريُكْم داَر اْلفاِســِقنَي{، 
)سييورة االعييراف /145(، بيييد أنييه واجييه 
التمييرد والعصيييان ميين قومييه الذييين 
جناهم اهلل من ظلم فرعون ودمويته، 
وذلك بسييبب ضعف اميانهم وميوهلم 

اىل حييب الذات والشييهوات.
ميين هنييا جنييد أن نهضيية اإلمييام 
احلسيين،عليه السييام، تعييد انطاقيية 
ميين  اسييتفادته  خييال  ميين  جديييدة، 
جتييارب األنبييياء السييابقن، وسييتبقى 
 - االنسييانية  النهضيية  هييذه  معييامل 
الرسييالية، تضيييء لنا طريق اإلصاح 
لألجيييال القادمة، ممييا يدعونا للعمل 
مبزيد من التعاون والتعاضد ملواصلة 
مييا انتهييى اليييه سيييد الشييهداء ،عليييه 

السييام. 
----------------

* طالب يف احلوزة العلمية
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العنيييف، كمفهيييوم وممارسييية، 
ُيعيييد نقيضيييًا صارخيييًا ملفهيييوم الربيييية، 
فهيييو مدعاة هلدر الكرامة اإلنسيييانية، 
ألنه يقوم على إلغاء اآلخر وتصغره 
واحليييّط مييين قيمتيييه اإلنسيييانية اليييي 
وهبهيييا اهلل، وأقرهيييا يف كتابه اجمليد: 
ـــي َآَدَم{ )سيييورة  ـــا َبنِ ْمنَ ـــْد َكرَّ }َوَلَق

اإلسيييراء /70(. 
وبالتاليييي يوّليييد إحساسيييًا بعيييدم 
اليييذات،  الثقييية وتدّنييييًا يف مسيييتوى 
وتكوين مفهوم سلي جتاه اآلخرين.

ومييييييييييييييييييييين أخطييير االفيييرازات 
واالنعكاسيييات ميييا نشيييهده يف امليييدارس، 
املعليييم  بييين  العاقييية  يف  وحتدييييداً 
والتلمييييذ.  االبتدائيييية  املرحلييية  يف 
فعمليييية الضيييرب بالعصا او غرها، ال 
تتماشى - بأي حال من االحوال- مع 
أبسيييط حقيييوق الطاليييب، وهيييي حريييية 
التعبييير عييين اليييذات، وتيييؤدي اىل قتيييل 
الشخصية وما فيها من بذور االبداع 
واالجتهييياد واليييذكاء، وعيييادًة ميييا يتيييم 
تربيييير هيييذا السيييلوك بشيييعار »الربية« 
واحلفييياظ عليييى سيييلوك الطاليييب مييين 

االحنيييراف.
وملعرفييية خلفيييية هيييذه الظاهيييرة 
القدميييية - اجلدييييدة، والوقيييوف عليييى 
االسيييباب والعواميييل، السييييما وحنييين 
فهيييذه  العيييراق،  يف  االمييير  نناقيييش 
عدييييد  يف  امتيييدادات  هليييا  الظاهيييرة 
بادنيييا االسيييامية -لألسيييف- ، البيييد 
مييين معرفييية حقيقييية هامييية، وهيييي 
العراقيييي ميييّر بظيييروف  الشيييعب  ان 
اقتصاديييية واجتماعيييية، رمبيييا تكيييون 
اسيييتثنائية يف تارخييييه، حييييث عييياش 
القسوة املفرطة من النظام احلاكم، 
التنكييييل  سياسييية  اليهيييا  ُيضييياف 
الشيييخصية،  وتسيييقيط  والتجوييييع 
خيييال سيييي التسيييعينات املعروفييية 

بسييينوات احلصيييار االقتصيييادي. 
هيييذا الواقيييع ترافيييق ميييع ظاهيييرة 
قائمة باألساس يف اجملتمع العراقي، 
وهيييي السيييلطة الذكوريييية الفائقييية، 
العنيييف  واقيييع  عيييزز  اليييذي  االمييير 
والقسيييوة يف امليييدارس، فنيييرى - عليييى 
سيييبيل املثيييال- أن اسيييتخدام العنيييف 
مييين قبيييل األخ االكيييرب أو األب هيييو 

أمييير مبييياح، بيييل ومسيييموح بيييه يف إطيييار 
املعايييير الُعرفيييية، وحسيييب النظريييية 
النفسيييية- االجتماعية، فإن اإلنسيييان 
يف  يتواجيييد  عندميييا  عنيفيييًا  يكيييون 
جمتميييع، يعيييد العنيييف سيييلوكًا مباحيييًا 
وهيييذا  علييييه.  ومتفقيييًا  ومسيييموحًا 
السيييلوك ييييرك أثيييره عليييى الصغييير، 
وهيييو الطاليييب، كميييا ميكييين ان تيييرك 

أثرهيييا عليييى الكبييير، وهيييو املعليييم. 
هيييي  املدرسييية  تكيييون  وبذليييك 
املصيييّب - إن صيييّح التعبييير- ملختليييف 
افرازات العنف والقسوة من اجملتمع 
واألسيييرة. فيأتيييي الطييياب امٌلعّنفيييون 
مييين قبيييل األهيييل، ورمبيييا مييين اجملتميييع 
املدرسييية، وهيييم  بهيييم، إىل  احملييييط 
مشيييحونون مييين الناحيييية النفسيييية، 
فرمبيييا يكيييون احتيييكاك بسييييط بينيييه 
وبييين املعليييم او بينيييه وبن زميل له يف 
املدرسييية، كافييييًا ألن ينفجييير غضبيييًا 
وعنفيييًا، مميييا يوجيييد حالييية عدوانيييية 
داخيييل املدرسييية، فيدفيييع املعليييم الختاذ 
اجيييراءات مماثلييية للسييييطرة عليييى 
الطفيييل  مجييياح  وكبيييح  الوضيييع، 
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عليييى  للمحافظييية  رمبيييا  العنييييف، 
اهليييدوء واألمييين داخيييل املدرسييية.

وهنييياك مييين يعتقيييد أن اسيييلوب 
اللييين وافسييياح اجمليييال بشيييكل مفيييرط، 
رمبيييا يشيييجع الطفيييل املتطبيييع اساسيييًا 
عليييى العنيييف وعيييدم االحيييرام، ألن 
املنحيييرف،  سيييلوكه  يف  يتميييادى 
فيسيييتغل احلالييية اجلدييييدة، ويفرض 
شيييخصيته الشييياذة وسيييلوكه الشيييائن 
عليييى اجلميع. باملقابيييل هنالك اعتقاد 
الوطيييأة  املعليييم  تشيييديد  بيييأن  آخييير، 
عليييى الطييياب، ورد العنيييف بعنيييف 
أشيييد، يؤكيييد هليييم أنهيييم »أشيييرار« ال 
ينفيييع معهيييم إال العصيييا، مميييا يوقيييع 
والعنيييف  العنيييف  مطيييب  يف  املعليييم 
املضييياد، فهيييو رمبيييا خيتصييير عليييى 
نفسيييه اجلهيييد والتعيييب، وحماولييية 
اسيييتيعاب احلييياالت النفسيييية املتأزمييية 
للطييياب، وإصاحهيييا بالقيييدر املمكن، 
ويسيييتعيض بذليييك بالعصيييا والعقييياب 

السيييريع.   

* كيفية احلد من 
ظاهرة العنف املدريس

تكيييون  أن  املفيييرض  مييين 
التنشيييئة  عواميييل  إحيييدى  املدرسييية 
االجتماعيييية، حييييث ييييوكل إليهيييا 
اجملتميييع مسيييؤولية حتقييييق أهدافيييه، 
بتعلييييم وإعيييداد القيييدرات العلميييية، 
وفق منهج تربوي متفق عليه، كما 
تنظم العادات والسلوك لدى الطالب 
ليسر يف طريق النمو والتكامل، إىل 
جانيييب مهام التعليم والتأهيل حسيييب 

براميييج نظريييية وعمليييية معينييية.
 ومييين خيييال املدرسييية يتشيييكل 
االجتماعيييي  اإلنسيييان  وعيييي  أيضيييا 
التلمييييذ  يكتسيييب  و  والسييييييييييياسي، 
املهيييارات والقيييدرات ملزاولييية نشييياطه 
االقتصيييادي، بيييل وأكثييير مييين ذليييك 
يتشيييكل مييين خيييال التعلييييم أبيييرز 
ماميييح اجملتميييع وتتحيييدد مكانتيييه يف 
السيييلم احلضييياري. ليييذا جييييب علينيييا 
نشييير ثقافييية التسيييامح ونبيييذ العنيييف، 
فهيييو الدلييييل االسييياس عليييى وجيييود 

القابليييية للنميييو والتطيييور.
الوقيييت احلاضييير،  والعيييراق، يف 
يعييييش فرصييية رمبا تكون اسيييتثنائية 
للنميييو والتطيييور، بعد ان جتاوز حقبة 

الديكتاتوريييية والقسيييوة املنظمييية مييين 
قبيييل السيييلطة البائيييدة، حييييث كانيييت 
ثقافييية العنيييف هيييي سييييدة املوقيييف، 
الطاليييب  عليييى  مهيمنييية  وكانيييت 
وأسيييرته، كميييا كانيييت كذليييك عليييى 
املعليييم وبيئتيييه ايضيييًا. فكنيييا ناحيييظ 
مييين بعيييض املعلمييين آنيييذاك، ممارسييية 
الضغيييط عليييى الطاليييب املشييياكس 
املدرسييية  مغيييادرة  حنيييو  لدفعيييه 
وبهيييذه  نهائييييًا.  منيييه  والتخليييص 
الطريقييية يكيييون اماميييه امليييوت اآلخييير 
وهيييو اخلدمييية اإللزاميييية وخيييوض 
املعارك ودخول عامل العسكر املتشدد 
اليييذي حيميييل كل معانيييي القسيييوة 

والعنيييف. 
زاليييت  واحلقبييية،  الفيييرة  تليييك 
وانتهيييت، وحنييين الييييوم قيييد دخلنيييا 
حييييث  والعشيييرين،  الواحيييد  القيييرن 
التطيييور  مراحيييل  الشيييعوب  تطيييوي 
والتقيييدم، لييييس فقيييط عليييى الصعييييد 
العلميييي، امنيييا على الصعيد االنسييياني 
ايضيييًا، حييييث نشيييهد تطيييور »التنميييية 
البشيييرية« بشيييكل مذهيييل يف اليييدول 
املتقدمييية، وهيييذا ميييا يدفعنيييا للتفكييير 
اجليييّدي بفتح ورشيييات عميييل ، وتهيئة 
فيييرص وليييو بسييييطة الختبيييار املواهيييب 
والطاقيييات، هيييذا اىل جانيييب إجيييراء 
لقييياءات دوريييية مع الوالديييين للتداول 
يف أمييير أسييياليب و وسيييائل التنشيييئة 
السيييليمة اليييي تركيييز عليييى منيييح 
الطفيييل مسييياحة مييين حريييية التفكييير 
عليييى  والركييييز  اليييرأي  وإبيييداء 
اجلوانيييب اإلجيابيييية يف شيييخصيته، 
مييين  واحيييد  خيييط  عليييى  واالتفييياق 
التعاميييل ميييع الطفيييل، وهيييو اخليييط 
االحيييرام  مفيييردات  حيميييل  اليييذي 

املتبيييادل والعفيييو والتسيييامح.
مسيييؤولية  اميييام  أننيييا  مبعنيييى، 
واليييكادر  األسيييرة  بييين  مشيييركة، 
التعليميييي يف املدرسييية، حبييييث يكيييون 
هناليييك جهيييد مشيييرك واهتميييام مييين 
اجلمييييع يف تربيييية جييييل متعليييم و 
واعيييد، بعييييد عييين أي نيييوع مييين انيييواع 
العقيييد النفسيييية. أميييا اذا حصيييل نيييوع 
من التصرف الشييياذ، السييييما من قبل 
املعلم أزاء التلميذ، فان املعاجلة جيب 
ان تكيييون بالتأنيييي واهليييدوء، وعيييدم 
واطييياق  التهجيييم  يف  االسرسيييال 

االحيييكام السيييريعة، وهيييذا ميييا حيصيييل 
دائميييًا عندميييا يتيييم تسيييريب مقاطيييع 
فيدييييو حلييياالت ضيييرب عنيفييية داخيييل 
املدرسييية، كان آخرهيييا مقطيييع ذليييك 
املعلم الذي يضرب عدداً من الطاب 
الواحيييد بعيييد اآلخييير، بشيييكل قييياس 
وعنييييف، وقيييد أثيييار املقطيييع املنشيييور 
عليييى صفحات التواصيييل االجتماعي، 
ردود افعيييال عنيفييية باملقابيييل. يف كل 
االحيييوال، عندما يشييياهد الطفل هكذا 
اسيييلوب من املعلم، فانه قطعًا سييييفقد 
مشاعره االجيابية أزاء املعلم، ويعده 
العيييدو الليييدود والشيييخص املنتقيييم، 
ولييييس كميييا يصوره ليييه البعض بأنه 

االب االصغييير ليييه.
او  امليييكان  عييين  النظييير  وبغيييض 
البلد الذي حصلت فيه هذه احلادثة 
املريعييية وهيييي لييين تكون االخيييرة، فان 
املطليييوب معاجلييية املوضيييوع بعييييداً عن 
ردود الفعل واستباق االمور، واطاق 
االحيييكام الشيييديدة، اليييي مييين شيييأنه 
تعقييييد الوضيييع اكثييير، فحتيييى بعيييض 
املعلمن الذين يرون يف املقطع عنفًا 
مفرطًا ووحشيًا، فانهم يربرون ذلك 
باحلالييية املزريييية اليييي يواجهونهيييا من 
الطييياب وأمناط تربيتهم ، وكذلك 
وضيييع املدرسييية، والعيييدد الكبييير اليييذي 
يضميييه الصيييف الواحيييد، ليصيييل احيانًا 
اىل اربعن طالبًا، مما جيعل سيطرة 
املعليييم عمليييية صعبييية وتدفعه الختاذ 
هيييذا  أن  وليييو  انفعاليييية.  اجيييراءات 
التربيييير لييين يكيييون مقبيييواًل بيييأي حيييال، 
فحتيييى ليييو ارتكيييب الطاليييب الصغييير 
عميييًا مشيييينًا مثيييل التدخييين او تداول 
صيييور خمّلييية بييياآلداب العامييية، اضافة 
اىل السيييلوك العدواني بييين التاميذ، 
فمييين السيييهل جيييداً اسيييتدعاء الوالديييين 
الصطحييياب ابنهميييا ليغيييادر املدرسييية 

نهائييييًا وينتهيييي كل شييييء بهيييدوء.
ان عيييدم وضيييوح القوانييين اليييي 
حتيييدد طريقييية تعاميييل املعليييم ميييع 
الطاليييب، جتعيييل الطاليييب يف حيييرة 
مييين أميييره، فيييا يعيييرف حقوقيييه وال 
واجباتيييه، اىل جانيييب مشييياكل املبانيييي 
وزمحييية التامييييذ يف الصف الصغر، 
و غرهيييا، تشيييكل حزمييية مييين العواميييل 
املؤديييية اىل بيييروز حييياالت العنيييف يف 

امليييدارس. 

