مسيرة التغيير تبدأ بـ «تغيير»
* رئيس التحرير

عندمــا تســوء األمــور وتتــأزم االوضــاع تكــون احلاجــة
التحســن واالنفــراج ،او اســتدعاء احلالــة االجيابيــة
رسيعــة اىل
ّ
لطــرد احلالــة الســلبية .ففــي نظــام الدولــة ،نحتــاج اىل الديمقراطية
لطــرد احلاكــم الديكتاتــور ،ويف النظــام االجتامعــي نحتــاج اىل
ثقافــة التســامح والتعايــش واحــرام اآلخــر ،إلزالــة ثقافــة العنــف
وإلغــاء االخــر .كــا نحتــاج اىل ثقافــة النظافــة إلزالــة املظاهــر
البشــعة يف الطرقــات واالحيــاء الســكنية ،وهكــذا ..ممــا جيعلنــا
التحــول مــن حــال اىل آخــر ،كــا يعقــب الربيــع
عــى طريــق
ّ
الشــتاء ،وتعقــب  -احيانــ ًا -االفــراح االحــزان.
نعــم؛ اهنــا حركــة طبيعيــة يندفــع اليهــا االنســان ،بيــد
اهنــا التنــدرج ضمــن مســرة الشــعوب واألمــم الطاحمــة
نحــو اهــداف ســامية وكبــرة ،الهنــا  -واحلــال
هكــذا -بحاجــة اىل عوامــل تبعــث فيهــا احليويــة
والنشــاط املســتمر ،بــا يضمــن ديمومــة الوضــع
اجلديــد ،وإال فــان الربيــع اجلميــل ســيعقبه صيــف
قائــض ثــم خريــف كئيــب ،والديمقراطيــة التــي
تطيــح بديكتاتــور ،ربــا تنتــج ديكتاتوريــات بوجــوه
جديــدة ،مثــل احلــزب او االيديولوجيــا وغريمهــا،
وحتــى يف أمــر النظافــة ،فــان النفايــات التــي ترفــع مــن
مــكان ،ربــا تذهــب اىل مــكان آخــر .فــاذا كان االنســان
هــو الــذي يقــف يف قمــة اهلــدف ،وهــو املســتفيد االول
ـول مــن حــال
واالخــر ،فهــو املدعــو أوالً وأخــر ًا ،ليــس اىل التحـ ّ
اىل آخــر ،إنــا اىل «تغيــر» حقيقــي يف كل يشء ،الســيام وان مــا
ـول
نســمعه ونــراه يف الســاحة مــن شــعارات كبــرة ،ليــس اىل التحـ ّ
الرسيــع  -الــذي هــو واقــع حالنــا -إنــا هــي مطالبــات بالتغيــر
الســيايس واألمنــي واالقتصــادي ،وكل مــا يبعــث عــى الســعادة
واالســتقرار والرفاهيــة للمواطــن ،وهــذا يصــدق عــى العــراق،
كــا انــه يصــدق عــى مجيــع بالدنــا االســامية.
لكــن املثــر حقـ ًا يف معادلــة التغيــر غــر املكتملــة ،أننا نســمع
بشــعارات التغيــر بــا يزيــل غاممــة احلــزن واحلرمــان ،وهــي
متعلقــة بأمــور ذات جــذور وخلفيــات انســانية وتارخييــة ،فيــا
آليــة التنفيــذ لتحقيــق هــذا التغيــر اجلــذري ،التــكاد تالمــس
الســطح ،وتســعى للتعديــل ،وربــا لتســكني اآلالم يف معظــم
االوقــات ،وذلــك حســب القــدرات واالمكانــات املتوفــرة ،ففــي
بلــد حيظــى بثــروة نفطيــة يصــدر منهــا يوميـ ًا ( )3مليــون برميل اىل
العــامل ،ويكســب منهــا عــرات املاليــن مــن الــدوالرات يوميـ ًا،

يكــون بامــكان الزعيــم اإلنفــاق براحــة بــال ،عــى التســليح
لتحقيــق مــا يرجــوه مــن األمــن وحماربــة االرهــاب ،ثــم يوفــر
القــدر املمكــن مــن اخلدمــات ،واملتبقــي يــوزع بشــكل أو بآخــر،
ـميات
بــن املتنفذيــن واملقربــن ،وبــن افــراد الشــعب حتــت مسـ ّ
وعناويــن عديــدة .ويف بلــد آخــر نالحــظ منهــج «االمــر الواقــع»
وتطبيــق املقولــة الفلســفية« :ليــس باالمــكان أفضــل ممــا كان»،
وأن خســارة احلــارض ربــا جتــر خســائر أكــر يف املســتقبل ،وغــر
ذلــك مــن حمــاوالت االستســهال واالســتمراء ،بــا مــن شــأنه
اختــزال الوقــت وتطمــن بــال املعنيــن بتســييس العبــاد وإدارة
البــاد.
ثــم مــا حيــزّ يف النفــس  -حقـ ًا -أن يســتمر النزيــف احلــا ّد
يف العــراق وســوريا ،وخييــم الالاســتقرار االمنــي والســيايس
يف البحريــن ومــر وفلســطني ولبنــان واليمــن وبــاد
اخــرى ،ثــم ندعــو ونســعى اىل تغيــر هــذا الواقــع
املأســاوي بحلــول سياســية بعيــد ًا عــن احلــروب
واالقتتــال ،بيــد اننــا نــرى مالمــح العنــف والقســوة
يف نفــوس الزعــاء والسياســيني قبــل ان تكــون يف
املــدن وعــى جبهــات القتــال واملواجهة العســكرية.
فــا هــو رد فعــل شــخصية سياســية ،ســواء أ كان يف
صــف املعارضــة او يف احلكــم ،عندمــا يــرى االطفــال
ـاج وقـ ٍ
ُيســحبون مــن حتــت االنقــاض بــن نـ ٍ
ـاض نحبــه
ـض املضجــع مشــاهد االشــاء
يف مشــاهد مريعــة؟ وهــل قـ ّ
املوزعــة ألنــاس أبريــاء يف الشــوارع بفعــل الســيارات
املفخخــة ،او مشــاهد اجلامعــات االرهابيــة وهــي تصــول وجتــول
بــن االحيــاء الســكنية واملــدن وهــي تفــرض ســيطرهتا وافكارهــا
التكفرييــة عــى النــاس.
إذن؛ نحــن بحاجــة اىل نــوع جديــد مــن الشــجاعة ملواجهــة
االرهــاب الــذي يعصــف ببالدنــا ،الســيام العــراق ،وهــي
شــجاعة ال تســتند إىل االســلحة املتطــورة او الدعــم االســتخباري
والســيايس االقليمــي والــدويل ،إنــا 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 .كــا ان القــول بــأن املواطــن جيــب
ان يكــون حــر ًا ،كريـ ًا يف نظــام ديمقراطــي تعــددي يضمــن حريــة
العقيــدة والتعبــر ،جيــب ان يعكــس االنفتــاح والتواضــع واحــرام
اآلخريــن لــدى الزعيــم او الرئيــس او اجلامعــة احلاكمــة او مــن
يكــون بيــده احلــل والعقــد .ثــم لنتذكــر دائــ ًا اآليــة الكريمــة:
ـروا َمــا بِ َأن ُف ِسـ ِ
ـه ْم}.
ـر َمــا بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
{إِ َّن اللََّ ال ُي َغـ ِّ ُ
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طموح «االغلبية السياسية»
أم طموح الرئاسة ؟
رأى عدي��د مـــــ��ن املراقب�ين يف
الس��احة ،إن الش��حن االنتخاب��ي غ�ير
املس��بوق ،والتهافت على كس��ب أوسع
ق��در ممك��ن م��ن الس��احة اجلماهريي��ة
قب��ل الذه��اب اىل صنادي��ق االق�تراع،
بط��ي
يدل��ل عل��ى رغب��ة مجاعي��ة
ّ
صفح��ة «احملاصص��ة السياس��ية»
وفت��ح صفح��ة «االغلبي��ة السياس��ية»،
مبعن��ى أن تك��ون احلكوم��ة متش��كلة
م��ن جمموع��ة الكيان��ات املؤتلف��ة
فق��ط .وأول م��ن ص�� ّرح بذل��ك رئي��س
ال��وزراء ن��وري املالك��ي ،عندم��ا أعل��ن
ب��ان االنتخاب��ات االخ�يرة س��تضع ح�� ّداً
لنظ��ام «احملاصص��ة السياس��ية» ،االمر
ال��ذي فس��ره املراقب��ون عل��ى أنه إش��ارة
من��ه برغبت��ه اجلاحمة باالس��تمرار يف
منصب��ه لوالي��ة ثالث��ة.
وحس��ب املؤش��رات يف الس��احة
ف��ان معظ��م الكيان��ات السياس��ية تتف��ق
م��ع رؤي��ة رئي��س ال��وزراء يف م��ا يتعل��ق
مبس��تقبل العملي��ة السياس��ية ،بع��د
ان اس��تنفدت احملاصص��ة السياس��ية
أغراضها يف حتقيق مكاس��ب سياس��ية
ومادي��ة كب�يرة خ�لال الس��نوات
العش��ر املاضي��ة ،عندم��ا ع��اش الع��راق

جترب��ة دميقراطي��ة رمب��ا ه��ي االوىل
م��ن نوعه��ا يف الع��امل ،حي��ث حتص��ل
االح��زاب يف الربمل��ان مجيعه��ا عل��ى
حص��ص يف الس��لطة التنفيذي��ة ،او
دوائ��ر الدولة ،لتبقى مقاعد املعارضة
فارغ��ة متام��اً.
ه��ذا التط��ور اجلديد ،دف��ع بالكتل
النيابية اىل حالة استنفار عام وتعبئة
الش��ارع ،للحص��ول عل��ى اك�بر ق��در
ممك��ن م��ن االص��وات ال�تي جتعله��ا يف
موق��ف ميكنه��ا م��ن تش��كيل احلكوم��ة
وف��ق االغلبي��ة السياس��ية.
فف��ي مهرج��ان انتخاب��ي توق��ع
عض��و ائت�لاف دول��ة القان��ون النائ��ب
ش��اكر الدراج��ي أن ي�ترأس املالك��ي
احلكوم��ة لوالي��ة ثالث��ة ،وق��ال ان
«مجه��ور دول��ة القانون يعط��ي األرقام
الكب�يرة هل��ذه الكتل��ة عل��ى الكت��ل
السياس��ة األخ��رى» .م��ن جهت��ه أوض��ح
العض��و اآلخ��ر يف ائت�لاف رئي��س
احلكوم��ة ،حمم��د الصيه��ود طبيع��ة
توج��ه ائتالف��ه بان��ه «س��يتحالف م��ع
الكت��ل ال�تي تؤم��ن باملصلح��ة الوطني��ة
للب�لاد وال تفك��ر بنظ��رة طائفي��ة
،مؤك��دا عل��ى ان االئت�لاف س��يحصل

عل��ى اكث��ر األص��وات وسيش��كل
احلكوم��ة املقبل��ة.»..
إم��ا كتل��ة االح��رار ،ه��ي االخ��رى
أدل��ت بدوهل��ا يف مي��دان املنافس��ة عل��ى
قي��ادة الب�لاد ،حي��ث أعلن االم�ين العام
للكتل��ة ضي��اء االس��دي ،ع��ن ان ل��دى
كتلت��ه اكث��ر م��ن مرش��ح لتول��ي
منص��ب رئاس��ة ال��وزراء يف ال��دورة
النيابي��ة املقبل��ة .وق��ال االس��دي يف
جواب��ه عل��ى س��ؤال بش��أن ترش��يح
كتلت��ه حملاف��ظ ميس��ان احلال��ي عل��ي
دواي قائ�ل ً
ا :إن ل��دى كتل��ة االح��رار
أكث��ر م��ن مرش��ح لرئاس��ة احلكوم��ة
املقبل��ة ،وس��تعلن عنه��ا يف وقته��ا.
وحس��ب مراقب�ين ف��ان اختي��ار
حمافظ ميسان جاء نظراً ملا اكتسبه
م��ن ش��عبية واس��عة يف حمافظت��ه
ويف عم��وم الع��راق ملبادرات��ه العدي��دة
بالن��زول اىل الش��ارع واملش��اركة يف
التنظي��ف واعم��ال البن��اء واالش��راف
عل��ى املش��اريع اخلدمي��ة ،مم��ا جعل��ه
يك��ون م��ن اكث��ر احملبوب�ين عل��ى
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي ،وايض��اً
يف احملاف��ل السياس��ية.
ومل خي��ف اتئ�لاف املواط��ن

والتي��ار الص��دري رفضهم��ا التوقع��ات
حبص��ول ائت�لاف املالك��ي عل��ى
اغلبي��ة االص��وات ،او حت��ى حتالف��ه
م��ع الكيان��ات املتناغم��ة واملتوافق��ة م��ا
ميكن��ه م��ن تش��كيل حكوم��ة االغلبي��ة.
وق��د ترش��حت توقع��ات ب��أن يك��ون
خي��ار املواط��ن ال��ذي يق��وده اجملل��س
االس�لامي االعل��ى برئاس��ة الس��يد
عم��ار احلكي��م ،هو التحال��ف مع التيار
الص��دري وايض��اً م��ع االك��راد وقائمة
«متح��دون» ال�تي يتزعمه��ا رئي��س
الربمل��ان اس��امة النجيف��ي .م��ا ميكنه��م
م��ن تبدي��د آم��ال رئي��س ال��وزراء يف
البق��اء يف رأس احلكوم��ة.
وبعي��داً ع��ن نتائ��ج االنتخاب��ات
وم��ن س��يحصد اك�بر ق��در م��ن
االصوات ،فان املواطن العراقي يتطلع
اىل ه��ذا األم��ل اجلدي��د يف التغي�ير،
عندم��ا تك��ون لدي��ه حكوم��ة أغلبي��ة
سياس��ية منبثق��ة م��ن اغلبي��ة برملانية،
ما ميكنها من مترير القوانني بسرعة
وسالس��ة اكث��ر م��ن ذي قب��ل ،كم��ا
يتطلع اىل الدور املفرتض للمعارضة
السياس��ية يف الربمل��ان وم��ا س��تقدمه
م��ن فوائ��د للعملي��ة السياس��ية.
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بغداد وراء كسب الحرب
و «داعش» تكسب الوقت
مجل��ة م��ن العوام��ل واالس��باب
أخ��رت عملي��ة القض��اء عل��ى تنظي��م
«داع��ش» االرهاب��ي ال��ذي يس��يطر على
قض��اء الفلوج��ة من��ذ اربع��ة اش��هر،
ابرزه��ا الوض��ع السياس��ي غري املس��تقر
يف الع��راق يف ظ��ل اج��واء االنتخاب��ات
الربملانية وترقب التشكيلة احلكومية
اجلدي��دة ال�تي يف�ترض انه��ا س��تخلف
حكومة الرئيس احلالي نوري املالكي،
االم��ر ال��ذي جيع��ل أي ق��رار عس��كري
حبج��م اقتح��ام الفلوج��ة او حتريرها،
مبنزل��ة دعائية انتخابية الش��ك فيها.
آخ��ر تط��ور يف املي��دان ،كان
ح��ادث س��قوط مروحي��ة عس��كرية يف
االنب��ار تق��ل الفري��ق الرك��ن حس��ن
كري��م خض�ير قائد عمليات اجلزيرة
والبادي��ة ،أودت حبيات��ه م��ع مرافقي��ه
بالق��رب م��ن مق��ر العملي��ات ،وعل��ى
الف��ور اعلن��ت وزارة الدف��اع العراقي��ة
أن خل�ل ً
ا فني��اً كان وراء س��قوط
املروحي��ة ،دون ذك��ر تفاصي��ل اخرى.
ه��ذا احل��ادث املفاج��ئ يأت��ي وس��ط
حتش��يد وتعبئة يف بغداد بقرب س��اعة
احلس��م واإلع��داد خلط��ط ميداني��ة
لتحري��ر الفلوج��ة ،بي��د ان املراقب�ين

السياس��يني ي��رون يف التهدي��دات
باالقتح��ام ،التتج��اوز وس��ائل االعالم،
إذ ان حقائ��ق عل��ى االرض تؤك��د
صعوب��ة حتقي��ق نص��ر عس��كري
س��ريع ض��د املس��لحني املتحصن�ين يف
املدين��ة ،م��ع وج��ود الس��كان املدنيني يف
بيوته��م ،مم��ا جيعله��م مبنزل��ة الدروع
البشرية اليت ختشاها  -عادة  -القوات
العس��كرية املهامج��ة .من جه��ة اخرى،
تشري معلومات اىل ان نوعاً من االتفاق
غ�ير املكتوب جيع��ل النخبة السياس��ية
واالجتماعي��ة يف حمافظ��ة االنب��ار يف
حال��ة حي��اد يف ه��ذه املواجه��ة وع��دم
التدخ��ل ألح��د ط��ريف الص��راع ،وه��ذا
م��ا جع��ل النائب ع��ن االنبار يف جملس
الن��واب كام��ل الدليم��ي يتس��اءل ع��ن
س��بب صمت جملس حمافظة االنبار
عل��ى تهدي��دات احلكوم��ة باقتح��ام
املدين��ة ،وق��ال ان «ع��دم ال��رد عليه��ا
مث��ار لالس��تغراب والريب��ة وتعط��ي
ص��ورة بأنه��ا ض��وء اخض��ر للهج��وم».
وق��ال ايض��اً :إن «جمل��س احملافظ��ة مل
يعق��د اجتماع��ات ناجح��ة من��ذ ان��دالع
االزم��ة ،وبال��كاد كان حيق��ق النص��اب
بع��دد  16عض��وا كأعل��ى تقدي��ر م��ن

أص��ل  29وه��ذا يع�ني تغي��ب العديد من
أعضائ��ه اجتماعات��ه» .كم��ا نب��ه إىل
أن «احملاف��ظ أمح��د الدليمي بعيد عن
جمل��س احملافظ��ة فه��و موج��ود داخ��ل
مق��ر العملي��ات ومل جيتمع باحلكومة
احمللي��ة إال م��رة أو مرت�ين خالل العام
احلالي» .يذكر أن احلكومة العراقية
فس��حت اجمل��ال لعش��ائر الفلوج��ة
وجمل��س احملافظ��ة للعم��ل عل��ى طرد
عناص��ر «داع��ش» م��ن املدين��ة ب��د ً
ال من
تدخل اجليش ،وكان اجلواب سلسلة
م��ن التهدي��دات والتصرحي��ات م��ن
بع��ض العش��ائر بأنه��ا س��تتكفل به��ذه
املهم��ة ،إال ان التطبي��ق العمل��ي كان
بعي��داً ج��داً ع��ن تلك��م التصرحي��ات.
والس��بب كم��ا ي��رى معظ��م املراقب�ين،
يف ع��دم رغب��ة العش��ائر يف الفلوج��ة
والطبق��ة السياس��ية هناك م��ن تقديم
امتي��از باجمل��ان اىل حكوم��ة املالك��ي،
ويف نف��س الوق��ت ع��دم تعبي��د الطريق
هل��ا وللجي��ش باقتح��ام املدين��ة وط��رد
املس��لحني الذين باتوا يش��كلون تهديداً
كب�يراً للحكوم��ة .وما يؤكد صعوبة
احلس��م العس��كري املعلوم��ات ال�تي
ل��دى احلكوم��ة بالق��درات واالمكان��ات

العس��كرية واللوجس��تية ال�تي حتظ��ى
به��ا «داع��ش» ،م��ع تس��اؤل الكث�ير م��ن
املراقب�ين ع��ن س��بب وج��ود املناف��ذ
ال�تي تؤم��ن ه��ذا الدع��م للمس��لحني،
م��ن قبي��ل امل��واد الغذائي��ة واالساس��ية
وايضاً الس�لاح ،رغم الطوق العس��كري
املف�ترض ح��ول املدين��ة.
وج��اء التط��ور اجلدي��د باس��تيالء
«داع��ش» عل��ى بواب��ات س��د الفلوج��ة،
وإغالق بعضها والتأثري على منس��وب
مي��اه الف��رات ،ث��م على مياه الش��رب يف
م��دن عدي��دة يف الوس��ط واجلن��وب،
ليع��زز االعتق��اد ب��أن ه��ذه اجلماع��ة
تس��تفيد يف الوق��ت احلاض��ر م��ن
حال��ة املراوح��ة والرتي��ث قب��ل س��اعة
احلس��م ،وأن التأخ�ير يف احلس��م ه��و
ال��ذي أعط��ى الفرص��ة هل��ا ب��أن تق��وم
به��ذا العم��ل ،واملث�ير أن يك��ون رئي��س
ال��وزراء ن��وري املالك��ي أول م��ن يق�� ّر
به��ذه احلقيق��ة ،حيث ق��ال يف معرض
تهدي��ده اجلدي��د :إن «القتل��ة» اس��تغلوا
سياس��ة احلكوم��ة بضب��ط النف��س إىل
أقص��ى ح��د يف الفلوج��ة ،لك��ن يب��دو أن
الوضع أصبح أكثر تعقيدا ويقتضي
املواجه��ة».
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فضيحة
الكيماوي
التركي
في سوريا
ّ
والحث
على
االنفجار
تتواص��ل اجله��ود الرامي��ة حل ّ
��ث
مراك��ز الق��رار يف لن��دن وواش��نطن
عل��ى ترش��يح خي��ار احل��رب إلنه��اء
الوضع القائم يف سوريا ،يف وقت يعد
اخلي��ار الدبلوماس��ي ،س��يد املوق��ف،
بيد ان كل احملاوالت تبوء بالفش��ل،
آخرها اتهام القوات السورية بقصف
منطق��ة «غوط��ة دمش��ق» باالس��لحة
الكيماوي��ة ،فق��د ج��اء يف تقري��ر
ومفص��ل للكات��ب والصحف��ي
موث��ق
ّ
الربيطان��ي س��يمور ه�يرش ،ان الذي
اس��تخدم ه��ذه االس��لحة ه��م عناصر
«جبه��ة النص��رة» ،وأن تركي��ا ه��ي
ال�تي زودت اجلماع��ة بقناب��ل حتم��ل
غ��از «س��ارين» الفت��اك ،وراح ضحي��ة
ه��ذه اجلرمي��ة العش��رات م��ن النس��اء
واالطف��ال.
نظ��راً اىل ق��وة األدل��ة والوثائ��ق
ال��واردة ،ف��ان أنق��رة الذت بصم��ت
عميق ،ومل يصدر أي تعليق على ما
نش��ر .فق��د كان��ت حكوم��ة اردوغ��ان
تري��د م��ن وراء ه��ذه احملاولة تصوير
س��ورية وكأنه��ا جت��اوزت اخلطوط
احلم��راء املرس��ومة يف الص��راع م��ن
ط��رف واش��نطن ،و توف�ير الش��روط
املناس��بة لتدخ��ل عس��كري أمريك��ي،
لكن رمبا احلظ مل حيالف االتراك،

ه��ب صحف��ي بريطان��ي
عندم��ا ّ
مع��روف بدق��ة معلومات��ه بش��هادة
مجي��ع اجله��ات اإلعالمي��ة ،كما هو
موث��وق بتقاريره الصحفية وقدرته
االس��تقصائية للوص��ول للحقائ��ق.
وحس��ب املراقب�ين ف��ان م��ا ورد يف
حتقيقه الذي نشره يف جملة «لندن
رفي��و أوف بوك��س» ح��ول اس��تخدام
الس�لاح الكيم��اوي يف س��وريا ،جي��ب
أن يؤخ��ذ مبحم��ل اجل��د ويتطل��ب
التحقي��ق امله�ني واحملاي��د للوص��ول
للحقيق��ة ال�تي حاول��ت أمري��كا
والغ��رب وجه��ات أخ��رى م��ن تضلي��ل
ال��رأي الع��ام.
اعتم��د «ه�يرش» يف اتهامات��ه
املباش��رة لش��خص اردوغ��ان بالضلوع
يف عملي��ة تس��ليح «جي��ش النص��رة»
بالس�لاح الكيمي��اوي - ،حبس��ب
تقري��ر ه�يرش -م��ن مقاب�لات م��ع
فري��ق األم��م املتح��دة ال��ذي حق��ق
يف اس��تخدام الس�لاح الكيم��اوي،
ال��ذي كش��ف عل��ى جث��ث الضحاي��ا
واملصاب�ين وق��دم الفري��ق تقري��ره
ال��ذي يؤك��د ه��ذا االس��تخدام ولك��ن
كان ممنوع��ا م��ن توجي��ه االته��ام
ضم��ن حم��اوالت التغطي��ة عل��ى
احلقائ��ق.
كما استند هريش يف حتقيقه،
عل��ى تقري��ر املعه��د الربيطان��ي وه��و
متخص��ص باالس��لحة الكيماوي��ة،
حي��ث يؤك��د أن الس�لاح الكيم��اوي

املستخدم يف الغوطة الشرقية وخان
العس��ل ال يتطابق مع نوعية السالح
الكيم��اوي الذي هو حبوزة احلكومة
يف س��وريا وق��د أرس��لت نس��خة م��ن
التقري��ر ل�لإدارة األمريكي��ة.
وحس��ب املص��ادر ف��ان «ه�يرش»
متمس��ك مب��ا ورد يف مقال��ه ويؤك��د
تالع��ب اإلدارة األمريكي��ة باالدل��ة
ح��ول اس��تخدام الس�لاح الكيم��اوي
الته��ام احلكوم��ة الس��ورية بهج��وم
الغوط��ة الش��رقية ال��ذي أدى
لس��قوط العش��رات م��ن الضحاي��ا
الس��وريني ،وق��د ع��رض «ه�يرش» يف
س��ياق إثباتات��ه ع�بر شاش��ة «امليادين»
وثيق��ة حمظ��ورة م��ن االس��تخبارات
العس��كرية األمريكي��ة تفي��د ب��ان
جبه��ة النص��رة لديه��ا خلي��ة إنت��اج
لغ��از الس��ارين ،موضح��ا أن هن��اك
قلق��اً ل��دى الق��ادة العس��كريني
واالس��تخبارات األمريكي��ة حول دور
تركي��ا يف احل��رب عل��ى س��ورية.
وهنال��ك تس��اؤل مه��م ح��ول
موقف واشنطن من هذه الفضيحة،
فبعض املراقبني يرجح العلم املسبق
هل��ا باخلط��وة الرتكي��ة ،او انه��ا رمبا
اعط��ت الض��وء االخض��ر ،يف املقاب��ل
هنال��ك م��ن يق��ول باجته��اد خ��اص
م��ن االت��راك يف حماول��ة منه��م
البع��اد االمريكي�ين ع��ن اخلي��ار
الدبلوماس��ي وتفعي��ل خي��ار احل��رب
ض��د احلكوم��ة الس��ورية .بي��د أن

االحتم��ال الغال��ب ه��و أن األت��راك
ال ميكنه��م اجملازف��ة مبفرده��م يف
قضي��ة حساس��ة م��ن ه��ذا الن��وع ،دون
التنس��يق م��ع اإلدارة األمريكي��ة،
الس��يما وأن الص��راع يف س��وريا
ل��ه ابع��اد دولي��ة خط�يرة ،فام��ام
االمريكي�ين يق��ف ال��روس بق��وة
يف أي ق��رار او تط��ور حيص��ل عل��ى
الس��احة.
وم��ا يع��زز االعتق��اد بعل��م
االمريكي�ين تس��رع املتحدث��ة باس��م
جمل��س األم��ن القوم��ي األمريك��ي
«كاتيل�ين هاي��دن» ،بنف��ي م��ا جاء يف
تقري��ر «ه�يرش» ،م��ن خ�لال وكالة
أنب��اء األناض��ول الرتكي��ة ،وه��ي
تق��ول :إن��ه ال مي��ت للحقيق��ة بصلة،
وأن م��ن نف��ذ اهلج��وم يف الغوط��ة
الش��رقية ه��و نظ��ام الرئي��س بش��ار
األس��د!..
ومب��ا أن اجله��ة املخ ّول��ة بالنف��ي
ه��ي تركي��ا ،لك��ن حني تق��وم أمريكا
بذل��ك نياب��ة عنه��ا ،فه��ذا يفي��د ب��أن
اإلدارة األمريكي��ة ضليع��ة يف
اجلرمي��ة م��ن خل��ف الس��تار ،ورمب��ا
ختش��ى م��ن تصرحي��ات تركي��ة
ً
حراج��ة،
غ�ير دقيق��ة تزي��د املوق��ف
ل��ذا كان��ت التوصي��ة بالصم��ت
املطب��ق ،كم��ا فعل��ت ذل��ك وس��ائل
االع�لام املوالي��ة للغ��رب وللجماعات
االرهابي��ة ال�تي خت��وض يف دم��ار
الش��عب الس��وري.
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حكام المنامة متخوفون من
دور العلماء في البحرين
يف ظ��ل املخ��اوف الش��ديدة ال�تي
يواجهه��ا ح��كام املنام��ة م��ن الق��ادم
السياس��ي يف الب�لاد ،نظراً للتطورات
االقليمي��ة والدولي��ة وتأثرياته��ا
احملتملة على املس��تقبل السياسي يف
البحرين ،تس��عى االجه��زة «االمنية»
اىل إح��كام قبضته��ا عل��ى الوض��ع
الداخل��ي ،فبع��د سلس��لة م��ن اعم��ال
القم��ع والتنكي��ل واملط��اردة ض��د
املعارض�ين واف��راد الش��عب املنتف��ض
والصام��د ،أقدم��ت ه��ذه امل��رة عل��ى
إب�لاغ الش��يخ حس��ن النجات��ي ،أح��د
علم��اء الدي��ن يف الب�لاد بض��رورة
مغ��ادرة البحري��ن ،و»إال تع��رض
ملزي��د م��ن االج��راءات العقابي��ة.»..
وحس��ب مص��ادر مجعية الوفاق،
ف��ان االب�لاغ ص��در يف اخلامس عش��ر
م��ن نيس��ان اجل��اري ،حي��ث أبل��غ
الش��يخ النجات��ي مبغ��ادرة البحري��ن
خ�لال ( )48س��اعة .ويأت��ي الق��رار
بع��د اقتح��ام مكت��ب الش��يخ م��ن قب��ل
عناصر «االمن» واس��تدعاء اثنني من
علم��اء الدين فيه ،وهما :الش��يخ علي

اجلم��ري والس��يد ص��ادق الش��رخات
للتحقيق��ات اجلنائي��ة م��ن الس��اعة
( )11صباح��اً وحت��ى الس��اعة الس��ابعة
مس��ا ًء .وكان الش��يخ النجاتي ،الذي
ّ
يتول ممثلية املرجع الديين آية اهلل
العظم��ى الس��يد عل��ي السيس��تاني يف
البحري��ن ،ق��د تعرض لع��دة ضغوط
واس��تفزازات به��دف اجب��اره عل��ى
مغ��ادرة الب�لاد ،كان آخره��ا الع��ام
املاض��ي .علم��اً أنه كان م��ن بني ()31
حبرين ّياً أصدر وزير الداخلية يف (7
تش��رين الثان��ي  ،)2012ق��راراً بس��حب
جنس��ياتهم البحريني��ة.
ويأت��ي ق��رار الرتحي��ل ه��ذا ،يف
وق��ت ي��رزح العديد من علم��اء الدين
وق��ادة االنتفاض��ة اجلماهريي��ة يف
س��جون العائل��ة املالك��ة يف البحري��ن،
ويف مقدمته��م العالم��ة الش��يخ
حمم��د عل��ي احملف��وظ االم�ين
الع��ام جلمعي��ة العم��ل االس�لامي،
وع��دد آخ��ر م��ن علم��اء الدي��ن ،كم��ا
تواص��ل الس��لطات هن��اك اعم��ال
االعتقال واالستجواب واملضايقة يف

التح��رك والنش��اط والس��فر وقتم��ا
تش��اء ،دون رادع.
املراقب��ون واملهتم��ون بالش��أن
البحري�ني ،ي��رون أن جت��رؤ ح��كام
املنام��ة عل��ى علم��اء الدي��ن ومكات��ب
املرجعي��ات الديني��ة ،يأت��ي بع��د
االطمئن��ان م��ن ع��دم وج��ود ردود
فع��ل خميف��ة يف الداخ��ل واخل��ارج،
تهدده��ا بعواق��ب مؤمل��ة عل��ى الصعيد
السياس��ي واحلقوق��ي.
وهنال��ك رأي آخــــــ��ر يؤك��د
املاس��ة يف ه��ذه املرحل��ة
احلاج��ة ّ
ملزي��د م��ن التكات��ف والتعاض��د م��ن
الش��خصيات العــــــ��لمائية ووجه��اء
اجملتم��ع ح��ول خ��ط واح��د لإلصالح
والتغي�ير ،مبــــــ��ا يشــــــ��كل تهدي��داً
ماحق��اً للوج��ود السياس��ي الفاس��د
آلل خليفــــــ��ة ،ويعط��ي الرس��الة
الواضح��ة ب��أن التغي�ير يف البحري��ن
يأت��ي بالدرج��ة االوىل م��ن الداخ��ل
واس��تحقاقاته اجلماهريي��ة ،ولي��س
بوسعهم بعد اليوم جتاهل اجلماهري
وقياداته��ا يف الس��احة.

أم��ا يف ســــــ��احة االنتفاض��ة،
ف��ان اجلماه�ير الغاضب��ة م��ا ت��زال
تواص��ل حتديه��ا لس��لطات القم��ع
والكبــــــ��ت يف املنامــــــ��ة ،باملقــــــ��ابل
تتخ��ذ اجله��ات القضائي��ة أحكام��اً
قاس��ية حب��ق املواطن�ين احملتج�ين
واملطالب�ين حبقوقه��م ،كان آخره��ا
إص��دار أح��كام جمحف��ة ض��د س��بعة
أش��خاص بالس��جن مل��دة ( )15عام��اً
بتهمــــــ��ة مش��اركتهم يف هج��وم
اصي��ب خالل��ه ش��رطي جب��روح!..
ه��ذا احلك��م يأت��ي عل��ى خلفي��ة
احل��ادث ال��ذي وق��ع يف كان��ون
االول ع��ام  ،2012مبعن��ى ان ه��ؤالء
احملك��وم عليه��م ،كان��وا حمتجزي��ن
طيل��ة الف�ترة املاضي��ة يف الس��جون
اخلليفي��ة دون توجي��ه أي��ة تهم��ة
هل��م ،االمر الذي يس��تدعي املنظمات
احلقوقي��ة واالنس��انية مبمارس��ة
الضغ��وط وفض��ح ه��ذه املمارس��ات
الالانس��انية ال�تي تقوم بها الس��لطات
اخلليفي��ة دون وازع م��ن مس��اءلة او
خ��وف م��ن ال��رأي الع��ام العامل��ي.
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بصائر

الحرية
نعمة ..اذا
خسرناها
نخسر
معها كل
شيء
* إعداد  :بشري عباس

احلرية ما
جاءت لكي تنشر
الكراهية يف
املجتمع وحالة
التمزق والفرقة
فيه سواء بني
افراد الناس او
اجلماعات

االخت�لاف ب�ين الن��اس ه��ي
املسألة الكربى عند البشرية واليت لو
كان��ت هن��اك بص�يرة كافي��ة حلله��ا
والتعام��ل معه��ا بال�تي ه��ي احس��ن
الس��تقامت احلي��اة ومل��ا احنرف��ت
احنراف��ات كث�يرة.
فلم��اذا خلــــــ��ق اهلل النــــــ��اس
خمتلف�ين ش��عوباً وقبائ��ل؟ وملاذا ليس
كل الن��اس عل��ى ش��اكلة واح��دة ب��ل
كل انس��ان ل��ه س��ليقة معين��ة ورؤي��ة
معين��ة؟
هن��اك م��ن يق��ول :ب��أن الن��اس
م��ا دام��وا خمتلف�ين وخيتلف��ون دوم��اً
فدعن��ا نوحده��م بالكلمة او بالس��يف،
فيمك��ن أن جنعله��م يلبس��ون ثي��اب
موح��دة ،ويتحدث��ون بلغ��ة واح��دة،
فتك��ون حياته��م عل��ى نس��ق واح��د ب�لا
اخت�لاف ،بالرض��ا إن قبل��وا ،او بالق��وة
إن رفض��وا.
وهن��اك م��ن يق��ول :ه��ذه ارادة اهلل
تع��اىل ،واجملتمع البش��ري كمجتمع
الغاب��ة ،البق��اء فيه��ا لالق��وى ،فالق��وي
ي��أكل الضعي��ف ،فدع الن��اس يضرب
بعضه��م بعض��اً ويتصارع��وا حت��ى
حيك��م االق��وى واالق��در وم��ن ث��م
فالبق��اء لالق��وى.

* حكمة وهدف
التنوع واالختالف

و لك��ن م��ا ه��ي احلقيق��ة ال�تي
تقتن��ع به��ا فط��رة االنس��ان ووجدان��ه
وعقل��ه ،وايض��ا جت��ارب التاريخ ،وقبل
ذل��ك الرس��االت األهلي��ة؟
احلقيق��ة ان اهلل س��بحانه ،م��ا
خل��ق الن��اس عل��ى ش��اكلة واح��دة،
ب��ل خمتلف�ين و يف تن��وع ،حلكم��ة ،و
اب��رز حكم��ة يبينه��ا الق��رأن الكري��م
يف آيت�ين ،آي��ة يف «س��ورة احلج��رات»،
واآلي��ة ( 47و )48م��ن «س��ورة املائ��دة».
فف��ي س��ورة احلج��رات يق��ول
ربن��ا س��بحانه وتع��اىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا
ُــم ِمــ ْن َذك ٍ
َــر
الن ُ
َّــاس إِنَّــا َخ َل ْقنَاك ْ
َو ُأن َثــى ،}..مبعن��ى؛ مصن��ع واح��د،
أب واح��د و أم واح��دة ،ث��م يق��ول
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُشـ ُعوب ًا
تع��اىل بع��د ه��ذاَ :
ِ
ِ ِ
َ
َّ
ـم عنْــدَ
َو َق َبائـ َـل ل َت َع َار ُفــوا إِن أك َْر َم ُكـ ْ
ـم} ،فاهل��دف ه��و التع��ارف.
اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
وحينم��ا يتع��رف الن��اس بعضه��م على
بعض يكتشفوا طاقات بعضهم بعضاً،
ه��ذه الطاق��ات واالذواق والطبائ��ع
والق��درات املختلف��ة فيم��ا ب�ين الناس،
هل��ا ه��دف وغاية ،وباحملصل��ة يتكامل
الن��اس فيم��ا بينه��م ،يف حياته��م ويف
بن��اء حضارته��م ،ف��كل ل��ه دور يؤدي��ه

خمتل��ف ع��ن اآلخ��ر ،ول��و وضعت هذا
م��كان ذاك يف اداء ه��ذا ال��دور لفش��ل.
و االن ،يق��ال أن افض��ل أن��واع الرتبي��ة
والتعلي��م يف الع��امل ه��ي التعلي��م
والرتبي��ة التخصصي��ة ال�تي تتناس��ب
م��ع ق��درات ومي��ول وطبيع��ة ه��ذا
االنس��ان او ذاك ،بنفس��ه وبش��خصه.
ول��ذا ف��ان الن��اس به��ذا التن��وع
واالخت�لاف فيم��ا بينه��م ،وإذا تعارفوا
واكتش��فوا بعضه��م بعض��اً ،يتكامل��وا،
واذا تكامل��وا أدوا املهم��ة وال��دور عل��ى
افض��ل وج��ه.
ان اهل��دف والتدب�ير يف خليق��ة
اهلل تعاىل جتده يف هذا االنسان الذي
ه��و قم��ة اخلليق��ة وق��د خلق��ه اهلل يف
احس��ن تقويم .كم��ا أن اهلدف الثاني
ال��ذي يبين��ه الق��رآن الكري��م ،ه��و ان
االنس��ان يف حاالت التس��اوي والتشابه
املطل��ق ال يس��تخرج طاقات��ه وقدرات��ه،
وال يع��ود لدي��ه حافز ودافع للتنافس،
و احلرك��ة والتط��ور واالب��داع
والتق��دم .لنض��رب مث�ل ً
ا م��ن واقعن��ا
االجتماع��ي والسياس��ي الي��وم ،وه��ي
االنتخاب��ات الربملاني��ة ..فل��و كان��ت
هن��اك قائم��ة واح��دة يف الع��راق ،مل��ا
ش��ارك و ذهب أحد للتصويت ،وحتى
ل��و قام��وا بتش��جيع الن��اس ّ
ورغبوه��م
مبكس��ب او بش��ىء م��ا ،او حبرمانه��م

بصائر
من��ه إذا مل يش��اركوا ،لرمب��ا ميكن أن
جيعل��وا الناس تذهب وتنتخب ،ولكن
ب��كل تأكيد س��يكون ذل��ك بال محاس
واقتن��اع وحتف��ز وتطل��ع.
* احلرية والتنافس ..
من قيم الدين األساسية

الس��ؤال هن��ا؛ كي��ف ميكنن��ا
اس��تخراج تلك��م الطاق��ات والق��درات ؟
اجل��واب؛ باحلري��ة ..فم��ن دون
حري��ة يك��ون الوض��ع مث��ل م��ا ه��و يف
الص�ين أي��ام «ماوتس��ي تون��غ» ،او يف
االحت��اد الس��وفييت ،ال تتبل��ور وال
تتفج��ر الطاق��ات واالبداع��ات ،وال
يتق��دم الش��عب لع��دم وج��ود أي ن��وع
م��ن التناف��س احل��ر والض��روري.
فالتناف��س واحلري��ة ،م��ن القي��م
و االه��داف االس��اس يف الدي��ن ،واهلل
س��بحانه وتعاىل جعل حرية االنس��ان
ج��زءاً اس��اس يف كيان��ه وحيات��ه ،ب��ل
جع��ل االنس��ان خف�يراً عل��ى حريت��ه
وم��ن الواج��ب علي��ه ان حياف��ظ عل��ى
هذه احلرية ،وليس له حق أن يتنازل
ع��ن حريته ،وكما يق��ول االمام أمري
املؤمن�ين علي��ه الس�لام« :ال تك��ن عب��داً
لغ�يرك وق��د خلق��ك اهلل ح�� ّراً» .كم��ا
أن اهلل نهان��ا أن ُنك ِ��ره و جن�بر الن��اس
حتى على الدين و قال س��بحانه{ :ال
اكــراه يف الديــن} .ف��اهلل تع��اىل ،م��ا
اك��ره وال يك��ره الن��اس وجيربه��م،
فه��ل يس��مح ل��ك ول��ي بذل��ك؟!
و ج��اء يف كت��ب الس�يرة
واحلدي��ث والتاري��خ أن أم�ير املؤمنني،
س�لام اهلل علي��ه ،م��ر عل��ى دي��ر او
كنيس��ة وأخ��ذ ينظ��ر اليه��ا ،فق��ال ل��ه
احده��م ،ولعل��ه كان م��ن اخل��وارج،
وم��ن نظ��راء ه��ؤالء املتطرف�ين
الذي��ن يكف��رون الن��اس ويقتلونه��م،
ويهدم��ون الكنائ��س ،فض�لا ع��ن
املس��اجد .ق��ال« :لطامل��ا ُعص��ي اهلل ه��ا
هنا »..ويف نص آخر «لطاملا ُ
كفر باهلل
ه��ا هن��ا ،»..ف��رد االم��ام علي��ه الس�لام،
علي��ه« :لطامل��ا ُعب��د اهلل ه��ا هن��ا».
وبالع��ودة اىل اآلي��ة الكرمي��ة
من س��ورة املائدة يق��ول تعاىل{ :لِك ٍُّل
ِ
جع ْلنَــا ِمن ُكـ ِ
ـو
اجــا َو َلـ ْ
ش َعـ ًة َومن َْه ً
َ َ
ْ
ـم ْ
َشــاء اللَُّ َلع َلكُــم ُأمــ ًة و ِ
احــدَ ةً}،
ْ َّ َ
ََ
فلم��اذا ل��كل مجاع��ة منه��م عن��ده

{و َل ِكــن
ش��رعة ومنهاج��اً ؟ اجل��وابَ :
ُــم ِف َمــا آتَاكُــم} ،مبعن��ى
ِّل َي ْب ُل َوك ْ
ميتحنك��م ويس��تخرج م��ن داخلك��م،
كنوزك��م ال�تي اودعه��ا فيك��م ،فف��ي
كل انس��ان مع��دن وكن��ز جي��ب أن
يس��تخرجه ،واملرحل��ة الالحق��ة ه��ي:
اســتَبِ ُقوا ْ
ــرات} ،وكم��ا يف
{ َف ْ
الَ ْ َ
آي��ة اخ��رى{ :ويف ذلــك فليتنافــس
املتنافســون} ،ث��م يف اخلت��ام يق��ول
ِ
ُــم َجِي ًعــا
تع��اىل{ :إِ َل اللَّ َم ْرج ُعك ْ
ِ
ِ
تتَل ُفـ َ
ـم فِيــه َ ْ
ـون}.
َف ُينَ ِّب ُئ ُكــم بِـ َـا كُن ُتـ ْ
فه��ذه اخلالف��ات مرده��ا اىل اهلل تعاىل
ه��و حيله��ا وحيك��م فيه��ا كله��ا ي��وم
القيام��ة.
* احلرية نعمة اهلل ..
فلنحسن استثامرها

حن��ن نتح��دث هن��ا وعينن��ا
عل��ى بلدن��ا الع��راق ،و اق��ول :إكم��ا ً
ال
حلديثن��ا يف االس��بوع املاض��ي ،أن
احلري��ة يف الع��راق هب��ة اهلل س��بحانه
وتع��اىلَّ ،
وف��ر ه��ذه احلري��ة لك��م كما
وف��ر س��ائر النع��م ،فكيف نس��تفيد من
ه��ذه احلري��ة؟ اذا احس�� ّنا ضياف��ة هذه
النعم��ة الرباني��ة ،دام��ت ونفعتن��ا،
أم��ا اذا قمن��ا باس��تغالهلا بص��ورة
خاطئ��ة فإنه��ا تنحس��ر ورمب��ا تذه��ب
مسوه��ا
ايض��ا س��ائر النع��م معه��اّ ،
«دميقراطية» او «احزاب» و «انتخابات
ح��رة» ،ال ض�ير ،فاحلري��ة تتش��كل يف
كل منطق��ة او بل��د بش��اكلة معين��ة
وهل��ا صي��غ خمتلف��ة ،ولك��ن امله��م
اجلوه��ر واملضمون واهلدف وكيفية
االس��تفادة منه��ا واحلف��اظ عليه��ا ،ولو
س��ألتك انت أيها االخ الذي عش��ت ايام
الطاغي��ة ص��دام ،ه��ل كان بامكان��ك
 وحن��ن مع��ك -أن جنل��س يف ه��ذااملس��جد ونتح��دث به��ذا؟ و اساس��ا ه��ل
كان ميك��ن ان نب�ني ه��ذا املس��جد؟!
إذن؛ فه��ل احلري��ة م��ن أج��ل االقتت��ال
والص��راع فيم��ا بينن��ا؟
هن��ا اق��ول جلمي��ع اخوانن��ا يف
الع��راق ،وبال��ذات السياس��يني :ال
جي��وز لالنس��ان ان ينه��ش يف حل��م
أخي��ه بالته��م والغيب��ة والتس��قيط،
ب��ل و اكث��ر م��ن ه��ذا اق��ول :ال جي��وز
ل��ك ان حتم��ل عمل��ه عل��ى حمم��ل
الس��وء وان��ت تس��تطيع ان حتمله على

خ�ير ،أال نس��تمع ونتدب��ر يف خط��اب
ربن��ا س��بحانه وتع��اىل إذا يق��ول ب��كل
صراح��ةَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا
ـض
اجتَنِ ُبــوا كَثِــر ًا ِمـ ْن ال َّظـ ِّن إِ َّن َب ْعـ َ
ْ
ِ
َ
ْ
َّ
ْ
ـب
ـ
ت
غ
ي
ال
و
ـوا
ـ
س
س
ت
ال
و
ـم
ـ
ث
إ
ن
ـ
ظ
َ
َ
ْ
َ َ
ال ِّ ٌ َ
َّ ُ
ِ
َ
َ
ُــم َأنْ
ً
ُــم َب ْعضــا أ ُي ُّ
ــب أ َحدُ ك ْ
َب ْع ُضك ْ
ــأك َُل َلــم َأ ِخ ِ
َي ْ
يــه َم ْيتــ ًا َفك َِر ْهت ُُمــو ُه
ْ َ
ِ
ِ
َّ
ُ
يــم}.
َــو ٌ
َوا َّتقــوا اللََّ إن اللََّ ت َّ
اب َرح ٌ
ل��ذا أق��ول م��ن ه��ذا املن�بر إن احلري��ة
لالس��ف الش��ديد تس��تغل بص��ورة
معكوس��ة م��ن بع��ض الن��اس ،وم��ن
بع��ض الفضائي��ات والصح��ف ،وم��ن
بع��ض املناب��ر و اخلطب��اء أيض��اً.
* االنتخابات ..إتعضوا
ودعوا االساليب اهلدامة

احلري��ة م��ا ج��اءت لك��ي تنش��ر
الكراهي��ة يف اجملتم��ع وحال��ة التم��زق
والفرق��ة في��ه ،س��واء ب�ين اف��راد الناس
او اجلماع��ات ،او ع�بر الطوائ��ف او
بع��ض االجتاه��ات السياس��ية ،فه��ذا
أم��ر غ�ير مقب��ول ول��ه نتائ��ج س��يئة
بعي��دة كل البع��د ع��ن قي��م ومقاص��د
احلري��ة.
* اهيا االخوة..

دع��وا ه��ذه االس��اليب اهلدام��ة.
امحل��وا بعضك��م البع��ض عل��ى حممل
اخل�ير و احملب��ة .توافق��وا عل��ى ميث��اق
ش��رف بينك��م والتزم��وا ب��ه عل��ى أن
ال تنهش��وا حل��وم بعضك��م بعض��اً ،إن
خريات العراق تشمل و تسع اجلميع،
الع��دل يس��ع اجلمي��ع ،قي��م التع��اون
احملب��ة تس��ع اجلمي��ع ،وكل ذل��ك
كفيل لنا لو التزمنا به بان ال حنرتب
ويض��رب بعضن��ا بعض��ا ،فنه��دم بلدنا،
ولك��م يف س��وريا والس��ودان وجنوب��ه
والصوم��ال وغريه��ا ،ع�برة وعظ��ة
لك��م ،و م��ا اكثر العرب ،و»الس��عيد من
اتع��ض بغ�يره» كم��ا يق��ول احلدي��ث
الش��ريف .و ان�ني ادع��و نفس��ي ،و
اخوان��ي العلم��اء واخلطب��اء ،وكل
اخوتن��ا املوجودي��ن يف الس��احة م��ن
سياس��يني وغريه��م ،ان نتأم��ل ونفك��ر
ونعي��د النظ��ر يف طريق��ة حتدثن��ا
ع��ن اآلخري��ن ،لتك��ن طريق��ة مهذبة،
طري��ق االلت��زام باخلل��ق الرفي��ع و
اح�ترام اآلخ��ر وحس��ن الظ��ن ب��ه.

توافقوا
على ميثاق شرف
بينكم والتزموا به
على أن ال تنهشوا
حلوم بعضكم
بعضًا ،إن خريات
العراق تشمل
و تسع اجلميع،
العدل يسع
اجلميع
9

المرجع و األمة

من أجل
تغيير حقيقي
 ..البد من
معرفة الدين
والواقع
والعالم
أك��د مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املُد ّرس��ي -دام
ظل��ه -أن ع��دم التأم��ل والفه��م الصحي��ح
للدي��ن ،وللتأري��خ وال�تراث ،وللواق��ع ،ادخ��ل
األمة وش��عوبها يف متاهات وحماذير كبرية.
وج ّر عليها الكثري من االزمات وهدر الطاقات
والف��رص ،وصن��ع س��لطات اس��تبدادية
ومجاعات منحرفة ،فض ً
ال عن تشويه صورة
الدي��ن واألم��ة ،وتنف�ير الن��اس م��ن الدي��ن.
ويف جان��ب م��ن كلم��ة لس��ماحته خ�لال
اس��تقباله مجعاً من الوف��ود االهلية والثقافية
مبكتب��ه يف كرب�لاء املقدس��ة ،اك��د مساحت��ه
على ضرورة إعادة النظر واخلطاب ،والتأمل
الدقي��ق يف تل��ك االبع��اد احملوري��ة الثالث��ة.
ويف ه��ذا الس��ياق أيض��اً ق��ال مساحت��ه" :حن��ن
يف الع��راق امامن��ا فرص��ة كب�يرة واس��تحقاق
كب�ير يتصل باالنتخابات ،وأحث مجيع ابناء
الشعب على املشاركة الواسعة والواعية فيها،
فاالنتخابات هي عالمة من عالمات احلرية
يف العراق ،و من عالمات النهج اجلديد الذي
نرمس��ه ولي��س النه��ج الس��يىء املت��وراث يف
الس��لطات االس��تبدادية القمعي��ة ال��ذي كان
يف العراق و مصر والبالد االخرى ،حنن نريد
اس�لاماً م��ع احلري��ة وم��ع االس��تقالل ،وم��ع
تكام��ل االنس��ان ،وه��ذا صع��ب ولكنن��ا ق��ادرون
علي��ه ب��إذن اهلل ،حنن متأكدون وهذا ما قلته
قبل ( )25عاما ،نريد عراقاً حرا ،والعراق احلر
ال خيت��ار عل��ى الدي��ن و االس�لام ش��يئاً .واقرب
واق��وى دلي��ل عل��ى ذلك ما ن��راه يف ايام أربعني
االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،ويف املناس��بات

االخرى .إن شعب العراق ،شعب مسلم علوي،
حس��يين اىل النخاع ،وبش��كل جدي .لكن االمر
ال��ذي حنتاج��ه ان ينتب��ه ه��ذا الش��عب ويع��رف
ويع��ي كي��ف خيت��ار؟ ومل��اذا خيت��ار؟ وكي��ف
يس��تفيد م��ن ه��ذا االس��تحقاق؟ لك��ي ال نك��ون
منوذج��ا س��يئاً ،فنح��ن نري��د أن يك��ون ش��عبنا
منوذج��اً متميزاً للربيع احلقيقي املثمر الذي
خنت��اره حن��ن ولتص��ل نس��ائمه اىل كل ب�لاد
الع��امل ،نس��ائم الربي��ع العراق��ي ال��ذي يق��وم
عل��ى فه��م واع��ي لألبع��اد الثالث��ة احملوري��ة:
"اس�لام صحي��ح قائم��ا عل��ى تأم��ل وتصحي��ح
ودراس��ة وفهم س��ليم للرتاث والتأريخ ،وتأمل
وفه��م صحي��ح للدي��ن ،وتأم��ل وفه��م صحي��ح
للواق��ع" ،وس��يكون ه��ذا ب��إذن وفض��ل وتوفي��ق
م��ن اهلل تع��اىل ،وبفض��ل امي��ان الصاحل�ين يف
الع��راق وعمله��م ال��دؤوب م��ن اج��ل انتخاب��ات
س��ليمة ونزيه��ة وجدي��ة".
واضاف مساحته:
"حن��ن كأم��ة حباج��ة اىل تأم��ل ثالث��ي
االبع��اد .تأم��ل يف التاري��خ ،تأم��ل يف معرف��ة
الدي��ن ،وتأم��ل يف معرف��ة الواق��ع املعاص��ر
والع��امل احملي��ط .ويب��دو ان الذي��ن قام��وا ب��دور
رئيس��ي يف توجي��ه دف��ة الث��ورات واحل��راك يف
بع��ض الب�لاد العربي��ة مل يكون��وا ق��د تأمل��وا
عميق��اً يف ه��ذا االبع��اد الث�لاث .فه��ل حن��ن
نري��د ان نعي��د التاري��خ كم��ا كان؟ ه��ل
نري��د ان نستنس��خ م��ا ج��رى ع�بر تارخين��ا م��ن
دون ان نعت�بر مب��ا ج��رى؟! أولئ��ك الذي��ن مل
جيرأوا على ان يتجاوزوا ما مسوه باخلطوط
احلم��راء يف تارخيه��م وال يري��دون ان يفهم��وا

ع�بر ومواع��ظ التاري��خ ويري��دون ان يقدس��وا
م��ا مض��ى وكان مجل��ة وتفصي�لا ،ه��ؤالء ال
يس��تطيعون ان يغ�يروا ويفهم��وا الواق��ع ،و
ه��ذه نقط��ة مركزي��ة وحموري��ة وه��ي أنن��ا
ال نق��دس التأري��خ وال ال�تراث ،والنستنس��خ
جتارب��ه واحداث��ه مب��ا في��ه م��ن غ��ث ومس�ين.
امن��ا املق��دس ه��و الق��رآن الكري��م ،فه��و العق��ل
والقي��م ،كم��ا نق��دس الن�بي االك��رم ،واه��ل
بيت��ه ،املطهري��ن م��ن اهلل تع��اىل .وام��ا غري ذلك
ف�لا ".
وتاب��ع مساحته" :جي��ب ان تتجدد النظرة
والط��رح مب��ا يواك��ب العص��ر ومعرف��ة الواقع
لك��ي يت��م التغي�ير املطل��وب حن��و االفض��ل
واالج��دى .فدي��ن اهلل لي��س ه��و م��ا ج��اءت ب��ه
مجاع��ة "طالب��ان" وامثاهل��ا ،فه��ي متث��ل دي��ن
حمم��د ب��ن عب��د الوه��اب واب��ن تيمي��ة ،القائ��م
عل��ى التكف�ير والقت��ل والتدم�ير ،وه��ذا الفك��ر
الظالم��ي املمت��د م��ن اخل��وارج االوائ��ل اىل
خ��وارج العص��ر الي��وم وم��ا فعل��وه بالب�لاد
االس�لامية ،حت��ى نف��روا الن��اس ع��ن دي��ن اهلل
احلقيقي بطريقتهم املنحرفة ،بينما دين اهلل
ه��و دي��ن الرمحة والس�لام و احملب��ة و االخاء و
التع��اون ،وتنمي��ة العق��ول والضمائ��ر ،ولي��س
أن حي��اول بع��ض الن��اس أن جيع��ل نفس��ه
م��كان الدي��ن باألناني��ة والتعص��ب واحلزبي��ة،
وحي��ول احل��االت الش��خصية وكأنه��ا ه��ي
الدي��ن احل��ق ،ويري��دون أن حيعل��وا الن��اس
مقري��ن بدي��ن مغاي��ر ومناق��ض لدي��ن اهلل،
ان��ه دي��ن الدكتاتوري��ة واالس��تبداد و احل��زب
الواح��د و القائ��د الواح��د.
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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
ق��ال مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي  -دام ظل��ه-
 :إن حري��ة العم��ل السياس��ي وتع��دد اجله��ات
السياس��ية واألح��زاب أم��ر مقب��ول ومطل��وب
يكفله الدستور الذي بدوره حيتاج اىل تطبيق
س��ليم ولي��س مش��وهاً وانتقائي��اً ،لك��ي يك��ون
مثم��راً ومناس��باً لتحقي��ق مصلح��ة الش��عب
والبالد .واضاف مساحته يف جانب من حديث
ل��ه امام حش��د من الوفود السياس��ية والثقافية
و طلب��ة واس��اتذة احل��وزة العلمي��ة :ندع��و
اجلمي��ع إىل االس��تفادة م��ن تن��وع االنتم��اءات
والطوائ��ف واألدي��ان يف الع��راق يف التناف��س
الش��ريف ال��ذي يكف��ل للعراقي�ين اإلب��داع
والتق��دم وتطوي��ر الب�لاد واالبتع��اد ع��ن ثقاف��ة
التناح��ر وااللغ��اء ،واالس��تفادة م��ن احلري��ة
باالجت��اه الصحي��ح ،فالسياس��يني حباج��ة إىل
املزي��د م��ن احلكمة والبصرية الكافية للتعامل
مع االختالف والتنوع السياسي بشكل اجيابي

لضم��ان التق��دم واإلب��داع والتناف��س الس��ليم.
واض��اف مساحت��ه ان  :خ�يرات وامكاني��ات
العراق كثرية وتسع اجلميع وعليهم اعتماد
الع��دل واحملب��ة فيم��ا بينه��م واالعتب��ار مم��ا
جي��ري يف س��وريا والصوم��ال وجنوب الس��ودان
ودول اخ��رى بس��بب التناح��ر واالقتت��ال.
و اش��ار مساحت��ه اىل أن��ه وبالكلم��ة
الطيب��ة كان والي��زال للمرجعي��ات الديني��ة
ال��دور الفاع��ل والكب�ير يف وأد الفتنة ومواجهة
التحدي��ات والصراع��ات يف الع��راق ع�بر
التاري��خ ،وش��عبنا يف الع��راق واح��د وال حي��ق
ألحد الس��عي إىل تقسيمه ومتزيقه باخلطاب
الفتن��وي ،وعل��ى الق��وى واملؤسس��ات السياس��ية
واالعالمي��ة والديني��ة ،و عل��ى السياس��يني
بالذات ،أن يعرفوا فلسفة الصراع واالختالف
وتوظيفهم��ا بالش��كل الصحي��ح ال��ذي خي��دم
البل��د باس��تخراج الطاق��ات الكامن��ة يف داخله��م