 هناك من 
يعتقد أن اسلوب 

اللني وافساح 
املجال بشكل 

مفرط، رمبا 
يشجع الطفل 

املتطبع اساسًا 
على العنف 

وعدم االحرتام، 
ألن يتمادى يف 

سلوكه 
املنحرف 
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* كريم املوسوي
الدنيييا  بيين  خيييرون  النيياس 
واآلخرة،فلييكل واحد منهم أن خيتار 
الدنيييا،أو خيتييار اآلخرة،وليس ألحد 
أمييٌر  فهييذا  معييًا  االثنيين  خيتييار  أن 
واذا  حصولييه  ويسييتحيل  يعقييل  ال 
رأيتييم أناسييَا مؤمنيين ومتنعميين يف 
الدنيا،فهييؤالء مل خيتيياروا يف الواقييع 
اختيياروا  هييم  واآلخرة،امنييا  الدنيييا 
اآلخييرة وبعييد ابتيياءات وامتحانييات 
أعطاهييم اهلل سييبحانه وتعيياىل الدنيييا 

اىل جنييب اآلخييرة .
السييؤال هييو: ميين خيتييار اآلخييرة 

علييى الدنيا؟
العاقييل هييو الييذي خيتييار اآلخييرة 
علييى الدنيييا، بعييد إميييان وتصديييق 
مبييا سيييحدث لييه يف العييامل اآلخيير، 
أمييا أصحيياب العقييول الضعيفيية فهييم 
خيتييارون الدنيييا ألن شييهواتها معييدة 

وتراهييا العيين ومل يلمسييوا شيييئًا ميين 
اآلخييرة سييوى الروايييات واألحاديييث 

واآليييات الييي نزلييت بهييذا الشييأن.
فهييل يسييتبدلوا شييهوة حاضييرة 
بثييواب مؤجييل مل تتيقيين قلوبهييم ميين 

احلصييول عليييه ؟! 
املسييألة كلها ختضع حلسييابات 
ومعييادالت دقيقه،فأهييل الدنيييا مثييا 
يسييتهزئون بأهييل اآلخييرة ويقولييون 
هلم: أنتم تتبعون أنفسكم،ومتارسون 
األعمييال العبادية،وقييد ال حتصلييون 
الدنيييا وال يف أي  علييى شيييء، ال يف 
عييامل آخيير..! فمييا هييو الدليييل علييى 
الييذي  وميين  اآلخيير؟  العييامل  وجييود 
خييرج ميين قييربه ُمدمييى أو معذبييًا؟! 
البعييض- والعشييرات  يييردد  - كمييا 
ميين أحاديييث التشييكيك والتجديييف 
حبقيقة اآلخرة، ورمبا تكون بعضها 

علييى سييبيل التهّكييم واملييزاح . 
والبسيييط،  السييطحي  باملنطييق 

رمبا يقول البعض: أن احلق مع أهل 
الدنيا،ألنهييم علييى األقييل حيصلييون 
علييى املكسييب الدنيوي،بينمييا املكسييب 
وغيير  مضمييون،  غيير  األخييروي 
أكيييد ألغلييب الناس،فمييا السييبب أن 
خيسيير املييرء لييذة حاضييرة ميين أجييل 
لييذة مؤجلة موجييودة فقط يف الكتب 
السييماوية وكتب األدعية وغرها؟! 
االختيييار  فييان  أسييلفنا  وكمييا 
عسيير، وأن الذييين خيتييارون اآلخييرة 
الواقييع البييد  العقاء،ألنهييم يف  هييم 
أن ميييروا جبميييع املراحييل العقلييية 
اليقيين يف  حتييى يصلييوا اىل درجيية 
اميانهم،فباليقيين يسييتطيعون رؤييية 
اجلنيية والنار،وباليقيين يييرون املوتييى 
وهييم منعمييون أو معذبون،وباليقيين 
ينظييرون اىل اآلخييرة واىل منازهلييا 
يعبييدون  هييم  وباليقيين  وعواملهييا، 
اهلل حييق العبييادة، وباليقيين يعملييون 
جياهييدون،  وباليقيين  الصاحلييات، 

 من سرية 
علمائنا االفاضل 

جند اغلبهم 
حينما تسأله عن 

وضعه ال يصف 
نفسه بالعامل، 

إمنا يقول بأين 
مازلت متعلمًا، 

وهذه هي 
احلقيقة الكرب 

التواضع 
والطريق 

الى 
المعالي
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يف  بأنفسييهم  يضحييون  وباليقيين 
أن  مفهومييا  يكييون  قييد  اهلل.  سييبيل 
مبييادئ  أجييل  ميين  االنسييان  يناضييل 
االسييام وقيمييه اخلييرة، ففييي ذلييك 
ذلييك  وألمته،يفعييل  لييه  مصلحيية 
ألنييه وصييل اىل درجيية اليقيين بوجود 
اآلخرة ونعيمها مع عدم قدرته على 
رؤيتهييا. فوجييود اآلخييرة واحلسيياب 
االنسييان  بفطييرة  متعلييق  والكتيياب 
علمييية  بأدليية  تعلقييه  ميين  أكثيير 
نبوييية،  روايييات  أو  قرآنييية  آيييات  أو 
فالعقييل يوقيين بوجييود هييذه األشييياء 
كلها،فحتييى لييو مل يذكرها القرآن 
الكريييم، فييان العقييل البشييري بإمكانه 
أن يهتييدي اىل هييذه احلقيقيية فيصل 

اىل االميييان بهييا . 
املواظبيية  ميييييييين  سيينوات  فبعييد 
واالختبييارات  املسييتمرة  والدراسيية 
الصعبة،البييييييييييييييد أن يقيييييدم طالييب 
احلقيقيية، النتيجيية املرضييية لنفسييه 
يكييون  ميين  النيياس  ولعقله،فميين 
كسييواًل وطالبييًا للراحة،فييا يتعييب 
نفسه بالدراسة والتعليم اعتقاداَ منه 
بعييدم فائييدة الشييهادة الييي سيييحصل 
يف  سيفشييل  السييبب  وهلييذا  عليهييا، 
االختبييار النهائييي، أمييا اآلخيير الييذي 
تيقيين ميين احلقيقيية اخلفييية، فانييه 
واملواظبيية  واالجتهيياد  باجلييد  باشيير 
على التعلم من دروس احلياة وهكذا 
اسييتطاع أن يقييدم يف اخلتييام نتيجيية 

مرضييية لنفسييه وعقلييه. 
وهنيياك حييد فاصييل بيين عقييول 
أهييل الدنيييا وعقييول أهييل اآلخييرة، أما 
بالنسبة ألهل الدنيا فهم يستكربون 
علييى احلق،ونقصييد باحلق هنا، كل 
وغيير  إميانييية  ميين  الكييون  حقائييق 
بتجييد  االميييان  أهييل  أمييا  إميانييية، 
صفتهييم التواضييع للحق، فاذا مسعوا 
كلميية حييق اسييتجابوا وخضعييوا هلييا 
حتييى وان كانييت متييّس تصرفاتهييم 
الييذي  الوقييت  وسييلوكياتهم،ففي 
يعد فيه الفاسق االنتقاد الذي يوجه 
اليييه، مذّميية ومذّلة،فييان املؤمن يعده 
هدييية، ألنييه يسيياعده علييى التطييور 
والتقدم يف عامل املعنى أو عامل املادة .

وعلييى هييذا األسيياس ينبغييي أن 
يفتييح املييرء صييدره حلديييث النيياس 
اليهييم جيييدا، وبعييد ذلييك  ويسييتمع 

يقييوم بتحليييل ذلييك لعييل هييذا الييكام 
بييه،  ينتفييع  ان  ميكيين  مييا  حيتييوي 
واالهتييداء للسييبيل اىل تنفيييذ مييا جاء 

ميين احلييق بشييأنه.
الييذي  هييو  للحييق  التواضييع  ان   
يقييود االنسييان اىل املعالييي، ألنييه مييع 
حاليية  يف  املييرء  يكييون  احلاليية  هييذه 
بتصحيييح  يقييوم  النييه  دائييم  تطييور 
افكاره وسلوكياته باستمرار، لذلك 
فان الذي يسييتمع اىل ما يقال له من 
احلق، فرمبا يصل اىل درجة الكمال 
ميين الناحيتيين الفكرييية والعملييية. 
علييى  يييدوس  ذا  مييييييييين  ولكيين 
»األنييا« لديييه. ويعييرف خبطييأ افييكاره 
وميين  سييلوكياته؟  او  ونظرياتييه، 
يعييرف لآلخرين بفضل افكارهم اذا 
كانييو مصيبيين؟ وميين يسييتطيع ان 
ينتقييد تارخيييه الفكييري والسياسييي 
بهييا  ينتقييد  الييي  ذاتهييا  بالسييهولة 
االخرييين؟ فعندمييا يتحييدث احدهييم 
عيين األخطيياء الفكرييية او التكتيكييية، 
يأتييي لك بعشييرات احلجييج واملربرات 
ليييس اعتقيياداً منييه بسييامة منهجييه، 
مسعتييه  علييى  حيافييظ  كييي  بييل 
ومسعيية اجلماعيية الييي ينتمييي اليها. 
فهييو يعييد الدفاع عن هذا الكيان واحد 
ميين املقدسييات الييي ال جيييوز مّسييها!

مقدسيية  ذات  هنيياك  ليسييت 
سييوى  هلييا،  النقييد  توجيييه  ميكيين  ال 
وجييل،  عييّز  للبييارئ،  العليييا  الييذات 
رغييم ذلييك تعييرض االنبييياء وكييذا 
التأكيييد  مييع  لإنتقيياد،  االوصييياء 
علييى أن دورنييا، هو الدفيياع عن حرمة 
واالنبييياء  االهلييية  الييذات  وقدسييية 

السييام. عليهييم  واالوصييياء، 
ان الييذي يغلييق ذهنييه عيين احلييق، 
ليين يتعلييم شيييئًا، وليين يتطييور أبييداً، و 
أعلييم«  تقييول: »كا،  ان  العلييم  أول 
اجييل  ميين  االوىل  اخلطييوة  فهييذه 
التعليييم، واالسييتفادة ميين االخرييين، 
عامل،عندهييا  أنييك  قلييت:  لييو  بينمييا 
ستغلق كل منافذ العلم على ذهنك 
علييى اسيياس ان العييامل هو الييذي يعلم 
ذلييك  بعييد  يصغييي  وال  يتعلييم،  وال 
لكلميية احلييق أبييداً النييه يييرى نفسييه 

األفضييل بيين النيياس. 
 وميين سييرة علمائنييا االفاضييل 
عيين  تسييأله  حينمييا  اغلبهييم  جنييد 

وضعييه ال يصييف نفسييه بالعييامل، إمنييا 
يقول بأني مازلت متعلمًا، وهذه هي 
احلقيقيية الكييربى، ألن اهلل سييبحانه 
وتعاىل هو العامل وال يشرك معه يف 
هييذه الصفييات احييد ميين عبيياده، ال من 

املائكيية وال ميين البشيير. 
ميين  مييا كان ميلكييه  وبالرغييم 
علييى  يطلييق  كان  والفهييم،  العلييم 
لقمييان، بييي »احلكيم«، ونقرأ يف وصية 
اإلمييام موسييى الكاظم، عليه السييام، 
هلشييام بيين احلكييم: »ان لقمييان قييال 
اعقييل  تكيين  للحييق  تواضييع  إلبنييه: 
النيياس. يييا بييي إن الدنيا حبيير عميق، 
قييد غييرق فيييه عييامل كثيير فلتكيين 
سييفينتك فيهييا تقييوى اهلل، وجسييرها 
االميييييييييييييييييييييان، وشييرائعها التييوكل، 
العلييم  ودليلهييا  العيييييييييييييقل،  وقيمهييا 

وسييكانها الصييرب«.
ويضيييف االمييام، عليييه السييام: 
»يييا هشييام.. لييكل شيييء دليييل، ودليييل 
التفكيير  ودليييل  التفكيير،  العاقييل 
الصمييت، ولكل شيييء مطييية، ومطية 
العاقييل التواضييع، وكفييى بييك جهييًا 

أن تركييب مييا نهيييت عنييه«.
ميين هنييا؛ فالتواضييع هييو وسيييلة 
الكمييال  قميية  اىل  للوصييول  العاقييل 

واجملييد، ولعييل السييؤال يييربز هنييا:
مليياذا يتخييذ التواضييع هييذه املكانيية 

ميين جهة العقل؟ 
قلبييه  يفتييح  املتواضييع  االنسييان 
للحييق، حتييى وان كان علييى نفسييه. 
كل  يغلييق  الييذي  فهييو  املتكييرب  أمييا 
منافييذ قلبييه وعقلييه بوجه احلييق، فاذا 
صورنييا العقييل أو القلييب بأنييه خمييزن 
تدخييل  أن  ميكيين  فكيييف  للعلييم، 
املخييزن،  هييذا  اىل  والعلييوم  املعييارف 
واالسييتعاء  باألنييا  مغلييق  والقلييب 
كلميية  املعرفيية،  أول  و  والتفاخيير؟ 
حييق يقوهلييا انسييان، ورمبييا كان هييذا 
االنسييان صبيييًا، ورمبييا كان جمنونا، 
أليييس لدينييا: »خييذ احلكميية ولييو ميين 
أفييواه اجملانيين«؟ فلييو جتادلييت فرضييا 
مييع صييي، سييواء كان ابنييك أم غره، 
وقييد أفحمييك يف موضييوع مييا، فهييل 
تتنييازل اليييه وتقبل باحلييق الذي جاء 
علييى لسييانه؟ انييه االختبييار العسيير 
وقييد يسييقط فيييه الكثيير والكثيير من 

النيياس.

 التواضع 
للحق هو الذي 
يقود االنسان 

اىل املعايل، ألنه 
مع هذه احلالة 

يكون املرء 
يف حالة تطور 
دائم النه يقوم 

بتصحيح افكاره 
وسلوكياته 

باستمرار 
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* مرتىض املوسوي
تييؤدي  وعوامييل  اسييباب  هنالييك  كمييا 
باألمة اىل الشقاء والتخلف والتبعية وما اىل 
ذلك من سلبيات، هناك ايضًا، عوامل و أسباب 
تدفييع االميية الن تسيير حنييو التطييور والتحرر 

حتييت الظييال الوارفيية للسييعادة والكراميية.
ترى ماهي هذه العوامل واالسباب ؟

* عوامل واسباب تقدم األمة
آيييات  وبصييرة  بتمعيين  نتلييو  عندمييا 
الذكيير احلكيييم، نلمس انها تركز عادة على 
العوامل واالسباب الذاتية للتقدم او التخلف، 
والتتطرق يف حديثها اىل االسباب املوضوعية 
إال بنزر يسر، ترى هل ان عوامل تقدم االمة 

تكمن يف كون أرضها خصبة معطاء؟ أم الن 
االمم األخرى وقفت تؤازرها وتعينها؟ أم الن 
السييعد وجييد يف طالعهييا..؟! وعلييى العكييس ميين 
ذلييك هل ان اسييباب ختلفهييا البتائها بنقيض 

تلييك العوامل؟
ان عوامل السييعد والشييقاء هذه ال جند هلا 
ذكييراً يف القييرآن، فييا جنييد هناك على سييبيل 
املثال، آية حتدثنا عن أمة ختلفت الن الطغاة 
ارادوا هلييا التخلييف واهلزمييية، او الن ارضهييا 
فقييرة اىل الثييروات الطبيعييية، او الن طالعهييا 
سيييٌئ مشييؤوم. مثييل هييذه العوامييل اخلارجييية 
نادراً ما جند هلا ذكراً يف القرآن، بل ان الذي 
يؤكييد عليييه هييذا الكتيياب هو العوامييل الذاتية، 
ونييورد علييى سييبيل املثييال بعضييًا ميين اآليييات 
القرآنييية كشيياهد علييى ذلييك: }إِْن َأْحَســنُْتْم 

ــا..{  ــْأُتْم َفَلَه ــُكْم َوإِْن َأَس ــنُْتْم أِلَْنُفِس َأْحَس
ُ َمــا  )سييورة االسييراء / 7(، و }..إِنَّ اللََّ اَل ُيَغــرِّ
ــِهْم{ )سييورة  ــا بَِأْنُفِس وا َم ُ ــرِّ ــى ُيَغ ــْوٍم َحتَّ بَِق
ــا  ــاِن إاِلَّ َم ْنَس ــَس لِْلِ الرعييد /11(، و }َوَأْن َلْي

َســَعى{ )سييورة النجييم / 39(.
 

* املسؤولية نابعة من كيان الفرد واالمة 
املسييؤولية - إذن - حمصييورة أواًل وأخييراً 
ذات  ويف  نفسييه،  الذاتييي  االميية  كيييان  يف 
الفييرد الييذي مبجموعييه يتشييكل كيييان االمة. 
وَمثييل االميية الييي تعييي وتعيييش مسييؤولياتها 
التارخيية بالنسبة اىل تلك الغافلة املتجاهلة 
الييي حتيييا حياتهييا سيياذجة متييوج بهييا االمييواج، 
وتذرفهييا الرييياح، كمثييل الفسيييلة الييي تنمييو 
شييجرة  تصبييح  حتييى  فشيييئًا،  شيييئًا  وتكييرب 

تحمل المسؤولية الجماعية 
ثمن الخروج من عنق األزمات
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باسييقة وقوييية يف املسييتقبل، يف حيين يبقييى 
العييود اليابييس امليييت مغروسييًا يف االرض حتييى 

يتييآكل تدرجييييًا ويتاشييى ميين الوجييود. 
وهكييذا احلييال بالنسييبة اىل األميية احلّييية 
الواعييية الييي لييو بييذرت بذورهييا يف بقعيية مييا 
ُمفعميية  يانعيية  خضييراء  جنيية  اىل  حولتهييا 
باحليوييية واحلركيية والنشيياط، يف حيين أن 
األميية الييي تضييم يف داخلهييا ابنيياء هييم ُغثيياء 
كغثيياء السيييل، سييتبقى ميتيية متخلفيية عيين 
سيياحة  يف  منهزميية  احلضيياري،  الركييب 
الصراع، وان كان كيانها قائمًا على حميط 

ميين الثييروات الطبيعييية.
فييان  احلصيير،  ال  املثييال  سييبيل  علييى 
افريقيييا.. هييذه القييارة العظيميية تعيييش حاليية 
ُيرثييى هلييا ميين التخلييف منذ زميين بعيد وحتى 
يومنييا هييذا، بينمييا تعيييش علييى أرض حافليية 
بالكنييوز الطبيعية والثروات واملعادن الثمينة، 
ولكيين الشييعوب االفريقييية عاشييت ردحييًا ميين 
الزميين وهييي جتهييل مييا يف ارضهييا ميين هييذه 
الكنييوز والثييروات، وتغفييل عيين سييراقها مميين 

اوتييوا وسييائل التقييدم احلضيياري احلديثيية.
األميية  اىل  بالنسييبة  احلييال  وكذلييك 
العربييية الييي تضييم أراضيهييا حبييار النفييط، 
اىل  اضافيية  الطبيعييي  الغيياز  ومسييتودعات 
الزراعييية  واالراضييي  املعدنييية،  الثييروات 
اخلصبة واالنهار املمتدة، ولكن معظم ابنائها 

والتخلييف.  واحلرمييان  الفقيير  يعيشييون 
و أزاء ذلييك، لناحييظ املسييتوى الشييامخ 
الييذي بلغتييه األميية اليابانييية رغييم انهييا تعيييش 
املهييددة  يف جمموعيية ميين اجلييزر الصغييرة 
مبخاطيير الرباكيين والييزالزل والفيضانييات. 
ورغييم ذلييك فقييد غييدت هييذه األميية اليييوم رمبا 

االوىل يف رقيهييا احلضيياري.
ميين هنييا نفهييم، أن االنسييان واألميية همييا 
اللييذان يؤثييران يف الطبيعيية، ويصنعييان منهييا 
وجييوداً حضاريييًا راقيييًا، ال الطبيعيية، فالطبيعة 
او  االنسييان  امييام  حائييًا  تكييون  ان  ميكيين  ال 
امييا بالنسييبة اىل  القوييية،  األميية ذات االرادة 
األميية امليتيية فييان ظييروف واحييوال الطبيعيية 