وخلل��ق ج��و م��ن اإلب��داع والتطوي��ر لضم��ان
بن��اء الع��راق ال لتخريب��ه وتهدمي��ه ،إلن فه��م
مب��دأ احلري��ة بالش��كل الصحيح يضمن وحدة
العراقي�ين وليس نش��ر حالة التم��زق والفرقة
والكراهي��ة ب�ين أبناء الش��عب الواحد ،فاحلرية
هب��ة اهلل وفره��ا للعراقي�ين وفره��ا كما س��ائر
النعم واالستفادة منها تكون من خالل إحسان
ضياف��ة ه��ذه النعم��ة لك��ي ت��دوم وتنفعنا ،وإال
فم��ن املعي��ب وم��ن كف��ران النعم��ة اس��تغالل
احلرية بش��كل خاطئ عرب التس��قيط وتراش��ق
االتهام��ات الفاضح��ة ب�ين الق��وى السياس��ية.
فعل��ى اجلمي��ع نب��ذ ذل��ك لكي ال تنحس��ر نعمة
احلري��ة و س��ائر النع��م األخ��رى .كم��ا نهي��ب
بالعلم��اء واخلطباء والسياس��يني واإلعالميني
وكل فئ��ات اجملتم��ع بأن تكون طرق التحدث
ع��ن اآلخري��ن أكث��ر تهذب��اً م��ع حس��ن الظ��ن
باآلخري��ن.
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المرجع المدرسي يدعو العلماء في الحوزات
والجامعات لتحمل مسؤولية القيادة
ق��ال مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي  -دام ظله-
إن الق��رآن الكري��م ،وكلم��ات أه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،تؤك��د عل��ى فكرة املس��ؤولية،
عام��ة وخاص��ة ،يف بن��اء اجملتم��ع وصون��ه
والوص��ول ب��ه اىل حال��ة التكاف��ل والتكام��ل.
فاملس��ؤولية ه��ي مفت��اح االص�لاح والتغي�ير،
ّ
يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا
و{إن اهلل ال ّ
ّ
مــا بأنفســهم} .وق��د كان رس��ول الل ،صل��ى
اهللعلي��هوآل��ه ،يك ّرر قوله« :أنا مس��ؤول وإ ّنكم
مس��ؤولون» ،و «كلك��م راع وكلك��م مس��ؤول
ع��ن رعيت��ه» ،ويق��ول أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه
الس�لام« :ا ّتق��وا ّ
الل يف عب��اده وب�لاده فإ ّنك��م
مس��ؤولون حت��ى ع��ن البق��اع والبهائ��م».
واض��اف مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلمت��ه
خ�لال اس��تقباله حش��داً م��ن الوف��ود الزائ��رة
مبكتب��ه يف كرب�لاء املقدس��ة« :ح��ري بن��ا أن
نتدبر يف احلديث املروي عن رسولنا االكرم
،صلى اهلل عليه وآله ،ويصوّر فيه الرتابط بني
احلري��ة واملس��ؤولية ب�ين أف��راد اجملتم��ع حيث
يشبه الناس بركاب سفينة ،فاذا قام أحدهم
وم��ن موقع��ه يف الس��فينة مبحاول��ة خ��رق
وثق��ب ذل��ك املوق��ع ،يق��ول ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،بأنه��م  -باق��ي ال��ركاب -اذا اخ��ذوا عل��ى
يد ذلك الراكب ومنعوه سلموا مجيعاً وسلم

ه��و معه��م ،وان ترك��وه غرق��وا وهلك��وا مجيعا
وهلك هو معهم .وهذه  -ايها االخوة -حقيقة
الميك��ن الش��ك فيها.
ان الع��راق س��فينة واح��دة ،دعون��ا
نفه��م ون��درك ه��ذه احلقيق��ة ،ف��إذا غرق��ت
س��فينة الع��راق ،نغ��رق كلن��ا معه��ا .وتاب��ع
مساحت��ه بالق��ول« :حينم��ا يك��ون الن��اس يف
حال��ة م��ن الفوض��ى ،والف�تن و التحدي��ات،
فم��ن املس��مؤول ع��ن الرعي��ة س��وى الراع��ي؟
حن��ن الي��وم يف زم��ان صع��ب ،الن االوراق ق��د
اختطل��ت ،و الثقاف��ات متاوج��ت ،و الف�تن ق��د
تكاث��رت ،و وس��ائل االع�لام واالتص��ال م��ن
الش��بكة العنكبوتي��ة والفضائي��ات العاملي��ة
ووس��ائل التخابر املختلفة كلها اوجدت عاملاً
صغ�يراً عل��ى رحب��ه ،حم��دوداً على س��عته ،مما
اث��ر عل��ى االنس��ان واصاب��ه بال��دوار والتش��تت،
وكم��ا ُيق��ال اذا كث��ر اجلواب خف��ي الصواب.
و لذل��ك يف ه��ذا الع��امل تتضاع��ف مس��ؤولية
الن��اس مبختل��ف فئاته��م واصنافه��م ،علم��اء
الدي��ن وابن��اء احل��وزات العلمي��ة ،والعلم��اء
االكادميي�ين و اس��اتذة اجلامع��ات ،وكذل��ك
اصح��اب القل��م البص�يرة واالعالمي�ين.
واض��اف« :يف ع��امل الي��وم ويف ظ��ل ه��ذه
الظ��روف امللتبس��ة يب��دو الراع��ي ب�لا رعي��ة ،او

الرعية بال راعي ،والس��بب يف ذلك ان كثرياً
م��ن العلم��اء م��ن ه��ذه االصن��اف الثالث��ة،
م��ن احل��وزات واالكادميي�ين وم��ن حيم��ل
قلم��اً او علم��اً بص��ورة او باخ��رى ،يزعم��ون أن
الزم��ان غ�ير زمانه��م وان الس��لطة او الدول��ة
تق��وم بدوره��ا ،وان االجه��زة الرمسي��ة ه��ي
ال�تي تتحم��ل املس��ؤولية وتق��وم بدوره��ا،
بينم��ا الصحي��ح؛ أن كل ش��خص م��ن الن��اس
مس��ؤول ،فاألس��اس ه��و االم��ة ،والش��عب،
والن��اس ،والق��ران الكري��م يوج��ه خطاب��ه
للن��اس ،ت��ار ًة يق��ول{ :يــا بنــي آدم ،}..وت��ار ًة
أخ��رى{ :يــا اهيا النــاس ،}..وكل انس��ان ذو
عقل فهو مسؤول ،إمنا جيب أن ندرك إن هذا
االنس��ان حباج��ة اىل توجي��ه ودع��وة ،وحباج��ة
اىل م��ن يرش��ده ،وعليك��م مس��ؤولية كب�يرة
أال وه��ي قي��ادة الن��اس مبعن��ى أن كل ع��امل
كالش��معة يضيئ كل م��ا حوله ،يضيء أفقاً
او منطقة ومساحة معينة ،من خالل املنرب او
ال��درس او التألي��ف ،وب��أي اس��لوب آخ��ر.
��ال ب��دوره ومس��ؤوليته،
ولك��ي يق��وم الع ِ
 اوض��ح مساحت��ه -علي��ه  « :ان يك��ون عارف��اوخب�يرا بزمان��ه ،فم��ن ال يع��رف زمان��ه تهج��م
علي��ه اللواب��س ،وم��ن صفات العلم��اء يف بعض
الرواي��ات أن��ه «عارفا بإه��ل زمانه».
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على الجماعات السياسية
الحفاظ على وحدة المجتمع
ق��ال مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي  -دام ظله:-
إن االره��اب ب��ات كالش��بكة العنكبوتي��ة وعلى
ال��دول الداعم��ة لالره��اب أن تعل��م ان ن��اره
س��تصل اليه��م وس��تحرقهم ايض��اً.
ويف جان��ب م��ن حديث��ه خ�لال اس��تقباله
ع��ددا م��ن الوفود مبكتبه يف كربالء املقدس��ة،
ق��ال مساحت��ه  :جي��ب ان يتحل��ى مجي��ع ابن��اء
الش��عب ،و القوات املس��لحة واالجه��زة االمنية،
بالكف��اءة واليقظ��ة اىل جان��ب الش��جاعة يف
حمارب��ة االره��اب والقض��اء علي��ه ،واذا مل
يتحق��ق ه��ذا اهل��دف الي��وم ف��ان الثم��ن غ��داً
س��يكون مضاعف��اً وباهض��اً .و اوض��ح مساحت��ه

أن :الكتل والقوى واجلماعات السياسية جيب
أن ال تتخذ االرهاب وسيلة للصراع السياسي
بل من واجبها احلفاظ على وحدة الشعب وان
تك��ون الق��وات املس��لحة مش��اركة يف توحي��د
الصف��وف ملواجه��ة االره��اب.
اىل ذل��ك دع��ا مساحته املؤسس��ات اخلريية
والثقافية و اهليئات احلس��ينية بتفعيل دورها
االجتماع��ي والثقايف و السياس��ي التوعوي من
منطل��ق الدي��ن ع�بر توعي��ة اجملتم��ع باختي��ار
األفض��ل واألصلح من املرش��حني لالنتخابات.
وق��ال مساحت��ه :لنتجن��ب الفاس��دين،
والبد من تفعيل جانب التوعية السياسية من

منطلق الدين ال املصاحل الش��خصية والفئوية
لك��ي يك��ون اختي��ار الن��اس حلكامه��م س��ليما
ومثمرا .مؤكداً خالل اللقاء على ضرورة أن
تتبنى اهليئات احلسينية واجلمعيات اخلريية
«مبادرات إصالحية بني املتنازعني واملختلفني
داخ��ل اجملتم��ع م��ن خ�لال إش��اعة ثقاف��ة
إص�لاح ذات الب�ين والكلم��ة الطيب��ة» .واض��اف
مساحت��ه :عل��ى أن :ش��عبنا يف العراق ميتلك ما
يكف��ي م��ن ركائ��ز الق��وة تارخي��اً وحاض��راً مبا
يؤهل��ه للنه��وض بواقع��ه وتطوي��ره وه��و ش��عب
يس��تحق احلياة وعلى السياس��يني والعلماء أن
يكون��وا مبس��توى حتقي��ق طموحات��ه.

المرجع المدرسي يدين احكام االعدام
الجماعية ضد جماعة االخوان المسلمين
أع��رب مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي ع��ن
أس��فه مل��ا وصل��ت اليه االوض��اع يف بعض البالد
العربي��ة ،والس��يما يف مص��ر ،وم��ا تش��هده م��ن
اص��دار اح��كام االع��دام اجلماعي��ة ض��د املئ��ات
من قيادات وعناصر ومؤيدي مجاعة االخوان
املس��لمني عل��ى خلفي��ة االوض��اع السياس��ية
واالمني��ة يف مص��ر.
ويف جان��ب م��ن حديث��ه خ�لال درس
التفسري ،دعا مساحته انظمة احلكم يف مصر

وغريه��ا اىل «االبتع��اد ع��ن ظل��م أبن��اء الش��عب
واالعتب��ار من احلكومات الس��ابقة اليت ظلمت
أبن��اء ش��عبها وكان مصريه��ا اهل�لاك».
و اوض��ح مساحت��ه به��ذا اخلص��وص:
إنن��ا نطال��ب ونأم��ل مم��ن يت��وىل حك��م بلدانن��ا
وم��ن بينه��ا مص��ر ،بدراس��ة عه��د اإلم��ام عل��ي،
علي��ه الس�لام ،ملال��ك االش�تر عندم��ا واله
عل��ى مص��ر واالس��تفادة مــــــــــــ��ن مضام�ين
هـــــــــ��ذا العه��د ال��ذي كتب��ه خصيص��اً حلك��م

مص��ر ،وه��و دس��تور وقان��ون عظي��م ح��ري بن��ا
وجبمي��ع ابن��اء االم��ة االس��تفادة من��ه ،وم��ا ورد
في��ه انظم��ة واف��كار غاي��ة يف الدق��ة والع��دل
والكف��اءة والص�لاح لتنظي��م ش��ؤون وادارة
الب�لاد وتطويره��ا وحتقي��ق وحف��ظ احلق��وق
واحلري��ات واقام��ة نظ��ام حك��م ع��ادل ومتط��ور
حيظ��ى برض��ى اهلل تع��اىل والن��اس ،وبالتال��ي
دفاعه��م عن��ه ومش��اركتهم في��ه ب��كل قناع��ة
وق��وة.
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تحديات وآفاق التغيير
في العالم اإلسالمي

* د .راشد الراشد
م��ن أج��ل حتقي��ق املزي��د م��ن تكري��س
احلال��ة االس�لامية ،يف العقي��دة والفك��ر
والس��لوك ،ظه��رت يف الس��احة االس�لامية،
اجته��ادات يف التنظ�ير ،وحم��اوالت للتطبي��ق
مب��ا يواك��ب ويس��توعب التط��ورات احلاصل��ة
عل��ى صعيد الفكر واالنس��ان .وق��د جتّلت ابرز

احمل��اوالت يف التنظ�ير والتطبي��ق ،م��ا ش��هدته
الس��احة ط��وال عق��ود م��ن الزم��ن م��ن «صحوة
عم��ت مس��احة واس��عة م��ن الب�لاد
إس�لامية» ّ
االس�لامية ،ومتكن��ت خ�لال ف�ترة زمني��ة
قياس��ية م��ن ف��رض وجوده��ا وتأثريه��ا عل��ى
امليادي��ن كاف��ة ،الس��يما السياس��ية والفكري��ة
منها ،االمر الذي جعل خوضها التحدي ،أمراً
مفروغ��اً من��ه ،ب��ل ومطلوب��اً يف آن.
واذا عرفن��ا أن الطليعــــــ��ة املؤمــــــ��نة
والواعية،ه��ي ال�تي تتقدم ش��عوبها وترفع لواء
ه��ذه الصح��وة ،ف��ان عليه��ا الوق��وف بصالب��ة
وق��وة يف تأكي��د ريادي��ة الفك��رة اإلس�لامية
وأفضليته��ا لقي��ادة احلي��اة ،وه��ذا ال يتأت��ى إال
م��ن خ�لال فه��م واع وعمي��ق وم��درك حلج��م
املس��ؤولية التارخيي��ة امللق��اة عل��ى عات��ق ابن��اء
األم��ة يف مي��دان التحول من طور اجلمود إىل

ع��امل احلرك��ة والتفاع��ل.
وهن��ا الب��د م��ن اإليض��اح ب��أن للفك��رة
اإلس�لامية يف خطابه��ا الع��ام هدف�ين:
أو ً
ال :حتري��ك الوع��ي الع��ام واس��تثارة
��س املعرف��ة الش��امل مب��ا تتضمن��ه الفك��رة
ح ّ
اإلس�لامية م��ن رؤي��ة وبص�يرة وعناوي��ن
اخالقي��ة عام��ة تهذب س��لوك الف��رد واجملتمع
فيما يرتبط بقيم العدالة واحلقوق واحلرية
و إب��راز عناص��ر قوته��ا وفعاليته��ا يف حتقي��ق
الت��وازن املطل��وب يف قي��ادة احلي��اة.
وهن��ا الب��د ان يس��تفز ابن��اء األم��ة قدرتهم
يف إب��راز مالم��ح فك��ر النهض��ة او الصح��وة
السياسية من خالل الرتكيز على جمموعة
ال��رؤى والبصائ��ر املتعلق��ة بإع��ادة الثق��ة يف
قدرة اإلس�لام على املنافس��ة بل والتفوق على
تي��ارات اإلحن��راف يف األم��ة.

قضية الشهر
كم��ا الب��د يف ه��ذا اإلجت��اه م��ن عملي��ة
تنوي��ر ضخمة تس��توعب إرادة األمة وتس��تفز
فيها روح القدرة على املواجهة واملقاومة لردع
تيارات اإلحنراف وإحلاق اهلزمية بها ،وتبيان
التفاصي��ل املتعلقة بتفوق عناصر التخطيط
واألم��ل والثق��ة ب��أن الباط��ل والزي��ف يصرع��ه
احلق بقوة وعدالة ومش��روعية احلق ذاته يف
مواجه��ة الباطل.
ثاني��اً :مواجه��ة التحدي��ات واإلش��كاالت
املنهجي��ة وغ�ير املنهجي��ة .فهن��اك تي��ارات
مس��يطرة ال ي��روق هل��ا تق��دم احلرك��ة
اإلس�لامية ،مل��ا متثل��ه م��ن تهدي��د حقيق��ي
لض��رب مصاحلها يف النهب واالس��تحواذ على
مق��درات األم��ور والعب��اد يف ب�لاد اهلل الواس��عة.
وهي ال تذخر جهدا وال طاقة وال قدرة يف أي
ميدان أو جمال اال وس��خرتها من أجل ضرب
الصح��وة اإلس�لامية أو حماول��ة تطويقه��ا
وحماصرته��ا يف اضي��ق نط��اق ممك��ن.
واحلقيق��ة أن الصح��وة اإلس�لامية ولكي
حت��رز انتصاراتها ومواقعها املتقدمة ،البد هلا
م��ن مواجه��ة تلكم��ا التحدي��ات ال�تي تفرضه��ا
طبيع��ة املواجهة.
إن س��نوات طويل��ة م��ن س��يادة منط��ق
اهلزمي��ة واالستس�لام ملنط��ق األم��ر الواق��ع،
أدى إىل تراج��ع األم��ة وتقهقره��ا يف خمتل��ف
امليادي��ن .ب��ل وصل��ت اهلزمي��ة النفس��ية ح��داً
قاس��ياً ومريع��اً ،عندم��ا فق��دت األم��ة األم��ل يف
قدرته��ا عل��ى التغي�ير والري��ادة ،وعاش��ت يف
ي��أس مري��ر م��ن جم��رد األم��ل بالق��درة عل��ى
التغي�ير مم��ا أدى إىل س��يطرة تي��ارات الزي��ف
واالحن��راف يف األم��ة عل��ى احلي��اة العام��ة
لس��نوات طويلة .هذا برغم ما ختتزله الفكرة
اإلس�لامية م��ن ت��راث قرآن��ي عم�لاق وتاري��خ
ث��ري باملواجه��ة والتح��دي ،يدع��و إىل ضرورة
قت��ال االع��داء وع��دم االستس�لام هل��م إال
مرتبص��اً لقت��ال.
ولع��ل م��ن اب��رز م��ا جي��ب تعزي��زه يف ه��ذه
الف�ترة احلرج��ة م��ن عم��ر امتن��ا اإلس�لامية
ه��و مواجه��ة الثقاف��ة التربيري��ة ال�تي ال ت��زال
ذيوهل��ا تض��رب كل مش��روع نهض��وي عل��ى
الس��احة ،وحت��اول ج�� ّره إىل ال��وراء ،بدع��اوى
ع��دم الق��درة عل��ى املواجه��ة بس��بب س��يطرة
التي��ارات االحنرافي��ة يف األم��ة عل��ى األنظم��ة
السياس��ية والتحك��م يف م��وارد الب�لاد املالي��ة
والعس��كرية والسياس��ية.

* املهام املطلوبة

إن مهم��ة الصح��وة اإلس�لامية يف الوق��ت

الراه��ن تتمث��ل بدرج��ة أس��اس يف ثالث��ة ابعاد
يف غاي��ة األهمي��ة واخلط��ورة عل��ى مس��تقبل
احلال��ة االس�لامية بش��كل ع��ام:
املهمة األوىل :التعبئة
إذ م��ن امله��م تعبئ��ة األم��ة مب��ادة الفك��ر
وم��ادة ال��روح ال�تي تعي��د ثقته��ا بقدرته��ا
عل��ى التغي�ير ،الس��يما اذا م��ا تواف��رت عناص��ر
التخــــــ��طيط واإلرادة والقناع��ة والعقي��دة
واإلميان مبش��روعية الفكرة وش��رعية العمل
واجله��اد والتضحي��ة م��ن أج��ل حتقيقه��ا.
والتضحي��ة او الش��هادة واإليث��ار بالنف��س
وامل��ال م��ن العناوي��ن املهم��ة لقي��ادة األم��ة حنو
تعزي��ز مكاس��ب ه��ذه الصح��وة واالرتق��اء به��ا
وحتقي��ق املزي��د م��ن أهدافه��ا يف اكث��ر م��ن
س��احة اس�لامية.
فاملس��لمون الب��د أن تت��اح هل��م الفرص��ة

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
يف أن يعيش��وا يف ظل واقع يتماش��ي مع القيم
الس��ماوية العظيم��ة ،وأن يس��عدوا بدول��ة
الرف��اه والعدال��ة االجتماعي��ة واإلنص��اف.
وهن��ا الب��د للصح��وة م��ن أن تس��هم يف غ��رس
ثقاف��ة جدي��دة تتمح��ور ح��ول فلس��فة العطاء
والذوب��ان يف القي��م اإلس�لامية واالس��تعداد
للتضحي��ة م��ن أج��ل ريادته��ا وقيادته��ا
للمجتمع��ات اإلنس��انية.
املهمة الثانية :رصد التحديات
إذ الب��د أن ترص��د حرك��ة الصح��وة
كاف��ة اإلش��كاالت والتحديات املوجهة بقصد
اإلس��اءة إىل الفك��رة اإلس�لامية أو بقص��د
حماصرته��ا وتطويقه��ا واحل��د م��ن قدرته��ا
عل��ى الـ��تأثري اإلجياب��ي يف نف��وس األم��ة
ووض��ع املعاجلات الكفيلة بإفش��ال املخططات

واملؤام��رات ال�تي تس��تهدف تقوي��ض الصح��وة
وابع��اد احلرك��ة اإلس�لامية م��ن الوص��ول
اىل قم��ة اهل��رم .ومب��ا يس��اعدها عل��ى وض��ع
اخلط��ط والربام��ج واإلس�تراتيجيات الكفيل��ة
بتحقي��ق التف��وق.
املهمة الثالثة :حتطيم حاجز اخلوف
إن الغاي��ة األساس��ية يف حرك��ة
الصحوة اإلسالمية املعاصرة هو إقناع العقل
اإلس�لامي بالتف��وق وبقدرت��ه عل��ى التغي�ير
وذل��ك مهم��ا كان��ت دس��ائس الق��وى املعادي��ة
ال�تي تس��تهدف ه��ذه الصح��وة يف اهدافه��ا
ورس��التها .ومب��ا يع�ني غاي��ة تطه�ير العق��ل
املس��لم م��ن كل خض��وع لق��وى اإلحن��راف
املهيمن��ة مهم��ا كان��ت س��طوتها.
لق��د كان اخل��وف واهليب��ة والرهب��ة م��ن
الق��وى املهيمن��ة ش��كل ثقاف��ة منهجي��ة طيل��ة
ق��رون متطاول��ة رزح فيه��ا املس��لمون حت��ت
قبض��ة س��لطات قاس��ية ووحش��ية ال ترح��م.
وكرس��ت حال��ة اخل��وف هيمن��ة تي��ارات
اإلحن��راف يف األم��ة .بأس��اليب مل يع��د معه��ا
احلاج��ة اىل اس��تحضار القس��وة والعن��ف يف
احايني كثرية بل وصلت األمور إىل كفاية
«التخوي��ف» بهم��ا ،لتطوي��ع وتركي��ع األمة.
ولذلك فان من املهام اإلساسية اليت البد
للحرك��ة اإلس�لامية أن تضطل��ع بها لتعزيز
م��ا تعيش��ه م��ن صح��وة هو ه��دم ج��دار اخلوف
م��ن بط��ش ووحش��ية الس��لطات احلاكم��ة
املس��تبدة والديكتاتوري��ة وبعث األمل بالقدرة
عل��ى التف��وق يف املواجه��ة يف كاف��ة ميادينه��ا.
اإلس�لامية تراثا ضخما
ومتتل��ك الفك��رة ٍ
يف ه��ذا الس��ياق ميك��ن تدوي��ره بش��كل يبع��ث
في��ه ال��روح واإلنط�لاق م��ن جدي��د يف وع��ي
األم��ة لتنعت��ق م��ن ج��دار التخل��ف واخل��وف
إىل رح��اب التغي�ير والريادة والقي��ادة .ويتأتى
ذل��ك م��ن خ�لال تكري��س قي��م التضحي��ة
والش��هادة واإليث��ار .وال�تي م��ن خالهلــــ��ا فق��ط
ميك��ن حس��م خي��ارات األم��ة يف معركته��ا
م��ع فل��ول تي��ارات اإلحن��راف يف األم��ة ال�تي
تستهـ��دف السـ��لطة واحلـــــــــ��كم كقن��وات
للس��يطرة والتحك��م ال كرس��الة إنس��انية
س��امية.
ورمب��ا يعت�بر البع��ض يف بع��ض مواق��ع
الس��احة اإلس�لامية العريضة بأن هذا املنطق
اس��تغراق يف األوه��ام السياس��ية واخلي��االت
الفكري��ة لي��س إال ،بس��بب أن عي��ون الواقعي��ة
ال�تي ينظ��رون اليه��ا إمن��ا ختت��زل ه��ذا الواق��ع
فق��ط بق��درة الس��لطات احلاكم��ة عل��ى
القم��ع وممارس��ة االنتق��ام بقس��وة ووحش��ية
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من أبرز ما يجب تعزيزه يف هذه الفرتة احلرجة من عمر امتنا
اإلسالمية ،مواجهة الثقافة التربيرية التي ال تزال ذيولها تضرب كل
جره اىل الوراء
مشروع نهضوي على الساحة وحتاول ّ
بالغ��ة ،بينم��ا يغي��ب ع��ن مس��احة ه��ذه الرؤي��ة
األج��زاء األخ��رى املتعلق��ة به��ذا الواق��ع وه��ي
فيما يتصل بعوامل وعناصر التغيري املتمثلة
ب��إرادة األم��ة وم��دى اميانه��ا واس��تعدادها
للتضحي��ة م��ن اج��ل اس�ترداد حقوقه��ا
الضائع��ة واملنهوب��ة ،وبش��رعية احل��ق ال��ذي
متثله��ا أم��ام زي��ف الباطل مهم��ا تلبس بلباس
الش��رعية ومتثيله��ا.
لق��د اثبت��ت التج��ارب اإلنس��انية طيل��ة
تاري��خ البش��رية ب��أن هن��اك حض��ارات و
أمم��ا س��ادت ث��م ب��ادت وقام��ت عل��ى انقاضه��ا
حض��ارات وأم��م أخ��رى ث��م ب��ادت وقام��ت على
أنقاضه��ا حض��ارات وأمم هي األخرى.
مب��ا تواف��رت يف حركته��ا م��ن عناصر
التداف��ع وب�ين م��ا خيتزن��ه البش��ر م��ن
فك��ر وقناع��ات راس��خة .فتس��قط
وتندح��ر تل��ك األم��ة ال�تي ال تس��تطيع
الصم��ود أم��ام املوج القادم من افكار
تبع��ث عل��ى األم��ل والتف��اؤل بغ��د
اكث��ر اش��راقا وحيوي��ة مم��ا ه��و
قائ��م ،ويف املقاب��ل انع��دام ق��درة
احلض��ارة او األم��ة القائم��ة
عل��ى الصم��ود أم��ام م��ا تطرح��ه
احلضارة او األمة املنبعثة جديدا
م��ن عم��ق يف الرؤي��ة وآف��اق مل
تس��تطع تل��ك احلض��ارات املنهزم��ة
الوص��ول اليه��ا بس��بب انغماس��ها
يف أف��ق وإط��ار ضي��ق واح��د ه��و
الس��يطرة والتس��لط واإلس��تعباد،
واخض��اع مجاه�ير األم��ة بق��وة
الس��لطة ال بق��وة الفك��رة.
املهمـــ��ة الرابع��ة:
إعـــــــ��ادة الــــــــــــــ��روح
واحليوي��ة لنص��وص
الق��رآن الكري��م
إن االمـــــــ��ة الي��وم
حباجـــــ��ة شـــــــ��ديدة
إىل الغــــــ��ذاء املعنوي
والروح��ي ال��ذي مي�� ّد
الفكـــــــ��ر مب��ا يلزم��ه
لتحقيق التفوق يف مسرية
التغي�ير.

فب�ين أيدين��ا ق��رآن ينب��ض باحلي��اة
ومفع��م بآي��ات توض��ح وتش��رح س��نن وقوان�ين
احلي��اة مبختل��ف تفاصيله��ا ،وق��د اس��تطاعت
تي��ارات االحن��راف ،مبا متتلكه من أدوات ح ّية
يف ادارة الص��راع م��ن أن حت��ول ه��ذا الكت��اب
اجملي��د» ،م��ن كون��ه دس��تور حي��اة وتف��وّق ،اىل
جم��رد كت��اب للطق��وس القش��رية.
بينم��ا تنضح اآلي��ات الكرمية ،باحلركة
والدع��وة اىل العم��ل الص��احل ،فكي��ف ملس��لم أن
يق��رأ قول��ه تع��اىل{ :الذيــن قــال هلــم النــاس
إن النــاس قــد مجعــوا لكــم فأخشــوهم
فزادهــم إيامنــا وقالــوا حســبنا اهلل ونعــم

الوكيــل}( .س��ورة آل عم��ران )173 /؟
وكي��ف يق��رأ قول��ه تع��اىل{ :الذيــن
يبلغــون رســاالت اهلل وخيشــونه وال خيشــون
احــد اال اهلل وكفــى بــاهلل حســيبا}( .س��ورة
األح��زاب )39/؟
وكي��ف يق��رأ قول��ه تع��اىل{ :وال هتنــوا
وال حتزنــوا وأنتــم األعلــون إن كنتــم
مؤمنــن}( .س��ورة آل عم��ران )39/؟
واخلالص��ة؛ كي��ف يق��رأ آي��ات الذك��ر
احلكي��م ،كق��وة فاعل��ة حمرك��ة للقي��م
واملعاني يف سقوف احلياة املتعددة واملتنوعة؟
وكي��ف يق��رأ آي��ات القت��ال املتناثرة ب�ين ثنايا
دف�تي الق��رآن الكري��م؟ وكي��ف يق��رأ تل��ك
النص��وص املتعلق��ة يف جماه��دة الظامل�ين؟
وه��ذه أيض��ا مهم��ة اساس��ية
يف خض��م التح��والت املعاص��رة
للنهض��ة او الصح��وة اإلس�لامية.
ونقط��ع باجل��زم ب��أن ه��ذه املهم��ة
ه��ي األخط��ر واأله��م عل��ى اإلط�لاق
ملا تنطوي عليه من التأثري يف بناء
الوع��ي املع��ريف وبن��اء العقل املس��لم
م��ن حي��ث احلرك��ة والتفاع��ل
واإلنس��جام م��ع م��ا يضخ��ه الق��رآن
الكري��م م��ن رؤى وبصائ��ر يف س��ياق
التح��دي اإلنس��اني واحلض��اري
الكب�ير.
إن رهـــــــ��ان كس��ب اجلول��ة
القادم��ة م��ن عم��ر الصح��وة
اإلس�لامية مره��ون مب��دى ق��درة
ابن��اء األم��ة عل��ى حتوي��ل الق��رآن
الكري��م ،م��ن جس��م مق��دس قاب��ع
ف��وق الرف��وف اىل كت��اب حي��اة يضخ
ق��وة وعزم��اً و إرادة و رؤي��ة وبص�يرة
واضح��ة ،تع�ين املؤمن�ين يف الواقـــ��ع
العمل��ي عل��ى قي��ادة احلي��اة يف
خمتلف املراحل من عمر الصراع
احلض��اري القائ��م.
وهـــــــــــ��و م��ن أس��باب الق��وة
الداخلي��ة الرئيس��ية ال�تي يصع��ب
اخرتاقه��ا او االلتف��اف عليه��ا او
احتواؤه��ا مهم��ا كان��ت طبيع��ة
املغري��ات او التحدي��ات.