ومتغراتهييا ميكيين ان متييوج بهييا، وتقذفهييا اىل 
كل شيياطىء، ولعييل أمجييل تصوييير للتباييين 
الكبر بن هذه األمة وتلك، ما عرضه القرآن 

الكريييم يف بعييض آياتييه اذ يقييول - تعيياىل -:
ــإِْذِن  ــُه بِ ــُرُج َنَباُت ــُب خَيْ يِّ ــُد الطَّ }َواْلَبَل
َنِكــًدا  ــِذي َخُبــَث اَل خَيْــُرُج إاِلَّ  ــِه َوالَّ َربِّ
ُف اآْلََيــاِت لَِقــْوٍم َيْشــُكُروَن{.  َكَذلـِـَك ُنــَرِّ

)سييورة االعييراف / 58(.
والنشيياط،  باحليوييية  املفعييم  املؤميين  ان 
والواعييي لظروفييه، واملنطلييق يف رؤاه ونظراته 
احلياتييية ميين منبييع فكيير أصيييل، وصاحييب 
اهلميية الكبييرة، والقييدرة احلركييية الوثابيية، 
هييو الييذي يثبتييه اهلل، وهييو الييذي يعنيييه املثييل 
كالشييجرة  فهييو  الذكيير،  اآلنييف  القرآنييي 
الطيبيية الراسييخة جذورهييا يف اعميياق االرض 

العواصييف. ال تزحزحهييا 
 

* تربير اهلزيمة والتخلف
اذا كان االميير كذلييك، ُتييرى مييا الييذي 
جيعييل االنسييان االفريقييي او العربييي، متخلفًا 
حضاريييًا، ومليياذا آلت الظييروف ألن تكون هناك 
طبقيية تسييمى بييي » املنبوذييين » يف اهلند، فهؤالء 
الذييين ال حيييق هلييم ان ميارسييوا مييا متارسييه 
الطبقييات الراقييية ميين اعمييال، مليياذا ال حيييق 
هلييم اال العمييل يف اجمليياالت اخلدمية املتدنية؟ 
وعندمييا تسييأل احييد افييراد هييذه الطبقيية ملاذا ال 
حيق لك ان تعيش كما يعيش ابناء الطبقات 
الراقييية، فانييه يييربر ذلييك بالقييول: ان روحييه 
كانييت موجييودة يف عييامل آخيير ويف جسييد آخر، 
وقييد ارتكبييت آنذاك ذنبًا، فكان عقابي ان جعل 
اهلل روحييي يف طبقيية املنبوذييين، لذلييك كان 
علي ان أبقى منبوذا ما عشييت، ورمبا سيييجعل 
اهلل روحييي بعييد املييوت يف اجسيياد افييراد الطبقيية 

الراقييية!!
تربييير  علييى  يدأبييون  املتقاعسيين  ان 
تقاعسييهم وختلفهييم بأنهييم خلقييوا ضعفيياء، 
وحاشييى هلل - تعيياىل - ان يظلييم فيجعييل أميية 
َمــْت  ــاَم َقدَّ ضعيفيية و أخييرى قوييية: }َذلِــَك بِ
ٍم لِْلَعبِيــِد{،  َأْيِديُكــْم َوَأنَّ اللََّ َلْيــَس بَِظــاَّ

جييير  كهييذا  فادعيياء   ،)46/ فصلييت  )سييورة 
صاحبييه اىل منزلييق الكفيير النييه يبعييث الشييك 
اهلل  اليغفييره  مييا  وهييذا  االهلييية،  العداليية  يف 
لصاحبييه، فكيييف يصييح ان يدعييي احييد العمييى 
وقييد أعطييي عينييان يبصيير بهمييا، او ليييس ذلييك 

كفييراً بأنعييم اهلل؟ 
وعلييى هييذا الينبغييي ألحييد ان يبقييى يف 
أسيير اغاله الذاتية واهلل - سييبحانه- قد رزقه 
العقييل والعينن واألذنن واليدين والرجلن، 
االمكانيييات  لييه  وفيير  و  الفييرص،  لييه  وأتيياح 
اهلائلة، فا حيق لنا بعد ذلك ان نربر اجلمود 
والتقاعييس، باننا غر قادرين على فعل شيييء، 
وقييد كتييب علينييا الضعييف، ولغرنييا التسييلط 

والقييوة والغلبيية.
ورمبييا غيياب عيين الكثيير مّنييا، ان املظلييوم او 
املسييتضعف قييد يعاقبه اهلل النييه رضي بالظلم 
وخضييع  للظييامل،  وركيين  واالسييتضعاف، 
الستبداده وجربوته، او ليس الراضي بالظلم 
كالظييامل؟ فيياهلل - سييبحانه - ال يرضييى وليين 
يقبييل ميين عبييده الييذي خلقييه وأحسيين خلقييه 
وتقوميه، أن يتمسييكن، ويتظّلم، ويسييتضعف 
نفسه، ويسكت عن كل ما ينزل بساحته من 

ظلييم وجييور وتعد.
هييذا الواقييع، هييو مييا تريييده مّنييا القييوى 
الكربى صاحبة املصاحل االقتصادية يف العامل 
االسييامي. فهييم رمبييا ينعمييون بوجييود هييذه 
التربيييرات النهييا عامييل يبقييي الواقييع الفاسييد 
علييى حالييه، فييا إصيياح وتغييير خييفهييم. يف 
حيين هييذه التربيييرات مييا هييي إال جمموعيية 
أغييال قيدنييا بهييا انفسيينا، فهييذا القييرآن الييذي 
هييو بيين ظهرانينييا يهتييف ان، يييا أيهييا النيياس..! 
انتييم املسييؤولون عيين حياتكييم، والبييد ميين ان 
تبلغييوا االهييداف السييامية بالتييوكل علييى اهلل، 

واالعتميياد علييى انفسييكم وطاقاتكييم.

* السبيل اىل حتقيق اهدافنا املنشودة 
وهنييا السييؤال: كيييف ميكيين الوصييول اىل 

اهلدف املنشييود ؟ 
هنالك عدة خطوات يف الطريق: 
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  االنسان واألمة هما اللذان يؤثران يف الطبيعة، ويصنعان 
منها وجودًا حضاريًا راقيًا، ال الطبيعة، فالطبيعة ال ميكن ان تكون 

حائاًل امام االنسان او األمة ذات االرادة القوية  



ثقافة رسالية

إعمييال  و  الفكيير،  تفعيييل  ميين  البييد   -1
العقييل الييذي وهبييه البيياري لعبييده، ولذلك فان 
مسييؤولية التقصيير يتحملهييا االنسييان ان هييو 
مل يسييتثمر طاقيية التدبيير العقلييي، فالعقييل 
إذن؛ هييو املصبيياح الييذي ينيير لنييا طريييق العمل 
حنييو الرقييي احلضيياري، والبييد ميين اسييتثماره 

مييا أمكن.
2- ميين الواجب اسييتثمار كتيياب اهلل الذي 
يقوم مبهمة اهلداية والتوجيه وايضاح معامل 
طريييق العمل، فهو سييراج يضيء هذا الطريق 
اىل جانييب سييراج العقييل، فابييد ميين التدّبيير 
والتبّصيير يف هييذا الكتيياب اجمليييد، وجتسيييد 

تعاليمييه يف احلييياة.
القييرآن،  سييراج  ؛  السييراجن  بذينييك   -3
وسييراج العقييل ميكننييا ان نعمييل علييى توحيييد 
كيييان األميية، واملضييي بهييا يف سييلم التطييور 
والتقييدم احلضيياري، فييان امتنييا ليين تتمييزق 
وليين تتفييرق، وهييذا القييرآن يدعييو النيياس اىل 
التمسك به والعمل وفق توجيهاته: » وتعاونوا 
علييى الييرب والتقييوى وال تعاونييوا علييى االثييم 

والعييدوان«. 
ان تشييتت ابنيياء األميية، واختيياف احزابهييا 
وتنظيماتهييا، يعنيييان توجييه كل جمموعيية 
للبحييث عيين تلييك الييي تناصرهييا، وتشيياطرها 
نظراتهييا وآراءهييا، فييان مل جتييد فانهييا تعمييد 
يف  اآلراء  يف  معهييا  يتفييق  عميين  البحييث  اىل 
اجملتمعييات االخييرى، او القييوى االجنبييية يف 
العقيييدة والتوجييه احلضيياري، وهكييذا يتمييزق 
اجملتمع املوحد اىل جمموعات وطوائف تتجه 
اىل هييذه القييوة او تلييك حتييى تسييقط يف شييرك 
العماليية والتبعييية لاجنييي، واذا باألمة يؤول 
مصرهييا اىل التمييزق والضييياع واالنفصالييية 
بعد ان تتكالب عليها القوى الكربى الطامعة.

واخلطييوة االخييرى، يف حتمييل اجلميييع 
مسييؤولياتهم، وأن يأخييذ كل مّنييا موقعييه، ثم 
نوحييد صفوفنييا، ونييؤدي دورنييا الفاعييل سييواء 
علييى صعيييد العلميياء أم االفييراد ام االحييزاب 
والتنظيمييات، ولنتجنييب مييا يفييرق صفوفنييا، 

ويثبييط هممنييا، ويعيييق مسييرتنا.
االشييياء   - سييبحانه   - اهلل  جعييل  لقييد 
وفييق  الطبيعيية  يف  دورهييا  وتييؤدي  تتحييرك 
السيينن الييي وضعهييا هلييا، فكمييا ان النييار قييد 
خلقييت حارقيية، فانهييا تبقى كذلييك اىل االبد، 
اىل  تتغيير  ليين  فانهييا  األميية،  حييال  كذلييك 
االفضييل مييامل تقييم بعملييية التغييير بنفسييها، 
وإال فييان حاهلييا سيسيير حنو األسييوأ، فاألسييوأ، 
كما قال الني، صلى اهلل عليه وآله: »لتأمرّن 
باملعروف ولتنهّن عن املنكر،  وإال وّلي عليكم 
شييراركم، ثييم تدعييون فييا يسييتجاب لكييم«، 
فهييذه هييي السيينن االهلييية يف فعلهييا وأثرهييا 

علييى الطبيعيية واحلييياة.
ثييم ان املسييؤولية، ليسييت شييعاراً ُيرفييع، 
واألمييم  الشييعوب  تعيشييها  حاليية  هييي  إمنييا 
الناهضة، وهذا ما جيب ان جنسده يف حياتنا، 
علييى  باسييتمرار،  احلاليية  هييذه  نعيييش  وأن 
الصعيييد الفييردي واالجتماعييي، ثييم نعمييل بهييا 
متعاونيين متكاتفيين يشييّد بعضنييا أزر بعييض 
يف جييو ملييؤه التفاهم والروح األخوية املؤطرة 
بااليثييار والتضحييية والبييذل واهلمييم القوييية، 
فالعمييل اجلماعييي ضرورة البييد منها مادامت 
احلييياة الفردييية االنعزالييية غيير ممكنة، واهلل 
- تعيياىل - سييينظر بعيين الرمحيية اىل عبيياده 
سييينصرهم  وحينئييذ  املتآخيين،  املتعاونيين 
ويسييدد خطاهييم، ويفتييح هلييم ألييف بيياب وبيياب 

للفييرج واخليياص.
وبكلميية ؛ ان اي شييعب يف بادنييا، سييواء 
العييراق، أم  يف افغانسييتان أم يف لبنييان أم يف 
يف أي بلييد آخيير البد - قبل ان يلقي املسييؤولية 
والائميية علييى اآلخرييين- أن يعييي هييو أواًل 
حركيية  يف  ومسييؤوليته  دوره  وآخييراً 
ابنيياؤه  يلعييب  كيييف  أمييا  التغييير، 
دورهييم ويتحملييون مسييؤولياتهم 
ان  جيييب  مييا  فهييذا  التارخيييية 
واميية  شييعب  كل  بييه  يفكيير 
تنشيييييييد اخلييييييياص، و تغيييييييير 
حاهلييا اىل االفضيييييييل، وهيييييييذا 
وبنيياء  للمسييؤولية،  الوعيييييييي 
االرادة القيييييوية سوف يعمان 
بشييكل غيير مباشيير علييى توحيد 
الصفييوف واملضييي قدمييًا لتحقيييق 

االهييداف املنشييودة.

  املسؤولية، 
ليست شعارًا ُيرفع، 

إمنا هي حالة 
تعيشها الشعوب 

واألمم الناهضة، 
وهذا ما يجب ان 

جنسده يف حياتنا، 
وأن نعيش هذه 

احلالة باستمرار، 
على الصعيد الفردي 

واالجتماعي، ثم 
نعمل بها متعاونني 

متكاتفني  



س: هـــل يجـــوز للمكلـــف العـــدول مـــن فقيـــه 
يشـــترط تقليـــد األعلـــم لفقيـــه ال يشـــترط ذلـــك؟ 

* يجوز ذلك.

س: مـــا حكـــم الُمســـكر مـــن حيـــث الطهـــارة 
والنجاســـة؟

* المائـــع نجـــس، و إمـــا الُمســـكر الجامـــد، 
فاألولـــى االجتنـــاب عنـــه أيضـــً.

ــتخارة  ــوء إلـــى االسـ ــون اللجـ س: هـــل تفضلـ
فـــي قضيـــة الـــزواج؟

* األولويـــة لالستفســـار والتفّحـــص، ثـــم؛ 
ان االســـتخارة لـــدى الحيـــرة .

محبوبـــً  الطـــاق  يكـــون  متـــى  س: 
إلـــى اهلل؟! ومـــا هـــي الفاحشـــة المبينـــة 
التـــي يجـــوز للـــزوج أن يخـــرج زوجتـــه مـــن 

منزلـــه بســـببها؟
فـــي كل  الطـــالق مبغـــوض   *

الحـــاالت. أمـــا الفاحشـــة المبينـــة 
الـــوارد ذكرهـــا فـــي اآليـــة األولـــى 

مـــن ســـورة الطـــالق، والتـــي ُتجيـــز 
ـــم  ـــزوج، تع ـــت ال ـــن بي ـــة م ـــراج المطلق إخ

ســـائر الذنـــوب الكبيـــرة ولكـــن أبرزهـــا، 
بالشـــرف، وأظهرهـــا  المخّلـــة  المعاصـــي 

الزنـــى و الســـحاق - والعيـــاذ بـــاهلل -.

ــار  ــبه بالكفـ ــي التشـ ــار فـ ــو المعيـ ــا هـ س: مـ
وأهـــل الكتـــاب ؟

* المعيار هو العرف .

س: هـــل يجـــوز تســـخير المائكـــة واألرواح أو 
الجـــن؟

* ال يجوز .

س: مـــا هـــو حكـــم االســـتفادة مـــن أجهـــزة 
اســـتقبال القنـــوات الفضائيـــة؟

األطبـــاق  مــــــن  باإلســـتفاد  بـــأس  ال   *
اإلنســـان  يلتـــزم  أن  شـــريطة  الفضائيـــة، 
فيهـــا بالحـــدود الشـــرعية مثـــل تجّنـــب 

األفـــالم والبرامــــج المخّلـــة بـــاآلداب، والقنـــوات 
التـــي تبـــث الســـموم الثقافيـــة أو التـــي 

تصـــب فـــي مصلحـــة أعـــداء اإلســـالم.

ـــى العّرافيـــن او مـــا  س: هـــل يجـــوز اللجـــوء ال
يعـــرف عنـــد العراقييـــن بــــ »ابـــو مرايـــة« لمعرفـــة 
الســـارق - مثـــًا- او أمـــر تترتـــب عليـــه مفســـده 

كالقتـــل والطـــاق؟
* ُتحـــرم الكهانـــة، وهـــي عبـــارة عـــن 
االخبـــار عمـــا مضـــى او يأتـــي بزعـــم انـــه 

ياخذهـــا عـــن الجـــان .

تفســـير  عـــن  بالنهـــي  المـــراد  مـــا  س: 
بالـــرأي؟  القـــرآن 

ــرأي  ــرآن بالـ ــير القـ ــي تفسـ * يعنـ
ومـــن غيـــر دليـــل شـــرعي .

النيـــة  تتلفـــظ  التـــي  البنـــت  س: 
االحـــرام؟ تكبيـــرة  بعـــد 

ــت  ــا ان تلفظـ ــد صلواتهـ * تعيـ
ـــال  ـــي ح ـــا ف ـــيء عليه ـــة وال ش بالني

عـــدم التلّفـــظ واهلل المســـتعان.

س: مـــات رجـــٌل ولـــم يتـــرك وصيـــّة، ولـــه 
زوجـــة وثـــاث بنـــات، فمـــا هـــي الطريقـــة الشـــرعية 

لتوزيـــع اإلرث؟
ـــة  ـــي حص ـــة( ه ـــة )12،5بالمئ ـــن الترك * ُثم
الزوجـــة فـــي هـــذه الحالـــة، والباقـــي يـــوّزع 

ـــويّة. ـــات بالس ـــى البن عل

س: مـــا هـــو حكـــم الصـــاة فـــي الثـــوب غيـــر 
المخمـــس؟ وهـــل يجـــب إعادتهـــا؟ 

فـــي  الصـــالة  المشـــهورعدم صحـــة   *
مثـــل هـــذا الثـــوب، وهـــذا موافـــق لالحتيـــاط 

.