لقة أدام بالتحرض مستخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
الــرق إىل النصــوص .إضافــة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مستوى باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع
والتي الئحة فيــة إلنديك .صمم
موالنصــوص .لــق الرتغــب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
لق استخداول أدويب تعملفها باعيدية النصــوص والرتات ومن
الألوســط بــاع قــم وال أكثر ال
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لقـث
العمــي حيـ
إصــداءأو
التســليمكنتإن يغطيــه
لــقحــاول البعــض
تصمــمحاصــل مهــا
االنجــاز ،أمــر
بعــض املـ
التيبــر بحقـ
يرتبــط األم
ـرد،
لقةــل جمـ
بالنصــوص.كفش
الوثائحةـن اخلــوف منــه
ـارات ،وال يكمـ
«جيملــه»
فــكابعبرـ ب
ـوادر
لنصــو
ـوق النــاس ،فقــد تتحــدث ا
ألفكار
التجارك
ا أل ّ
أو
،
الســلطات
مصــدر
هــو
«الشــعب»
أو
النــاس
النــاس
يدفــع
إحبــاط
إىل
ذلــك
يتحــول
أن
اخلــوف
بــل
عــن أن لقة كنــك النصور مثــل أنيقة بســببعض
يف يمكنــك يد مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك.
وأن
مواطــن
بشــكللــكل
تقــول أن
املــادة التــي
حممــودة،
غــر
تكــون
وقــد
معروفــة
غــر
عواقــب
باجتــاه
الســكنصــا
احلــق يفا لنصو
ا مللفعــا د ة لقة للطبــامل لفائحة بالــرس .قم
بب ال
بطريقــة
الربناصة
يســتدعي النظــر يف مراجعــة احلســابات بشــكل
كل مواطــن حمــرم يف نفســه ورأيــه وهكــذا ،ولكنــك ســوف وهــو مــا
اع أرسع بشــكل النصــوص وافة بإ ند يز ا يــن فيــف عــى مثل بشكل الوثائف علق
جتــد أن هــذه املــواد هــي جمــرد عناويــن وعبــارات ال تغنــي أكثــر جديــة وصدقيــة مــن أجــل القيــام بتغيــرات جذريــة
ترغب العنارص الة .ىل الوثيقة موالتصمم
أداول
بإنتــول
اخلطوطـد يتح
ـل وربــا قـ
أدوالــيئ ًا بـ
املواطــن ش
القانــون الــذي وضــع ورسيعــة .ولكــن الســؤال املطــروح هنــا هــو مــن يعلــق
لتشــفات
يف
العدة
أكــر
إضافــة
أرسعة
إضــايف
كونك
الصوصــا
حلاميــة املواطــن  -بقــدرة قــادر -إىل ضــده وهــذا مــا يفــر اجلــرس؟! ومــن أيــن ومتــى وكيــف يتــم التحــرك ،ومــن
باســتويات
خالئحة
اخلطــوطبـهبا
ـدول املتقدمــة وبــن
وصلــت إليــه الـ
ـن مــا
الفــارق الكبــر
مثــلويف ذلــك حديــث يطــول وقابــل للنقــاش
الربنــارصــات؟
خالإلعمــل ال أي االولوي
ثــم
وصلنــا اليــه.
والوثائفـاءة ،مــن اكثــر مــن جانــب وزاويــة ملــا لــه
ـراء واإلضـ
اســتخدام وجداول والطباس التصمــم مجيم كنواإلثـ
مــا واء
العامــة،
بأطــره
املجتمــع
مســتوى
عــى
بحاجــة،
إننــا
قويات.ورضورة قصــوى .
مــن امهيــة
ختداول اســتخداول املتعلقة أدويب علقة لتحكم أكثراجع
لقــة أوســط وم أدوات تعىل
مســتخداء الذي أدواخلطوط وافة

جدار اليأس وشجاعة التغيير

17

قضية الشهر

الحوزة العلمية  ..والريادة في التغيير

* الشيخ حسن الفرايت
من الواضح ،أن الدين هو مش��روع لتغيري
��أت ّ
ليغط��ي البع��د
حي��اة االم��ة ،فاالس�لام مل ي ِ
الفقه��ي أو العقائ��دي أو الروح��ي فحس��ب،
وإمن��ا ه��و مش��روع لتغي�ير حي��اة اجملتمع��ات
تهم حياة
بكاملها ،فهو معين بكل االبعاد اليت ّ
االم��ة ،كم��ا تض��م أيض��اً االبع��اد العقائدي��ة

والفقهي��ة والفكري��ة ،اضاف��ة إىل االبع��اد
االداري��ة واالجتماعي��ة والعالق��ات الدولي��ة
مم��ا يه ّ��م االنس��ان يف حيات��ه.
وم��ن املالح��ظ يف الق��رن األخ�ير ،أن
اجملتمع��ات الغربي��ة ،مل تنش��أ فيه��ا مرجعي��ات
لبن��اء االم��ة يف ه��ذه االبع��اد املذك��ورة ،أو اذا
نشأت فإمنا تكونت يف أطر ضيقة كالكنيسة
ال�تي ش��هدت تراجع��اً ع��ن قي��ادة اجملتمع��ات،
فتقدم��ت عندئ��ذ اجلامع��ات لتتبن��ى حرك��ة
التغي�ير اىل االم��ام ه��ذا يف الع��امل الغرب��ي.
أم��ا يف جمتمعاتن��ا الش��يعية ،فق��د كان��ت
احل��وزات يف الق��رون املاضي��ة ُتعن��ى جبمي��ع
اجلوان��ب واجملاالت ،وتع��اجل وتدرس خمتلف
التخصص��ات ،اىل جان��ب العل��وم الديني��ة،
كمج��ال الرياضي��ات والط��ب واهلندس��ة
والفل��ك وغريه��ا ،..ولك��ن يف مائ��ة الس��نة

األخ�يرة ال�تي دخل��ت فيه��ا اجلامع��ات الغربي��ة
جمتمعاتن��ا ،انفصل��ت ه��ذه العل��وم ،وألس��باب
موضوعي��ة ،ع��ن كي��ان احل��وزة ش��يئاً فش��يئاً،
وان م��ن أه��م ه��ذه االس��باب أن احل��وزات
ترتك��ز يف دراس��تها لتكل��م العل��وم عل��ى البع��د
التجري��دي ،يف ح�ين ان ه��ذه االختصاص��ات
ترتك��ز عل��ى االس��اس التجري�بي.
متحض��ت احل��وزات يف
يف ض��وء ذل��كّ ،
اطار تفس�ير الدين ،فكانت مهمتها االساس��ية
تفس�ير الدي��ن ،ونع�ني بالدي��ن :تل��ك املنظوم��ة
املتكامل��ة اليت ُعنيت بها اآليات والروايات ،أي
الدين يف إطاره العام ،فكان نتاج تلك الطبقة
آن��ذاك ش��ام ً
ال جلمي��ع العلوم ،ف��كان من يكتب
الفق��ه ،ه��و ال��ذي يكت��ب يف العقي��دة والتفس�ير
واالص��ول وهك��ذا ،كما نالحظ ذلك يف تراث
الش��يخ الطوس��ي والس��يد املرتض��ى والش��يخ

قضية الشهر
املفي��د والعالم��ة احلل��ي واحملق��ق احلل��ي
وأضرابه��م.
إذاً ،دور احل��وزات العلمي��ة ه��و أنها املفس��ر
الرمس��ي للدي��ن ومص��در حتدي��د النظري��ات
الديني��ة ،فم��ن يريد فهم الدين البد ان يس��أل
ه��ذه اجله��ة الرمسي��ة ،فه��ي يف ه��ذا تش��به
املراك��ز واجلامع��ات املعني��ة بتفس�ير االم��ور
()1
العلمي��ة التجريبي��ة.

* أفكار البد أن تغيري

م��ن هن��ا ميك��ن لن��ا الق��ول أن��ه؛ ال ميك��ن
حتقي��ق املش��روع التغي�يري يف االم��ة إال م��ن
خالل اجراء عملية التغيري يف داخل احلوزات
العلمي��ة ،وال تغي�ير يف احل��وزات العلمي��ة اال
بإج��راء تغي�يرات يف الف��رد واجلماع��ة ،وق��د
تش��مل ع��دة أم��ور:
أو ً
ال :القناعات
تتغ�ير القناع��ات واملفاهي��م
فم��ا مل
ّ
واالفكار ،من الصعب إجراء تغيري عملي على
صعي��د الواق��ع ،مث�ل ً
ا جي��ب تغيري الفك��رة اليت
تق��ول أن��ه« :ال مش��كلة يف احل��وزة» ،فل��و بقي��ت
ه��ذه الفك��رة يف االوس��اط احلوزوي��ة ،الميك��ن
اج��راء اص�لاح مناهج��ي فيه��ا.
«إنّ
كم��ا جي��ب تغي�ير الفك��رة القائل��ةَ :
احل��وزة افض��ل م��ن ّ
أي مؤسس��ة علمي��ة اخرى
يف الع��امل حبي��ث ال حتت��اج إىل أح��د ،»..كم��ا
جي��ب تغي�ير الفك��رة القائل��ةّ :
«إن املش��اكل
كله��ا ميك��ن حّله��ا بالرجوع فق��ط إىل اآليات
والرواي��ات دون مس��اعدة العق��ل االنس��اني
يف وض��ع اخلط��ط والربام��ج» ..إىل غريه��ا
م��ن عش��رات االف��كار ال�تي تعش��عش يف الوع��ي
احل��وزوي الع��ام ،رغ��م تراج��ع الكث�ير منه��ا يف
العق��ود األخ�يرة.
إن الكث�ير م��ن الفش��ل يكم��ن يف وج��ود
مفاهيم ُمعيقة للتقدّم ،وهلذا يكون االصالح
ً
مقدم��ة لزحزح��ة ه��ذه املفاهي��م،
الفك��ري
ك��ي ميك��ن بع��د ذلك الس�ير يف خط��ى التقدّم
والرق ّ��ي ،ورمب��ا يك��ون هذا ه��و ما قصده بعض
فقهائن��ا الك��رام ،م��ن ذهابه��م اىل ان اص�لاح
الثقاف��ة احلوزوي��ة الش��ائعة جي��ب ان يس��بق
اص�لاح النظ��ام التعليم��ي.

* االهتاممات والقدوات

ثانياً :االهتمامات
فم��ا مل تص��وّب اهتمام��ات الط�لاب
واالس��اتذة وال��كادر الع��ام ،فمن الصع��ب اجراء
تغي�ير حقيق��ي.
فمث�ل ً
ا؛ اذا س��يطر االهتم��ام الفقه��ي

ارت��كاب اخلط��أ يف حتدي��د الق��دوة أم��راً بال��غ
اخلط��ورة ،وينط��وي عل��ى عواق��ب وخيم��ة.

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؟
واالصول��ي ،عل��ى اهتمامات احلوزويني ،ش َّ��كل
كارث��ة ،ألن��ه س��وف يتس��بب بتالش��ي العل��وم
الديني��ة واالنس��انية االخ��رى كالعقائ��د
واالخ�لاق والعرف��ان والتاري��خ والس�يرة
واملنط��ق وعل��وم الق��رآن واحلدي��ث ،وغريه��ا،
فض�ل ً
ا ع��ن الدراس��ات اجلدي��دة ،كم��ا َّ
أن
تركي��ز االهتم��ام كّل��ه على الص��راع مع ت َيار
بعين��ه يف االم��ة  -كالتي��ار الس��لفي مث�ل ً
ا-
يوج��ب ضم��ور طاقاتن��ا أزاء س��ائر اجلبه��ات
كالتي��ار العلمان��ي مث�ل ً
ا.
فمـــــــ��ن الضــــــ��روري رفــــــ��ع مســــــ��توى
االهتمام��ات والطموح��ات م��ن جه��ة ،واجي��اد
تنوي��ع فيه��ا وتوزي��ع ل�لأدوار ،حبي��ث تق��در
احل��وزة ،نتيج��ة ذل��ك عل��ى تغطي��ة مس��احة
اك�بر م��ن جمري��ات الس��احة.
ثالثاً :القدوات
وه��ذه نقط��ة خط�يرة وهل��ا حساس��يتها
الداخلي��ة ،فيج��ب أن حت��دد للط�لاب
واالس��اتذة ،الق��دوات ال�تي ينبغ��ي االتص��اف
مب��ا حتّل��ت ب��ه م��ن صف��ات محلته��ا اىل مراقي
النج��اح ،وايض��اً االس��تفادة م��ن جتاربه��ا يف
خمتل��ف مناح��ي احلي��اة.
وقب��ل ه��ذا وذاك؛ ف��ان الق��دوات املُطلق��ة
ّ
وكل م��ن س��واهم
ه��م املعصوم��ون ال غ�ير،
يكون االقتداء به مق ّيداً ،وما نريده هو تعميم
أكث��ر للق��دوات النافع��ة لن��ا يف ه��ذا العص��ر.
وه��ذا ال يع�ني ب�ني فك��رة «الق��دوة ال��ذي
ال خيط��ئ» ،أو أنن��ا ال خنتل��ف مع��ه يف بع��ض
اف��كاره أو يف كث�ير منه��ا ،أو ّ
أن م��ا أتان��ا ب��ه -
علم��اً وعم�ل ً
َّ
ا -ص��ار كافي��اً لنا ،إن��ا نبحث يف
«الق��دوة» ،االس��اس الص��احل لالنط�لاق حن��و
املزي��د م��ن التطوي��ر والتق��دم ،وه��ذا م��ا جيع��ل

* االنفتاح الزمة احلوزة الناجحة
رابعاً :املهارات
إن احل��وزة العلمي��ة الي��وم حباج��ة ،إىل
ث��ورة يف امله��ارات عل��ى خمتل��ف الصع��د ذات
الصل��ة بعمله��ا ونش��اطها ،للخ��روج جبي��ل
وحرك��ي وفي��اض بالعم��ل
فاع��ل ونش��ط
ّ
واالنت��اج ،فتغي�ير املهارات من مب��ادئ التطوير
وم��ن جماالت��ه ايض��اً.
خامساً :العالقات
ينبغ��ي إح��داث تغيري يف ش��بكة العالقات،
فب��دل أن ّ
تظ��ل عالق��ات الط�لاب منحص��رة
ببعضه��م البع��ض ،ال س��يما يف مرحل��ة
تصديه��م للبح��ث والدراس��ة يف احلواض��ر
العلمي��ة الك�برى ال�تي يس��افرون إليه��ا مث��ل
م��دن النج��ف االش��رف وكرب�لاء املقدس��ة
وقم ومش��هد املش��رفتني ،ينبغي املواظبة دائماً
عل��ى م�� ّد جس��ور العالق��ات م��ع ش��رائح علمي��ة
خمتلف��ة م��ن اجلامعي�ين ،و أه��ل الش��عر و
االدب ،والف��ن والتجرب��ة لتتس��ع مداركه��م
وعقوهل��م ،وكذلك س��ائر احل��وزات يف العامل.
وق��د الحظن��ا يف الف�ترة املتأخ��رة  -وم��ع
االس��ف الش��ديد -كي��ف َّ
أن طال��ب العل��م
ص��ار يب�ني ش��بكاته االجتماعي��ة عل��ى اس��اس
االنتم��اءات السياس��ية والفكري��ة والثقافي��ة،
فتقلص��ت عالقات��ه حتى يف الداخل احلوزوي،
وه��ذا م��ا يس��اعد عل��ى املزي��د م��ن ضي��ق األفق.
ان الس��فر اىل خ��ارج حمي��ط احل��وزة
ض��رورة بالغ��ة ..فك��م ه��ي مفي��دة تنظي��م
رح�لات علمي��ة  -استكش��افية لطلب��ة العل��وم
الديني��ة ،للتع��رف عل��ى األزه��ر يف مص��ر،
أو جامع��ات ماليزي��ا او تركي��ا او الش��مال
االفريق��ي وغريه��ا ،يف س��بيل االس��تزادة م��ن
التجارب والعرب ،وحتقيق املزيد من التواصل
ب�ين املس��لمني ،وحتدي��داً ب�ين علمائه��م .ورمبا
تش��مل وجه��ة الرح�لات ،مراك��ز العل��وم
الديني��ة يف الغ��رب ،فيكتس��ب الطال��ب املزي��د
م��ن املعرف��ة و يثب��ت يف املقاب��ل حض��وره حي��ث
يذه��ب.
ً
سادسا :التخصصات واملواد الدراسية
وذل��ك يك��ون عرب اضاف��ة مواد جديدة إىل
املنهج احلوزوي ال تقف عند الفقه واالصول،
ب��ل يض��اف إليهم��ا عل��وم الق��رآن واحلدي��ث،
والتفس�ير والتدب��ر ،وعل��م الرج��ال وعل��م
التاري��خ والس�يرة ،وتاري��خ العل��وم االس�لامية
وعل��م املنط��ق القدي��م واحلدي��ث واالس�لامي،
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فتح جمال التخصص
أمر
يف الدراسات الدينيةٌ ،
بالغ االهمية ،وقد أخذت
احلوزة العلمية منذ عقد
من الزمن بالتوجه نحو هذا
املشروع الكبري

والفلس��فة مبعناها الواس��ع الش��امل للفلس��فة
الوجودي��ة واملطلق��ة ،وعل��م املل��ل والنح��ل
واالدي��ان واملذاه��ب القدمي��ة واحلديث��ة،
وغريه��ا ،لتك��ون ه��ذه امل��واد الدراس��ية م��ع
الطال��ب حبي��ث ميكن التخصص فيه��ا ،وتقام
هل��ا يف احل��وزات مراح��ل الدراس��ات العلي��ا
والبح��ث اخل��ارج ايض��اً.
ان فت��ح جم��ال التخص��ص يف الدراس��ات
الديني��ة ،أم�� ٌر بال��غ االهمي��ة ،وق��د أخ��ذت
احل��وزة العلمي��ة منذ عقد من الزمن بالتوجه
حنو هذا املشروع الكبري ،وهي تواجه مشاكل
متع��ددة يف ه��ذا الس��ياق ،كفق��دان الكت��ب
الدراس��ية املخصص��ة هل��ذا العل��م او ذاك،
وفق��دان الع��دد ال��كايف م��ن االس��اتذة لتغطي��ة
عدد الطالب املنتمني اىل هذا الفرع الدراس��ي
او ذاك.
م��ن جه��ة أخ��رى ،الب��د ان يط��ال
التخص��ص ،الفق��ه وعلوم��ه ايض��اً ،فهن��اك
تعم��ق
جم��االت يف الفق��ه نفس��ه حتت��اج اىل ّ
وختص��ص كالفق��ه السياس��ي ،وفقه الدولة،
والفق��ه االجتماع��ي ،والقواع��د الفقهي��ة،
وتاري��خ عل��م االص��ول ،وعل��م الفق��ه ،والقانون
والتش��ريع واحلق��وق العصري��ة ،والفق��ه
واالص��ول املق��ارن داخ��ل املذاه��ب واالديان بني

االس�لامي والوضع��ي ،وغ�ير ذل��ك.
إن التخص��ص ال يع�ني ان يص�ير االنس��ان
جاه�ل ً
ا باجمل��االت االخ��رى ،فه��ذا املفه��وم
نعارض��ه يف ال��درس احل��وزوي خلصوصي��ة
امللف��ات البحثي��ة الديني��ة ،ب��ل يع�ني أن حيم��ل
االنسان يف حياته ملفات يركز جهده عليها،
ويتن��اول البقي��ة بطريق��ة أخ��ف.
اىل جان��ب ذل��ك ،هن��اك امل��وا ّد املس��اعدة
اليت تساعد الباحثني على حتقيق موضوعات
االح��كام وغريه��ا ،مث��ل عل��وم الفل��ك ،والط��ب،
والرياضيات ،وقضايا االقتصاد ،والبيئة وغري
يهتمون به
ذل��ك مم��ا كان العلماء املتقدم��ون ّ
ويدرس��ونه ،كاهليئ��ة والرياضي��ات والط��ب
وغريه��ا ،مم��ا حيت��اج بعضه��م اىل دورات
س��ريعة ،وبعضه��م اىل برام��ج س��نوية او
()2
نص��ف س��نوية ،مث��ل اللغ��ات.
بن��ا ًء عل��ى م��ا تق��دم ،ف��ان إقام��ة الن��دوات
واملؤمت��رات ،و ورش العم��ل ،واجتم��اع م��دراء
احلوزات العلمية ،وتشكيل املخيمات البحثية
واالدراي��ة يف جم��ال النه��وض باحل��وزات
العلمي��ة ،متاش��ياً ومواكبة لتط��ورات العصر
وحتديات��ه املرحل��ة الراهن��ة ،تأخ��ذ موقع��اً
وحيزاً مهماً يف مش��روع التغيري املؤمل إجياده
يف حوزاتن��ا العلمي��ة.

فف��ي الظ��روف الصعب��ة ال�تي م��رت عل��ى
االم��ة بع��د تعرضه��ا هلج��وم غرب��ي ش��امل
وق��ف العلم��اء وم��ن ورائه��م املعاه��د واحلوزات
االس�لامية ي��ذودون ع��ن حرم��ات الدي��ن
كالط��ود الش��امخ حت��ى احنس��ر اهلج��وم
وع��ادت االم��ة اىل وعيه��ا وش��خصيتها ،ويف
ذلك اليوم كانت احلاجة اىل االصالة أكثر
م��ن احلاج��ة اىل االنفت��اح والتطوي��ر ،ولك��ن
الي��وم حي��ث ق��ررت االمة النهوض من س��باتها
ودخل��ت معرك��ة التي��ار احلض��اري ،فان على
املعاهد واحلوزات االس�لامية ان تقوم بدورها
الري��ادي يف وض��ع الربنام��ج الرس��الي ال��ذي
يواك��ب العص��ر واعط��اء الزخ��م احلض��اري
ال��كايف لتنفي��ذ ذل��ك الربنام��ج )3(..ب��إذن اهلل
تع��اىل.
------------------

 /1تطويــر منهجيــة البحــث العلمــي يف
الدراســات احلوزويــة ،يف حــوار مــع جملــة فقــه
اهــل البيــت( /)4العــدد(.2011 /)35
 /2التغيــر والتطويــر يف احلــوزة العلميــة/
موقــع (جنوبيــة) /د /حيــدر حــب اهلل.2013 /
 /3كتــاب (املعهــد االســامي ..بــن
االصالــة والتطويــر) /املرجــع الســيد املــدريس/
مــن املقدمــة.

قضية الشهر

االنتخابات واختبار الوعود
* قاسم مظلوم

كــا الــدورات االنتخابيــة املاضيــة ،أثقــل املرشــحون اجلــدران
واالعمــدة يف الشــوارع ،كــا آذان النــاس ،بالوعــود الكبــرة بتغيــر
الواقــع الســيئ والنهــوض بواقــع اخلدمــات والوضــع االقتصــادي
واملعيــي ،ثــم نالحــظ رشحيــة ال بــأس هبــا ،تأخــذ هبــذا الــكالم
عــى حممــل اجلــد مــن الوهلــة االوىل ،بــل نــرى الكثــر ممــن
يتفاعــل مــع هــذه الوعــود والرتويــج هلــذا املرشــح وذاك،
وباشــكال خمتلفــة ،وهنــاك اســباب عديــدة وراء ذلــك ،ربــا تكــون
يف املقدمــة؛ احلالــة املاديــة الصعبــة ،واحلاجــة اىل فرصــة العمــل
والســكن الالئــق وغــر ذلــك.
قــال بعــض املرشــحني :ســوف نعمــل مــن اجــل البلــد
او املحافظــة ،ونبــذل قصــارى جهدنــا يف حــال فوزنــا يف هــذه
االنتخابــات ،بمعنــى أهنــم ربطــوا بــن خدمــة الشــعب والعمــل
عــى تقــدم البــاد ،وبــن الفــوز يف االنتخابــات .فقــد أكــد بعــض
املرشــحني« :اننــا عازمــون عــى املــي يف تقــدم البــاد اىل االمــام
واخراجــه مــن هــذه االزمــة التــي نمــر هبــا ،يف حــال فوزنــا!»..
وهنــاك املزيــد مــن هــذه الوعــود التــي ال تتواجــد يف حقيقتهــا
عــى ارض الواقــع .ربــا تكــون ســهلة التصديــق لــدى البعــض،
بســبب حســن ظنهــم ،وثقتهــم الكبــرة التــي وضعوهــا يف هــؤالء
املرشــحني ،بســبب واقعهــم املعيــي الصعــب ،وربــا يكــون
الفقــر واحلالــة املاديــة الصعبــة التــي تعيشــها رشحيــة واســعة ،هــي
الســبب وراء ذلــك.
ومــن اجــل الوقــوف عــى حقيقــة هــذه الوعــود االنتخابيــة
وإلــزام مجيــع املرشــحني بتحمــل مســؤولية مــا وعــدوه قبــل
االنتخابــات ،ينبغــي ان نســمو بمســتوانا الثقــايف واملعــريف .يقــول
احلديــث الرشيــف« :العــارف بأمــور زمانــه ال هتجــم عليــه
اللوابــس».
ان حالــة الفقــر واحلرمــان والوضــع املعيــي الصعــب ال
ـي والبحــث عــن املرشــحني
يمنــع بــأي حــال مــن االحــوال ،التقـ ّ
ومراكزهــم االنتخابيــة والكيانــات او التيــارات التــي انضمــوا
حتــت لوائهــا قبــل خوضهــم االنتخابــات .وهــذا مــن شــأنه أن
يضــع حــد ًا لبعــض املامرســات التــي ربــا تصــدر مــن هــذا املرشــح
أو ذاك ممــن حيظــون بدعــم مــايل وســيايس وحــزيب ،بحيــث يســمح
لنفســه بــأن يســتغل وجاهتــه وقربــه مــن املتنفذيــن يف الدولــة ،بــأن
يشــري اصــوات الناخبــن واســتغالل اوضاعهــم املعيشــية.
ان االوضــاع السياســية واالجتامعيــة يف العــراق ،باتــت متثــل
ٍ
حــد ســواء ،ممــا
اختبــار ًا عســر ًا للمرشــحني وللناخبــن عــى
ينبغــي معــه االلتفــات اىل حساســية املوضــوع وعــدم التعامــل

بشــكل عاطفــي ومتــرع .فــاذا كان للمرشــح دور عندمــا يكــون
نائبـ ًا حتــت قبــة الربملــان ،يف عمليــة التغيــر الســيايس واالقتصادي،
فــان للناخبــن دورهــم ايض ـ ًا يف كشــف حقيقــة ومصداقيــة هــذا
الــدور.
مــن هنــا فــان املشــاركة اجلامهرييــة يف هــذه االنتخابــات بمنزلــة
املشــاركة يف عمليــة التغيــر نحــو األحســن مــن خــال انتخــاب
األكفــأ واألكثــر نزاهــة ،وهــذا يتحقــق مــن خــال البحــث عــن
خلفيــات املرشــحني قــدر االمــكان .ومثالنــا يف ذلــك ،املريــض
الــذي يصــاب بحالــة مرضيــة ،فــان املبــادرة االوىل اختيــار الطبيــب
الكفــوء واخلبــر الــذي بامكانــه اعطــاؤه العــاج الناجــع.
وهنــا ربــا يــأيت دور األب ،أي رب األرسة ،أو األخ االكــر
أو حتــى الصديــق الناصــح .كل أولئــك هلــم دور يف الوصــول اىل
افضــل النتائــج ،تقــول اآليــة القرآنيــة الكريمــة{ :فمــن يعمــل
ٍ
ٍ
يــره}.
يــر ُه* ومــن يعمــل مثقــال ذرة رش ًا َ
مثقــال ذرة خــر ًا َ
(ســورة الزلزلــة /اآليــه )8-7
ومــن خــال هــذا الطريــق نكــون قــد طبقنــا الدســتور
اإلهلــي الــذي مــى عليــه الرســول االكــرم ،وأهــل بيتــه ،عليهــم
الســام ،حيــث يكــون بامكاننــا بنــاء جمتمــع ســعيد وبلــد آمــن
ودولــة متقدمــة ،مــع مــا لدينــا مــن اخلــرات والثــروات والعقــول
املبدعــة ،فاملســوؤلية إذن؛ مجاعيــة ،يشــرك فيهــا املرشــح مــع
الكيانــات السياســية ،وايضــ ًا الناخــب ،بــل كل فــرد يف املجتمــع
يقــول :انــا مســلم ،أو مؤمــن ،بــان يتقــي اهلل تعــاىل يف كل يشء .وإن
غــد ًا لناظــره قريــب.
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التغيير  ..و دور المرأة الجوهري

* الشيخ فارس اجلبوري
من��ذ ق��رون طويل��ة وأمتن��ا غارق��ة حت��ت
ركام التخل��ف واجل��وع وامل��رض وتت��واىل
عليه��ا احمل��ن ،حمن��ة أثر اخرى ،وانكس��اراً بعد
مج��ة
آخ��ر ،واحت�لاال بع��د احت�لال ،حتدي��ات ّ
وانهي��ارات خط�يرة ،رمب��ا ل��و تعرض��ت هل��ا أي
أم��ة م��ن االم��م ،إم��ا ان ت��زول وتتالش��ى ع��ن
الوجود او حتفزها هذه اهلزات العمالقة على
النه��وض م��ن حت��ت ال��ركام ،لك��ن الغريب ان
امتن��ا مل تت�لاش كم��ا انه��ا مل تنه��ض! ولعلن��ا
ميك��ن ان ن��رد ع��دم التالش��ي لعظمة االس�لام

ورصانت��ه.
واذا كان ق��د بق��ي للمس��لمني م��ن
االس�لام ،إال قش��ره ،ف��ان ه��ذا القش��ر كان ل��ه
ق��وة احلف��اظ عل��ى كي��ان االم��ة.
غ�ير ان ال��ذي يصع��ب تفس�يره ه��و ان
امتن��ا ورغ��م اهل��زات العنيفة املتواصل��ة ،ورغم
مكنونها الثقايف الغزير ،وما فيه من مقومات
التغيري والنهوض ،ورغم ما متلكه من طاقات
وث��روات ،رغ��م كل ذل��ك فانه��ا مل تنه��ض من
حت��ت ال��ركام ،ومازال��ت ترض��خ حت��ت ثق��ل
اجلراح.
وهن��ا نتس��اءل ع��ن وجه��ة الطري��ق اىل
التغي�ير والنه��وض.

* التغيري ..ثقافة قبل كل يشء

حبث��ت األمم الناهض��ة املتقدمة املزدهرة
منه��ا ،واملتخلف��ة ال�تي تلف��ظ انفاس��ها حت��ت
الركام ،عن عوامل النهضة ..فتلك الناهضة
ارادت ان تع��رف س��ر النهض��ة لتس��تمر يف
نهضته��ا ،وام��ا املتخلف��ة فكان��ت حاجته��ا

أعظ��م اىل معرف��ة الس��بب ؛النه��ا المتل��ك م��ن
احلي��اة إال امس��ه .فه��ي تعي��ش حت��ت ركام
التخل��ف واجله��ل .فان�برى املهتم��ون يبحث��ون
ع��ن التغي�ير والنهضة .فادىل علم��اء االجتماع
بدالئه��م قائل�ين :ان نهض��ة االم��م وتقدمه��ا
امنا هو مرهون بتغريات اجتماعية( ،حتميات
اجتماعية) ،ليس لالنس��ان فيها يد والتدخل؛
وه��ي تبع��ث اجملتم��ع حن��و النه��وض؛ فتنق��ل
اجملتم��ع م��ن التخل��ف اىل التغي�ير والتق��دم،
مستش��هدين بالث��ورة الصناعي��ة يف اورب��ا وم��ا
افرزت��ه م��ن نهض��ة وتق��دم .بينم��ا يرف��ض
الفالس��فة -باملفه��وم العام طبع��اً -هذا التوجه
قائلني :ان ثقافة اجملتمع هي احملور االس��اس
يف نه��وض االم��ة وتقدمه��ا ،وان الث��ورة
الصناعي��ة (التغي�ير االجتماع��ي) ،مل يك��ن
ليحدث؛ لوال وجود ثقافة النهضة والثورة يف
ذلك اجملتمع .اما حنن االسالميني فنقول :ان
كال االمري��ن هلم��ا مدخلي��ة يف نهضة االمم؛
فاالنفجار االجتماعي له اثر كبري يف نهضة
االم��م وتقدمه��ا .وه��ذا م��ا ش��هدناه حينم��ا ب��زغ
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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
فج��ر االس�لام عل��ى ش��به اجلزي��رة العربي��ة،
وكي��ف اعط��ى دافع��اً عظيم��ا لالم��ة للتح��ول
والنه��وض حت��ى قب��ل انتش��ار ثقاف��ة االس�لام.
ث��م ج��اءت ثقاف��ة الس��ماء لرتس��خ مفاهي��م
التغي�ير والنهض��ة ،متوازي��ة م��ع االنفج��ار
االجتماع��ي العظي��م ال��ذي حص��ل بن��زول
الرسالة .وهكذا فان الدور االساسي واملستمر
ب�لا توق��ف ه��و لثقاف��ة النهض��ة ف�لا ميك��ن ان
ننتظ��ر حت��والت اجتماعي��ة الختض��ع لفع��ل
االنس��ان وس��يطرته ،ب��ل عل��ى االنس��ان حتم��ل
مس��ؤوليته يف نهض��ة امت��ه.

* االرسة  ..خندقنا االخري

وبالرغ��م م��ن أن امتن��ا االس�لامية م��ا
لبث��ت ومن��ذ ب��زوغ فج��ر االس�لام العظي��م
تعي��ش التحدي��ات اجلس��ام ،اال انه��ا تعي��ش
الي��وم حتدي��ات اعظ��م واخط��ر بكثري من كل
م��ا م��رت ب��ه عل��ى ط��ول حق��ب التاري��خ ؛الن
مواجهتها اليوم مل تعد مواجهة عس��كرية وال
اقتصادي��ة فحس��ب ب��ل انها مواجه��ة حضارية
ش��املة وعل��ى كاف��ة االصع��دة وخباص��ة
الصعيد الفكري والثقايف؛ فاصبحت املواجهة
الي��وم ته��دد وبش��كل حقيق��ي وجوده��ا و
كيانه��ا؛ النه��ا تعرض��ت اله��م مقوم��ات ه��ذا
الوج��ود اال وه��و الثقاف��ة.
وبس��بب ختلينا عن إرثنا الثقايف العظيم،
وختلفنا ،تفوق اآلخرون علينا ملا ميتلكونه من
تقنية وس��ائل االعالم ،ومؤسسات للتخطيط
والربجم��ة ،حت��ى ب��ات م��ن الواض��ح مالحظ��ة
عمق تأثري الثقافات الوافدة على جمتمعاتنا.
واذا كان م��ن الصع��ب التحك��م بالتوجه��ات
العام��ة حن��و القن��وات الفضائي��ة ومواق��ع النت
وس��ائر وس��ائل االتص��ال الس��ريع ،فيب��دو ل��ن
يبقى لنا إال التح ّكم من خالل خندق األسرة،
النه��ا الس��بيل الوحي��د اىل التحك��م يف نوعي��ة
املعلوم��ة ال�تي تس��تلمها ،ول��و احس�� ّنا التعام��ل
مع��ه لكفان��ا ش��ر الثقاف��ة اهلدام��ة ولنش��رنا
ثقاف��ة البن��اء والنهض��ة والتغي�ير .فح��ري بن��ا
االهتمام بهذا اخلندق اذا ما اردنا لكيان االمة
ان يبق��ى ويش��ق طريق��ه ناهض��اً ب�ين األمم.
ومتث��ل االم احلج��ر االس��اس يف ه��ذا

اخلن��دق ،وعليه��ا تك��ون اآلم��ال قائم��ة يف
التغيري والبناء الثقايف عامة ،وثقافة النهضة
والتغي�ير خاص��ة .فلم��ا كان��ت النهض��ة
والتغي�ير هم��ا ثقاف��ة قب��ل كل ش��يء ،ومل��ا
كان��ت الثقاف��ة ه��ي فك��رة وس��لوك مكتس��بني
مل ي��أت بهم��ا االنس��ان مع��ه ح�ين والدت��ه ،ف��ان
م��ا تبث��ه اغل��ب الفضائي��ات واالذاع��ات وم��ا
ينش��ر عل��ى الش��بكة العنكبوتي��ة وغريه��ا -إال
مارح��م رب��ي -امن��ا ينش��ر ثقاف��ة االحنط��اط
والالمسؤولية ،بل ويدمر ما تبقى من جذوة
نه��وض يف نف��وس الن��شء اجلدي��د ..إذن ،صار
لزام��اً ان يك��ون هن��اك اهتم��ام بال��غ مب��ا يتلق��اه
الطفل من ثقافة وافكار .والش��ك ان املس��ؤول
ع��ن ه��ذا االم��ر ه��ي أس��رته وخاص��ة الوالدي��ن
وباالخ��ص ،االم ،النه��ا رفيق��ة وليده��ا من��ذ
انعق��اده ،نطف��ة يف رمحه��ا ،وحت��ى والدت��ه
ومن��وه ،فبق��در جناحه��ا يف تكري��س ثقاف��ة
االس�لام الناهض��ة يف نفس��ه وم��ن حلظ��ات
تكون��ه االوىل ،بق��در م��ا تضم��ن جمتم��ع
النهض��ة لألم��ة.

* املطلوب إعداد األم

وملا كانت االم حجر االساس يف مشروع
النهض��ة ؛فان��ه ينبغ��ي باملعني�ين بنهض��ة االمة
وخباص��ة املؤسس��تني الديني��ة والسياس��ية،
االهتمام بإعداد املرأة ،كأم ،ومربية اهتماماً
بالغا ،وهذا يتطلب تضافر اجلهود ،فالبد من
اعدادها مبا يتناس��ب وخطورة هذه املس��ؤولية
اجلس��يمة ،فهي خندقنا االخري الذي اذا انهار
،انه��ار مع��ه مش��روعنا يف التغي�ير والنه��وض،
ولعل اهم ما ينبغي االهتمام به يف هذا اجملال:
 -1اس��تثمار املؤسس��ة الديني��ة مكانته��ا
الروحي��ة ،وأذرعه��ا التبليغي��ة ،ومس��اجدها
ومؤسس��اتها ،وخطباءه��ا وطالبه��ا يف مش��روع
اع��داد أمه��ات النهض��ة والتغي�ير.
 -2ام��ا املؤسس��ة السياس��ية (الدول��ة)،
فعليه��ا مس��ؤولية عظيم��ة ؛النه��ا متل��ك كل
االمكان��ات للتأث�ير يف واق��ع امل��رأة خاص��ة
واجملتم��ع عام��ة ،ولك��ن  -لألس��ف  -نالح��ظ
ع��دم اهتم��ام املؤسس��ة الرمسي��ة ب��دور امل��رأة
كأم ومربي��ة ،وب��د ً
ال م��ن ذلك اهتمت ببعض

شؤونها جمربة ،فوضعت هلا تشريع «الكوتة»
يف الربمل��ان ،وتناس��ت دوره��ا العظي��م ال��ذي
ش��رفها اهلل ب��ه وه��و دور املربي��ة الفاضل��ة،
تل��ك املهن��ة االعظ��م واالش��رف لي��س للم��رأة
فحس��ب ،ب��ل للرج��ل ايض��اً .ولع��ل م��ن اه��م
م��ا ميك��ن ان تق��وم ب��ه الدول��ة ،ه��و اس��تحداث
مراك��ز تعليمي��ة خاص��ة تعن��ى بش��ؤون امل��رأة
والطف��ل ،تق��دم فيه��ا مناه��ج وبرام��ج خاص��ة
بالرتبي��ة الصحيح��ة وف��ق األس��س العلمي��ة،
وايض��اً تعي�ين درس خ��اص يف م��دارس البنات
لرتبيته��ن وتعليمه��ن أس��س تربي��ة الن��شء او
املش��اركة يف العملية الرتبوية داخل االس��رة.
 -3العم��ل عل��ى التص��دّي للثقاف��ات
الواف��دة ال�تي تتع��رض هل��ا امل��رأة خاص��ة،
واجملتم��ع عام��ة ،وه��ي مس��ؤولية اخالقي��ة
وحضاري��ة ،اذا مل تك��ن قانوني��ة ،عندم��ا نش��هد
رواج مظاه��ر امليوع��ة واالبت��ذال يف مفاص��ل
عدي��دة م��ن اجملتمع ،الس��يما م��ن خالل منط
املالب��س ،وايض��اً بع��ض الفعالي��ات الفني��ة
والرياضي��ة .لي��س ه��ذا وحس��ب ،إمن��ا العم��ل
على طرح البديل املناسب الذي ال يدع جما ً
ال
للف��راغ ،فنح��ن ال نفتق��ر اىل العل��وم واملع��ارف
والفن��ون يف رصيدن��ا احلض��اري ،االم��ر ال��ذي
يف��رض عل��ى احلكوم��ات ان تق��وم بتأس��يس
كلي��ات للفن��ون اجلميل��ة امللتزم��ة بالقي��م
االخالقية ،وإنش��اء س��ينما ومسرح و دور نشر
تهت��م بامل��رأة والطف��ل ،مبا يقدم هلم��ا الصورة
الناصع��ة ال�تي جي��ب ان يكون��ا علي��ه ،ال حال��ة
االبت��ذال واملهان��ة.

* بوصلة االهتامم باملرأة
بل��غ تأثرن��ا بالغ��رب ح��داً اصبحن��ا نتنك��ر
البس��ط مقوماتن��ا االخالقي��ة والثقافي��ة
والفكري��ة والدينية ،واذا كانت ش��دة الغرابة
م��ن تأث��ر ش��رائح م��ن الن��اس بالغ��رب تق��ل
اىل ح��د م��ا بس��بب عوام��ل التخل��ف ال�تي تل��ف
اجملتم��ع ،إال ان ال��ذي ال نفهم��ه وال ميك��ن
قبول��ه ،ان ه��ذا التأث��ر ب��دأ ينس��حب اىل م��ن
يدير دفة االمة رغم حتكمه بالثروة الوطنية
ووج��ود الق��درات الذهني��ة والعق��ول املفك��رة
م��ن اه��ل االختص��اص يف ش��ان التخطي��ط
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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
والربجم��ة؛ فاحنرف��ت بوصل��ة االهتم��ام
لينص��ب
بامل��رأة م��ن وجهته��ا الصحيح��ة،
ّ
االهتمام على اقامة خميمات كش��فية تبيت
فيه بناتنا بعيداً عن عوائلهن بادارة جمموعة
م��ن الرج��ال .ث��م اصبحن��ا نبح��ث ع��ن حق��وق
االنس��ان ب�ين ش��خصية ومكان��ة امل��رأة ال�تي
عظمه��ا االس�لام ،و مل نهت��م حبقه��ا ب��أن تكون
أم��اً يفتخ��ر به��ا ابناؤه��ا ،وايضاً الرج��ل (الزوج
واألب واألخ) ،كم��ا مل نهت��م به��ا يف حقه��ا
ب��ان تعينه��ا الدول��ة يف تربي��ة أبنائه��ا ،م��ن
خ�لال برام��ج تكاملي��ة بني املدرس��ة واألس��رة،
اىل جان��ب تنظي��ف االع�لام املرئ��ي مم��ا ميك��ن
ان خي��دش احلي��اء ،إلعانته��ا عل��ى الرتبي��ة
الصاحل��ة.

* خطوات للمرأة يف مسرية التغيري

لع��ل اه��م ماجي��ب ان تق��وم ب��ه امل��رأة يف
التغي�ير والنه��وض ه��و:
 -1تربي��ة االوالد وخاص��ة البن��ات عل��ى
الكرامة .فالكرامة االنس��انية هي االس��اس يف
الرتبي��ة واالع��داد ب��ل ويف احلي��اة ،إذا م��ا اردن��ا
بن��اء جمتم��ع النهض��ة والتغي�ير؛ الن االنس��ان
ومنه املرأة ان غرس��ت فيها روح الكرامة فانها
ل��ن تقب��ل إال ان تعي��ش كرمي��ة .ف�لا تقب��ل
بالتخل��ف بدي�لا ع��ن التق��دم ،وال باالبت��ذال
بدي�ل ً
ا ع��ن الع ّف��ة ،وال بالتربي��ر بدي�لا ع��ن
حتم��ل املس��ؤولية ،وال بالظل��م بدي�لا ع��ن
الع��دل ،وال بالضالل��ة بدي�لا ع��ن اهلداي��ة ،وال
باجل�بن بدي�ل ً
ا ع��ن الش��جاعة ،وهك��ذا؛ الن
كرامته��ا ترس��م هل��ا ه��ذا النه��ج ،وه��ذا ه��و
منهج التغيري بعينه .ولنا ان نفهم ان األم اليت

ترب��ت وعاش��ت بكرام��ة كي��ف س�تربي اجليل
الناش��ئ؟! فه��ل يرتبى على غ�ير قيمة الكرامة
وم��ا يرتتب عليها م��ن قيم التغيري والنهضة؟!
وبه��ذه القي��م وال غ�ير تنه��ض االم��ة نهض��ة
حقيقي��ة ش��املة فكري��ة واخالقي��ة ومادي��ة.
وال ميك��ن غ��رس روح الكرام��ة احلقيقي��ة اال
بتكري��س مفاهي��م الق��رآن الكري��م والس��نة
الش��ريفة للنيب وآله االطهار ،عليهم الس�لام،
وجعله��ا منه��اج عم��ل مس��تمراً داخ��ل االس��رة
وخارجه��ا .وعل��ى االم حتمل مس��ؤولية تربية
ابنائه��ا يف أج��واء نقي��ة اخالقي��اً وديني��اً .م��ن
خ�لال انتخ��اب القن��وات واملواق��ع ال�تي تب��ث
روح االس�لام الصحي��ح ،وابع��اد االس��رة ع��ن
كل مص��ادر الفك��ر اهل��دام م��ن فضائي��ات
ومواق��ع واذاع��ات وصح��ف وجم�لات وغريها.
وفت��ح احادي��ث ع��ن الق��رآن الكري��م وأحادي��ث
أه��ل البي��ت داخ��ل البي��ت ،وتش��جيع االطف��ال
عل��ى ارتي��اد املس��اجد ،واملش��اركة باهليئ��ات
احلس��ينية .وغريه��ا م��ن مص��ادر التغذي��ة
الفكري��ة الس��ليمة.
 -2العم��ل عل��ى فت��ح احل��وزات النس��وية
لتثقي��ف امل��رأة وحتميله��ا ثقاف��ة املس��ؤولية
والنهض��ة والتغي�ير ،وكذل��ك تعلي��م الصغ��ار
وتربيته��م تربي��ة اس�لامية صحيح��ة.
 -3تاس��يس التجمع��ات النس��وية يف
االحي��اء الس��كنية؛ الحت��واء النس��اء وتوجي��ه
طاقاته��ن حن��و التغي�ير.
 -4العم��ل عل��ى اقامة الن��دوات واملؤمترات
واملهرجان��ات الديني��ة والثقافي��ة ال�تي تك��رس
ثقاف��ة النهض��ة والتغيري .
 -5تأس��يس الرواب��ط الطالبي��ة يف

اجلامع��ات وامل��دارس ؛لتوجي��ه طاق��ات امل��رأة
حن��و التغي�ير.
 -6تأس��يس املؤسس��ات اخلريي��ة ال�تي
تهت��م بامل��رأة وااليت��ام وف��ق اس��س س��ليمة،
حتفظ للمرأة انسانيتها وكرامتها ،ومن ثم
توجيهه��ا يف مش��روع النهض��ة والتغي�ير.
 -7التص��دي للوض��ع السياس��ي وذل��ك
بدع��م النخ��ب النهضوي��ة ال�تي يع��ول عليه��ا
بالتغي�ير .كم��ا تتحم��ل امل��رأة داخ��ل قب��ة
الربمل��ان مس��ؤوليتها اجلس��يمة بالعم��ل عل��ى
اش��اعة ثقاف��ة النهض��ة ،والعم��ل عل��ى تش��ريع
القوان�ين ال�تي تدع��م التغي�ير.
وهك��ذا ف��ان امل��رأة ه��ي نص��ف اجملتم��ع
،وهي تشغل احليز االكرب فيه ،وهي موجودة
يف كل م��كان جنب��ا اىل جن��ب م��ع الرج��ل
،وتتحم��ل مع��ه اص�لاح جمتمعه��ا وواقع��ه
امل�تردي .غ�ير ان االم��ر ال��ذي جي��ب ان تفهم��ه
امل��رأة ه��و ان مس��ؤوليتها يف التغي�ير أعظ��م
م��ن مس��ؤولية الرج��ل ،وان دوره��ا جوه��ري
في��ه ؛الن التغي�ير والنه��وض ،ثقاف��ة قبل كل
ش��يء ،وه��ذه الثقاف��ة مكتس��بة و أش��د اوق��ات
تعل��م االنس��ان واكتس��ابه ه��و الس��نني االوىل
م��ن عم��ره ،ب��ل حت��ى وه��و يف بط��ن ام��ه ؛ومل��ا
كان االنس��ان يعي��ش يف س��نواته االوىل يف
كن��ف اس��رته ،ف��ان االس��رة ه��ي املس��ؤولة عن
التغي�ير قب��ل غريه��ا .وكلن��ا يعل��م ان حج��ر
اس��اس االس��رة والرتبي��ة فيه��ا ه��ي االم ؛النه��ا
رفيق��ة درب اوالده��ا .فينبغ��ي بامل��رأة تصحيح
بوصل��ة اهتماماته��ا وجع��ل واج��ب الرتبي��ة
املق��دس ه��و االول واالس��اس والذي اليزامحه
أي عم��ل آخ��ر ،مهم��ا كان��ت االس��باب.

فاتورة الديمقراطية على الجميع
* عيل جواد

يف بلــد حديــث العهــد باملامرســات الديمقراطيــة ،مثــل العراق،
ليــس مــن الســهل اســتذواق مفــردات الديمقراطيــة ،فض ـ ً
ا عــن
تناوهلــا واالســتفادة منهــا ،الســباب موضوعيــة عديــدة ،ليــس
أقلهــا الصفيــح الســاخن الــذي يعيــش عليــه النــاس ،والظــروف
غــر الطبيعيــة التــي يمــرون هبــا ،لــذا نجــد إشــكالية العالقــة بــن
الســيايس واملواطــن ،مــا تــزال قائمــة وماثلــة للعيــان ،وتتجســد
بــن فــرة واخــرى يف حــوادث وحــاالت عديــدة.
الســؤال هنــا؛ عــى مــن تقــع فاتــورة الديمقراطيــة..؟ عــى
املواطــن الــذي يريــد مــن خــال التصويــت برأيــه ،حتقيــق
املشــاركة يف اختــاذ القــرار؟ أم عــى النخــب السياســية الطاحمــة
لتحقيــق املكاســب والوصــول اىل املناصــب؟
هنالــك نوعــان تتجــى فيهــا هــذه اإلشــكالية او اخللــل يف
املامرســة الديمقراطيــة :النــوع االول ،لــه صفــة معنويــة وال
ـس شــخصية وحيــاة الســيايس بــيء ،فهــي ربــا تكون
متـ ّ
عــى شــكل فضائــح فســاد بانواعهــا ،او اســقاطات
انتخابيــة ونكــث بالوعــود ،هــذا اىل جانــب املهاتــرات
واملعــارك الكالميــة التــي هــي االخــرى ،تســبب
يف اهتــزاز صــورة الســيايس املنتخــب يف عيــون
الناخبــن والنــاس أمجعــن..
بينــا النــوع الثــاين :فــان لــه صفــة ماديــة
مبــارشة تــرب يف عمــق الواقــع االجتامعــي
واملعيــي للمواطــن ،فنكــون بــن فــرة واخــرى أمــام
حــاالت جتــاوز احلاميــات عــى مواطنــن بالــركل والرفــس،
او جتــاوز القوانــن املروريــة واالجــراءات االداريــة بــا
يضيــع حقــوق النــاس يف وضــح النهــار.
ويف آخــر تطــور مــن هــذا النــوع ســقوط شــهيد
للديمقراطيــة يف بغــداد ،وهــو شــاب مل يتجــاوز العرشيــن مــن
تعصــب انتخــايب أعمــى ،وبــدالً مــن ان
العمــر ،راح ضحيــة ّ
يكــون فاعــل خري خــال احلملــة االنتخابيــة وحيــول دون رضب
مــرح تعـ ّـرض لــه طفــل متهــم بتمزيــق الفتــات احــد الكيانــات
السياســية ،تلقــى رصاصــة يف الــرأس ممــن ُيســبون عــى ساســة
يامرســون الديمقراطيــة !..فمــن الــذي يــارس الديمقراطيــة
احلقيقيــة يف هــذا املشــهد يــا تــرى..؟!
هــذه اجلريمــة املريعــة ،تبعــث عــى املزيــد مــن األســى واألمل
الــذي نحــن فيــه ،ولكــن يف الوقــت نفســه ،تســتدعي اىل الذاكــرة
حــاالت اخــرى تــم التعتيــم عليهــا ونســياهنا اعالميــ ًا وسياســي ًا

وقضائيـ ًا ،مثــل حــادث االعتــداء عــى املواطــن النجفــي مــن قبــل
محايــة أحــد الساســة املنتخبــون!..
ومل تعــرف حالتــه الصحيــة حيــث كان يرقــد يف املستشــفى
لفــرة طويلــة مــن أثــر الــرب املــرح الــذي تلقــاه النــه اعــرض
عــى افــراد احلاميــة لغســلهم ســياراهتم أمــام حمــل كســبه ..لنالحــظ
يف القصتــن؛ الدعــوة اىل الســلم والتســامح واحــرام اآلخــر ،يف
املقابــل ،اللغــة البعيــدة كل البعــد عــن املامرســة الديمقراطيــة.
نعــم؛ يف هكــذا حــوادث ،تتــم التســوية اجتامعيــ ًا قبــل ان
تســلك ممــرات القضــاء ،وهــذه املــرة يكــون املواطــن  -الفــرد يف
املجتمــع ،ايض ـ ًا هــو الــذي يتكفــل مللمــة القضيــة ،اســتناد ًا عــى
العــرف العشــائري املعــروف يف العــراق ،حيــث يتــم «الفصــل»
بــن املتنازعــن بدفــع بــدل مــايل أشــبه بـ»الد ّيــة» املوجــودة يف
الــرع.
وعندمــا يكــون أحــد طــريف القضيــة كيــان ســيايس ذو
نفــوذ اجتامعــي وســمعة سياســية ال بــأس هبــا ،ربــا تكــون
ثمــة امكانيــة لكســب رىض أرسة الضحيــة  -أيــ ًا كان-
وحماولــة طــي امللــف بحجــج وذرائــع متعــددة.
هــذا مــا كان مــن طريقــة دفــع الفاتــورة مــن قبــل
النــاس ،فــاذا عــن الساســة (املســؤولون)؟
هنــاك طريقــان ال ثالــث هلــا امــام الساســة
املنتخبــون يف هكــذا ظــروف :إمــا حتمــل مســؤولية
وعواقــب مــا يصــدر عنهــم مبــارشة او مــن خــال
املقربــن منهــم ،أو العمــل عــى التقليــل مــن هــذه
الفاتــورة ،والســعي لتقديــم الديمقراطيــة« ،وجبــة
خفيفــة» ســهلة اهلضــم للنــاس .وربــا يكونــوا أعــرف مــن
غريهــم بــا جيــب فعلــه ،مــن عمــل تثقيفــي ونــر املفاهيــم
والقيــم االنســانية واالخالقيــة بــن افــراد املجتمــع،
بالضبــط؛ كــا يفعلــون خــال احلملــة االنتخابيــة ،حيــث يتــم
الرتويــج لالســاء والعناويــن والربامــج االنتخابيــة.
إن إخــراج النــاس مــن الصفيــح الســاخن الــذي يقفــون
عليــه او التخفيــف مــن االوضــاع غــر الطبيعيــة ،مــن شــأهنا
االســهام يف إنجــاح التجربــة الديمقراطيــة ،فــاذا وجــد افــراد
ا مهومهــم ومتحمــ ً
املجتمــع ،الســيايس (املســؤول) حامــ ً
ا
مشــاكلهم ،ومــا يعانونــه جــراء خــوض التجربــة اجلديــدة ،فمــن
الطبيعــي ان يالقــوا التعامــل باملثــل ،وأحســن ،نظــر ًا اىل حاجــة
النــاس اكثــر اىل االمــن واالســتقرار والعيــش الكريــم .ونســبة
حتقيــق هــذا الطمــوح مرهــون بنســبة نجــاح أولئــك الساســة يف
تقديــم التجربــة الديمقراطيــة بصــورة أحســن وأمجــل.
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* إعداد :السيد جواد الرضوي
 أيــن نزلــت ســورة قريــش املباركــة؟و متــى؟و كــم عــدد آياهتــا؟ و ماهــو ترتيبهــا
النــزويل؟و ترتيبهــا يف القــرآن الكريــم؟
• نزل��ت ه��ذه الس��ورة املبارك��ة يف مك��ة
بع��د س��ورة الت�ين .آياته��ا ( ،)4ترتيبه��ا النزول��ي
( )28و ترتيبه��ا يف الق��رآن الكري��م (.)106

* فضل السورة و خواصها

 ما فضل هذه السورة و خواصها؟• فض��ل ه��ذه الس��ورة املبارك��ة كث�ير؛ و
الرواي��ة التالي��ة تب� ّين جانباً من ه��ذا الفضل :

فع��ن أب��ي بص�ير ،ع��ن أب��ي عب��د اهلل ،علي��ه
الس�لام ،قال :
"م��ن أكث��ر م��ن ق��راءة (إلي�لاف قريش)،
بعث��ه اهلل ي��وم القيام��ة عل��ى مرك��ب م��ن
مراك��ب اجلن��ة ،حتى يقعد عل��ى موائد النور
()1
ي��وم القيام��ة".
و م��ن خ��واص ه��ذه الس��ورة املبارك��ة ،م��ا
روي ع��ن الرس��ول األعظ��م ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،أن��ه قال :
"م��ن ق��رأ ه��ذه الس��ورة ،أعط��اه اهلل م��ن
األج��ر كم��ن طاف حول الكعبة ،و اعتكف يف
املس��جد احل��رام ،وإذا ُقرئ��ت على طعام ُياف
ً ()2
منه ،كان فيه الشفاء ،و مل يؤ ِذ آكله أبدا".
و قال ،صلى اهلل عليه وآله ،أيضاً :
ُ��ر في��ه س��و ٌء
"م��ن قرأه��ا عل��ى طع��ام ،مل ي َ
()3
اب��دا ".
و قال اإلمام الصادق ،عليه السالم :
"إذا ُقرئ��ت عل��ى طع��ام ُي��اف من��ه ،كان
ش��فا ًء م��ن كل داء .و إذا قرأته��ا عل��ى م��ا ٍء ث��م
ُر ّ
ش امل��اء عل��ى َم��ن أش��غل قلب��ه بامل��رض وال
()4
ي��دري م��ا س��ببه ،يصرف��ه اهلل عن��ه".

* البقاء عىل االساطري ..ملاذا؟

 ماهــو اإلطــار العــام هلــذه الســورةاملباركــة؟
• انها  -حقا  -ارهاصات رس��الة ،و بش��ائر
حضارة ،حيث كانت يف قريش بقية من آثار
احلنيفي��ة اإلبراهيمي��ة .أمل حيتف��وا ببيت اهلل
احل��رام ال��ذي آمنه اهلل م��ن الدواهي؟أمل يقدر
اهلل ان يبع��ث فيه��م رس��وله ،صل��ى اهلل علي��ه و
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لقد
آلف اهلل
قريشًا حول
بيته ،إذًا ،
ليعبدوا رب
هذا البيت
َ
يتعالوا
و
عن خرافات
اجلاهلية

آل��ه ،فيكون��وا محل��ة رس��االته اىل اآلف��اق؟أمل
جيع��ل أئم��ة املس��لمني م��ن صف��وة قري��ش بين
هاشم و صفوة الصفوة  :أوالد حممد و علي،
صل��ى اهلل عليه��م أمجعني؟
بل��ى؛ لق��د آلفه��م اهلل ح��ول بيت��ه ،و آلفه��م
لرحل��ة الش��تاء و الصي��ف ،و هي��أ هل��م مدني��ة
راقي��ة ب�ين مثيالته��ا يف اجلزي��رة؛ إذاً ليعب��دوا
رب هذا البيت ،و يتعالوا عن خرافات اجلاهلية
ال�تي ال تتناس��ب ومس��توى حضارته��م .أوليس
رب ه��ذا البي��ت ق��د أطعمهم من جوع ،و آمنهم
م��ن خوف؟فلم��اذا البقاء مع أس��اطري التخلف
و اخلوف؟!!
و تأت��ي ه��ذه الس��ورة املبارك��ة متمم��ة
لبصائ��ر س��ورة الفي��ل الس��ابقة حت��ى قي��ل :
إنهم��ا مع��ا س��ورة واح��دة.