س: إذا كانـــت عقـــارب الســـاعة ذهبـــً هـــل 
يجـــوز الصـــاة بهـــا؟ 

أو  الذهـــب  لبـــس  إذا صـــدق عليـــه   *
التزيـــن بـــه، فـــال يجـــوز. 
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* كرار عبد احلسن
لكييي نسييتفيد أكثيير فأكثيير ميين تعاليييم 
ديننييا احلنيييف، البييد ان نكييّون يف أذهاننييا تصييّوراً 
شييامًا هلييذا الدييين، وتلييك التعاليييم، فيياذا مييا 
حصلنا على هذه النظرة الشمولية يف االسام، 
وهييذه البصييرة التفاعلييية اىل جممييوع الدييين، 
سييوف نتقيييد بتعاليمييه بشييكل أعمييق وأكثيير 
وعيييًا، الننييا نعلييم أن اجملمييوع سيييظل ناقصييًا 

بفقييدان أي جييزء منييه.
يف  بسيييطًا  خلييًا  فييان  ذلييك؛  علييى  وبنيياء 
أي عمييل ميين اعمالنييا العبادييية رمبييا يييؤدي اىل 
انهيييار عباداتنييا كلهييا، او عييدم قبوهلييا ميين قبييل 
اخلالييق تبييارك وتعيياىل، فكلميية عابييرة ُيسييتغاب 
بهييا شييخص مييا، فييان صاحييب هييذه الكلميية رمبييا 
خيسر صاته وصيامه، فا حيصل من صيامه 
إال علييى اجلييوع والعطش، وليين تكون صاته إال 
حييركات بدنييية.. فعلينييا ان ال نسييتهن بهييذه 
الكلميية إذ َمَثلهييا كمثييل قطييرة دم تسييقط يف 
حييوض ميياء الييورد فتجعلييه جنسييًا مهمييا كان 

حجمييه.
روي عيين جابيير بيين عبييد اهلل االنصاري، عن 
االمام الباقر، عليه السام، قال: »أتاه رجل فقال: 
وقعييت فييأرة يف خابييية فيهييا مسيين أو زيييت، فمييا 
تييرى يف أكلييه؟ قييال، عليييه السييام: ال تأكلييه. 
فقييال الرجييل: الفييأرة أهييون علييّي ميين أن اتييرك 
طعامييي ميين أجلها.. فقال، عليه السييام: إنك مل 

تسييتخّف بالفييأرة وإمنييا اسييتخففت بدينك«.
وهكييذا؛ قييد يييؤدي ذنييب صغيير كالعجييب، 
والكييرب، واالسييتهزاء باآلخرييين، وإفشيياء اسييرار 
النيياس، اىل ضييياع عميير ميين العمييل الصيياحل، 
وعلييى العكييس ميين ذلييك، فقييد تييؤدي كلميية 
طيبيية او نصيحيية خملصيية، او عمييل انسيياني 
صييادق، اىل حمييو صحيفيية سييوداء كبييرة ميين 

االعمييال السيييئة.
بيين  احلسيين  عيين  اجملييال  هييذا  يف  روي  و 
اجلهييم، قييال: مسعت أبا احلسيين )الكاظم(، عليه 
السييام، يقييول: »إن رجييًا يف بييي اسييرائيل عبييد 
اهلل اربعن سيينة، ثم قّرب قربانًا فلم يقبل منه، 
فقال لنفسه: وما أوتيت إال منك، وما الذنب إال 

لييك. قييال: فأوحييى اهلل تبييارك وتعيياىل اليييه: ذّمك 
لنفسييك أفضييل ميين عبادتييك اربعيين سيينة«.

* دراسة جديدة للدين
ميين هنييا؛ علينييا ان نييدرس الدييين دراسيية 
خييال  ميين  تعاليمييه  نييدرس  كمييا  جديييدة، 
احِلكييم، واالهييداف والغايات املرجّوة منها، والي 
ُجعلييت لييكل واحييدة ميين فرائييض الدييين، ولييكل 
مفييردة ميين التعاليييم، وأن ننظيير اليييه بشييكل 
عييام ومشولييي، فنحيين امنييا نريييد ميين الدييين ان 
حيملنييا اىل اجملييد يف الدنيييا، والعظميية، والرقي، 
والتطييور، ونريييد منه يف اآلخرة ان يكون جسييراً 

للوصييول بنييا اىل اجلّنيية.
فيياذا توفييرت لدينييا هكييذا نظييرة مشولييية 
اىل التعاليييم االجتماعييية، سييوف حنصييل علييى 
املفهييوم الصحيييح للحضييارة، هييذا املفهييوم الييذي 
ميكننا ان نستقيه من القرآن الكريم، وخصوصًا 
من »سورة املائدة« الي متثل - باحلقيقة- سورة 
احلضارة االسييامية، واحلكم االسييامي، و هي 
السييورة الييي تبيين لنا بوضييوح األسييس املتكاملة 

رؤية شمولية الى الدين 
تضعنا في طريق التقدم
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للمدنييية االهلييية يف األرض، كمييا تبيين ميين 
جهيية اخييرى صفييات اجلاهلييية بييكل أبعادها.

الكرمييية،  السييورة  هييذه  يف  تدبرنييا  ولييو 
سيينحصل بالتأكيييد علييى آفيياق جديييدة ميين 
املعرفيية وعلييم احلضييارات. وجيييدر بالقييول هنييا: 
العظمييى  اهلل  آييية  الديييي  املرجييع  مساحيية  ان 
السيييد حممد تقي املدرسييي - دام ظله- اشييار يف 
تفسيير هييذه السييورة اىل انهييا تتحييدث عن معامل 
اجملتمع االسامي الذي مل يتوصل اىل التصور 
مل  اننييا  يعييي  وهييذا  السييورة،  هلييذه  الشييمولي 
نصييل بعييد اىل مثييل هييذا التصييور الشييمولي فيما 
يتعلييق باجملتمييع االسييامي ، فنحيين ال نعييرف 
بالضبييط - مثييًا- مليياذا حييّرم اهلل الغيبة والتهمة 
والنميميية؟ ومليياذا فييرض علينييا االميير باملعييروف 
بالتواصييي  أمرنييا  ومليياذا  املنكيير؟  عيين  والنهييي 
والتحابييب، وقييول الكلميية الطيبيية، والتشييجيع 
علييى عمييل اخليير؟ حنيين ننظيير اىل كل واحييدة 
ميين هييذه املفييردات االخاقييية، بشييكل منفصييل، 
دون ان حنيياول اجييياد الربط بينها خبيط واحد 
لكييي نييرى صييورة اجملتمييع االسييامي املتكامييل، 
ثييم حنصييل علييى جمموعيية القوانيين والسيينن 

االهلييية الييي جيييب ان حتكييم اجملتمييع.
املسييلمن يف  هييي مشييكلة  الظاهييرة  هييذه 
املتخّلييف  الفكيير  مجيييع اجمليياالت، أي مشييكلة 
الييذي ال يصييل بيين مفييردة وأخييرى، والييذي مل 
يسييتطع بعييد أن يتوصييل اىل االسييلوب االمثييل 
لفهييم اآليييات القرآنييية، فنحيين نقييرأ كل آييية 
لوحدهييا دون أن نطييرح علييى انفسيينا السييؤال 
التالييي: مييا هييي صليية هييذه  اآلييية مبا سييبقها من 
اآليييات األخييرى، ومبيياذا تهتييم هذه السييورة؟ وما 
هييو إطارهييا العييام؟ اىل درجيية أن بعييض العلميياء 
مييا يزالييون يطرحون التسيياؤل التالي: هل هناك 
ارتبيياط وعاقيية بن اآليات القرآنية يف السييورة 

الواحييدة؟!
وتوجييد يف علييم الفقييه، نفييس هذه املشييكلة.. 
فميين املعييروف عنييد الفقهيياء أن هنيياك جمموعة 
يف  كلهييا  تصييّب  الييي  التعاليييم  ميين  كبييرة 
خانيية واحييدة، وهييي خانيية الصيياة، وبنيياًء علييى 
ذلييك فييان القبليية، والوضييوء، والتطّهيير، واملييكان 
املبيياح، والنييية، وغرهييا ميين الواجبييات واألركان 
كلهييا تشييكل وحييدة واحييدة نطلييق عليهييا اسييم 
»الصيياة«، ولكيين هييل نعلييم أنه ما ذكيير الصاة 
يف القييرآن الكريييم، إال وذكييرت معهييا الييزكاة.. 
فلماذا - إذن- نربط بن قراءة سييورة احلمد يف 
الصيياة وبيين الركييوع، وال نربييط بيين الصيياة 

والييزكاة؟ مييع أن القييرآن ذكرهمييا معييًا؟
يف  نكييّون  أن  ميين  فابييد  هييذا؛  وعلييى 
أذهاننييا تصييّوراً شييامًا للصيياة والييزكاة معييًا، 
وجلميييع العبييادات بشييكل عييام، وكذلييك احلييال 

بالنسييبة اىل اجلانييب الربييوي، واالجتماعييي ، 
واالقتصييادي.

اخلاصيية  التعاليييم  يف  تعمقنييا  مييا  واذا 
باجملتمع االسييامي جند أن هذه اجملموعة من 
التعاليييم ينتظيير منهييا حتقيييق أهييداف كثييرة، 
منها؛ أن يكون اجملتمع متماسكًا أكثر فأكثر، 
والتعاليييم  الفرائييض  ميين  العديييد  فهنالييك 
واملسييتحبات تشييكل وحييدة واحييدة تدعونييا اىل 

املزيييد ميين التعيياون والتكافييل.
إن القييرآن الكريييم يأمرنييا ببنيياء األسييرة، 
يف  االوىل  االجتماعييية  الوحييدة  متثييل  ألنهييا 
صييرح اجملتمييع االسييامي، وبعد األسييرة يأمرنا 
والفقييراء  باجلييار  واالهتمييام  الرحييم  بصليية 
واملسييتضعفن وااليتام، ويأمرنييا باحرام الذين 
نتعلييم منهييم والتواضييع مليين نعّلمهييم، وبالنهاية؛ 
جيمعهييا  التعاليييم  ميين  مبجموعيية  يأمرنييا 

االمييام زييين العابدييين، عليييه السييام، يف رسييالته 
املعروفيية بييي »رسييالة احلقييوق«.

وبنيياًء علييى ذلييك، حنيين لسيينا حباجيية اىل 
بنيياء  عملييية ترميييم فقييط، إمنييا حباجيية اىل 
واجمليياالت.  احلقييول  كل  يف  جديييد  صييرح 
فتعاليييم االسييام  موجييودة اليييوم بيننييا، كمييا 
كانت كذلك يف عهد الرسول األكرم، صلى 
اهلل عليييه وآلييه، لكيين شييّتان بيين تطبيقنييا هلييذه 
التعاليييم، وبيين تطبيييق أصحيياب النييي يف تلييك 

الفييرة.

* نرش الكلمة الطيبة
لقييد قييدم النييي األكييرم، صلييى اهلل عليييه 
وآلييه، املدينيية الييي كانييت حليين جميئييه قرييية 
النزاعييات  ظييل  يف  تعيييش  متخلفيية،  موبييوءة، 

القبلييية الدامييية، ولكيين مييا أن وطئييت قدميياه 
املباركتان هذه األرض، حتى دّب فيها النشاط 
واحليوييية، واذا مبجتمييع هييذه القرييية يصبييح 
حيويييًا، واذا بالزراعة تنشييط، وحركة التجارة 
واالقتصيياد تنطلييق اىل االمييام، وخييال سيينن 
اىل  البسيييطة  القرييية  تلييك  حتولييت  معييدودة 
املدينيية املنييورة الييي أطلقت شييعاع احلضييارة اىل 
أرجيياء العييامل، وحتييى اليوم فاننا نقتبس من نور 
حضييارة تلييك املدينة املباركة الي بناها رسييول 

اهلل، صلييى اهلل عليييه وآلييه.
واحليوييية،  النشيياط  دييين  االسييام،  إذن؛ 
وميين أهييم تعاليمييه يف هييذا اجملييال، نشيير الكلميية 
حسيينًا  عمييًا  مّنييا،  الواحييد  رأى  فييان  الطيبيية، 
واجيابيييًا ميين صاحبييه، عليييه أن يشييجعه ويقييف 
اىل جانبييه، سييواء باملوقييف او بالكلميية الطيبيية، 
ألن هذه الكلمة - رغم بسيياطتها- من شييأنها ان 
تييرك تأثييراً بالغييًا يف نفسييية هييذا االنسييان، اىل 
درجيية جتعلييه يندفع اىل العمل بصورة مذهلة.
امييا اجملتمييع املتخلييف، فعلى العكييس متامًا، 
تييرى الكلمييات السييلبية املثّبطيية منتشييرة بيين 
اوسيياطه، فاذا ألف شييخصًا كتابًا ونشييره، قالوا: 
إنييك نشييرته رييياًء..! أو يقولييون: وميين يقييرأ..؟! 
وإن صعييد اخلطيييب املنييرب، تراهييم يبحثييون يف 
لينشييروها  والعيييوب  النقائييص  عيين  كلماتييه 
بيين النيياس، ففييي بعييض االحيييان ال يييرى أحدنا 
الفضيليية واخليير، والعمييل الصيياحل الييذي يقييوم 
بييه شييخص مييا، بييل تييراه ينظيير اىل السييلبيات 
واالخطيياء فقييط، وهييذه الظاهييرة نامجيية ميين 
جلييوس أولئييك املثرييين للسييلبيات يف زاوييية من 
الزوايييا املظلميية ليكتفوا باحلديث ضد العاملن 
يف سييبيل اهلل، فهم مل يعملوا لكي يفهموا معنى 
العمييل، ولكييي يعرفييوا كيييف يواجييه العاملييون 
التحديييات والصعوبييات والظييروف املعاكسيية، 
بل أن قصارى جهدهم أن يسلطوا االضواء على 
االخطيياء والسييلبيات - إن وجييدت - وبسييبب هذه 
الييروح السييلبية نرى عدد العامليين ينقص يومًا 

بعييد آخر.
هذا يف حن يدعونا القرآن الكريم: 

َب اللَُّ َمَثــًا َكِلَمــًة  }َأمَلْ َتــَر َكْيــَف رَضَ
ــا  ــٌت َوَفْرُعَه ــا َثابِ ــٍة َأْصُلَه ــَجَرٍة َطيَِّب ــًة َكَش َطيَِّب
ــاَمِء{ )سييورة ابراهيييم /24(، فاالسييام  يِف السَّ
ويأمرنييا  الطيبيية،  الكلميية  بنشيير  يوصينييا 
احلسيينة،  وإشيياعة  اخليير،  بعمييل  بالتواصييي 
وينهانا عن إشيياعة الفاحشة. وكل ذلك ليكون 
اجملتمييع حيويييًا ومتفاعييًا، ولكييي يتحييول اىل 
جمتمييع حضاري يبي صرح احلضارة الشييامخ 
من خال التحّلي بأخاقيات اجملتمع املتحّضر 
الييذي ينظيير اىل االمور بنظرة مشولية وليسييت 

جتزيئييية.
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  يوصينا 
االسالم بنشر 

الكلمة الطيبة، 
ويأمرنا بالتواصي 

بعمل اخلري، 
وإشاعة احلسنة، 

وينهانا عن إشاعة 
الفاحشة، كل ذلك 

ليكون املجتمع 
حيويًا ومتفاعاًل  
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* حسن حممد عيل 
ميين  يتألييف  االنسييان  جسييد  ان  كمييا 
جمموعيية خمتلفيية ميين املييواد، كذلييك روحييه 
ميين  واسييعة  طائفيية  ميين  تتكونييان  ونفسييه 
القيييم، وكمييا ان املييواد املفيييدة واملغذية جتعل 
جسييد االنسييان سييويًا ومعافييى، كذلييك القيم، 
فحينمييا تكييون سييليمة سييوية فييان نتائجهييا 
سييتكون اجيابييية علييى صعيييد بنيياء شييخصية 

االنسييان ونفسييه وثقافتييه.

* القيم الزائفة تنعكس 
عى سلوك االنسان

زائفيية  االنسييان  قيييم  كيييانت  اذا  أمييا 

فييان هييذا الزيييف سييينعكس علييى شييخصيته 
وشيياكلة روحييه، وبالطبييع فييان هنيياك فارقييًا 
فيياذا  السييوية؛  والييروح  السييوي  بيين اجلسييد 
مامييح  ظهييرت  سييويًا  اجلسييد  هييذا  كان 
اسييتوائه وعافيتييه جلية، فيياذا وقفت أمام املرآة 
اسييتطعت من خال نظرة واحدة ان تكتشييف 

انييك معافييى او مصيياب مبييرض.
لكيين االميير خيتلييف بالنسييبة اىل الييروح، 
فامراضهييا ال تظهيير اال عندمييا يواجه االنسييان 
فييان  ولألسييف  حياتييه،  يف  الصعبيية  املواقييف 
هنيياك الكثيير من الناس يزعمون ان نفوسييهم 
ولكيين  ونقييية،  طاهييرة  وقلوبهييم  سييوية، 
سيييئاتهم وعيوبهييم سييرعان مييا تظهرعندمييا 

يتعرضييون للبيياء والفتنيية.