* حضارة قريش

 هــل هــذه الســورة و التــي ســبقتها -و هــي ســورة الفيــل  -ســورتان؟أم ســورة
واحــدة تفصــل بينهــا البســملة؟أم البســملة
هــي األخرى حمذوفـــــة؛ كمــــا نقل عــــن
مصحــف ُأ َب؟
• في��ه أق��وال خمتلف��ات ،أقربه��ا أنهم��ا -
كم��ا يف عام��ة املصاح��ف  -س��ورتان متقاربت��ا
احملت��وى ،وإن ج��از  -حس��ب بع��ض النص��وص
 اجلم��ع بينهم��ا يف الفريض��ة ،فق��د روي ع��ناالم��ام الص��ادق ،علي��ه الس�لام ،أن��ه ق��ال :
"ال جتم��ع ب�ين س��ورتني يف ركعة واحدة
إال الضح��ى و أمل نش��رح ،و أمل ت��ر كي��ف و

إلي�لاف قري��ش "
ذل��ك ان م��ا فعل��ه اهلل بأصح��اب الفي��ل
كان مث�لا واضحا لكرامة البيت احلرام عند
اهلل س��بحانه ،وأن��ه ق��د اس��تجاب في��ه لدع��وة
جم��دد بنائ��ه؛ إبراهي��م اخللي��ل ،علي��ه الس�لام،
فجعل��ه بيت��ا آمن��ا ،و رزق أهل��ه م��ن الثم��رات،
وكل ذل��ك وف��ر ش��روط املدني��ة عن��ده ،حي��ث
بن��ت قبيل��ة قري��ش حضارته��ا و إيالفه��ا ،و
كان��ت متهي��دا حلض��ارة االس�لام اجملي��دة،
فقال ربنا سبحانه تعليقا على قصة أصحاب
الفي��ل ( :إلي�لاف قري��ش).
()5

* معنى اإليالف

 إذن؛ مــاذا عنــى بقولــه تعــاىل :(إليــاف قريــش)؟
• قال��وا معن��اه  :فعلن��ا ذل��ك بأصح��اب
الفي��ل لك��ي يألف��وا مك��ة ،و تتوف��ر هلم ش��روط
الرحل��ة اىل الش��ام واليم��ن.
و ق��ال البع��ض  :ب��ل احلدي��ث يف ه��ذه
السورة مستقل مستأنف ،و إن كــان مكمــال
 حمتوى و معنى  -ملا ب ََّينه القرآن يف السورةالس��ابقة و معن��اه  :ان اهلل وف��ر األم��ن لقري��ش
حت��ى تتس��نى هل��م رحل��ة الش��تاء و الصي��ف.
و هك��ذا فس��روا اإلي�لاف  :باجي��اب األل��ف،
وه��و االجتم��اع املق��رون باإللتئ��ام ،و نظيـ��ره
االين��اس ،و ُنق��ل ع��ن األزه��ري أن��ه يش��به
اإلج��ارة و اخلف��ارة ،يق��ال  :أل��ف يؤل��ف  :اذا
أج��ار اخلمائ��ل باخلف��ارة ( )6حي��ث أن اهلل وف��ر
لقري��ش فرص��ة التج��ارة ،مبا كان��ت هلم من

عالقات حسنة مع سائر العرب ،و مبا كانت
هل��م م��ن هيبة يف نفوس الن��اس باعتبارهم يف
ج��وار بي��ت اهلل.
و أن��ى كان أص��ل معن��ى االي�لاف ،ف��ان
اللف��ظ يش�ير اىل معن��ى املدني��ة و احلض��ارة،
ألن كلم��ة املدني��ة مش��تقة م��ن املدين��ة ،و
اإلي�لاف ب��دوره يوح��ي بالتواج��د يف م��كان
واح��د ،أم��ا احلض��ارة فهي مش��تقة من حضور
الن��اس عن��د بعضهم ،بينم��ا اإليالف يدل على
احلض��ور و التآل��ف ،و مع��روف أن التآل��ف أهم
م��ن جم��رد احلض��ور ،و ق��د جعله اهلل س��بحانه
{و َأ َّل َ
ــف
نعم��ة ك�برى ح�ين ق��ال س��بحانهَ :
ــن ُق ُل ِ
ــت َمــا ِف ْالَ ْر ِ
ض
ــو َأ ْن َف ْق َ
َب ْ َ
ــم َل ْ
وبِ ْ
ِ
َ
ِ
ِ
ــن اللََّ
َجِي ًعــا َمــا أ َّل ْف َ
ــت َب ْ َ
ــم َو َلك َّ
ــن ُق ُلوب ْ
َأ َّل َ
ــم} ( .س��ورة األنف��ال /اآلي��ة )63
ــف َب ْين َُه ْ
 كيــف توفــرت لقريــش بــوادراملدنيــة؟
• كان��ت قري��ش القبيل��ة العربي��ة ال�تي
ظه��رت فيه��ا ب��وادر املدني��ة باس��تقرارها يف
منطق��ة اس�تراتيجية ،و أمنه��ا ،و اش��تغاهلا
بالتج��ارة ال�تي ه��ي اكث��ر من جم��رد عالقات
اقتصادي��ة ،ألنه��ا توف��ر  -ايض��ا  -فرص��ة
التواص��ل الثق��ايف.
و ال ري��ب ان كل ه��ذه الف��رص مل تتوف��ر
لقري��ش إال بفض��ل م��ا بقي��ت لديه��م م��ن آث��ار
الوح��ي ،وم��ن ت��راث احلنيفي��ة اإلبراهيمي��ة.
وحس��ب النص��وص الش��رعية  :كان الن�بي،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،م��ن س�لالة طاه��رة
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الت ّ
ّ
شتي و االصطياف بهدف التجارة يعكسان
مستوى رفيعًا من املدنية و الغنى
ً
موح��دة ،مل تدنس��ها اجلاهلي��ة بش��ركها و
فس��وقها.

* قريش  :األعظم

 كلمــة قريــش عــى كل األلســنةو عــى مــدى قــرون ،فــاذا تعنــي هــذه
الكلمــة بالتحديــد؟
• كلم��ة قري��ش  :ج��اءت م��ن الق��رش
مبعن��ى امل��ال ،باعتباره��م كان��وا جت��ارا ،و
التقري��ش مبعن��ى االكتس��اب ،و قي��ل  :ب��ل
ج��ذر الكلم��ة م��ن االجتم��اع ،حي��ث يق��ال
تقرش��وا  :أي اجتمع��وا ،و امن��ا مس��وا بذل��ك
حينم��ا مجع"قص��ي ب��ن كالب» س��ائر قري��ش
يف احل��رم .و يق��ال  :ان الكلم��ة مأخ��وذة م��ن
مسك القرش ،النه األعظم بني أحياء البحر؛
و قري��ش كان��ت األعظ��م ب�ين أحي��اء الع��رب.
و أن��ى كان االس��م و مص��دره؛ ف��ان
القبائ��ل ال�تي كان��ت تنتم��ي اىل"النض��ر ب��ن

كنانة بن خزمية» كانت تسمى بهذا االسم.

* الرحلتان

 ملــاذا كانــت هلــم رحلتــان  :األوىل يفالشــتاء ،و الثانيــة يف الصيــف ،و إىل أيــن؟
• ذك��ر بعضه��م قص��ة تعك��س بداي��ة
اهتم��ام ه��ذه القبيل��ة بأم��ر التج��ارة يف عه��د
عم��رو ب��ن عب��د من��اف ( )8وه��ي ت��دل عل��ى ان
ذل��ك كان بس��بب جماع��ة اصابته��م ،كم��ا
ان تل��ك اجملاع��ة دعته��م اىل تنظي��م عالقاته��م
االجتماعي��ة بص��ورة أفض��ل ،حت��ى ق��ال
ش��اعرهم يف صف��ة التواس��ي بينه��م :
و اخلالطــون فقيــرهم بغنيهـــم
حتــى يصيــر فقيــرهـم كالكـافـــي
أي ألف��وا ه��ذه الرحلة بفع��ل اهلل و فضله،
و كان��وا يرحل��ون يف الش��تاء اىل اليم��ن النه��ا

ب�لاد دافئ��ة ،بينم��ا يتجه��ون صيف��ا اىل الش��ام
ملناخه��ا املعت��دل.و ق��ال بعضه��م  :ب��ل كان��وا
يش��تون مبك��ة ،و يصيف��ون بالطائ��ف.
و س��وا ًء كان التش�تي و االصطي��اف به��ذه
االرض او تل��ك او به��دف التج��ارة او املتع��ة،
ف��ان ذل��ك يعك��س مس��توى رفيع��ا م��ن املدني��ة
و الغن��ى ،ألي��س االنس��ان كلم��ا حتضر أكثر
كلم��ا حب��ث ع��ن وس��ائل الراح��ة ،حت��ى ول��و
اقتض��ى األم��ر االرحت��ال م��ن بل��د آلخ��ر؟

* هذه جتارهتم

 مــاذا كانــوا يتاجــرون يف تلكــاا لر حلتــن ؟
• ق��ال البع��ض  :كان��وا حيمل��ون من مكة
إىل الش��امُ ،
األدُم ( ،)9و ُّ
الل��ب ( ،)10و م��ا يق��ع م��ن
ناحي��ة البح��ر م��ن الفلف��ل و غ�يره؛ فيش�ترون
ّرم ْ
��ك ( )11و احلب��وب؛ و
بالش��ام ،الثي��اب ،و الد َ
كان معاش��هم م��ن ذل��ك.
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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

* انتكاسة الفطرة

 هــل الفــاء يف قولــه تعــاىل ( :فليعبــدوارب هــذا البيــت) ســببية تتعلــق برحلــة
الشــتاء و الصيــف لقريــش؟
• م��ا ال��ذي جعله��م يف أم��ن و غن��ى ،ألي��س
جوارهم لبيت اهلل؟فلماذا الش��رك به و التمرد
عل��ى رس��االته؟! وه��ل ج��زاء اإلحس��ان إال
اإلحس��ان؟! واي��ة انتكاس��ة كب�يرة يف فط��رة
االنس��ان تل��ك ال�تي جتع��ل ج��زاء اإلحس��ان
كف��را و عصيان��ا؟!
فألج��ل ش��كر نعم��ة إي�لاف اهلل رحل��ة
الش��تاء و الصي��ف لقري��ش ،عليه��م ان يعب��دوا
رب ه��ذا البي��ت ،ال��ذي كان حم��ور إيالفه��م
و وحدته��م و حضارته��م ،و كلم��ا تفاع��ل
اجملتم��ع م��ع حم��ور تقدم��ه و حضارت��ه ،وم��ع
أس��باب رفاه��ه و غن��اه ،كلم��ا كان ذل��ك س��ببا
ل��دوام نع��م اهلل علي��ه و زيادته��ا و تناميه��ا.

* ُط َلقاء بعد السيادة

 يف قولــه تعــاىل ( :الــذي أطعمهــممــن جــوع و آمنهــم مــن خــوف) ملــاذا جــاء
نعمتــي الغنــى و األمــن بالتحديــد؟
ذكــر
ْ
• بس��بب اإلي�لاف ال��ذي كان ب��دوره
نابعا من جوار البيت احلرام ،وفر اهلل لقريش
أه��م نعمت�ين :
الغن��ى و األم��ن بالرغ��م م��ن تواجده��م
يف ب�لاد قاحل��ة ،ال زرع فيه��ا وال ض��رع؛ ب�لاد
قاس��ية دع��ت أهله��ا املعدودي��ن اىل الص��راع
مــــ��ن أج��ل البق��اء ،فكان��وا يف ح��روب ال تنتهي؛
ش��عارهم اخل��وف ،و دثاره��م الس��يف .يف ه��ذه
البيئ��ة القاس��ية الفق�يرة اخلط�يرة ،وف��ر اهلل
لقريش الطعام و األمن ,أال يدعوهم ذلك اىل
الش��كر و الطاع��ة؟
ان قريش��ا نس��يت ان كل ذل��ك كان
بفض��ل آث��ار الرس��الة اإلبراهيمي��ة اليت جتلت

يف دعا ِء ِّ
جمد ِد بناء الكعبة املشرفة ،الذي جار
اىل اهلل قائ�لا :
ــال إِبر ِ
َ
اج َع ْ
ــل
ب
ر
يــم
اه
{وإِ ْذ َق
ُ َ ِّ ْ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
َ
َه َ
ــي أ ْن َن ْع ُبــد
ــذا ا ْل َب َلــدَ َآمنًــا َو ْ
اجنُ ْبنــي َو َبن َّ
ْالَ ْصنَا َم} (س��وررة إبراهيم /س��ورة إبراهيم)
أخط��ؤوا يف تفس�ير ه��ذه الظاه��رة الفري��دة
يف حمي��ط اجلزي��رة العربي��ة ال��ذي كان��ت
القبيل��ة يف دوام��ة م��ن احل��روب الدامي��ة ،و
األزم��ات االقتصادي��ة اخلانق��ة ،و كان خط��أ
قري��ش يف تفس�ير ذل��ك حائ�لا ؛ إذ جعله��م
يواجه��ون رس��الة االس�لام ،مم��ا أزال س��يادتهم
على اجلزيرة ،و س��لب منهم ش��رف س��دانتهم
للح��رم ،و فت��ح اهلل مكة لنبي��ه الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وآله ،و جعلهم الطلقاء بعد ان
كان��وا س��ادة الع��رب !

*  ..إىل "احلزب األموي"

 إن قريشــ ًا دخلــوا اإلســام ،فــاالــذي جــرى عليهــم بعــد ذلــك؟
• يب��دو ان ه��ذه الس��ورة الكرمي��ة وف��رت
فرص��ة ذهبي��ة لقري��ش لك��ي تصح��ح نظرتها
اىل نفس��ها ،حت��ى ال تفتخ��ر مب��ا متل��ك م��ن
متع��ة و غن��ى ،و ال تتخذه��ا وس��يلة للطغي��ان
و العصي��ان ،و نش��ر الفس��اد يف االرض ،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 االسالم و قلوبهم مليئة بأحقاد اجلاهلية،
ثم انضووا حتت راية"احلزب األموي» احلاقد
على االسالم ،و انتقموا من آل الرسول ،صلى
اهلل علي��ه و عليه��م امجع�ين ،و ق��ال ش��اعرهم
"يزي��د ب��ن معاوية"بع��د قتل��ه لالمام احلس�ين،
عليه الس�لام :
لعبـــت هــاشــم بامللــك فـــال
خبــر جـــاء و ال وحـــــي نـــــــزل

لست مــن خنــدف ان مل انتقــم
مــن بنــي هاشــم ما كــان فعــل
هك��ذا أذهل��م اهلل و جعله��م ع�برة ل��كل
معت�بر.

* ِع ّز اإلسالم

 مــاذا لــو اســتمرت العــرب يفافتخارهــا بأجمادهــا بعيــد ًا عــن رســاالت
اهلل؟
• إذا اس��تمرت الع��رب تفتخ��ر بثرواته��ا
و بأجماده��ا بعي��دة ع��ن رس��االت اهلل ،ف��ان
مصريه��ا ل��ن يك��ون أفضل من عاقبة قريش و
حزبه األموي أما إذا اعتزوا باالسالم ،فان اهلل
يرفع شأنهم ،و يعيدهم اىل شرفهم األمسى،
و جمده��م التلي��د.
-------------------

( )1موســوعة بحــار األنــوار للعالمــة
املجلــي ،ج ،9ص.337
( )2البصائــر ،ج ،9ص 273عــن تفســر
الربهــان.
( )3البصائــر ،ج ،9ص 273عــن تفســر
الربهــان.
( )4البصائــر ،ج ،9ص 273عــن تفســر
الربهــان.
( )5جممع البيان ،ج ،10ص.544
( )6تفسري القرطبي ،ج ،20ص.204
( )7سورة األنفال ،اآلية 63
( )8تفســر القرطبــي ،ج ،30ص 204و
.2 0 5
ُ
( )9األ ُدم  :مفــرده إدام و هــو كل موافــق و
مالئــم؛ و منــه "إدام الطعــام " ،و هــو مــا ُيعــل مــع
اخلبــز و يط ّيبــه .و إئتــدم  :أكل اخلبــز مــع اإلدام.
( )10اللــب  :العقــل  .و لــب كل يشء :
خالصــه ،و لــب اجلــو و اللــوز مــا يف جوفــه.
( )11الدّ ر َم ْك  :الدقيق األبيض.
( )12سورة إبراهيم ،اآلية .35
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اضاءات تدبرية

اإلحسان بوصلة قرآنية للتواصل

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

س��بق احلدي��ث  -يف الع��دد
الس��ابق  -ع��ن اإلحس��ان ،ال��ذي ع��دّه
الق��رآن الكري��م ركي��ز ًة اساس��ية يف
س��بيل بن��اء جمتم ٍ��ع يتس��م بالتع��اون
واملواخ��اة ب�ين ابنائ��ه.
معامل اإلحس��ان كم��ا هي القيم
الس��امية اليت تتس��ع حدودها لتشمل
كل مناح��ي احلي��اة ،فإنه��ا تش��مل
كافة جوانب العالقات االجتماعية،
إذ ان��ه يش��كل حج��ر الزاوي��ة يف بن��اء
اجملتم��ع ،وكذل��ك فه��و رك��ن أداء
ح��ق االرح��ام  -وباالخ��ص الوالدين-
وه��و ف��وق كل هذا ،وقبل كل ذلك،
بن��ا ٌء لل��ذات االنس��انية ،وق��د س��بق
احلديث عن بعض تلك املعامل وبقي
احلدي��ث ع��ن البع��ض االخ��ر.

* اإلحسان  ..التوازن

ُتع��د االس��رة أوىل لبن��ة يف بن��اء
اجملتم��ع ،وه��ي تش��كل املنظ��ار ال��ذي
سينظر املرء من خالله اىل جمتمعه
وبيئت��ه ،وبه��ذا اكتس��بت مكان��اً علي��اً
يف خارط��ة بن��اء اجملتم��ع ،وق��د اوىل
االس�لام اهمي��ة بالغ��ة مبواضي��ع
االس��رة ،وم��ن ضم��ن تل��ك املواضي��ع

موض��وع العالق��ة بني الول��د ووالديه.
وعالق��ة الول��د بوالدي��ه ال خترج
م��ن ثالثة امناط :
االول :عالق��ة التقدي��س؛ حي��ث
يق��دس الول��د كل م��ا ق��ام ب��ه أب��واه،
خ�ير او ش��ر ،فيتبعه��م اتب��اع
م��ن ٍ
الفصيل اثر امه ،وان كان ذلك على
حس��اب العقل والفط��رة ،فيجعل من
الوالدي��ن ميزان��اً يقي��س بهم��ا االم��ور
واالفع��ال واالش��خاص.
ال يس��تطيع ابن��اء ه��ذا النم��ط
م��ن تقيي��م س��لوكيات اآلب��اء ألنه��م
انبهروا بتلك الس��لوكيات حتى يكاد
سلوك
الواحد منهم ال حيتمل وجود
ٍ
مغاي��ر مل��ا يس��لكه أب��واه ،ف��إن كان
وال��ده عص�بي امل��زاج ،راح يتبع��ه يف
عصبيت��ه ،ظن��اً من��ه بأنه��ا خ�ير س��بيل
الثب��ات الرجولة والوصول اىل املراد.
وق��د ح��ارب االنبي��اء ه��ذا النم��ط م��ن
امن��اط العالق��ة ب�ين الول��د ووالدي��ه،
حي��ث يظه��ر م��ن خ�لال اآلي��ات
القرآنية ان هذه احلالة كانت س��بباً
أساس��اً ل��رد دع��وة االنبي��اء ،عليه��م
ــت ُر ُســ ُل ُه ْم َأ ِف اللَِّ
الس�لام { :قا َل ْ
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كان َي ْع ُبــدُ آباؤُ نــا
َأ ْن ت َُصدُّ ونــا ع َّ
ٍ
َف ْأتُونــا بِ ُســ ْلطان ُمبــن}( ،س��ورة
{و إِذا
ابراهي��م  ،)10/وق��ال ايض��اًَ :
ـم اتَّبِ ُعــوا مــا َأ ْنــزَ َل اللَُّ قا ُلــوا
قيـ َـل َلُـ ُ
ِ
َ
َ
ـع مــا أ ْل َف ْينــا َع َل ْيــه آبا َءنــا أ َو
َبـ ْـل َنتَّبِـ ُ
ِ
ـم ال َي ْعق ُلـ َ
ـو َ
ـون َشـ ْيئ ًا َو
َلـ ْ
كان آباؤُ ُهـ ْ
ال َ ْيتَــدُ ون}( .س��ورة البق��رة .)170/
الثان��ي :عالق��ة التس��فيه؛ ويف
مقاب��ل اف��راط اولئ��ك كان تفري��ط
البع��ض مم��ن خالف��وا اآلب��اء يف كل
ش��يء ،فرفض��وا اتب��اع آبائه��م مجل��ة
وتفصي�ل ً
ا ،ال عل��ى اس��اس العق��ل
والفط��رة ،ب��ل عل��ى اس��اس رف��ض
املاض��ي و نزع��ة التح��رر أو فك��رة
التجدي��د والتحدي��ث ال�تي تلق��ى
رواج��اً ملحوظ��اً يف الزم��ن الراه��ن.
وه��ذه العالق��ة تس��ود الي��وم
اكث��ر الش��باب ،خصوص��اً يف ف�ترة
املراهق��ة ،حي��ث ان الول��د يس�� ّفه آراء
أبي��ه او أم��ه ح��ول خمتل��ف القضاي��ا،
ً
قدمي��ة ،ووصاياه��م
ف�يرى آراءه��م
غ�ير نافع��ة ،وافكاره��م رجعي��ة! وغري

اضاءات تدبرية
ذل��ك ..وبذل��ك يرف��ض االس��تماع اىل
نصائحه��م ال�تي رمبا تكون نابعة من
صمي��م احلكم��ة والعق��ل ،ق��ال تعاىل:
قــال لِوالِدَ ي ِ
{و ا َّلــذي َ
ف َلكُــا
ــه ُأ ٍّ
ْ
َ
َأ ت َِعدانِنــي َأ ْن ُأ ْخــرج و َقــدْ َخ َلــتِ
َ َ َ
ا ْل ُقــر ُ ِ
ي و ُهــا يس ـت ِ
َغيثان
ون م ـ ْن َق ْب ـ  َ
ُ
َْ
اللََّ َو ْي َل َ
ــق
ــك ِآمــ ْن إِ َّن َوعْــدَ اللَِّ َح ٌّ
َف َي ُق ُ
ســاطري
ــول مــا هــذا إِالَّ َأ
ُ
ْالَ َّولــن}( .س��ورة االحق��اف 17/)
الثال��ث :عالق��ة اإلحس��ان؛ وب�ين
ه��ذا وذاك ،يس�ير البع��ض مس�ير
االعت��دال ،حي��ث تك��ون عالقته��م
بوالديه��م عالق��ة حمب��ة واحس��ان،
تق��وم عل��ى اتب��اع آرائه��م ،فيم��ا واف��ق
احل��ق والعق��ل ،وخمالفته��م فيم��ا
خيالف احلق ،دون ان يؤدي ذلك اىل
��ض طائ��ش يض��ر
��اع اعم��ى ،او رف ٍ
اتب ٍ
بأصل الرابطة ،يقول الرب سبحانه:
ـان بِوالِدَ يـ ِ
{و َو َّص ْينَــا ْ ِ
النْسـ َ
ح َل ْتـ ُه
ـه َ َ
ْ
َ
ِ
ٍ
ُأ ُّم ـ ُه َو ْهن ـ ًا َع ـى َو ْهــن َو فصا ُل ـ ُه يف
عا َمـ ْ ِ
ـن َأ ِن ْاش ـك ُْر يل َو لِوالِدَ ْيـ َ
ـك إِ َ َّل
َ
ــداك عَــى َأ ْن
جاه
ا َْل
صــر * َو إِ ْن َ
ُ
ِ
ِ
ت ِْ
ــس َل َ
ــم
ُــر َك 
يب مــا َل ْي َ
ــك بِــه ع ْل ٌ
ِ
ِ
ِ
َفــا تُط ْع ُهــا َو صاح ْب ُهــا ف الدُّ نْيــا
ــع َس َ
نــاب
ــبيل َمــ ْن َأ َ
َم ْع ُروفــ ًا َو اتَّبِ ْ
ِ
ُــم بِــا
ُــم َف ُأ َن ِّب ُئك ْ
ــم إِ َ َّل َم ْرج ُعك ْ
إِ َ َّل ُث َّ
ُــم َت ْع َم ُل َ
ــون}( .س��ورة لقم��ان
ُكنْت ْ
)15 -14/

* الطاعة ..وصية وليست حك ًام

مل يأم��ر اإلس�لام بطاع��ة
الوالدي��ن ب��ل أوص��ى باإلحس��ان
إليهم��ا .م��ن ه��ذا املنطل��ق نالح��ظ ان
اهلل تعاىل حني يتحدث عن اإلحسان
يف بعض اآليات الكرمية فأن صيغة
احل��ث عل��ى اإلحس��ان تأت��ي بص��ورة
«وصية» وليس بصيغة «االمر» كما
ه��و احل��ال مث�لا ح�ين يأم��ر بالص�لاة
والصي��ام ،مل��اذا؟
لع��ل الوصي��ة تتص��ل بالقي��م
ال�تي ه��ي حمت��وى االح��كام ،فتك��ون
توجيه��اً عام��اً ،بينما يع�بر عن النظام
الذي هو منهج تطبيق القيم باحلكم
واالم��ر ،ف��اذا ج��اء التعب�ير باحلك��م،
فالب��د م��ن االلت��زام ب��ه حبذاف�يره،
ولك��ن اذا ج��اء التعب�ير بالوصي��ة ،فان
ذل��ك يع�ني تطبيق القيم��ة والوصول
اليه��ا ع�بر أي منه��ج ي��راه الع��رف

مناس��باً.
ام��ا مل��اذا مل يأم��ر االس�لام
بطاع��ة الوالدي��ن..؟ فهن��اك ف��رق
كب�ير ب�ين الطاع��ة واإلحس��ان،
فاإلحس��ان ينبع��ث م��ن الي��د العلي��ا
بداف��ع االحس��اس باالس��تقالل
والق��درة ،وصاح��ب اإلحس��ان يق��در
مت��ى وكي��ف وب��أي ق��در مي��ارس
ه��ذا االم��ر ،بينم��ا الطاعة فه��ي حالة
التس��ليم واخلض��وع ،ولذل��ك جن��د
الق��رآن ال يأم��ر بالطاع��ة ،ب��ل ينه��ى
عنه��ا اذا كان فيم��ا يرتبط بالش��رك
جاهـ َ
ـداك عَىل
{و إِ ْن َ
ب��اهلل عزوج��لَ :
ــك بِــهِ
َأ ْن ت ْ ِ
ــس َل َ
ُــر َك يب مــا َل ْي َ
ِ
ِ
ــم َفــا تُط ْع ُهــا} ،فالطاع��ة ،هلل
ع ْل ٌ
عزوج��ل وللرس��ول و أول��ي االم��ر،
أم��ا الوال��دان ،فلهم��ا اإلحس��ان ال��ذي
يتجّل��ى يف قب��ول أمرهم��ا فيم��ا ال
خيال��ف أوام��ر الش��رع والعق��ل (،)1
يق��ول اهلل س��بحانه:
َ
ميثــاق َبنــي
{و إِ ْذ َأ َخ ْذنــا
َ
ِ
َّ
إِ ْس َ
َ
ائيــل ال َت ْع ُبــدُ ون إال اللََّ َو
بِا ْلوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْحســان ًا( }..س��ورة
البق��رة  ،)83/وقــال ايضــ ًا:
{..وا ْع ُبــدُ وا اللََّ َو ال ت ْ ِ
ُشكُــوا
َ
بِ ِ
ــه َشــ ْيئ ًا َو بِا ْلوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْحســان ًا}.
(س��ورة النس��اء )36/
م��ن هن��ا؛ كان عل��ى املؤم��ن
ان جيع��ل عالقت��ه بأبوي��ه عالق��ة
احملب��ة والعط��اء ،دون ان يتداخله��ا
ش��وائب م��ن الرف��ض او التقدي��س،
وليس��ت عالق��ة اإلحس��ان بالوالدي��ن
حمص��ورة عل��ى املؤمن�ين منه��م ،ب��ل
يش��مل غ�ير املؤمن�ين ايض��اً ،حي��ث ان
االم��ر باإلحس��ان اليه��م يع ّ��م املؤم��ن
وغ�يره ،فق��د ورد يف احلدي��ث َع ْ
��ن
�لا ٍد َق َ
��ن َخ َّ
��ال:
ُم َع َّم ِ
��ر ْب ِ
ْ
ْ
َ
َ
« ُقل ُ
الر َض��ا عليه
��ت ِل ِب��ي ال َس ِ��ن ِّ
��د َّي ِإ َذا َ
الس�لام :أَ ْد ُع��و ِلوَا ِل َ
كا َن��ا َل
��ان ْ َ
ال َّ
��ق؟
ي َْع ِر َف ِ
َق َ
ال عليه السالم:
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُم��ا،
ْاد ُع ل َم��ا َوت َص��دَّق َعنه َ
ْ
��ان َ
وَِإ ْن َ
احل َّ
��ق
�ين َل ي َْع ِر َف ِ
كا َن��ا َح َّي ِ
َف َد ِار ِه َم��ا؛ َف��إ َّن َر ُس َ
��ول اهلل صل��ى
ِ
َ
اهلل علي��ه وآل��ه َق َ
�ني
��الِ :إ َّن اهلل َب َع َث ِ
()2
ْ
��وق».
الر ْ َ
ِب َّ
حِ��ة َل ِبال ُع ُق ِ
كم��ا ان م��ن معان��ي اإلحس��ان
اليهم��ا ،ه��و حتم��ل اذاهم��ا وع��دم الرد

مبثله ،ففي حاالت كرب السن حيث
تكث��ر متطلباتهم��ا وحاجياتهم��ا،
عل��ى امل��رء ان يق��وم بتلبيته��ا مجيع��اً
{و
دومن��ا كل��ل او مل��ل ،ق��ال تع��اىلَ :
َقــى َر ُّب َ
ــك َأالَّ َت ْع ُبــدُ وا إِالَّ إِ َّيــا ُه
َو بِا ْلوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْحســان ًا إِ َّمــا َي ْب ُلغَــ َّن
ِ
ِ
ــر َأ َحدُ ُهــا َأ ْو ِك ُ
الهــا
عنْــدَ َك ا ْلك َ َ
َفــا َت ُق ْ
ف َو ال َتن َْه ْر ُهــا
ــل َلُــا ُأ ٍّ
َو ُق ْ
ــوالً كَريــا}( ،س��ورة
ــل َلُــا َق ْ
اإلس��راء  ،)23/يقول املرجع املدرس��ي
يف ه��ذا الص��دد:
«..ف��األب أو األم عندم��ا يك�بران
تتغ�ير حالتهم��ا النفس��ية فتك��ون
طلباتهم��ا حبي��ث ق��د ال يس��تطيع
االب��ن أن يوفره��ا هلما ،فعندئذ جيب
أال ُت��رد طلباتهم��ا وال يؤذي��ان ول��و
بكلمة (أُ ٍّف) وهي تعبري عن الضجر،
ب��ل عل��ى االب��ن أن جييبهم��ا بكلم��ات
تبع��ث األم��ل يف نفس��يهما وحتف��ظ
()3
هلم��ا كرامتهم��ا».

* اإلحسان اىل االرحام

وبع��د االبوي��ن ،يأت��ي ال��دور
لتقدي��م اإلحس��ان اىل االقرب�ين ،أي
اجملتم��ع الصغ�ير م��ن ح��ول االنس��ان
م��ن قراب��ة ،فعل��ى املؤم��ن ان يب�ني
عالقت��ه م��ع ه��ؤالء ايض��اً عل��ى نف��س
االس��س ال�تي بن��ى عالقت��ه بأبوي��ه،
اتباع
عالق��ة التفضي��ل والعط��اء ،دون ٍ
رف��ض وقطيع��ة.
اعم��ى ،او
ٍ
واإلحس��ان اىل االق��ارب يك��ون
بوصله��م يف خمتل��ف اجمل��االت ،ول��و
بش��ربة م��اء او الق��اء حتي��ة ،يق��ول
َ
ميثــاق
{و إِ ْذ َأ َخ ْذنــا
اهلل س��بحانهَ :
ِ
َّ
َبنــي إِ ْس َ
َ
ائيــل ال َت ْع ُبــدُ ون إال اللََّ َو
ِ
بِا ْلوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْحســان ًا َو ذي ا ْل ُق ْربــى
ِ
ســاكني َو ُقو ُلــوا
ى َو ا َْل
َو ا ْل َيتامــ 
ِ
َّــاس ُح ْســن ًا} (س��ورة البق��رة
لِلن
 ،)83/وق��ال عزوج��ل أيض��اً{ :إِ َّن اللََّ
ِ
إيتــاء
ــر بِا ْل َعــدْ ِل َو اإلحســان َو
َي ْأ ُم ُ
ِذي ا ْل ُق ْربــى}( .س��ورة النح��ل )90/
-------------

 -1انظــر «مــن هــدى القــرآن»  /ج
 - 9ص 174
« -2األصــول مــن الــكايف» /ص
 - 2ص .159
 -3املصــدر الســابق /ج - 4ص
430

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
31

اضاءات تدبرية

المجتمع الفاضل في القرآن الكريم
* أنور عزّالدين

استفحال
الطغيان لدى
االنسان ،وبلوغ
حالة الكرب والتعايل
على اآلخرين ،من
شأنها ان تؤدي
باالنسان للتجاوز
على احلرمات

لع��ل اهل��دف األبع��د واألمس��ى
للش��رائع اإلهلي��ة ،وال�تي اكتمل��ت
بالق��رآن الكري��م ،هو صن��ع اجملتمع
الفـــــــــ��اضل يف األمــــــــ��ة املتفوق��ة
واملتقدم��ة.
ميك��ن تص��ور هك��ذا جمتم��ع
اميان��ي حينم��ا تس��وده العالق��ات
االجيابي��ة واالخــــــــ�لاق الطيب��ة،
وآن��ذاك تنبث��ق س��لطة صاحل��ة،
ألن القاع��دة العقلي��ة به��ذا الص��دد
تؤك��د أن��ه «كيفم��ا تكون��وا ّ
ي��ول
عليك��م» ،ه��ذه الس��لطة الصاحل��ة
س��تعني اجملتم��ع عل��ى إستش��راف
احلق والتمس��ك بالصالح ووصوله

اىل اهل��دف املنش��ود،
{..وا ْل َب َلــدُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
يـ ُـر ُج َن َبا ُت ـ ُه بــإذن َر ِّبــه}
ـب َ ْ
ال َّط ِّيـ ُ
(س��ورة االع��راف آي��ة )58
وكان��ت االنطالق��ة العظيم��ة
م��ن الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل
عليه وآله ،عندما جاهد حق اجلهاد
يف سبيل صياغة االمة التوحيدية،
وال ت��زال تل��ك الصياغ��ة ت�تردد
اصداؤه��ا يف كل م��كان.
وم��ا عن��د املس��لمني م��ن نعم��ة
يف العص��ر الراه��ن ،إمن��ا ه��ي ش��عبة
م��ن تل��ك النعم��ة الك�برى.
يف «س��ورة الفرق��ان» اآليات من
(.)75 -67
حي��دد الق��رآن الكري��م ثالث��ة
أس��س وقي��م يق��وم عليه��ا اجملتم��ع

الفاض��ل والناج��ح:
* األساس االول:
النظام االقتصادي

مب��ا ان االقتص��اد يُع��د أح��د
اركان احلي��اة لــــــــ��دى الش��عوب
وال��دول ،ف��ان االس�لام يق��دم صورة
متكامل��ة لالقتص��اد الناج��ح ال��ذي
يك��ون في��ه الفــــــــ��رد واجملتم��ع يف
حببوح��ة م��ن العي��ش الكري��م ،وفق
القاعــــــــ��دة القرآني��ة{ :ال تظلمون
وال تظلمــون} ،والقــــــــــــــــ��اعدة
الفقهية( :ال ضرر وال ضرار) ومن
اب��رز مقومات االقتصاد الناجح ،هو
تكري��س ثقاف��ة اإلنف��اق ب�ين اف��راد
اجملتم��ع.

اضاءات تدبرية
واالنف��اق ال يُقص��د بالض��رورة
دائم��اً أعط��اء املبال��غ املالي��ة للفقراء،
إمن��ا ينص��رف اىل أبع��اد واس��عة
يف حي��اة الف��رد واجملتم��ع ،ل��ذا ج��اء
التنظي��م هل��ذه القيم��ة املقدس��ة
{وا َّل ِذيـ َن إِ َذا
م��ن خ�لال التقوي��مَ ..
َأ ْن َف ُقــوا َل ُي ْ ِ
ـروا َوك َ
َان
س ُفــوا َو َل ْ َي ْقـ ُ ُ
ْ
ـن َذلِـ َ
ـك َق َوا ًما}(.س��ورة الفرقان
َبـ ْ َ
آي��ة  )68ويب��دو ان ال حدود ش��رعية
مل��دى اإلس��راف واإلقت��ار يف أغل��ب
احل��االت ،ألن اهلل تعاىل ،جعل عقل
االنس��ان ه��و ال��ذي حي��دد طبيع��ة
اإلس��راف واإلقت��ار ،وه��ذه األهلي��ة
والق��درة عل��ى التقوي��م ُتع��د م��ن
صف��ات «عب��اد الرمح��ن» ال�تي جاءت
يف س��ياق اآلي��ات املب��اركات.
هنا يبدو اننا أمام عملية توازن
يف التصرف والس��لوك ،وفق ميزان
م��ن احلكمة ،فالتصرف احلكيم يف
مسألة العطاء يُعد من عوامل جناح
النظ��ام االقتصادي الس��ليم ،مبعنى
أن االس�لام يهدف اىل تربية الفرد
الص��احل يف أج��واء جمتم��ع ص��احل،
وضم��ن نظ��ام اقتص��ادي فاض��ل،
ألن مث��ل ه��ذا النظ��ام ه��و ال��ذي
يضم��ن حي��اة س��ليمة ،نظ��راً ألن
النظ��ام االقتص��ادي يؤث��ر مباش��رة
عل��ى حي��اة الف��رد واجملتم��ع ،حت��ى
أن كث�يراً م��ن تصرف��ات الف��رد يف
احل��رب والس�لام تع��ود يف حقيقته��ا
اىل اف��رازات النظ��ام االقتص��ادي.
فحينم��ا يستش��ري الطمــــــــ��ع
واالحت��كار والغــــــــ��ش وأكل امل��ال
احلرام ،من جهة ،ومن جهة اخرى
التط�� ّرف يف االنفــــــــ��اق لتحقي��ق
اه��داف غ�ير نبيل��ة ،الميك��ن تص��ور
حي��اة اجتماعي��ة هانئ��ة للناس ،وما
ه��ذا االضط��راب احلاص��ل يف ع��امل
االقتص��اد ،حي��ث الن��اس يف الع��امل،
ب�ين آكل ومأك��ول ،إال دلي��ل على
الفوض��ى والضي��اع.
* االساس الثاين :االنسان

هنال��ك عالق��ة ب�ين انته��اك
حرم��ات االنس��ان يف نفس��ه ومال��ه
وعرضه ،وبني الش��رك باهلل تعاىل..

ه��ذا م��ا تبين��ه لن��ا اآلي��ة الكرمي��ة يف
س��ياق احلدي��ث ع��ن مع��امل اجملتمع
الفاض��ل ،و"عب��اد اهلل" {ا َّل ِذيــ َن َل
َيدْ ُع َ
ــر َو َل
ــون َم َ
ــع اللَِّ إِ َلًــا َآ َخ َ
ِ
َي ْق ُت ُل َ
ــر َم
ــون النَّ ْف َ
ــس ا َّلتــي َح َّ
اللَُّ إِ َّل بِ َْ
ــق َو َل َي ْزن َ
ُــون َو َمــ ْن
ال ِّ
َي ْف َعـ ْـل َذلِـ َ
ـق َأ َثا ًمــا}( .س��ورة
ـك َي ْلـ َ
الفرق��ان آي��ة )68
ومــــــــ��ن الواض��ح أن االنس��ان
 يف ش��رع اهلل  -حم�ترم مهم��اكان عنص��ره ومذهب��ه وانتم��اؤه
اجلغرايف ،فاحلرمة سارية يف كل
االح��وال ،إال ان يعم��د ه��ذا االنس��ان
نفس��ه اىل انته��اك ه��ذه احلرم��ة،
فيك��ون عقاب��ه اس��تالب احلي��اة منه،
مبعن��ى أن احل��ق ه��و ال��ذي يش�� ّرع
م��دى حرم��ة احلي��اة والنف��س.
لك��ن كيف يؤدي الش��رك باهلل
اىل االن��زالق حن��و القت��ل واالعتداء
على االعراض واس��تالب االموال؟
رغــــــــ��م ختصي��ص القــــــــ��رآن
الكري��م آي��ات كث�يرة ج��داً ملوض��وع
الش��رك وعب��ادة غ�ير اهلل ،إال ان ه��ذا
املوض��وع مل حي��ظ بكب�ير اهتم��ام
م��ن قب��ل الدارس�ين والباحث�ين
يف الشــــــــ��أن القرآن��ي ،ذل��ك ألن
احل��كام الطغ��اة ،ال جي��دون حرج��اً
يف احلدي��ث ع��ن التوحي��د وع��ن
اجيابي��ات الدي��ن ،ولكنه��م يف الوقت
ذات��ه يتوقف��ون عن��د احلدي��ث ع��ن
احملرم��ات واحل��دود اإلهلي��ة ،ألنهم
يف احلقيق��ة ي��رون احلدي��ث يف
ّ
الش��ق الثان��ي مساس��اً بس��لطتهم
ومصاحله��م السياس��ية.
ج��اء يف احلدي��ث ع��ن االم��ام
الصادق ،عليه السالم« ،إن بين أمية
أطلق��وا للن��اس تعلي��م اإلمي��ان ،ومل
يطلق��وا تعلي��م الش��رك ،لك��ي أذا
()1
محلوه��م علي��ه مل يعرف��وه».
وهك��ذا كان معاوي��ة ينه��ى
الصحاب��ي اجللي��ل أب��ا ذر الغف��اري،
متس��ه عن��د
م��ن ت�لاوة اآلي��ة ال�تي ّ
قصره يف الش��ام ،فقد كان منهجه
مصداق��اً لآلي��ة الكرمية ال�تي تنهى
عــــــــ��ن اكتن��از الذه��ب والفض��ة،
وتهدي��د أولئ��ك الذي��ن الينفقونه��ا

يف س��بيل اهلل ،بع��ذاب ألي��م ..
وللحقيق��ة نق��ول :انن��ا مثقلون
بالثقافات الش��ركية اليت متيل بنا
اىل حتاش��ي احلدي��ث ع��ن الش��رك،
الن ه��ذا الن��وع م��ن احلدي��ث غالب��اً
مي��س افكارن��ا وبعض��اً م��ن
م��ا
ّ
ممارساتنا ،أما احلديث عن االميان
فلي��س في��ه ب��أس عندن��ا.
وه��ذا يُع��د ظاه��رة خط�يرة
يف الثقاف��ة العام��ة ،ب��ل ه��و س��بب
لعش��رات االحنراف��ات ال�تي ينزل��ق
حن��و البش��ر.
ولك��ن م��ا ه��و الش��رك؟ وم��ا ه��ي
حقيقته؟
واض��ح ان م��ن يس��جد للصن��م
مش��رك ،وم��ن يعتق��د بإل��ه م��ع اهلل
مش��رك أيض��اً ،وم��ن يؤم��ن بع��دم
الف��ارق ب�ين اخلال��ق واملخل��وق ،وأن
كليهم��ا أزل��ي ،فهو االخر مش��رك.
ث��م هنال��ك ش ٌ
��ي يص��اب ب��ه
��رك خف ّ
امل��رء اذا اعتم��د غ�ير اهلل ،أو م��ارس
الري��اء .وم��ن ذل��ك ايض��اً ،الطاع��ة
لغ�ير اهلل  ،ولغ�ير م��ن أم��ر ال��رب
بطاعت��ه ،كأن ان يس��ّلم االنس��ان
أمره لشيء ما أو قانون ما ،او حزب
ما.
باملقاب��ل؛ ق��د تك��ون الطاع��ة
امت��داداً لطاع��ة اهلل تع��اىل ،مث��ل
طاعة الرسول واألئمة املعصومني،
عليهم السالم ،ومن بعدهم العلماء
الرباني�ين والوالدي��ن .وال ري��ب أن
اكث��ر الب�لاء الذي ّ
حيل باملس��لمني
الي��وم ،ه��و بس��بب االسرتس��ال يف
طاع��ة غ�ير اهلل ،وال ف��رق ب�ين ان
يهج��ر امل��رء أوام��ر اهلل وتعاليم��ه
بداع��ي ه��وى النف��س م��ن جه��ة ،او
وتك�بر ،وب�ين االس��تجابة
غ��رور
ّ
��ال مغ��ر..
م
او
��ة
ط
ضاغ
��هوة
لش
ٍ
وه��ذا يقودن��ا اىل حقيق��ة؛
أن املس��ؤولية امللق��اة عل��ى عوات��ق
ق��ادة املس��لمني عظيم��ة ج��داً ،وه��ي
السعي لتطهري االمة من هذا النوع
م��ن الطاع��ة وااللت��زام ،ل��ذا ميكنن��ا
مالحظ��ة مصادي��ق اآلي��ة الكرمي��ة
اآلنف��ة الذك��ر؛ {ا َّل ِذيـ َن َل َيدْ ُع َ
ون
ــر ،}..يف العلم��اء
َم َ
ــع اللَِّ إِ َلًــا َآ َخ َ

حينما
يستشري الطمع
واالحتكار والغش
وأكل املال
احلرام ،من
جهة ،ومن
جهة اخرى
التطرف يف
ّ
االنفاق لتحقيق
اهداف غري نبيلة،
الميكن تصور
حياة اجتماعية
هانئة
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اضاءات تدبرية
والق��ادة الرس��اليني ،فه��ؤالء
اليري��دون التم��رد عل��ى النظ��ام
االجتماع��ي ،إمن��ا ال خيضع��ون هلذا
النظ��ام بص��ورة مطلق��ة.
يبق��ى الس��ؤال هن��ا؛ مل��اذا مجع��ت
اآلي��ة الكرمي��ة ،ه��ذه املوبق��ات
الث�لاث يف حزم��ة واح��دة؛ الش��رك،
القت��ل ،الزن��ى...؟
إن اس��تفحال الطغي��ان
ل��دى االنس��ان ،وبل��وغ حال��ة الك�بر
والتعال��ي على اآلخرين ،من ش��أنها
ان ت��ؤدي باالنس��ان التج��اوز عل��ى
احلرم��ات واحلق��وق .ه��ذا التج��اوز
رمب��ا ينص��رف عن��د البع��ض عل��ى
االعم��ال املش��ينة بش��كل مباش��ر.
فالقت��ل ل��ن يك��ون بالض��رورة
التصفي��ة اجلس��دية والقض��اء عل��ى
حي��اة انس��ان ،كم��ا الزنى ل��ن يكون
بالض��رورة انته��اك جس��د ام��رأة،
إمن��ا لالنته��اك مصادي��ق عدي��دة
يف واقعن��ا ،مث��ل قت��ل الش��خصية
والس��معة ،ودف��ع امل��رأة لفع��ل كل
ش��يء للحص��ول عل��ى فرص��ة عم��ل
ماس��ة هلا ،فتكون
او حتقي��ق حاج��ة ّ
نهب��اً للنظرات اخلائنة واملضايقات،
وم��ا أكث��ر م��ا نعاني ه��ذه الظاهرة
املؤس��فة يف جمتمعاتن��ا.

أهم صفة
ينبغي ان ّ
يتحلى
بها املؤمن يف
تربية ابنائه وأداء
دوره الرسايل يف
جمتمعه حتى
يكون إمامًا لهم،
هي صفة الصرب
ّ
والتأن ،وعدم
التسرع يف اتخاذ
املواقف مما
ميكن ان يضيع
فرص النمو
والتقدم

* االساس الثالث :الصرب

ضم��ن التسلس��ل يف اآلي��ات
الكرمي��ة ح��ول صف��ات «عب��اد
الرمح��ن» ،يأت��ي الص�بر ،ليك��ون
احملط��ة االخ�يرة خلط��وات يرفعه��ا
االنس��ان حن��و الف�لاح والس��مو عل��ى
صعي��د الف��رد واجملتم��ع ،وص��و ً
ال
اىل بن��اء اجملتمع الفاضلُ { .أو َل ِئ َك
ــروا
ي َ
ُْ
ــا َص َ ُ
ــز ْو َن ا ْل ُغ ْر َفــ َة بِ َ
وي َل َّقــو َن فِيهــا َ ِ
ت َّيــ ًة َو َس َ
ــا ًما}.
َ
َُ ْ
هذا الصرب يأتي بعد خطوة «التوبة»،
ِ
ِ
الــا َفإِ َّنـ ُه
{و َمـ ْن َتـ َ
َ
ـاب َو َعمـ َـل َص ً
ُــوب إِ َل اللَِّ َمتَا ًبــا} .وبع��د
َيت ُ
خط��وة احل��ذر م��ن «ش��هادة ال��زور»،
ِ
ــهدُ َ
ور
ون ُّ
{وا َّلذيــ َن َل َي ْش َ
َ
الــز َ
َوإِ َذا َمـ ُّـروا بِال َّل ْغـ ِ
ـو َمـ ُّـروا ِك َرا ًمــا}.
ومرحل��ة «البص�يرة االمياني��ة»،
ِ
ِ
ـم
َ
{وا َّلذيـ َن إِ َذا ُذ ِّكـ ُـروا بِ َآ َيــات َر ِّ ِبـ ْ

ِ
ــا َو ُع ْم َيانًــا}.
ــروا َع َل ْي َهــا ُص ًّ
َل ْ َي ُّ
ومرحلة «طل��ب الذرية الصاحلة»،
{وا َّل ِذيـ َن َي ُقو ُلـ َ
ـب َلنَــا
ـون َر َّبنَــا َهـ ْ
َ
ِمـ ْن َأ ْز َو ِ
اجنَــا َو ُذ ِّر َّياتِنَــا ُقـ َّـر َة َأ ْعـ ُ ٍ
ـن
ــن إِ َما ًمــا}.
اج َع ْلنَــا لِ ْل ُمت َِّق َ
َو ْ
املالح��ظ م��ن ه��ذه املراح��ل
واخلط��وات ال�تي ج��اءت بش��كل
متتاب��ع ،أنه��ا ترس��م لن��ا «خارط��ة
طري��ق» حن��و اجملتم��ع الفاض��ل
املتش��كل م��ن االف��راد الصاحل�ين.
كي��ف ؟
ان فط��رة االنس��ان تبق��ى فض��ا ًء
نق ّي��اً النع��كاس س��نن اهلل تع��اىل يف
خلق��ه عليه��ا ،وم��ن هن��ا فه��ي تظ��ل
تبح��ث ع��ن أمري��ن أساس�ين:
االول :التكام��ل والنم��و (جل��ب
املنفع��ة).
الثان��ي :جت ّن��ب االخط��ار (دف��ع
الض��رر).
إذ الف��رد يري��د النم��و ،ويف
الوقت نفس��ه ال يريد الضرر ،ولكن
كي��ف حيص��ل البش��ر عل��ى هذي��ن
املطلب�ين؟
ً
بالعم��ل والدع��اء مع��ا ..ف�ترى
املؤمن�ين ال يكتف��ون بالعم��ل واله��م
يكتف��ون بالدع��اء ،م��ن هن��ا ف��ان
جزاءه��م حتقي��ق كال املطلب�ين،
فه��م جي��زون «الغرف��ة» وجي��زون
بالتحي��ة والس�لام ي��وم القيام��ة.
أم��ا ال ُغرف��ة ،فه��ي البي��ت
الرفيع والكيان السامي .ومن حيث
الص��ورة املادي��ة ،ف��ان الغرف��ة ي��راد
به��ا ذل��ك البن��اء املش�� ّيد.
ولك��ن مل��اذا ُي��زى ه��ؤالء
الغرف��ة؟ وأي غرف��ة ه��ذه..؟
إنه��ا غرف��ة يف الدني��ا ،وغرف��ة
يف اآلخ��رة.
فأم��ا ال�تي يف الدني��ا ،فه��ي
مهب��ط الرمح��ة االهلي��ة ،وه��ي م��ن
الناحي��ة االجتماعي��ة متث��ل جممع
األس��رة املؤمن��ة ،ويب��دو ان ه��ذه
الغرف��ة ه��ي اس��تجابة لدعائه��م يف
{وا َّل ِذي َن َي ُقو ُلـ َ
ب
ـون َر َّبن َ
َاه ْ
الدني��اَ :
ِ
ِ
ِ
ــر َة
َلنَــا مــ ْن َأ ْز َواجنَــا َو ُذ ِّر َّياتنَــا ُق َّ
َأ ْع ُ ٍ
ــن}
واجلم��ع ه��ذا أح��د أوج��ه اهلب��ة

اإلهلي��ة املرج��وة ،الن��ه جتس��يد
مثال��ي للتسلس��ل االميان��ي.
أم��ا ال ُغرف��ة يف اآلخ��رة ،فه��ي
مقام س��ام جيتمع فيه ابناء األس��رة
االمياني��ة ب��إذن اهلل ،حي��ث يق��ول
ِ
ـم
تع��اىلَ :
{وا َّلذيـ َن َآ َمنُــوا َوا َّت َب َعت ُْهـ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ــم
ل ْقنَــا ب ْ
يــان أ ْ َ
ــم بإ َ
ُذ ِّر َّيت ُُه ْ
ـم  .}..وهك��ذا ف��ان دعوته��م
ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
يف الدني��ا باجتم��اع اس��رتهم عل��ى
التق��وى ،تتجس��د يف اآلخ��رة ايض��اً
حي��ث يلتئ��م الش��مل عل��ى مائ��دة
الرمح��ة اإلهلي��ة.
م��ن هن��ا نكتش��ف حقيق��ة
كب�يرة وهام��ة من الق��رآن الكريم؛
ب��أن الص�بر ،س��يد االخ�لاق وان��ه
املعي��ار االس��اس يف بن��اء االس��رة
الفاضل��ة ،ويف املب��ادرة اىل إمام��ة
املتق�ين ،ويف مواجه��ات التحدي��ات.
�بر
�بر عل��ى األذى ،وص ٌ
فالص�بر ،ص ٌ
رب على مواصلة
على الشهوات ،وص ٌ
العم��ل الص��احل.
وعلي��ه؛ ف��ان أه��م صف��ة ينبغ��ي
ان يتحّل��ى به��ا املؤم��ن يف تربي��ة
ابنائ��ه وأداء دوره الرس��الي يف
جمتمع��ه حت��ى يك��ون إمام��اً هل��م،
ه��ي صف��ة الص�بر والتأ ّن��ي ،وع��دم
التس��رع يف اختاذ املواقف مما ميكن
ان يضي��ع ف��رص النم��و والتق��دم.
ل��ذا ميك��ن الق��ول :ان قائ��د
االس��رة الناجح��ة ه��و قائ��د االم��ة
الناجح��ة ايض��اً ،اذ االس��رة ن��واة
اجملتم��ع ومنه��ا تنط��ق احلرك��ة
باجت��اه الدوائ��ر االجتماعي��ة
االكث��ر اتس��اعاً ،ولذل��ك حك��ى
ربن��ا تع��اىل ع��ن عب��اد الرمح��ن ،أن��ه
يدعون��ه ان تك��ون هل��م م��ن أزواجهم
وذرياته��م ق��رة أع�ين ،وأن جيعله��م
للمتق�ين إمام��ا ،ف��كأن االنس��ان
القائ��د يع��د اجملتم��ع كل��ه مبنزل��ة
أس��رته وعائلته ،وهذا ما حيتاج اىل
ص�بر وأن��اة وس��عة ص��در.
* مقتب��س م��ن كت��اب «بين��ات
م��ن فق��ه الق��رآن  -س��ورة الفرق��ان»
--------------( - )1األصــول مــن الــكايف:
ج 2ص415

* قاسم الكرعاوي

القــرآن الكريــم نــور ومــن يتمســك هبــذا النــور لــن يضل
أبــدا ،ومــن هنــا علينــا ان نفهــم ان القــرآن ليــس كســائر
الكتــب بــل هــو كالم اهلل املنــزل عــى نبينــا االكــرم حممــد،
صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،لــذا جيــب علينــا االهتــام بــه
والعمــل باحكامــه لنكــون اول مــن عمــل بالقــرآن العظيــم،
و أول مــن يطبقــه يف كل املجــاالت ،لنحظــى بالفوائــد
احلضاريــة العظيمــة.
مــن هنــا؛ نجــد ان اآليــات القرآنيــة واالحاديــث
والروايــات تؤكــد عــى تع ّلــم القــرآن والرجــوع اليــه يف كل
ٍ
ٍ
وكبــرة ،وليصبــح عندنــا جيــل ثقــايف واع مثقــف
صغــرة
ولكــي نتحصــن ونتســلح بالقــرآن واهدافــه وقيمــه وافــكاره
ونــوره الــذي ارســله اهلل عزوجــل اىل العــامل امجــع ليهتــدي
بــه ،وهــو مــا انــزل عــى الرســول األكــرم ،صــى اهلل عليــه
وآلــه ،لكــي خيــرج األمــة مــن الظــام اىل النــور ،بيــد أن
الواقــع الــذي نعيشــه نــراه بعيــد ًا بعــض الــيء عــن
القــرآن .وكــا نــرى اليــوم ونشــاهد مــدى عمــق
القــرآن وتأثــره عــى العــامل امجــع والــكل ينعــم
وهيتــدي بالقــرآن الكريــم إال الفئــة القليلــة التــى
انقلبــت عــى اعقاهبــا ومل هيتــدوا ومل يســتضيئوا
هبــذا النــور االهلــي.
نحــن نعلــم اننــا راحلــون والــذي يبقــى
مــن بعدنــا ذريتنــا ،لــذا نحــن مســؤولون عنهــم،
وهــذه املســؤولية تتمثــل يف أهــم مــا نورثــه هلــم،
وهــو القــرآن الكريــم ،وهــو الدســتور واملعجــزة
اخلالــدة ،وكــا جعــل نبــي اهلل إبراهيــم اخلليــل ،عليــه
الســام  ،التوحيــد تراثــ َا يف عقبــه ،أي اهنــم ورثــوا
االيــان والتوحيــد منــه ،يقــول تعــاىل{ :وجعلهــا كلمــة
باقيــة يف عقبــه لعلهــم يرجعــون}.
روي  ،عــن ســعد بــن معــاذ أن النبــي (ص) قــال:
«مــا مــن رجــل علــم ولــده القــرآن إال تــوج اهلل أبويــه يــوم
القيامــة بتــاج امللــك وكســيا حليتــن مل يــر النــاس مثلهــا».
لــذا جيــب ان نعلــم اجيالنــا واوالدنــا وافــاذ اكبادنــا
القــرآن الكريــم ،ونجعلهــم مــن املتمســكني بالقــرآن
والعاملــن بــه يف حياهتــم اليوميــة ،لكــي يكــون هلــم خارطــة
طريــق نحــو التقــدم يف اصــاح انفســهم أوالً و أهليهــم

وأقارهبــم واملجتمــع ايضــ َا .وذلــك مــن خــال اخلطــوات
التاليــة:
 -1أن نحبــب القــرآن إليهــم ،ونقربــه مــن نفوســهم،
باالســاليب املقبولــة مثــل الرتغيــب والتحفيــز ،فاهلديــة
التقديريــة والكلــات الطيبــة تــرك اثــر ًا طيبـ ًا يف نفــس الطفــل
وجتعلــه ينجــذب نحــو القــرآن الكريــم.
 -2الســعي للتعليــم يف الســنني األوىل مــن العمــر ،ثــم
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 منجذبـ ًا
اكثــر.
 -3تعليــم التد ّبــر يف آيــات اهلل ،وكيفيــة االســتفادة منهــا
،وحتويــل القــرآن يف أنظارهــم إىل بصــرة وعــرة يكرســوهنا يف
حياهتــم ويعــودون إليهــا يف كل وقــت وحــن.
أي ان نغــرس يف نفوســهم أمهيــة التدبــر يف القــرآن
الكريــم  ،انطالقــ ًا مــن قولــه تعــاىل{ :أفــا يتدبــرون
ـم
القــرآن أم عــى قلــوب أقفاهلــا} .بمعنــى ال يكــون هـ ّ
القــارئ الوصــول إىل آخــر الســورة أو يكــون هدفــه
التعمــق والوصــول إىل
القــراءة فقــط ،بــل جيــدر بــه
ّ
ذلــك اجلوهــر املقــدس والنــور الوضــاء الــذي
أودعــه اهلل يف كلامتــه وال ينســى ان يضــع
نصــب عينيــه احلديــث الرشيــف املــروي عــن
اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،حيــث قــال:
«لقــد جتــى اهلل خللقــه يف كالمــه ،ولكنهــم ال
يبــرون».
وهبــذه الطــرق وغريهــا نجعــل القــرآن الكريــم
مســتمر َا يف أعقابنــا ،فنضمــن عنــد ذلــك ســامتهم
املعنويــة واســتقامتهم وإيامهنــم ،ونضمــن ايضــ َا
خالصنــا مــن مســاءلة الــرب لنــا يــوم القيامــة ،إذ كلــا
قــرأ أوالدنــا كتــاب اهلل أو اســتفادوا أو أفــادوا منــه ،كان
لنــا يف ذلــك حســنات ،حتــى وإن كنــا قــد غادرنــا الدنيــا،
وكــا قــال رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآله« ،من سـ ّن ُســنة
حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل هبــا إىل يــوم القيامــة».
وهكــذا حيثنــا الرســول االكــرم ،عــى عمــل اخلــر و العلــم
والتعلــم واالهتــام بتشــجيع اوالدنــا للعمــل بالقــرآن والســنة
الرشيفــة  ،ويكونــوا مــن التالــن للقــرآن الكريــم واملتدبريــن
والعاملــن بــه.
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النهضة اإلصالحية
للحسين
وتجارب األنبياء
"عليه السالم"

* الشيخ ماجد الطريف

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

إن عملي��ة بن��اء اجملتم��ع املتكام��ل
ال تت��م إال ع��ن طري��ق جمموع��ة م��ن
اخلط��وات اإلصالحي��ة اليت تؤدي إىل
مس��ار صحي��ح ،ليص��ل إىل مرحل��ة
التكام��ل االنس��اني ال�تي أراده��ا الب��ارئ
ع�� ّز وج��ل لإلنس��ان .م��ن هن��ا جن��د
ض��رورة تواج��د املُصلـــــ��ح أو املرش��د
ال��ذي يُض��يء الطري��ق للمراح��ل
املطلوب��ة حن��و اإلص�لاح ،ويف نف��س
الوق��ت حتص�ين اجملتمع م��ن خماطر
اإلحنراف��ات .لذا م��ن حكمة اهلل تعاىل
و رمحت��ه عل��ى خملوقاته بأن ال خيلو
زم��ان من حجة عل��ى هذه اجملتمعات.
ق��ال أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام« :ال
ختل��و األرض م��ن قائ��م حبج��ة اهلل
إما ظاهر مشهورا وإما خائف مغمورا
لئ�لا تبط��ل حج��ج اهلل و بينات��ه» ،ل��ذا
من��ذ ن�بي اهلل آدم ،علي��ه الس�لام ،إىل
حتم��ل االنبي��اء أعب��اء
يومن��ا ه��ذاّ ،
الرس��االت اإلهلية  -اإلصالحية ،على

ط��ول الف�ترات الزمني��ة ال�تي عاش��ها
االنس��ان ،حتى ظهور اإلسالم على يد
الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
واس��تمرت املس�يرة بقي��ادة االمام علي
اب��ن أب��ي طال��ب ،علي��ه الس�لام ،ثم من
بعده ابناه احلس��ن ،واحلس�ين ،عليهما
الس�لام ،حي��ث ضح��ى االمام احلس�ين
بدم��ه ،وق��دم التضحي��ات العظيم��ة
لضم��ان اس��تمرارية مس�يرة اإلص�لاح
ال�تي بدأه��ا ج��ده املصطف��ى ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه.