* االبتالء غاية خلق االنسان 
ميين هنييا؛ فييان اهلل - تعيياىل - إمنييا خلييق 
االنسييان ليعييرف )وهييو يعييرف مسييبقا( هييل 
انييه سيييتنّكب  أم  الطريقيية  سيسييتقيم علييى 
عنهييا..؟ ففلسييفة وحكميية خلييق االنسييان يف 
هذه الدنيا تتلخص يف ان يتعرض لامتحان 
واالبتيياء يف الدنيييا، ليعييرف مييدى مقاومتييه 

املختلفيية. لاحنرافييات 
ويف هييذا اجملييال يقييول القييرآن الكريييم: 
ــَتَقاُموا  ــمَّ اْس ــا اللَُّ ُث نَ ــوا َربُّ ــَن َقاُل ِذي }إِنَّ الَّ
َوال  َتَاُفــوا  َأالَّ  امْلَاِئَكــُة  َعَلْيِهــْم  ُل  َتَتنَــزَّ
ُكنُْتــْم  تِــي  الَّ ـِة  بِاجْلَنَـّ وا  َوَأْبــِرُ َزُنــوا  حَتْ
وقييد   ،)30/ فصّلييت  )سييورة  ُتوَعــُدوَن{ 

القيم الُمثلى ومعايير 
سالمة طلب العلم



ثقافة رسالية

استخدمت يف هذه اآلية كلمة »االستقامة«، 
ويف سييورة احلمييد اسييتخدمت هييذه الكلميية 
اَط امْلُْســَتِقيَم{. )سييورة  َ ايضييا: }اْهِدَنــا الــرِّ

)6/ الفاحتيية 

* ملاذا االستقامة ؟
السييؤال  االذهييان  اىل  يتبييادر  قييد  وهنييا 
»القيييويم«،  كلميية  بيييين  الفييرق  مييا  التالييي: 
وكلميية »املسييتقيم«، ومليياذا هييذه الزيييادة يف 
والسيين  االلييف  حييرف  )اضافيية  احلييروف 
بيياب  ميين  املصييدر  يصبييح  حبيييث  والتيياء(، 

؟  ل سييتفعا ال ا
يقييول: الُنحيياة يف هييذا اجملييال: ان صيغيية 
»االستفعال«، تعي طلب الفعل، فاالستعطاف 
يعييي طلييب العفييو، واالسييتكتاب يعييي طلييب 
الكتابة، وهكذا احلال بالنسييبة اىل االستقامة 

فانهييا تعييي طلب الطريييق القويم.
وعلييى هييذا فييان كلميية »اسييتقاموا«، الييي 
جيياءت يف اآلييية تعييي انهييم طلبييوا الطريييق 
القويييم، وهييذا يعييي ان االسييتقامة ترتبييط 
بسييعي االنسييان وارادتييه وحركتييه ونشيياطه، 
فهييو الييذي جيييب ان يسييعى وراءهييا ليحصييل 

عليهييا.
واذا  االنسييان،  ميين   - اذن   - فاالسييتقامة 
ما اسييتمر هذا االنسييان يف السر على الطريق 
القويييم فحينئذ سييتتنزل عليييه املائكة، وهذا 
يعي أن الناس يعطون من قبل اهلل - تعاىل - 
اقداراً متسيياوية من العقييل واهلدى والتوفيق، 
مييدى  يف  بييدء،  ذي  بييادئ  متسيياوون  فنحيين 
عطيياء اهلل لنييا ميين العقييل واهلييدى والتوفيييق، 
ثييم خنتلييف بعييد ذلييك يف مييدى االسييتفادة من 
هييذه املواهييب، فالذييين يسييتغلونها االسييتغال 
الصحيييح سييوف يسييتقيمون علييى الطريييق، 
يف حيين ان البعييض االخيير ُيهملهييا، فتكييون 
نتيجيية هييذا االهمال ان يضلهم اهلل - تعاىل -، 
ويبعدهم عن رمحته، ويقيض هلم قرناء من 
الشييياطن، ويف املقابييل نييرى ان املسييتقيمن 

علييى الطريييق تتنييزل عليهييم املائكيية.
فاالختيييار يكييون أوال ميين قبييل االنسييان، 
وبعييد ذلييك يأتي دور العييون والتأييد االهلين، 
او اخلييذالن، وهييذا هييو حال االنسييان يف احلياة 

الدنيا.

* القيم حتدد عاقبة االنسان 
ويف هييذا اجملييال قييد يتبييادر اىل االذهييان 

السييؤال التالييي: 
حياتهييم  يبييدؤون  النيياس  بعييض  نييرى 
االميانييية بداييية طيبة، ولكيين عاقبتهم تنتهي 

اىل السييوء، فينحييدرون اىل أسييفل سييافلن، 
النهاييية  هييذه  تييؤول حياتهييم اىل  مليياذا  تييرى 
السيييئة؟، ويف املقابل نرى البعض االخر على 
العكييس ميين ذلييك متامييا، فمييا هييي املعادلة الي 

حتكييم مثييل هييذه احليياالت ؟
وجوابييًا علييى ذلييك؛ ان هييذه املعادليية هييي 
فالقيييم  االنسييان،  حييياة  يف  القيييم  معادليية 
هييي الييي حتييدد اجتاهييه، وهييي الييي تدخييل 
يف تركيييب نفسييه، فتجعلييه خيتييار طريقييه، 

وتؤثيير علييى مسييرته يف املسييتقبل.
والييردد  االختيييار،  حلظيية  وتعتييرب 
بيين احلييق والباطييل ميين اللحظييات الصعبيية 
اللحظييات  هييذه  يف  فاالنسييان  واحلرجيية، 
ال ميتلييك مزيييدا ميين الوقييت للتفكيير، ألنييه 
يف حلظيية االختيييار ال تسيينح لييه مثييل هييذه 
الفرصيية، فهييي حلظييات سييريعة وخاطفيية 
يييردد فيهييا االنسييان بيين اجلنيية والنييار؛ تييرى 

كيييف خيتييار االنسييان طريقييه، ومييا الييذي 
جيعلييه خيتييار اجلنيية علييى النييار، واالسييتقامة 
علييى االحنييراف ؟ ومييا الذي يدفعييه اىل القيام 

بعكييس ذلييك؟
عملييية  يف  ويتدخييل  يسييهم  الييذي  ان 
االختيييار امنييا هييو تركيبيية نفييس االنسييان، 
واملييواد الييي صيغييت منهييا شييخصيته؛ فهييل 
كان يتجييه خييال حياتييه اىل القيييم السييليمة 
كانييت  وكيييف  الفاسييدة؟  القيييم  اىل  أم 
قيمييه يف احلييياة؟، ان هييذه القيييم تؤثيير خييال 
حلظيية اختييياره؛ فيياذا كانييت نفسييه ممتلئيية 
والشييك،  واالغييال،  واحلسييد،  باحلقييد، 
شييك،  بييدون  النييار  سيييختار  فأنييه  والريييب، 
وسيييكون ميين أصحيياب النييار، وعلييى العكييس 
ميين ذلييك اذا كانييت نفسييه مفعميية باالميييان 
وروح التضحييية والفييداء، وحييب اهلل واخليير 
لاخرييين، والتييوكل، والتواضييع، واليقيين.

ان االنسييان متعييرض المتحانييات صعبيية 
للغاييية، وكلمييا تصييدى هييذا االنسييان ملهييام 
ومسييؤوليات اعظييم، كلمييا كثييف الشيييطان 
ميين توجيييه جنييوده اليييه، فتنييزل عليييه الفيين 
كقطييع الليل املظلييم، فتحجب فكره، وتدعه 
إال  تنفعييه  ال  اللحظييات  هييذه  ويف  متحييراً، 

قيمييه، وطهييارة قلبييه.

* كيف ننمي القيم السليمة يف انفسنا؟ 
القيييم  ننمييي  كيييف  نتسيياءل:  وقييد 

انفسيينا؟،  يف  السييليمة 
ان القيييم الداخليية يف تركيبيية االنسييان 
الداخلية قد تكون سييليمة، وقد تكون فاسييدة، 
والسييبب يف ذلييك ان الدنيييا هييي دار تطبيييق 
القوانيين والسيينن الطبيعييية، فييا ميكيين ألي 
انسان ان يصبح عاملًا يف ليلة وضحاها، وحتى 
النبييوة حتمييل بعض االرهاصييات، صحيح انها 
جعييل إهلييي، وابتييداء ميين اهلل - تعيياىل - ولكنهييا 
حباجيية مييع ذلييك اىل خلفيييات وارهاصييات، 
فيياهلل - تعيياىل - خيتييار ميين النيياس الرجييل 
ــُث  ــُم َحْي الصيياحل حلمييل رسييالته: }اللَُّ َأْعَل

ــاَلَتُه{. )سييورة االنعييام /124( ــُل ِرَس َع جَيْ
او  عاملييا  تصبييح  ان  الميكيين  انييك  فكمييا 
غنيييا مييرة واحييدة وامنييا بالتدريييج، فكذلييك 
احلييال بالنسييبة اىل االمييور الروحييية، فالقيييم 
الصاحليية تنمييو لييدى االنسييان شيييئا فشيييئا 
؛ فنحيين اذا بدأنييا حياتنييا انطاقييا ميين حييب 
االخرييين، والتعيياون، واالندميياج معهييم، فييان 
هييذه القيييم الصاحليية سييوف تكرب معنييا كلما 
تقدمنييا يف العميير، وعلييى العكييس ميين ذلييك 
تنسييحب ميين نفوسيينا القيييم الصاحليية لتحييل 

حملهييا القيييم الفاسييدة.
مسييرة  املعادليية،  هييذه  مصاديييق  وميين 
النوايييا  فييان كانييت  الدينييية،  العلييوم  طلييب 
سييليمة ومتصليية بالسييماء، فييان ذلييك العلييم 
ميين  جييزءاً  يغييدو  قلوبنييا،  يف  يدخييل  الييذي 
امييا  نفيييوسنا،  القيييم الصاحليية يف  تركيبيية 
اذا كانييت النوايييا فاسييدة، فييان هييذا الفسيياد 

القلييب. ثييم  والتعّلييم،  العلييم،  اىل  سيسييري 
ان العلييم شيييء حسيين ومطلييوب ولكيين 
العلييم الييذي يتعلمه االنسييان لغيير اهلل - تعاىل 
- يتحول اىل وبال على صاحبه، فيدخل قلبه 
ليفسييده، بل ليفسييد الناس، واىل اهمية النية 
اشار احلديث الشريف املعروف: »امنا االعمال 
بالنيييات«، لييذا ميكيين القييول: إن العمييل - حبييد 
ذاتييه - حيييادي جمييرد عيين اخليير واحلسيين 
او القبييح، والنييية هييي الييي تضفييي الصيياح او 

الفسيياد عليه.
49

  القيم الداخلة 
يف تركيبة االنسان 

الداخلية قد تكون 
سليمة، وقد تكون 

فاسدة، والسبب 
يف ذلك ان الدنيا 

هي دار تطبيق 
القوانني والسنن 

الطبيعية  



ثقافة رسالية

* الشيطان وحماوالت افساد القيم 
والشيييطان حييياول مييين خييال اسيياليب 
ذكييية ان حيييرف االنسييان ميين خييال تغييير 
نفسييه وقيمييه، وعندئييذ سييوف ال يعييود بإمكان 
هذا االنسييان مواجهة الفسيياد والصمود امامه.

النيياس  بعييض  اىل  الشيييطان  ويتوجييه 
فيزيييل مناعتهييم الروحييية ميين خييال ازاليية 
تنصييب  هييذه  الشيييطان  ومسيياعي  تقواهييم. 
فييان  املسييؤوليات،  ذوي  علييى  باخلصييوص 
اغييراءات  ملقاوميية  املناعيية  لديهييم  كانييت 
الشيطان فقد افادتهم قيمهم الصاحلة، و إال 

الشيييطان. مسييتنقع  يف  سييقطوا 
ننمييي  كيييف  نعييرف  ان  البييد  وهكييذا 
القيم يف انفسيينا، ومن القيم املهمة جدا قيمة 
االنسييان احلركييية  يفضييل  ان  اي  النشيياط؛ 
والنشيياط عليييى الكسييل والتوانييي والنييوم، وقييد 
جيياء يف احلديييث: »مييا انقييض النييوم لعزائييم 
اليييوم«، فقييد تفكيير ان تعمييل وتييدرس غييداً، 
ولكن عندما حيل الصباح جتد ان من الصعب 
عليييك النهييوض فتفضييل النييوم علييى اليقظيية 
والعمييل والدراسيية، وتسييتمر بييك احلييال هكييذا 

لتجييد نفسييك قييد خسييرت طموحاتييك الكبرة 
الواسييعة.

وعلييى هييذا البييد ميين النشيياط واحلركة، 
االستسييام  وعييدم  جانبييا،  الكسييل  ونبييذ 
اىل  تدفعنييا  الييي  الشيييطانية  للوسيياوس 
التكاسييل، فهييذا االستسييام امنييا هييو تربييير 

. ني شيييطا
 

 * لندع احلزن والتعب جانبا 
املؤمنيين  علييى  املائكيية  نييزول  ان 
املسييتقيمن يعي عدم اخلوف واحلزن، كما 
ِذيــَن  جيياء يف اآلييية اآلنفيية الذكيير: }إِنَّ الَّ
ُل َعَلْيِهــْم  ــزَّ ــمَّ اْســَتَقاُموا َتَتنَ ــا اللَُّ ُث نَ ــوا َربُّ َقاُل
َزُنــوا{، وعييدم  امْلَاِئَكــُة َأالَّ َتَاُفــوا َوال حَتْ
احلزن هنا يعي عدم التعب، ذلك الن احلزن 
يولييد التعييب، فعندمييا اقدم بعييض التضحيات، 
واتييرك اهلييي و وطييي نتيجيية لذلييك، فييان 
التفكيير يف مثييل هييذه االمييور سيسييبب حاليية 
ستسييبب  احلييزن  وحاليية  لانسييان،  احلييزن 
بدورهييا التعييب واالرهيياق النفسييين اللذييين 

يؤديييان اىل التعييب اجلسييدي.
نأخييذ  ان  احليياالت علينييا  هييذه  مثييل  يف 

يف  ونضحييي  نعمييل  اننييا  االعتبييار  بنظيير 
سييبيل اهلل، ومييادام االميير كذلييك فييان أجرنييا 
واالنسييان  الثييواب،  مؤميين  وتعبنييا  مضمييون، 
املؤميين الرسييالي ال ميكيين ان حيييس بيييالتعب 
حتييى وان بلييغ التسييعن ميين عمره، فهييو يبقى 
حيييوي الييروح ونشيييطا، وهييذه هييي الصييورة 
احلقيقييية لانسييان املؤميين. وعلييى هييذا علينييا 
ان النييدع الشيييطان يييزرع يف انفسيينا القيييم 
الفاسييدة مهمييا كانييت صغييرة النهييا سييتنمو 
بيين  فيياذا خرنييا  الزميين،  وتتضخييم مبييرور 
راحتنييا والعمييل يف سييبيل رسييالتنا فعلينييا ان 
خنتييار رسييالتنا، واذا خرنييا بيين انفسيينا وبيين 
اخواننييا فعلينييا ان خنتييار مصيياحل اخواننييا، وان 
الندع ذرة من احلقد واحلسييد وحب الرئاسيية 
والشييهرة يف قلوبنييا، ألن هييذه الذرة سييتتحول 
االسييتقامة  ميين  فابييد  كبيير.  ذنييب  اىل 
علييى الطريييق، فميين خييال هييذه االسييتقامة 
سيدخلنا اهلل يف عداد املؤمنن الصادقن، وقد 
نواجه يف هذا الطريق بعض االحنراف بسبب 
ضغوط معينة، ولكن اهلل - تعاىل - سييرفعها 
عنييا، وينييزل علينييا املائكيية، ويبعدنييا عيين تلييك 

االحنرافييات.

  اذا ُخرينا بني راحتنا والعمل يف سبيل رسالتنا فعلينا ان 
نختار رسالتنا، واذا خرينا بني انفسنا وبني اخواننا فعلينا ان نختار 

مصالح اخواننا، وان ال ندع ذرة من احلقد وحب الرئاسة و يف 
قلوبنا، ألن هذه الذرة ستتحول اىل ذنب كبري  



* فاطمة احلبيب
ــرأة  ــال للم ــي مث ــام، ه ــا الس ــة الزهراء،عليه ــيدة فاطم الس
املســلمة التــي يريدهــا الل تعــاىل أن يفــوح عبرهــا يف ربــوع 
ــت  ــل كان ــة، ب ــرأة عادي ــرد ام ــن جم ــي مل تك ــامية. فه ــة اإلس األم
قطــب رحــى الكــون وســيدة نســاء العاملــني. يــرىض الل لرضاهــا، 
ويغضــب لغضبهــا. لقــد جســدت اإلســام بــكل مبادئــه وقيمــه 

ــوة. ــدوة وأس ــر ق ــه كخ ــى عرش ــع ع لترب

* طوق الياسمن
ــات  ــام، آي ــا الس ــة، عليه ــت فاطم ــدران بي ــني ج ــت ب جتّل
القــدس واإليــامن. فــكان هلــا منهــج تربــوي فريــد، وكان احلســن 
واحلســني وزينــب وأم كلثــوم، عليهــم الســام، أقــدس ثــامر 
ألقــدس شــجرة كانــت النبــوة جذرهــا الصلــب واإلمامــة فرعهــا 

ــم. ــرش العظي ــد إىل الع املمت
ــى  ــت ع ــام، أن أشف ــا الس ــات فاطمة،عليه ــن كرام وكان م
تربيتهــم، فغرســت فيهــم مــكارم األخــاق وخصــال اخلــر 
والفضيلــة، وأرضعتهــم لبــن اهلدايــة والرشــاد، ولقنتهــم مفــردات 
العلــم والزهــد والــورع، فحملــوا مشــعل احلــق يف وجــه الباطــل، 
ــرف  ــامل وال ــامذج للك ــاء ن ــة مجع ــون للبري ــوا وال يزال وكان

ــة. والفضيل
فعــن احلســن املجتبــى، عليــه الســام، أنــه قــال: »رأيــت أمــي 
ــزل  ــة مجعتهــا فلــم ت فاطمة،عليهــا الســام، قامــت يف حمراهبــا ليل
ــو  ــمعتها تدع ــح، وس ــود الصب ــح عم ــى اتض ــاجدة حت ــة س راكع
ــر الدعــاء هلــم وال تدعــو  ــات وتســميهم، وتكث للمؤمنــني واملؤمن
ــام  ــك ك ــني لنفس ــاه مل ال تدع ــا أم ــا: ي ــت هل ــيء. فقل ــها ب لنفس

ــدار«. ــم ال ــار ث ــي.. اجل ــا ُبن ــت: ي ــرك؟ فقال ــني لغ تدع
ــه  ــال ل ــح، فق ــاة الصب ــن ص ــأ ع ــاالً أبط ــروى أن ب ــام ُي وك

ــه:  ــه وآل ــى الل علي ــي، ص النب
»مــا حبســك..؟! فقــال: مــررت بفاطمــة وهــي تطحــن 

ــا:  ــت هل ــي، فقل ــي يبك والصب
إن شــئت كفيتــك الرحــى وكفيتنــي الصبــي، وإن شــئت 

كفيتــك الصبــي وكفيتنــي الرحــى، فقالــت: 
أنــا أرفــق بابنــي منــك. فــذاك حبســني. قــال، صــى الل عليــه 

وآلــه: رمحتهــا، رمحــك الل«.
الفاســفة  ينشــد  كــام  الفضيلــة  ملجتمــع  مثاليــة  صــورة 
واملصلحــون، ونمــوذج مــن املدرســة النبويــة - الرســالية لتحــدي 
الصعــاب ومشــاكل احليــاة مــن أجــل إدارة وتنظيــم بيتهــا، وبــال 
ــام  ــل اإلس ــا، بفض ــض أعامهل ــا بع ــز هل ــتأذهنا لينج ــؤذن يس امل

ــة. ــا املتفرع ــة بأغصاهن ــاة املثالي ــرة احلي ــت ثم أينع
فهــي الرائــدة يف صرهــا، والقــدوة يف تواضعهــا، واألســوة يف 

جــل أخاقهــا.

* حركة تصحيحية
ــن  ــا ع ــر يف جوهره ــردات تع ــة، مف ــل، العصبي ــم، اجله الظل

ــد مــن تدخــل  ــة، لذلــك كان الب جمتمــع اجلاهلي
ــث الل  ــا، فبع ــن عليه ــاذ األرض وم ــامء إلنق الس

رســوله األمــني حممــدًا، صــى الل عليــه وآلــه، ليبث 
ــانية. ــن اإلنس ــى م ــا تبق ــي م ــي، وحيي روح الوح

ــة  ــت فاطم ــوث الســامء.. ترعرع ــزل مبع ــن من وم
الزهراء،عليهــا الســام، كرحيانــة طاهــرة، ارتشــفت مــن 

ــامحة  ــامن، والس ــر واإلي ــة، والص ــم واحلكم ــني العل مع
والطهــر، وارتــوت مــن ينابيــع اجلنــة، فأصبحــت أنموذجــا 

آرسًا للشــخصية اإليامنيــة املثاليــة، والرمحــة املهــداة عــى قلــب 
ــه. ــه وآل ــى الل علي ــني، ص ــي األم النب

كانــت رفيقــة الرســول يف رســالته. مل تكــن أبــدًا بمنــأى عــن 
التغــرات السياســية التــي تطــرأ عــى األمــة اإلســامية، بــل كان 
ــه  ــخ وج ــوم يلط ــفهاء الق ــد س ــا. أح ــر يف صياغته ــا دور مؤث هل
رســول الل بالــراب، فيعــود إىل بيتــه صابــرًا حمتســبًا، وتنظــر إليــه 
ــى  ــاة ع ــؤالء الطغ ــرأة ه ــي جل ــزن، وتبك ــا احل ــتبد هب ــة فيس فاطم
رســول الرمحــة، فتهــرع لتــوايس أباهــا العظيــم، كمــاك، يمســح 
ــن  ــه، فيطمئ ــى وجنتي ــدفء ع ــر ال ــح األمل. وتنث ــه مام ــن جبين ع

ــه، ويأنــس هبــا. هلــا قلب
ــامء  ــن الس ــن دي ــع ع ــأ تداف ــف ال تفت ــن وموق ويف كل موط
ــكلت  ــم )ص( ش ــي األعظ ــهاد النب ــد استش ــالة.. فبع ــم الرس وقي
مــع زوجهــا أمــر املؤمنــني، عليــه الســام، حــزب اإليــامن، لتبــدأ 
ــن.  ــن واملنكري ــني واجلاحدي ــدي للمنافق ــرى يف التص ــة أخ رحل
كانــت قبســًا مــن فكــر الرســول األعظــم، صــى الل عليــه وآلــه، 
ونظــرة مــن عطفــه، وقولــه وفعلــه، بــل إســام جمســد ومصبــاح 

ــاة. ــبيل نج ــدى وس ه
ــة  ــة التصحيحي ــا باحلرك ــك قيامه ــى ذل ــل ع ــر دلي ــل خ ولع
ــن  ــاع ع ــدل والدف ــاء الع ــا إرس ــن خاهل ــت م ــي بغ األوىل والت
ــة  ــة النهضوي ــذه احلرك ــني. ه ــح الظامل املظلومــني ورضورة فض
قامــت هبــا هــي نفســها - روحــي فداهــا- مــع أوالدهــا وأتباعهــا، 

ــه،  ــن أراد اتباع ــق مل ــق احل ــني طري ــا أن تب ــن خاهل ــت م ومتكن
رغــم مــا تبــع ذلــك مــن آالم ظلمهــا وكــرس ضلعهــا وإســقاط 

ــا  ــر فيه ــد انح ــا. لق ــاء قره ــهادها وإخف ــا واستش جنينه
ــالة.  ــم الرس ــا قي ــت فيه ــوة.. وحتقق إرث النب

فليكــن واقعنــا مســتلهام مــن هــذه الصديقــة البطلــة، 
فيكــون هنجــه العفــاف واالســتقامة، ومبــدأه الفضيلــة 

ــا  ــن واقعن ــة. وليك ــة والتضحي ــه الرمح ــر، وقيم واخل
رســاليًا، كواقــع فاطمــة، يمتــزج بــني العبــادة 

ــا  ــن واقعن ــاد. ليك ــوى واجله ــاب، والتق واحلج
إنســانيًا. ال تتأجــج فيــه نــران الغضــب، واحلقــد 

واحلســد. لنكــن كــام أرادتنــا فاطمــة ســام الل 
ــب. ــا، وحس عليه

والســام عليــك يــوم ولــدت.. ويــوم 
استشــهدت ويــوم تبعثــني حيــة.

--------------
* كاتبة من القطيف

ومضات من حياة الصديقة الزهراء

51

"عليها السالم"



اسوة حسنة

* إعداد/ أجمد الربيعي
الرسييالة احملمدييية  غصيين ميين شييجرة 
الصّداحيية باحلييق مل يهيين ومل ينييكل ملتزمييًا 
نهييج الوالييية واملضييي علييى طريييق التضحييية 
والفييداء يف سييبيل اهلل تعيياىل، وهييو الطريييق 
الييذي مضييي عليييه ميين قبييل جييّده أبييو عبييد هلل 

احلسيين،عليه السييام ، يف كربيياء. 
إنييه زيييد بيين علييي بيين احلسيين بيين علييي 
بيين أبييي طالب، عليهم السييام، الييذي يعد أول 
شييهيد ميين أهييل البيت ،عليهم السييام، يقتفي 
أثيير جييده االمييام احلسيين، عليييه السييام، يف 
مواجهيية الظلييم والطغيييان وطلييب الرضييا آلل 

حممييد، صلييى اهلل عليييه وآلييه وسييلم.

* والدته ونشأته 
ُيكنى االمام زيد الشهيد بي »أبي احلسن«، 
وتشيير الروايات التارخيية أنه ولد سيينة )78(

هييي وقيييل سيينة )75( للهجييرة، يف مدينيية جييده 
الرسييول األكييرم حممييد، صلييى اهلل عليييه 

وآلييه، وملييا ُبشيير بييه أبييوه االمييام زييين العابدييين، 
عليييه السييام ، أخذ القييرآن الكريم متفائَا به 

فخرجييت اآلييية الكرمية: 
ى ِمــَن امْلُْؤِمنِــنَي َأْنُفَســُهْم  }إِنَّ اللََّ اْشــَرَ
َوَأْمَواهَلـُـْم بِــَأنَّ هَلـُـُم اجْلَنَّــَة{، فطبقييه وفتحييه 

ثانييية، فخرجت اآلية: 
ِذيــَن ُقتُِلــوا يِف َســبِيِل اللَِّ  َســَبنَّ الَّ }َواَل حَتْ
ــوَن{،  ــْم ُيْرَزُق ِ ــَد َرهبِّ ــاٌء ِعنْ ــْل َأْحَي ــا َب َأْمَواًت

فطبييق املصحييف ثييم فتحييه فخرجييت اآلية:
َل اللَُّ امْلَُجـــــاِهِديَن َعــَى  }َوَفــــــضَّ
اْلَقاِعِديَن َأْجــــًرا َعظِيــاًم{، فبهر االمييام زين 

العابدييين، و راح يقييول: 
»ُعزيت عن هذا املولود وانه من الشهداء«. 
النبييوة،  نشييييييييييييييييأ زيييد الشييهيد يف بيييت 
وتغييذى بلبيياب احلكميية، وكان أبييوه االمييام 
السييجاد،عليه السييام يتعهده باألدب ويرسييم 
لييه طريييق اهلداييية واخلر، كمييا الزمه أخوه، 
نعوميية  منييذ  السييام،  عليييه  الباقيير،  االمييام 
أظفيياره، وميين الطبيعييي أن هلييذه الصحبيية 
األثيير الفعييال يف سييلوكه وتكوييين شييخصيته 

،فقييد حفييظ القييرآن الكريييم يف املراحل االوىل 
ميين دراسييته و اجتييه بعييد ذلييك اىل احلديييث 
وأصبح بعد فرة فقيهًا واسع العلم واملعرفة، 
يأخييذ بكتيياب اهلل وسييّنة رسييوله ومنهييج جييده 
عليييه  لزيييد،  و  السييام،  علي،عليييه  االمييام 
السييام، قييراءة خاصيية للقييرآن الكريم تسييمى 
»قراءة زيد«، وله مؤلفات كثرة، حيث نسبت 
لييه جمموعيية ميين املؤلفييات والرسييائل بعضهييا 
يف تفسيير القييرآن الكريييم، وبعضهييا يف علييم 
الفقييه وقسييم منهييا يف علييم الييكام، واألخييرى 
مؤلفييًا،   )29( ميين  أكثيير  وهييي  احلديييث  يف 
وقييد أوردت الصحييف العراقييية قبييل حقبيية 
ميين السيينن، أن لزيييد بن علي تفسييراً للقرآن 
الكريييم موجييوداً يف خزائيين املخطوطييات يف 

مكتبيية الكونغييرس االمريكييي . 

* الثائرالشجاع
السييام، علييى احلكييم  ،عليييه  زيييد  ثييار  لقييد 
االمييوي بوحييي ميين عقيدتييه الييي تتمثييل روح 
االسييام، وهديييه بعييد ان رأى باطييًا حُييييى 

زيد الشهيد .. درٌس في 
التحدي والنهضة

بعدسة املصور: عامر اجلبوري
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ضييد  شييامًا  جييوراً  رأى  و  ُيكييّذب،  وصادقييًا 
املسييلمن، و اسييتبداداً مطبقييًا يف األميية، ورأى 
إال  حرميية،  هلل  يبقييوا  مل  أمييية  بييي  حييكام 

اهلل.  اىل  داعيييًا  فخييرج  انتهكوهييا 
محاسييًا  نفسييه  امتييألت  وقييد  للحييق  طالبييًا 

احلسييينية.  الثييورة  إعيياء  علييى  وعزمييًا 
كانييت  الييي  املباركيية  ثورتييه  فجيير  وقييد 
أمتداداً لثورة االمام احلسيين،عليه السييام، و 

إقاميية العييدل والعيييش يف عييزة و إبيياء.
فكانييت  ومنطلقهييا  الثييورة  قاعييدة  أمييا 
»الكوفة«. هذه املدينة الي مل ختُب فيها جذوة 
الثييورة علييى الظلييم والطغيييان منييذ واقعيية 
الطييف، حيييث تعلمت الييدرس البليغ يف الثورة 

وحتييدي احلييكام الظامليين طييول الزميين. 
احلاكييم  إن  التارخيييية  املصييادر  تقييول 
األمييوي حينهييا، »هشييام بيين عبد امللييك«، مارس 
سياسيية عنيفيية وقاسييية مييع املسييلمن، منهييا 
اصحيياب  علييى  اجملحفيية  الضرائييب  فييرض 
احلييرف واملهيين والتجييارة ، كمييا أعطى والته 
يف األمصييار حييق التصييرف بأمييوال املسييلمن 
وحتويلييه اىل ملييك خيياص، فيمييا كان النيياس 
يعيشييون شييظف العيييش واحلرمييان، ممييا دفع 
الثييورة فاجتمييع حولييه يف  لييواء  لرفييع  زيييداً 
الكوفة - حسييب بعض املصادر- خسييمة عشيير 
ألييف رجييل، هييذا وكان الوالييي خالييد القسييري 
غافييًا عيين حتييركات زيييد، وملّييا بلييغ االميير 
احلاكييم االمييوي هشييام بيين عبييد امللييك أرسييل 
اىل وآلييه يوخبييه ويلومييه علييى غفلتييه ميين أميير 

زيد.
كان زيييد قييد أعييّد العييّدة لسيياعة الصفيير، 
لكيين حصلييت أمييور عديييدة دفعتييه ألن يعجييل 
باعان الثورة يف الكوفة واسييقاطها عسييكريًا. 
تقييول بعييض املصييادر الييي متيييل اىل املذهييب 
الزيييدي ان طائفيية ميين انصيياره انشييقوا عنييه 
واتهمييوه  الفكييري  توجهييه  يف  وحاججييوه 
بابتييداع مذهييب جديييد غيير مذهب أهييل البيت 
عليهم السييام، وهناك تفاصيل على الصعيد 
السياسييي حييول اإلسييراع يف االجييراءات الييي 
الوضييع  لتييدارك  األمييوي  النظييام  اختذهييا 
املتفجيير يف الكوفيية، ممييا دفييع بزيد الشييهيد ان 
يفجيير ثورتييه قبييل املوعييد احملييدد ويشييتبك مع 
اجليييش األمييوي، يف معركيية غيير متكافئيية 
لكنها بطولية، سييقط فيها زيد شييهيداً بعد ان 
أصيييب بسييهم مسييموم يف رأسييه يف الثالييث من 
شييهر صفيير سيينة 120 للهجييرة. وهكييذا طويييت 
حصييل  كمييا  مفتوحيية  تبييق  ومل  صفحتييه 
يف ثييورة جييده احلسيين عندمييا سييّجل مجيييع 
انصييار االمييام مواقفهييم بدمائهييم الزكييية، 

بينمييا تفييّرق الكثيير من انصار زيييد بعد انتهاء 
طريقييه  يواصلييوا  ان  ميين  وبييداًل  املعركيية، 
احلييق، مالييوا اىل اهدافهييم وغاياتهييم اخلاصة.

 
 * املرقد - املقام 

قبييل احلديييث عيين املرقييد الشييريف لزيييد 
اىل  التنويييه  الضييروري  ميين  نييرى  الشييهيد، 
حقيقيية تارخيييية هاميية، وهييي أن هييذا الرجييل 
العظيم تعرض للظلم يف حياته وبعد مماته، 

رمبييا مبييا مل يشييهده التاريييخ االسييامي. 
أميير  املعركيية،  يف  استشييهاده  فبعييد 
الطاهيير  جثمانييه  بصلييب  األمييوي  احلاكييم 
عاريييًا يف منطقيية »الكناسيية« بالكوفيية، وذلييك 
ملدة أربع سنوات، حتى هلك هشام وجاء بعده 
ابنه »وليد« فكتب إىل واليه يف الكوفة يوسييف 
بيين عميير الثقفييي: »أّمييا بعد، فإذا أتيياك كتابي 
هذا فانظر عجل أهل العراق فاحرقه وانسفه 

يف اليييّم نسييفًا والسييام«. 
وهنيياك رواييية تتحييدث عيين قيييام شيييعة 
اهييل البيييت، عليهييم السييام، حبمييل جثمييان 
مييكان بعيييد عيين  الشييهيد خلسيية ودفنييه يف 
االنظييار ويف جمييرى نهيير جففييوه ثييم أجييروا 
امليياء عليييه، لتضعف كل االحتميياالت بالعثور 
عليييه، لكيين شيياءت االقييدار ان يكييون احد عيون 
بييي أمييية قريبييًا منهييم فدهلييم عليييه فاخرجوا 
اجلثمييان ونفييذوا فيييه مييا حكييم بييه الطاغييية 

األمييوي.
وحسييب املصييادر فييان املقام املوجييود حاليًا، 
هييو باحلقيقيية يعييود ملييكان املرقييد الييذي مت 

اكتشييافه أول مييرة. 
لييذا فييان حرميية املكان وقدسيييته ال ختيب 
رجاء كل من زار املقام الشريف عارفًا حبقه 
ومكانتييه العظيميية عنييد اهلل سييبحانه وتعيياىل، 
فكييم ميين مريييض بييداٍء عضييال هجيير عيييادات 

اهلل  يسييأل  املقييام،  هييذا  اىل  اجتييه  و  االطبيياء 
تعيياىل جباهييه وحقييه عنييده، أن يلبسييه لبيياس 
العافييية، واسييتجاب اهلل دعوتييه؟ وكييم ميين 
إمييرأة عقيميية مييّن اهلل عليهييا باملولييود الصيياحل 

بربكيية صاحييب املقييام .
تقييع  منطقيية  يف  الشييريف  املرقييد  يقييع 
علييى بعييد مثانييية كيلومييرات ميين طريييق 
 )30( احلليية  عيين  وتبعييد  كوفيية،  احلليية 
كيلومييراً. تبلييغ مسيياحة املييزار عشييرة آالف 
ميير، وقييد بييدأ االعمييار فيييه عييام 1996 وانتهييى 
عييام 2003، حيييث أخييذ ديييوان الوقييف الشيييعي 
علييى عاتقييه مسييؤولية الرميمييات الازميية، 
مبييا فيهييا إكسيياء أرضية املقييام حبجر املرمر، 
فانييه  اخلارجييي،  السييياج  تغليييف  باسييتثناء 
بانتظييار التخصيصييات املالييية الازميية، كمييا 
أن هنالييك مشيياريع مسييتقبلية لتوسيييع املييكان 
إليييه ميين  الدخييول واخلييروج  وتغييير جهيية 
خييال إجييراء حتويييرات كثرة بالتعيياون من 
االهالييي السيياكنن يف املنطقيية احمليطيية بييه 

وفتييح شييوارع جديييدة .
يييزور مرقييد زيييد الشييهيد، ماييين الييزوار 
زيارتييه  يف  عددهييم  يصييل  حيين  يف  سيينويًا 
السيينوية الي تصادف اليوم الثالث من صفر، 
وهييو يييوم استشييهاده اىل أكثيير ميين مليونييي 
زائيير وال تقتصيير زيارته على العراقين فقط 

بييل ميين جنسيييات اسييامية متعييددة.
بابييل  حمافظيية  جملييس  قييرر  مؤخييراً 
اسييتحداث ناحييية باسييم ناحييية زيييد بيين علييي، 
الشييريف  باملرقييد  املنطقيية احمليطيية  لتكييون 
ناحييية جديييدة تابعيية لقضيياء »الكفييل« الييذي 
حتييول بييدوره ميين ناحييية اىل قضيياء، و يأمييل 
أهالييي املنطقيية والزائرين أن يكون اسييتحداث 
الناحييية ُبشييرى هلييم يف تقديييم خدمات أكثر 
و أوسييع للمرقييد الشييريف واملنطقيية احمليطيية 

. بها
الطويليية  السيينوات  ميين  الرغييم  وعلييى 
املتعاقبيية  واحلكومييات  املتاحقيية  واالجيييال 
والسيياطن اجلائييرة علييى ميير االزمييان إال 
أن مرقييد السيييد زيييد بيين علييي، عليييه السييام، 
مييازال يشييّع نييوره يف أرجيياء املعمييورة ويؤمييه 
الناس طلبًا للكرامة يف حن تقع على مقربة 
منه ويف مكان ليس ببعيد عنه أطال خرائب 
قصر هشييام بن عبد امللك الي كانت يومًا ما 

قصييراً ُبييي علييى الظلييم واجلييور والعييدوان. 
فرحييم اهلل زيييداً الشييهيد، الييذي أحيا ثورة 
جييده االمييام احلسيين، عليييه السييام، بعييد أن 
حيياول بنييو أمييية طمس معاملهييا، و أراد اهلل جّل 

وعييا أن ال تنطفييئ اىل يييوم القياميية.
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 ثار زيد، عليه 
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نامت نواطُر مٍر عن ثعالبِها 
وقد َبُشمَن وما تفنى العناقيُد 

رحييم اهلل أبييا الطيييب املتنييي الييذي أوجييز 
وفيياة  منييذ  »اخلافيية«  حييال  البيييت  هييذا  يف 
الرسييول األكرم، صلى اهلل عليه وآله، وحتى 
انهيييار الدوليية العباسييية باسييتثناء اخلافيية 
احلقيقييية لعلييي بيين أبييي طالب،عليه السييام، 
الييي لييو أنصف أي إنسييان، وجتييرد من نزعاته 
املوروثيية، لرآهييا هييي اخلافيية احلقيية الييي 
أوصييى بهييا اهلل إلمتام مسييرة اإلسييام وجزءا 

ال يتجييزءا ميين الرسييالة احملمدييية. 

الدعييوة  بداييية  تاريييخ  اسييتعرضنا  ولييو 
الرسييول،  وفيياة  بعييد  مييا  وأحييداث  الشييريفة 
صلييى اهلل عليييه وآلييه، جنييد أن نفييس السيييوف 
الييي سييلت علييى النييي، صلييى اهلل عليييه وآلييه، 
ُسييلت على علي، عليه السييام، وهذا ما يؤكد 
حقيقيية أنييه هييو امتييداد لنهييج النييي، صلييى اهلل 

عليييه وآلييه، ورسييالته. 

* الوفاء لصاحب »الفلتة«
كانييت اجلاهلييية اجلديدة تنسييج أثوابها 
داخل سييقيفة بي سيياعدة السييتعادة أجمادها 
بعييد وفيياة الرسييول األكييرم، صلييى اهلل عليييه 
وآلييه، فتمخضييت عن بيعيية »الفلتة« الي وقى 
صاحبهييا  قييال  كمييا   - شييرها  املسييلمن  اهلل 
»الفلتيية« كان هلييا مضاعفييات  - لكيين هييذه 
خطييرة أثييرت سييلبًا علييى واقع املسييلمن، وقد 
أحييس أبييو بكيير نفسييه خبطييورة مييا أقييدم عليييه 
هييو وأصحابييه فقال عنييد احتضاره: وددت أني 

سييألت رسييول اهلل عيين هييذا األميير!! 
قدحييًا  القييول  هييذا  ميثييل  مييا  وبقييدر 
بصاحب الرسييالة الذي بّن وأوضح ملن يكون 

هييذا األميير ميين بعييده فإنييه ميثييل اإلحسيياس 
بعييدم أهلييية وكفيياءة ميين قييام بييه دون أهلييه. 
}..أمــا والل لقــد تقمصهــا ابــن أيب 
ــل  ــا حم ــي منه ــم أن حم ــه ليعل ــة، وإن قحاف
القطــب مــن الرحــى، ينحــدر عنــي الســيل، 

ــر{.  ــى إيل الط وال يرق
لقييد تركييت هييذه البيعيية ندبييًا يف اجلسييد 
اإلسييامي وأحدثييت شييرخًا ال ميكيين رتقييه، 
فقد أثار »أبطاهلا« النعرات اجلاهلية واألحقاد 
القبلييية بيين األوس واخلييزرج والييي تاشييت 
بعييد أن صيياحل النييي بيين القبيلتيين فأجييج 
هييؤالء ذلييك العييداء القديييم واسييتمالوا بشيير 
بيين سييعد زعيييم األوس إىل جانبهييم ووقييف 
سعد بن عبادة زعيم اخلزرج ضد هذه البيعة 

فقتلتييه »اجليين« غيليية عقابًا له! 
وكان ميين تداعيييات هييذه البيعة أيضًا أن 
أولييدت غضبًا شييعبيًا عارمًا ميين قبل الصحابة 
جوبييه  الغضييب  هييذا  لكيين  وغرهييم،  الكبييار 
بالبطييش والتهديييد الصريييح بالقتييل، فقييد 
ضميين عميير، شييطر حلبييه الييذي احتلبييه ألبييي 
بكيير بقولييه: لئن اعييرض أحد منكم على هذه 

»خالفة علي« - عليه السالم - 
امتداد لرسالة النبي

* حممد طاهر الصفار
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البيعيية لنأخييذن الييذي فيييه عينيياه..! }لشــّد ما 
ــا{.  ــّطرا رضعيه تش

مل يشييهر عميير سيييفه بوجييه الكفييار وال 
اليهييود وال النصييارى بييل شييهره بوجييه اثييي 
عشر رجًا من أجاء الصحابة اعرضوا على 
بيعة أبي بكر وهم: أبو ذر الغفاري، وعمار بن 
ياسيير، وسييلمان الفارسييي، واملقييداد بن األسييود 
الكنييدي، وبريييدة األسييلمي، وأبييو اهليثييم بيين 
بيين  وعثمييان  حنيييف،  بيين  وسييهل  التيهييان، 
حنيييف، وخزمييية بيين ثابييت، وأبييي بيين كعييب، 
وأبييو أيييوب األنصيياري، وقييد وفييى صاحبييه لييه 
هييذا الفعييل، فوّصى له من بعده وهو حيتضر، 
»لكنه مل يكن يهجر« رغم اعراض الكثر من 
املسييلمن علييى هييذه الوصييية الييي جعلهييا يف 

رجييل سيييئ اخللييق. 
}..فصرهــا يف حــوزة خشــناء، يغلــظ 
كلمهــا، وخيشــن مســها، ويكثــر العثــار 
فيهــا، واالعتــذار منهــا، فصاحبهــا كراكــب 
ــلس  ــرم، وإن أس ــا خ ــنق هل ــة، إن أش الصعب
هلــا تقحــم، فمنــي النــاس - لعمــر الل 
- بخبــط وشــامس، وتلــون واعــراض، 
فصــرت عــى طــول املــدة وشــدة املحنــة{. 

* الشورى، بنفس جاهي
املسييلمن  ولكييي نعييرف حقيقيية شييعور 
وكبييار الصحابيية يف ذلييك الوقييت وانييه كان 
قريييش  رجييال  وان  السييام،  علي،عليييه  مييع 
الذييين حاربييوا النييي، صلييى اهلل عليييه وآلييه، 
ميين قبييل كانييوا ضييد علييي وبنفييس العصبييية 
واحلقييد اللذييين حاربييوا بهما عليييًا، ننتقل إىل 

»الشييورى« الييذي قييرره عميير عنييد مماتييه. 
الصحابيية  كبييار  أقييوال  إىل  لنسييتمع 
األجاء الذين تطبل الوهابية على أن الشيعة 

يسييبونهم. 
الرجييال  ميين  ذكرناهييم  الذييين  أليييس 
املعرضيين علييى بيعيية أبي بكر ميين الصحابة، 
»اخللفيياء  علييى  اقتصييرت  الصحبيية  أن  أم 

ومعاوييية؟  الثاثيية« 
أجييّل  ميين  صحابَييين  شييهادة  وهييذه 
أصحيياب الرسييول، صلييى اهلل عليييه وآلييه، يف 

السييام:  عليييه  علييي، 
فعندمييا اجتمييع النيياس علييى بيياب املنييزل 

الييذي عقييدت فيييه الشييورى صيياح املقييداد بيين 
األسييود الكنييدي )الصحابييي الكبيير(:

أيهييا النيياس امسعييوا مييا أقولييه: أنييا املقييداد.. 
وان  واطعنييا،  مسعنييا  عليييًا  بايعتييم  إن  إنكييم 

بايعتييم عثمييان مسعنييا وعصينييا. 
فقييام عبييد اهلل بيين أبييي ربيعيية املخزومييي، 
وهو ممن قاتل الني وآذاه، فنادى: أيها الناس 
إنكييم إن بايعتييم عثمييان مسعنييا وأطعنييا وإن 

بايعتييم عليييًا مسعنييا وعصينا. 
فقييال املقييداد: يييا عييدو اهلل وعييدو رسييوله 
وعييدو كتابييه، ومتييى كان مثلييك جيييرئ 

علييى الدخييول يف أميير املسييلمن؟!
مثلييك  كان  ومتييى  اهلل  عبييد  لييه  فقييال 

جيييرئ علييى الدخييول يف أميير »قريييش«؟! 
إذن فهييي اجلاهلييية تعيييد نفسييها بثييوب 

جديييد. 
وقييال عبييد اهلل بيين أبييي سييرح، وهييو طريييد 

رسييول اهلل: 
أيهييا املييأل إن أردمت أن ال ختتلييف قريييش 

فيمييا بينهييا فبايعييوا عثمان.
ال  أن  أردمت  إن  ياسيير:  بيين  عمييار  فقييال 
خيتلييف املسييلمون فيمييا بينهييم فبايعييوا عليييًا. 
وملييا احتييج عمييار علييى بيعيية عثمييان قييال 
لييه هشييام بيين الوليييد بيين املغييرة، العييدو اللدود 

لإسييام: 
مييا أنييت ومييا رأت قريييش ألنفسييها، انييك 
لسييت يف شيييء من أمرها وإمارتها فتنح عنها. 

فقال عمار: 

يا ناعي اإلسام قم فانعه
قد مات عرف وبدا منكُر 

احملاورتيين  هاتيين  ميين  نسييتنتج  ميياذا 
اللتيين اقتطفناهما كنمييوذج على متقمصي 
اخلافيية؟ إن الذييين نصييروا »الثاثيية« هم ألّد 
أعييداء النييي، صلييى اهلل عليييه وآلييه، والذييين 
نصروا عليًا هم السييابقون اجملاهدون األوائل. 
لقييد أرادت قريييش حمييو اإلسييام بعييد 
وفيياة النييي، صلييى اهلل عليييه وآلييه، باسييتبعاد 
علي،عليييه السييام، عيين اخلافيية وحماربتييه 
وهييذا مييا يتضييح يف الكثيير ميين أقييوال اخللفيياء 

أنفسييهم. 

ميين  الثانييي  األثيير يف اجلييزء  ابيين  روى 
تارخيييه حديييث عميير مييع ابيين عبيياس وقييول 
عميير: يييا ابيين عبيياس إن قومكييم كرهييوا أن 
فاختييارت  واخلافيية  النبييوة  لكييم  جيمعييوا 

فأصابييت!  ألنفسييها  قريييش 
ــا يف  ــبيله، جعله ــى لس ــى إذا م }حت
ســتٍة زعــم أين أحدهــم، فيــا لل و للشــورى، 
ــم  ــع األول منه ــب يفَّ م ــرض الري ــى اع مت
حتــى رِصُت ُأقــرن إىل هــذه النظائــر، لكنــي 

ــاروا{.  ــرت إذ ط وا، وط ــفُّ ــففت إذ أس أس
األحاديييث  هييذه  ميين  الكثيير  وهنيياك 
الييي تييدل علييى أن خافيية الثاثيية، كانييت 
ومل  جاهلييية،  ونزعيية  قبلييية،  عصبييية  ذات 
تكيين مبنييية علييى مبييادئ إسييامية، وعداليية 
اجتماعييية، وال علييى شييعار »ال فضييل لعربييي 

بالتقييوى«.  إال  أعجمييي  علييى 
طالب،عليييه  أبييي  بيين  علييي  كان  لقييد 
بقيياء  سييبيل  يف  األكييرب  امُلضحييي  السييام، 
اإلسييام، واملكافييح من أجييل بقاء كلمة ال إله 
إال اهلل حممد رسول اهلل، مرفوعة على أرجاء 
املعمييورة، نييراه ضحى حبقييه كي يئد الفتنة، 
ويييدرأ اخلطيير الييذي كان سيييفي اإلسييام 
فيمييا لييو رفييع سيييفه، وهييو فييارس املسييلمن 
األول، وأشييجع العييرب وكانييت قريييش تعييد 
إال منييه، وقييد قتييل  الفييرار يف احلييرب عيياراً 

وشييجعانها.  صناديدهييا 
}أمــا والــذي فلــق احلّبــة وبرأ النســمة، 
لــوال حضــور احلــارض، وقيــام احلجــة 
بوجــود النــارص، ومــا أخــذ الل عــى العلــامء 
أال ُيقــاروا عــى كّظــة ظــامل، وال ســغب 
مظلــوم، أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا، 
ــم  ــكأس أوهلــا، وأللفيت ولســقيت آخرهــا ب
دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة 

ــز{.  عن

* رؤية سياسية ثاقبة 
لقييد كان علييي ،عليييه السييام، فدائييي 
اإلسام، وحصنه، وسوره املنيع، آثر أن ُيسلب 
حقييه علييى أن ال ُتثلييم ميين اإلسييام ثلميية، ورد 

كيييد املربصيين باإلسييام اىل حنورهييم. 
الرسييول  وفيياة  بعييد  سييفيان  أبييو  يأتيييه 

فيقييول:  وآلييه  عليييه  اهلل  صلييى  االكييرم، 
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 الذين نصروا »الثالثة« هم ألّد أعداء النبي، صلى 
اهلل عليه وآله، والذين نصروا عليًا هم السابقون 

املجاهدون األوائل 



اسوة حسنة

»بنوا هاشم ال يطمع الناس فيكم
 والسيام، تيم بن مرة أو عدي 

فام األمر إال منكم وإليكم 
وليس هلا إال أبو حسن عي..«! 

ولكيين مل يكيين خيفييى على أميير املؤمنن، 
عليه السام، ما كان يضمره أبو سفيان من 
زرع الشييغب واالضطييراب يف اإلسييام فيأمييره 
ابنييه  السييام،  ،عليييه  خاطييب  كمييا  بالكييف 

معاوييية بقولييه يف كتيياب لييه: 
ــاين  ــفيان أت ــو س ــوك أب ــد كان أب }وق
ــه  ــى الل علي ــول الل، ص ــض رس ــني قب ح
ــت  ــك فأن ــدك أبايع ــط ي ــال: ابس ــه، فق وآل
أحــق النــاس هبــذا األمــر، فكنــت أنــا الــذي 
ــلمني  ــني املس ــة ب ــة الفرق ــه خماف ــت علي أبي

ــر{.  ــاس بالكف ــد الن ــرب عه لق
وحينمييا يأتيييه الرجييال املعرضييون علييى 

بيعيية أبييي بكيير فيقولييون له: 
لقييد هممنييا أن نصر إىل أبي بكر فننزله 
عيين منييرب رسييول اهلل، فجئنيياك نستشييرك 

ونسييتطلع رأيييك فيمييا تأمرنييا. 
فقال ،عليه السام،: 

}وإيــم الل، لــو فعلتــم ذلــك ألتيتمــوين 
شــاهرين أســيافكم مســتعدين للحــرب 
والقتــال، وإذن آلتــوين فقالــوا يل: بايــع 
ــد مــن دفــع القــوم عــن  ــاك فــا ب وإال قتلن

ــي{.  نف
وطويــت  ثوبــًا،  دوهنــا  }فســدلت 
عنهــا كشــحًا، وطِفقــت أرتئــي بــني أن 
ــة  ــى طخي ــر ع ــّذاء، أو أص ــٍد ج ــول بي أص
ــا  ــيب فيه ــر، ويش ــا الكب ــرم فيه ــاء، ي عمي
الصغــر، ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى 

ربــه، فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا أحجــى، 
احللــق  ويف  قــذى،  العــني  ويف  فصــرت 

ــا..{. ــي هنب ــجا، أرى تراث ش
»اخللفيياء«  هييؤالء  أعمييال  اسييتثقل  لقييد 
الكثيير ميين الصحابيية الذييين أدركييوا حجييم 
املأسيياة الييي حّلييت باإلسييام، وهييم يييرون مييا 
حيييّل بييه فبعييض الناس قييد ارتد عن اإلسييام، 
ولكيين كل هييذه االحتجاجييات كانييت جتابييه 
بالبطييش والرهيييب تييارة، وبالتجاهييل أخرى، 
فحينمييا يعييرض عبييد اهلل بيين مسييعود علييى 

إسييراف عثمييان يقييول لييه عثمييان: 
إمنا أنت خازن لنا وليس للمسلمن..!

ثييم يسييتبدله عثمان بزيييد بن أرقم، الذي 
مل يطييل مكوثييه يف هييذا املنصييب حتييى يدخييل 
علييى عثمييان ويضييع بيين يديييه مفاتيييح بيييت 
املييال وهييو يبكييي خوفييًا ميين أن حترقييه صاعقة 
ميين السييماء عقابييًا لييه علييى عملييه مييع عثمان! 

ولكيين عثمان مل يكن يأبه بكل التنديدات 
بالعكييس، كان جيابههييا  بييل  واالسييتنكارات 
بالعنف كما فعل مع أبي ذر الغفاري وعمار 

بن ياسيير وعبد اهلل بن مسييعود. 
هييذا حييال املسييلمن علييى مييدى ربييع قييرن 
بعييد وفيياة الرسييول، وملييا ضيياق املسييلمون ذرعييًا 
بتلييك السياسيية اهلوجيياء وأعلنييوا ثورتهم على 
عثمييان كان علييي، عليه السييام، أنصع وجه، 
وأنقييى يييد، وأطهيير روح يف تاريييخ املسييلمن، 
وفيياة  منييذ  املسييلمون  يشييهد  مييرة  وألول 
الرسييول، عهييداً جديييداً علييى منهييج املسيياواة 
يتخلييل  ميين  املسييلمون  ويسييمع  العطيياء  يف 
صفوفهييم مناديييًا هييل ميين كاره. ألول مييرة 
يطييرق املسييلمون بيياب خليفيية ليبايعييوه وهييو 

يصلييي و يزدمحييون علييى بابييه. ألول مييرة تتم 
بيعة مستوثقة من مجيع املسلمن، وموافقة 
مجيييع املهاجرييين واألنصييار، إال نفيير قليييل ال 

يعييدو عددهييم أصابييع اليييد. ميين هييم؟! 
نأخذ منوذجًا واحداً هو عبد اهلل بن عمر، 
جاؤوا به ليبايع ، ومن الطبيعي أن عليًا، عليه 
السييام، مل يأمرهييم باإلتيييان بييه، بييل هييو حييال 
رجييال الثييورات يف كل وقييت، والدليييل علييى 
ذلييك انييه مل يبايييع. فميياذا فعييل لييه علييي، عليييه 
السييام، هييل أرسييل لييه »جنييًا« كمييا أرسييل أبوه 
عميير إىل سييعد بيين عبييادة ليقتلييوه؟ كا.. مل 
تكيين سياسيية علييي، عليييه السييام، تشييبه تلييك 

السياسييات يف شيييء فقييد اكتفييى بالقييول: 
دعييوه.. وعندمييا قييال لييه األشيير، يييا أميير 
املؤمنيين.. فليأتييك بكفيييل، قييال لييه علييي: أنييا 
كفيلييه. هييذا أحييد املتخلفيين القائييل عيين 
بيعيية علييي، عليييه السييام، هييذا املتخلييف الييذي 
رفييض بيعيية علييي، عليه السييام، يبايع مسييلم 
بيين عقبيية قائييد جيييش يزيييد يف موقعيية احلرة 
على انه عبٌد ليزيد! وال يقف عنده األمر على 
هييذا الييذل بل له بيعة أخرى أذل منها فيدخل 
علييى احلجيياج، وهييو يتغّدى، فيمييد احلجاج له 

نعلييه ويقول: 
إني مشغول بيدي فبايع هذه! 

وذكيير الطييربي، انييه بعييد أن رأى ما صار 
إليييه املسييلمون والعييرب يظهيير ندمييه علييى أن 
ال تكييون »الفئيية الباغييية« مييع علييي، ثييم قتلييه 
احلجيياج ومنييع أن يدفيين حيث أوصييى، وكما 
قتييل عبييد اهلل بيين عميير، فقييد قتييل عبيييد اهلل 
وسييليمان ابنييا عاصييم بيين عميير يييوم احلييرة و 

»علييى أهلها جنييت براقش«.

 أرادت قريش حمو 
اإلسالم بعد وفاة النبي، 

صلى اهلل عليه وآله، 
باستبعاد علي،عليه 
السالم، عن اخلالفة 

وحماربته وهذا ما يتضح 
يف الكثري من أقوال 

اخللفاء أنفسهم 



* عيل دايش اخلفاجي
ــدًا  ــًا ومب ــام" موقف ــا الس ــراء "عليه ــة الزه ان لفاطم

ــًا. وحزن
ــي  ــى، ه ــل االع ــي املث ــام" ه ــا الس ــة "عليه فاطم
قــدوة ملــن يريــد ان يقتــدي هبــا وبالتأكيــد ليســت كمثــل 
القــدوات األخريــات، بــل هــي قــدوة بــارزة حيــث متثــل 
ــك  ــا إىل تل ــو تطلعن ــدة، فل ــدة وخال ــف عدي ــا بمواق لن
ــظ  ــم واملواع ــن احلك ــدًا م ــا عدي ــا فيه ــف لوجدن املواق
واالرشــادات، التــي هبــا نكــون قــد حصلنــا عــى حصــن 

ــا.  ــع بن ــد ان توق ــة تري ــن كل رضب ــني م يق
ومــن كل ســلطان جائــر وعــدو قاهــر يريــد الربــص 

بنــا.
فلنتعلــم منهــا كيــف واجهــت اجلبابــرة حــني ســلبوا 
نحلتهــا فــدكًا، التــي اعطاهــا ايــاه أبوهــا "صــى الل عليــه 
ــرة  ــات اجلباب ــا صف ــني لن ــا يتب ــلم"ومن خاهل ــه وس وآل
ــا  ــت موالتن ــام وقف ــدارة ك ــم بج ــوف امامه ــة الوق وكيفي

ــام". ــا الس ــة "عليه فاطم
ــى الل  ــول الل،"ص ــا رس ــة اعطاه ــي نحل ــدكًا ه ان ف
عليــه وآلــه وســلم" اىل فاطمــة هديــة، والتــي ارســلت مــن 
ــول  ــا رس ــل عليه ــي ارٌض حص ــل، وه ــز وج ــل الل ع قب
ــه وآلــه وســلم" وحــده مــن دون خيــل  الل "صــى الل علي
ــى الل  ــول الل،"ص ــاة رس ــد وف ــن بع ــن م وركاب، ولك
عليــه وآلــه وســلم" ســلبها مــن عندهــا اولئــك الظاملــون 
ــاة  ــل وف ــن قب ــون الدي ــوا يّدع ــن كان ــدون؛ الذي اجلاح
رســول الل "صــى الل عليــه وآلــه وســلم" ولكــن مــن بعــد 

ــب. ــى عق ــًا ع ــوا رأس ــه انقلب وفات
ــك  ــام" يف ذل ــا الس ــة، "عليه ــا فاطم ــن موالتن ولك
احلــني قــد بينــت لنــا موقفــًا، وذلــك املوقــف هــو وقوفهــا 
ــاس  ــني للن ــل، لتب ــق اىل الباط ــن احل ــراف م ــام االنح ام
ــة  ــا وكيفي ــن عنده ــدروس م ــذ ال ــي نأخ ــم ولك حقيقته

ــوازن. ــل الت ــي ت ــات الت ــام االنحراف ــوف ام الوق
فحينــام طالبتهــم موالتنــا "عليهــا الســام" بفــدك 
يورثــون، فاحــرضت  االنبيــاء ال  ان  كذبوهــا وقالــوا 
ــك  ــن تل ــا، وم ــا ورفضوه ــدة فكذبوه ــة عدي ــم أدل هل

ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــًا م ــًا واضح ــرضت دلي ــة أح االدل
ــَلْياَمُن َداُووَد{.  ــل: }َوَوِرَث ُس ــز وج ــول الل ع ــث يق حي
ــه  ــًا آخــر وهــو شــهادة عــي "علي وأيضــًا أحــرضت دلي
ــه  ــه وآل ــى الل علي ــي ،"ص ــة النب ــن مربي ــام"وام ايم الس
وســلم"ولكن مــع كل تلــك األدلــة الواضحــة واملعتــرة مل 
يعرفــوا هبــا ومل يأخــذوا بأمرهــا، وأرصوا عــى عنادهم ومل 
ــى وفاهتــا "عليهــا الســام". ــوا عــن إرصارهــم حت يتنازل

ــر  ــت غ ــا كان ــل موهت ــام" قب ــا الس ــة ، "عليه وفاطم
ــل  ــا يمث ــا، وكان رضاه ــلب حقه ــذي س ــن ال ــة ع راضي
ــلم"حيث  ــه وس ــه وآل ــى الل علي ــول الل ،"ص ــا رس رض
ــٌة  ــٌة بضع ــلم":  "فاطم ــه وس ــه وآل ــى الل علي ــول "ص يق
منــي يؤذينــي مايؤذيــا ويــرسين مايرسهــا ،وان الل تبــارك 

ــا". ــرىض لرضاه ــة وي ــب فاطم ــب لغض ــاىل يغض وتع
اذن فلنأخــذ درســًا بليغــًا مــن هــذا املوقــف ولنجعلــه 
ميزانــًا يف حياتنــا حتــى ال يغلــب الباطــل عــى احلــق وان 

ال ينتــر الظلــم عــى العدالــة.
ونعــود ونقــول كــام قلنــا أول مــرة إن فاطمــة "عليهــا 
الســام" هــي املبــدأ حيــث كان جيلهــا رســول الل، "صــى 
ــذي  ــاط ال ــة الرب ــا بمنزل ــلم" وجيعله ــه وس ــه وآل الل علي

يشــد بــه رســالته ويمســك هبــا عــامد بيتــه.
ان لفاطمــة "عليهــا الســام" سلســلة طويلــة مــن 
املناقــب واملواقــف والتضحيــات. فهــي ال شــبيه هلــا 
ــق  ــة احل ــي حبيب ــني، وه ــاء العامل ــيدة نس ــاء. س يف النس

وشــفيعة اخللــق ورحيانــة رســول الل.
إذن فاطمــة "عليهــا الســام" إمــرأة متميــزة عــن باقــي 
ــه  ــه وآل ــى الل علي ــول الل ،"ص ــة رس ــي رحيان ــاء فه النس
ــم اىل  ــذي دفعه ــا ال ــا؟ وم ــاذا احزنوه ــن مل ــلم" ولك وس
ــاذا كــرسوا ضلعهــا واســقطوا  ــاب عليهــا؟ ومل حــرق الب

ــا. جنينه
ان كل مــا فعلــوه بفاطمــة "عليهــا الســام" 

بســبب حــب الســلطان واحلصــول عــى 
ــا  ــن خاهل ــوا م ــى يتمكن ــة حت اخلاف

وبإســم االســام ان يفســدوا يف 
ــد  االرض بعــــ

ــا. اصاحه
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* نعامن التميمي
كشــفت دراســة أســبانية بمعهــد احتــاد العــامل والبيئــة والصحــة ىف 
مدريــد و نرهتــا جملــة »الصحــة العامــة« االســكندينافية، عــن أن عدم 
إصغــاء رئيــس العمــل »املســتبّد« إىل موظفيــه قــد يســبب هلــم بعــض 
ــت  ــة. وأوضح ــم الطبي ــات عاجه ــايل نفق ــد بالت ــا يزي ــراض، مم األم
ــة أن  ــى الدراس ــت ع ــي أشف ــرانو« الت ــز س ــة »كارا لورين الباحث
الطريقــة غــر املائمــة للعمــل قــد تســبب للموظــف أمــراض القلــب 
ــت  ــي أجري ــة الت ــج الدراس ــرت نتائ ــية. وأظه ــه النفس ــؤذي صحت وت
ــل  ــاد العم ــص إذا س ــة تتقل ــات الطبي ــًا أن النفق ــى )7621( موظف ع
جــّو أكثــر ديمقراطيــة يتيــح للموظفــني تعلــم مهــارات جديــدة 
ــت  ــم. ونوه ــم لرواتبه ــتمرار تلقيه ــي واس ــم الوظيف ــن أمنه ويضم
الدراســة إىل رضورة التنســيق والعمــل ضمــن فريــق واحــد، ألن 
جــو العمــل الــذي تســوده الراكــة يتيــح للموظــف التأثــر يف عملــه 

ــه لــه معنــى. ويشــعره بــأن مــا يقــوم ب
ــدم  ــه وع ــتبّد« ملوظفي ــل »املس ــس العم ــاة رئي ــدم مراع اذا كان ع
االصغــاء اليهــم ، وفقــدان الشــعور بــروح الراكــة والفريــق الواحــد، 
ــذه  ــب ه ــية، بحس ــم النفس ــؤذي صحته ــراض، وي ــم األم ــبب هل يس
ــتبداد  ــاة، و االس ــاء واملراع ــدم االصغ ــك اذا كان ع ــام بال ــة، ف الدراس
مــن قبــل »احلاكــم« و«كبــار املســؤولني« عــى شــعب يف بلــد مــا ؟!، و 

ــعب ؟! ــك الش ــل بذل ــية حت ــة ونفس ــة صحي أي كارث
وحتــى ال نذهــب بعيــدًا عــن حميطنا، نتســاءل: تــرى أي أثــر نفي 
وصحــي تركــه نظــام الدكتاتوريــة و القمــع والتهميــش عــى الشــعب 

العراقــي طــوال ثاثــة عقــود مــن الزمــن.. بــل وطــوال قــرون ؟!
ــرى  ــرى: ت ــة اخ ــن بصيغ ــأل ولك ــا أن نس ــا، يمكنن ــوم أيض والي
ــعبهم  ــا اىل ش ــؤولون يف بادن ــكام واملس ــي احل ــي ويصغ ــل يراع ه
ومــن انتخبهــم، ويطمعــون يف انتخابــه هلــم هنايــة الشــهر؟ وكــم لدينــا 

ــلوكه  ــه او س ــتبد« يف رأي ــو »مس ــن ه ــم  مم ــلطة واحلك ــدة الس يف س
ــس  ــواب« ولي ــن »الن ــا م ــن لدين ــدد م ــرى ع ــا ت ــم ي ــه؟ وك وثقافت

»النوائــب« ؟
ــل  ــة« ب ــى »الساس ــع ع ــر بالطب ــن تقت ــاؤالت ل ــذا تس وهك
ــاء  ــط االرسة؛ اآلب ــات وحمي ــا اىل عاق ــل يف جمتمعن ــم ، لتص تتعداه
ــر  ــني الكب ــوات، ب ــوة واالخ ــام، االخ ــام بينه ــات، االزواج في واالمه
والصغــر، بــني املعلمــني واالســاتذة وطاهبــم، بــني الغنــي والفقــر، 
والرئيــس واملــرؤوس يف دوائرنــا املختلفــة، بــني رب العمــل والعامــل، 
والقائمــة تطــول.. وبتســاؤل عــام وشــامل، للجميــع ، سياســيًا، 
واجتامعيــًا وتربويــًا، واقتصاديــًا: هــل يوجــد لدينــا تنســيق وإحســاس 
الواحــد يف  الفريــق  و  الراكــة  ملمــوس وواقعــي بجــو و روح 
ــم وروح  ــاون والتفه ــو التع ــود ج ــًا يس ــل فع ــاة ؟ وه ــل واحلي العم
ــول  ــام تق ــط ـ ك ــس فق ــن لي ــر ؟، ليضم ــي واملثم ــة احلقيق الديمقراطي
الدراســة ـ األمــن الوظيفــي للموظفــني واســتمرار تلقيهــم لرواتبهــم 
ــا  ــيا واجتامعي ــا، سياس ــي عموم ــن املجتمع ــان واألم ــل االطمئن ـ ب

ــا. ــيا واقتصادي ــيا ونفس ومعاش
ــي  ــادح املحك ــا الص ــة »أن ــتئثار ، ثقاف ــتبداد واالس ــة االس إن ثقاف
واآلخــر الصــدى« و »إذا مــت ظمآنــًا فــا نــزل الَقطــر«، ثقافــة التدابــر 
والتعــايل و »األنــا«. هــي بحــد ذاهتــا ثقافــة مريضــة، دكتاتوريــة، فــام 
بالــك بالنتيجــة املرجــوة منهــا، وهــي بــكل تأكيــد ثقافــة قاتلــة مدمــرة 
ومفككــة للمجتمعــات والــدول، وقــد عانينــا منهــا كثــرا، وحصدنــا 
نتائجهــا املــرة التــي ال نــزال نتخبــط فيهــا، وليــس أمامنــا مــن ســبيل 
ســوى العمــل عــى اقتــاع جذورهــا مــن نفوســنا ومــن تربــة جمتمعنــا 
عــى كافــة املســتويات، وعــدم الســامح بعودهتــا ونموهــا وانتشــارها. 
ــل  ــي وحتم ــع الوع ــن اجلمي ــب م ــاقة، وتتطل ــة ش ــع مهم ــي بالطب وه
ــروس  ــن ف ــا م ــة« جمتمعن ــى »صح ــظ ع ــا. ولنحاف ــؤولية جتاهه املس

ــتبداد«. »االس

»صحة« المجتمع وفيروس »االستبداد«