* التواصل الرسايل يف املسرية

م��ن هن��ا نع��رف أن املس�يرة
اإلصالحي��ة ،ال�تي هل��ا مس��ة التغي�ير
الش��امل واملتكام��ل ،هل��ا ايض��اً صف��ة
الدميوم��ة والتواص��ل م��ع تعاق��ب
الزم��ن واالجي��ال ،ألنه��ا حتم��ل اهدافاً
انس��انية س��امية ،تري��د للبش��رية
مجع��اء اخل�ير والس��عادة واألم��ان ،ف�لا
خيتل��ف م��ا كان يري��ده الن�بي آدم
وم��ن بع��ده االنبي��اء العظ��ام ،عليه��م

الس�لام ،عما اراده النيب اخلامت ،واهل
بيته ،عليهم الس�لام ،من حيث جوهر
الرس��الة وغايته��ا النهائي��ة ،وه��ي بن��اء
اجملتم��ع واالنس��ان.
لق��د واجه��ت ث��ورة اإلم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،االحن��راف
ال��ذي ح��دث يف األم��ة اإلس�لامية بع��د
وف��اة الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل
عليه وآله ،إذ أصبحت غري قادرة على
التميي��ز ب�ين احل��ق و الباط��ل كم��ا
يق��ول ،علي��ه الس�لام:
«الن��اس عبي��د الدني��ا والدين لعق
عل��ى ألس��نتهم حيوطون��ه م��ا د ّرت
معايش��هم ف��إذا حمص��وا بالب�لاء ق��ل
الديان��ون» ،مبعن��ى أن��ه رمب��ا يتعام��ل
بع��ض الن��اس م��ع الدي��ن والقيم كما
يتعامل��ون مع املالب��س اليت يرتدونها،
يف أي وق��ت ش��اؤوا خيلعونه��ا
ويرمونه��ا بعي��داً ،إذا م��ا أصطدم��ت
م��ع مصاحله��م كم��ا يف قول��ه تع��اىل:
{و ِمــ َن الن ِ
َّــاس َمــ ْن َي ْع ُبــدُ اللََّ ع َ
َــى
َ
ح ٍ
ــر ا ْط َم َ
ــأ َّن
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 ،)11ل��ذا أراد ،علي��ه الس�لام ،م��ن خ�لال
نهضت��ه املبارك��ة أن يصل��ح اجملتم��ع
م��ن خ�لال الثّلة الطيب��ة والواعية من
اصحاب��ه ،وليكون��وا منوذج��اً حيت��ذى
ب��ه عل��ى م��ر االجي��ال ،ألن��ه ل��و صل��ح
الفرد صلح اجملتمع ،ومن خالل ذلك
يتمخ��ض الق��ادة الصاحل��ون.
و ل��و نظرن��ا إىل احل��ركات
اإلصالحية لألنبياء السابقني ،عليهم
الس�لام ،وايض��اً اىل حرك��ة االم��ام
احلس�ين ،عليه الس�لام ،لوجدنا حلقة
الوص��ل ونقط��ة االلتق��اء يف الفك��ر
واهل��دف ال��ذي نه��ض م��ن اجل��ه ،علي��ه
الس�لام ،وب�ين م��ا ق��ام به االنبي��اء ،مثل
ن��وح  ،وموس��ى  ،وحيي��ى  ،وإبراهي��م،
ه��ذا التواص��ل يبين��ه لن��ا االم��ام ،علي��ه
الس�لام ،م��ن خ�لال حديث��ه لعب��د اهلل
اب��ن عم��ر ،عن��د خروج��ه م��ن مك��ة
املكرمة« :يا عبد اهلل إن من هوان الدنيا
عل��ى اهلل أن رأس حيي��ى ب��ن زكري��ا
يه��دى لبغ��ي م��ن بغاي��ا ب�ني إس��رائيل
وأن رأس��ي يه��دى لبغ��ي م��ن بغاي��ا بين
أمي��ة» .ل��ذا الب��د م��ن التدقي��ق والتأ ّني
يف اختي��ار احلرك��ة اإلصالحي��ة قبل
االنضم��ام اليه��ا والعم��ل ضمنه��ا ،وق��د
أك��د لن��ا االم��ام ،علي��ه الس�لام ،مب��دأ
احلري��ة يف االختي��ار بعق��ل وحكم��ة،
حيث قال« :إن مل يكن لكم دين فكونوا
أح��راراً يف دنياك��م ،»..فق��د خل��ق اهلل
اإلنس��ان ح��راً وعب��داً هلل ،ولي��س عب��داً
لنظريه االنس��ان ،وبذلك يكون جديراً
خبالفة اهلل يف األرض ،أو ً
ال؛ ثم نكون
جديري��ن بالعم��ل عل��ى تطبي��ق س��نن
اهلل يف أرض��ه ب��أن نأم��ر باملع��روف
وننه��ى ع��ن املنك��ر ثاني��اً.

* مسؤولية اإلصالح ،مجاعية

انطالق��اً م��ن احلدي��ث الش��ريف:
«املؤم��ن م��رآة أخي��ه املؤم��ن» .جدي�� ٌر
بن��ا أن نطب��ق ق��ول رس��ول اهلل ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه« :كلك��م راع وكلك��م
مس��ؤول ع��ن رعيت��ه» ،ف��األب مس��ؤول
ع��ن بيت��ه ،واملعل��م مس��ؤول ع��ن
تالمذت��ه ،واملدير مس��ؤول ع��ن إدارته،
واحلاك��م مس��ؤول ع��ن ش��عبه وم��ا
أئتمن��ه علي��ه ،وهك��ذا س��ائر الدوائ��ر
املش��كلة للمجتم��ع والدول��ة ،كم��ا ان

املس��ؤولية تك��ون خاص��ة عل��ى علم��اء
الدي��ن وابن��اء احل��وزة العلمي��ة ب��ان
يكونوا خري مبلغني للشريعة اإلهلية،
ويكون��وا مص��داق اآلي��ة الكرمي��ة على
لس��ان نبين��ا األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه:
ــال ِ
ُ
ُــم ِر َس َ
ِّ
ُ
ت َر ِّب
ك
غ
ل
ب
أ
{
َ
ْ
ِ
ــح َأ ِمــنٌ }( .س��ورة
ُــم نَاص ٌ
َو َأنَــا َلك ْ
األع��راف )68/
وهنال��ك العدي��د م��ن اآلي��ات
القرآني��ة ال�تي تؤك��د وج��وب الدع��وة
إىل اهلل تب��ارك وتع��اىل:
الكْمـ ِ
ـك بِ ِْ
{ا ْد ُع إِ َل َســبِ ِ
َ
ـة
يل َر ِّبـ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ــم با َّلتــي
َوا َْل ْوع َظــة ْ َ
ال َســنَة َو َجاد ْل ُ ْ
ِ
ــي َأ ْح َســ ُن إِ َّن َر َّب َ
ــم
ــك ُه َ
ــو َأ ْع َل ُ
ه َ
ِ
ِ
ـم
بِ َم ـ ْن َضـ َّـل َع ـ ْن َســبِيله َو ُهـ َ
ـو َأ ْع َلـ ُ
بِا ُْل ْهت َِدي ـ َن}( ،س��ورة النح��ل  ،)26/أي
أن وجوب حكم الدعوة على الرس��ول،
صلى اهلل عليه وآله ،من حيث االحكام
العام��ة ال اخلاص��ة ويتع��دى الوج��وب
إىل املؤمن�ين الذي��ن اتبع��وه و آمن��وا
برس��الته االس�لامية كم��ا يف اآليتني
ـك َعـن َآي ِ
{و َل َي ُصدُّ َّنـ َ
ات
ْ َ
التاليت�ينَ :
ِ
َ
ــت إِ َل ْي َ
ــك َوا ْد ُع إِ َل
ل
ْز
اللَِّ َب ْعــدَ إِ ْذ ُأن
ْ
ِ
ِ
ِ
َر ِّبـ َ
ـك َو َل َتكُو َن ـ َّن م ـ َن ا ُْل ْشكــنَ }،
{و ْل َتكُــ ْن
و
،)87/
��ص
ص
الق
��ورة
(س
َ
ِ
ــرِ
ِ
ُ
ْ
َ
ٌ
َ
ُــم أ َّمــة َيدْ عُــون إل الَ ْ
منْك ْ
ِ
ــو َن ع ِ
ــر َ
َــن
ــروف َو َين َْه ْ
ون بِا َْل ْع ُ
َو َي ْأ ُم ُ
ِ
ِ
ا ُْلنْك ِ
ــم ا ُْل ْفل ُح َ
َــر َو ُأو َلئ َ
ــون}.
ــك ُه ُ
(س��ورة آل عم��ران )104/
نس��تدل م��ن ذل��ك أن نك��ون
عل��ى ق��در املس��ؤولية جت��اه ش��عبنا
وأمتن��ا ،وحتدي��داً الش��عب العراق��ي
ال��ذي تتكال��ب علي��ه الف�تن السياس��ية
والفكري��ة ،م��ن كل ناحي��ة ،وهنال��ك
الي��وم ،حم��اوالت مس��تميتة لدف��ع
اجملتم��ع حن��و االحن��راف ع��ن ثقافت��ه
وهويت��ه ،ورمب��ا إعادت��ه اىل عه��د
«معاوية» و «يزيد» اللذين حاوال تغيري
مع��امل الدي��ن وتفريغ��ه م��ن حمت��واه،
وتقدمي��ه للناس قش��وراً وظواهر دون
حمت��وى وبرام��ج عملي��ة.

* الصرب والتحدي

إن املض��ي قدم��اً يف طري��ق
اإلص�لاح ل��ن يك��ون مفروش��اً بال��ورود
وال يقف امامنا املصفقون واملشجعون،
إمنا هنالك عقبات ومشاكل البد من
حتديها واجتيازها ،وهو ما فعله النيب
ن��وح ،والن�بي إبراهيم ،وس��ائر االنبياء،

عليه��م الس�لام .علم��اً أن الزم��ان الذي
عاص��ره الن�بي ابراهي��م ،خيتل��ف
ع��ن زم��ن بقي��ة األنبي��اء ،إذ كان��ت
هن��اك دول��ة ،وحكوم��ة وقض��اء وجنود
وضرائ��ب ،وأن��ه ،علي��ه الس�لام ،دخ��ل
يف ص��راع ميدان��ي م��ع نظ��ام سياس��ي
متكام��ل ،لكن��ه حتم��ل مس��ؤولية
اإلصـــــــ�لاح يف أمت��ه ،حت��ى وص��ل
باحلرك��ة اإلصالحي��ة إىل مرحل��ة
��ال مث��ل
��اغ ومتع ٍ
التص��دّي حلاك��م ط ٍ
من��رود ،ومل يك��ن ل��ه مع�ين غ�ير اهلل
عز وجل ،فكان أن منحه تعاىل وساماً
عظيم��اً ب��أن ق��ال عن��ه:
ِ
ِ
ُ
يــم ك َ
َان أ َّمــ ًة َقانتًــا
{إِ َّن إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ــك مــ َن ا ُْل ْ ِ
لَِّ َحنِي ًفــا َو َل ْ َي ُ
شكــن}،
(س��ورة النح��ل  ،)120/مبعن��ى أن��ه مل
يكن فرداً عادياً ،إمنا م ّثل أمة بكاملها
يف االه��داف العظيم��ة والكب�يرة
ال�تي حيمله��ا ويف مقدمته��ا تكري��س
التوحي��د يف ثقاف��ة االنس��ان آن��ذاك.
وهك��ذا فع��ل ن�بي اهلل موس��ى،
علي��ه الس�لام{ ،إ ْذ نــاداه رب ـه بِا ْلـ ِ
ـواد
ُ َ ُّ ُ
ا ُْل َقــدَّ ِ
ـب إِىل فِ ْرع َْو َن
ـوى * ا ْذ َهـ ْ
س ُطـ ً
إِنَّــ ُه َطغــى}( ،س��ورة النازع��ات ،)16/
فص��دع باألم��ر االهل��ي وتوج��ه لتغي�ير
جمتم��ع يعب��د انس��اناً م��ن دون اهلل
تع��اىل ،وحيول��ه اىل جمتم��ع يتقي��د
بالشرائع اإلهلية اليت أنزهلا عليه اهلل
تع��اىل:
ِ
َ
ـواح ِمـ ْن كُلِّ
ْ
َ
{و َك َت ْبنــا لـ ُه ف األلـ ِ
َ
ش ٍء َم ْو ِع َظــ ًة َو َت ْف ِصيــ ً
ش ٍء
ا لِــك ُِّل َْ
َ ْ
ِ
ـك َي ْأ ُخـ ُ
ُ
ْ
َف ُ
ـو ٍة َو ْأ ُمـ ْـر َق ْو َمـ َ
ـذوا
ـ
ق
ب
ـا
ـ
ه
ذ
خ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
دار الفاســقنيَ }،
بِ َأ ْح َســنها َســأريك ُْم َ
(س��ورة االع��راف  ،)145/بي��د أن��ه واج��ه
التم��رد والعصي��ان م��ن قوم��ه الذي��ن
جناهم اهلل من ظلم فرعون ودمويته،
وذلك بس��بب ضعف اميانهم وميوهلم
اىل ح��ب الذات والش��هوات.
م��ن هن��ا جن��د أن نهض��ة اإلم��ام
احلس�ين،عليه الس�لام ،تع��د انطالق��ة
جدي��دة ،م��ن خ�لال اس��تفادته م��ن
جت��ارب األنبي��اء الس��ابقني ،وس��تبقى
مع��امل ه��ذه النهض��ة االنس��انية -
الرس��الية ،تض��يء لنا طريق اإلصالح
لألجي��ال القادمة ،مم��ا يدعونا للعمل
مبزيد من التعاون والتعاضد ملواصلة
م��ا انته��ى الي��ه س��يد الش��هداء ،علي��ه
الس�لام.
---------------* طالب يف احلوزة العلمية

هنالك
حماوالت
مستميتة اليوم
لدفع املجتمع
نحو االنحراف عن
ثقافته وهويته،
ورمبا إعادته اىل
عهد «معاوية»
و «يزيد» اللذين
حاوال تغيري معامل
الدين وتفريغه
من حمتواه
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العنف في المدارس ..بين
األسباب والعالج
عدم وضوح
القوانني التي
حتدد طريقة
تعامل املعلم مع
الطالب ،اىل جانب
مشاكل املباين،
وزحمة التالميذ
يف الصف،
وغريها ،تشكل
حزمة
من العوامل
املؤدية اىل بروز
حاالت العنف
املدرسي

العن���ف ،كمفه���وم وممارس���ة،
ُيع���د نقيض���اً صارخ���اً ملفه���وم الرتبي���ة،
فه���و مدعاة هلدر الكرامة اإلنس���انية،
ألنه يقوم على إلغاء اآلخر وتصغريه
واحل ّ
���ط م���ن قيمت���ه اإلنس���انية ال�ت�ي
وهبه���ا اهلل ،وأقره���ا يف كتابه اجمليد:
{و َل َق ــدْ ك ََّر ْمنَ ــا َبنِ ــي َآ َد َم} (س���ورة
َ
اإلس���راء .)70/
وبالتال���ي يو ّل���د إحساس���اً بع���دم
الثق���ة وتد ّني���اً يف مس���توى ال���ذات،
وتكوين مفهوم سليب جتاه اآلخرين.
ومــــــــــــــــــ���ن أخط���ر االف���رازات
واالنعكاس���ات م���ا نش���هده يف امل���دارس،
وحتدي���داً يف العالق���ة ب�ي�ن املعل���م
يف املرحل���ة االبتدائي���ة والتلمي���ذ.
فعملي���ة الض���رب بالعصا او غريها ،ال
تتماشى  -بأي حال من االحوال -مع
أبس���ط حق���وق الطال���ب ،وه���ي حري���ة
التعب�ي�ر ع���ن ال���ذات ،وت���ؤدي اىل قت���ل
الشخصية وما فيها من بذور االبداع
واالجته���اد وال���ذكاء ،وع���اد ًة م���ا يت���م
تربي���ر ه���ذا الس���لوك بش���عار «الرتبية»
واحلف���اظ عل���ى س���لوك الطال���ب م���ن

االحن���راف.
وملعرف���ة خلفي���ة ه���ذه الظاه���رة
القدمي���ة  -اجلدي���دة ،والوق���وف عل���ى
االس���باب والعوام���ل ،الس���يما وحن���ن
نناق���ش االم���ر يف الع���راق ،فه���ذه
الظاه���رة هل���ا امت���دادات يف عدي���د
بالدن���ا االس�ل�امية -لألس���ف ، -الب���د
م���ن معرف���ة حقيق���ة هام���ة ،وه���ي
ان الش���عب العراق���ي م��� ّر بظ���روف
اقتصادي���ة واجتماعي���ة ،رمب���ا تك���ون
اس���تثنائية يف تارخي���ه ،حي���ث ع���اش
القسوة املفرطة من النظام احلاكم،
يُض���اف اليه���ا سياس���ة التنكي���ل
والتجوي���ع وتس���قيط الش���خصية،
خ�ل�ال س�ن�ي التس���عينات املعروف���ة
بس���نوات احلص���ار االقتص���ادي.
ه���ذا الواق���ع تراف���ق م���ع ظاه���رة
قائمة باألساس يف اجملتمع العراقي،
وه���ي الس���لطة الذكوري���ة الفائق���ة،
االم���ر ال���ذي ع���زز واق���ع العن���ف
والقس���وة يف امل���دارس ،فن���رى  -عل���ى
س���بيل املث���ال -أن اس���تخدام العن���ف
م���ن قب���ل األخ االك�ب�ر أو األب ه���و

أم���ر مب���اح ،ب���ل ومس���موح ب���ه يف إط���ار
املعاي�ي�ر ال ُعرفي���ة ،وحس���ب النظري���ة
النفس���ية -االجتماعية ،فإن اإلنس���ان
يك���ون عنيف���اً عندم���ا يتواج���د يف
جمتم���ع ،يع���د العن���ف س���لوكاً مباح���اً
ومس���موحاً ومتفق���اً علي���ه .وه���ذا
الس���لوك ي�ت�رك أث���ره عل���ى الصغ�ي�ر،
وه���و الطال���ب ،كم���ا ميك���ن ان ت�ت�رك
أثره���ا عل���ى الكب�ي�ر ،وه���و املعل���م.
وبذل���ك تك���ون املدرس���ة ه���ي
���ح التعب�ي�ر -ملختل���ف
���ب  -إن ص ّ
املص ّ
افرازات العنف والقسوة من اجملتمع
واألس���رة .فيأت���ي الط�ل�اب املٌع ّنف���ون
م���ن قب���ل األه���ل ،ورمب���ا م���ن اجملتم���ع
احملي���ط به���م ،إىل املدرس���ة ،وه���م
مش���حونون م���ن الناحي���ة النفس���ية،
فرمب���ا يك���ون احت���كاك بس���يط بين���ه
وب�ي�ن املعل���م او بين���ه وبني زميل له يف
املدرس���ة ،كافي���اً ألن ينفج���ر غضب���اً
وعنف���اً ،مم���ا يوج���د حال���ة عدواني���ة
داخ���ل املدرس���ة ،فيدف���ع املعل���م الختاذ
اج���راءات مماثل���ة للس���يطرة عل���ى
الوض���ع ،وكب���ح مج���اح الطف���ل

مجتمع
العني���ف ،رمب���ا للمحافظ���ة عل���ى
اهل���دوء واألم���ن داخ���ل املدرس���ة.
وهن���اك م���ن يعتق���د أن اس���لوب
الل�ي�ن وافس���اح اجمل���ال بش���كل مف���رط،
رمب���ا يش���جع الطف���ل املتطب���ع اساس���اً
عل���ى العن���ف وع���دم االح�ت�رام ،ألن
يتم���ادى يف س���لوكه املنح���رف،
فيس���تغل احلال���ة اجلدي���دة ،ويفرض
ش���خصيته الش���اذة وس���لوكه الش���ائن
عل���ى اجلميع .باملقاب���ل هنالك اعتقاد
آخ���ر ،ب���أن تش���ديد املعل���م الوط���أة
عل���ى الط�ل�اب ،ورد العن���ف بعن���ف
أش���د ،يؤك���د هل���م أنه���م «أش���رار» ال
ينف���ع معه���م إال العص���ا ،مم���ا يوق���ع
املعل���م يف مط���ب العن���ف والعن���ف
املض���اد ،فه���و رمب���ا خيتص���ر عل���ى
نفس���ه اجله���د والتع���ب ،وحماول���ة
اس���تيعاب احل���االت النفس���ية املتأزم���ة
للط�ل�اب ،وإصالحه���ا بالق���در املمكن،
ويس���تعيض بذل���ك بالعص���ا والعق���اب
الس���ريع.

* كيفية احلد من
ظاهرة العنف املدريس

م���ن املف�ت�رض أن تك���ون
املدرس���ة إح���دى عوام���ل التنش���ئة
االجتماعي���ة ،حي���ث ي���وكل إليه���ا
اجملتم���ع مس���ؤولية حتقي���ق أهداف���ه،
بتعلي���م وإع���داد الق���درات العلمي���ة،
وفق منهج تربوي متفق عليه ،كما
تنظم العادات والسلوك لدى الطالب
ليسري يف طريق النمو والتكامل ،إىل
جان���ب مهام التعليم والتأهيل حس���ب
برام���ج نظري���ة وعملي���ة معين���ة.
وم���ن خ�ل�ال املدرس���ة يتش���كل
أيض���ا وع���ي اإلنس���ان االجتماع���ي
والســـــــ���ياسي ،و يكتس���ب التلمي���ذ
امله���ارات والق���درات ملزاول���ة نش���اطه
االقتص���ادي ،ب���ل وأكث���ر م���ن ذل���ك
يتش���كل م���ن خ�ل�ال التعلي���م أب���رز
مالم���ح اجملتم���ع وتتح���دد مكانت���ه يف
الس���لم احلض���اري .ل���ذا جي���ب علين���ا
نش���ر ثقاف���ة التس���امح ونب���ذ العن���ف،
فه���و الدلي���ل االس���اس عل���ى وج���ود
القابلي���ة للنم���و والتط���ور.
والع���راق ،يف الوق���ت احلاض���ر،
يعي���ش فرص���ة رمبا تكون اس���تثنائية
للنم���و والتط���ور ،بعد ان جتاوز حقبة

الديكتاتوري���ة والقس���وة املنظم���ة م���ن
قب���ل الس���لطة البائ���دة ،حي���ث كان���ت
ثقاف���ة العن���ف ه���ي س���يدة املوق���ف،
وكان���ت مهيمن���ة عل���ى الطال���ب
وأس���رته ،كم���ا كان���ت كذل���ك عل���ى
املعل���م وبيئت���ه ايض���اً .فكن���ا نالح���ظ
م���ن بع���ض املعلم�ي�ن آن���ذاك ،ممارس���ة
الضغ���ط عل���ى الطال���ب املش���اكس
لدفع���ه حن���و مغ���ادرة املدرس���ة
والتخل���ص من���ه نهائي���اً .وبه���ذه
الطريق���ة يك���ون امام���ه امل���وت اآلخ���ر
وه���و اخلدم���ة اإللزامي���ة وخ���وض
املعارك ودخول عامل العسكر املتشدد
ال���ذي حيم���ل كل معان���ي القس���وة
والعن���ف.
تل���ك الف�ت�رة واحلقب���ة ،زال���ت
وانته���ت ،وحن���ن الي���وم ق���د دخلن���ا
الق���رن الواح���د والعش���رين ،حي���ث
تط���وي الش���عوب مراح���ل التط���ور
والتق���دم ،لي���س فق���ط عل���ى الصعي���د
العلم���ي ،امن���ا على الصعيد االنس���اني
ايض���اً ،حي���ث نش���هد تط���ور «التنمي���ة
البش���رية» بش���كل مذه���ل يف ال���دول
املتقدم���ة ،وه���ذا م���ا يدفعن���ا للتفك�ي�ر
اجل���دّي بفتح ورش���ات عم���ل  ،وتهيئة
ف���رص ول���و بس���يطة الختب���ار املواه���ب
والطاق���ات ،ه���ذا اىل جان���ب إج���راء
لق���اءات دوري���ة مع الوالدي���ن للتداول
يف أم���ر أس���اليب و وس���ائل التنش���ئة
الس���ليمة ال�ت�ي ترك���ز عل���ى من���ح
الطف���ل مس���احة م���ن حري���ة التفك�ي�ر
وإب���داء ال���رأي والرتكي���ز عل���ى
اجلوان���ب اإلجيابي���ة يف ش���خصيته،
واالتف���اق عل���ى خ���ط واح���د م���ن
التعام���ل م���ع الطف���ل ،وه���و اخل���ط
ال���ذي حيم���ل مف���ردات االح�ت�رام
املتب���ادل والعف���و والتس���امح.
مبعن���ى ،أنن���ا ام���ام مس���ؤولية
مش�ت�ركة ،ب�ي�ن األس���رة وال���كادر
التعليم���ي يف املدرس���ة ،حبي���ث يك���ون
هنال���ك جه���د مش�ت�رك واهتم���ام م���ن
اجلمي���ع يف تربي���ة جي���ل متعل���م و
واع���د ،بعي���د ع���ن أي ن���وع م���ن ان���واع
العق���د النفس���ية .أم���ا اذا حص���ل ن���وع
من التصرف الش���اذ ،الس���يما من قبل
املعلم أزاء التلميذ ،فان املعاجلة جيب
ان تك���ون بالتأن���ي واهل���دوء ،وع���دم
االسرتس���ال يف التهج���م واط�ل�اق

االح���كام الس���ريعة ،وه���ذا م���ا حيص���ل
دائم���اً عندم���ا يت���م تس���ريب مقاط���ع
فيدي���و حل���االت ض���رب عنيف���ة داخ���ل
املدرس���ة ،كان آخره���ا مقط���ع ذل���ك
املعلم الذي يضرب عدداً من الطالب
الواح���د بع���د اآلخ���ر ،بش���كل ق���اس
وعني���ف ،وق���د أث���ار املقط���ع املنش���ور
عل���ى صفحات التواص���ل االجتماعي،
ردود افع���ال عنيف���ة باملقاب���ل .يف كل
االح���وال ،عندما يش���اهد الطفل هكذا
اس���لوب من املعلم ،فانه قطعاً س���يفقد
مشاعره االجيابية أزاء املعلم ،ويعده
الع���دو الل���دود والش���خص املنتق���م،
ولي���س كم���ا يصوره ل���ه البعض بأنه
االب االصغ���ر ل���ه.
وبغ���ض النظ���ر ع���ن امل���كان او
البلد الذي حصلت فيه هذه احلادثة
املريع���ة وه���ي ل���ن تكون االخ�ي�رة ،فان
املطل���وب معاجل���ة املوض���وع بعي���داً عن
ردود الفعل واستباق االمور ،واطالق
االح���كام الش���ديدة ،ال�ت�ي م���ن ش���أنه
تعقي���د الوض���ع اكث���ر ،فحت���ى بع���ض
املعلمني الذين يرون يف املقطع عنفاً
مفرطاً ووحشياً ،فانهم يربرون ذلك
باحلال���ة املزري���ة ال�ت�ي يواجهونه���ا من
الط�ل�اب وأمناط تربيتهم  ،وكذلك
وض���ع املدرس���ة ،والع���دد الكب�ي�ر ال���ذي
يضم���ه الص���ف الواح���د ،ليص���ل احياناً
اىل اربعني طالباً ،مما جيعل سيطرة
املعل���م عملي���ة صعب���ة وتدفعه الختاذ
اج���راءات انفعالي���ة .ول���و أن ه���ذا
التربي���ر ل���ن يك���ون مقب���و ً
ال ب���أي ح���ال،
فحت���ى ل���و ارتك���ب الطال���ب الصغ�ي�ر
عم ً
�ل�ا مش���يناً مث���ل التدخ�ي�ن او تداول
ص���ور خمّل���ة ب���اآلداب العام���ة ،اضافة
اىل الس���لوك العدواني ب�ي�ن التالميذ،
فم���ن الس���هل ج���داً اس���تدعاء الوالدي���ن
الصطح���اب ابنهم���ا ليغ���ادر املدرس���ة
نهائي���اً وينته���ي كل ش���يء به���دوء.
ان ع���دم وض���وح القوان�ي�ن ال�ت�ي
حت���دد طريق���ة تعام���ل املعل���م م���ع
الطال���ب ،جتع���ل الطال���ب يف ح�ي�رة
م���ن أم���ره ،ف�ل�ا يع���رف حقوق���ه وال
واجبات���ه ،اىل جان���ب مش���اكل املبان���ي
وزمح���ة التالمي���ذ يف الصف الصغري،
و غريه���ا ،تش���كل حزم���ة م���ن العوام���ل
املؤدي���ة اىل ب���روز ح���االت العن���ف يف
امل���دارس.

هناك من
يعتقد أن اسلوب
اللني وافساح
املجال بشكل
مفرط ،رمبا
يشجع الطفل
املتطبع اساسًا
على العنف
وعدم االحرتام،
ألن يتمادى يف
سلوكه
املنحرف
39

مجتمع

التواضع
والطريق
الى
المعالي

* كريم املوسوي

من سرية
علمائنا االفاضل
جند اغلبهم
حينما تسأله عن
وضعه ال يصف
نفسه بالعامل،
إمنا يقول بأين
مازلت متعلمًا،
وهذه هي
احلقيقة الكرب

الن��اس خي�يرون ب�ين الدني��ا
واآلخرة،فل��كل واحد منهم أن خيتار
الدني��ا،أو خيت��ار اآلخرة،وليس ألحد
أن خيت��ار االثن�ين مع��اً فه��ذا أم�� ٌر
ال يعق��ل ويس��تحيل حصول��ه واذا
رأيت��م أناس��اَ مؤمن�ين ومتنعم�ين يف
الدنيا،فه��ؤالء مل خيت��اروا يف الواق��ع
الدني��ا واآلخرة،امن��ا ه��م اخت��اروا
اآلخ��رة وبع��د ابت�لاءات وامتحان��ات
أعطاه��م اهلل س��بحانه وتع��اىل الدني��ا
اىل جن��ب اآلخ��رة .
الس��ؤال ه��و :م��ن خيت��ار اآلخ��رة
عل��ى الدنيا؟
العاق��ل ه��و ال��ذي خيت��ار اآلخ��رة
عل��ى الدني��ا ،بع��د إمي��ان وتصدي��ق
مب��ا س��يحدث ل��ه يف الع��امل اآلخ��ر،
أم��ا أصح��اب العق��ول الضعيف��ة فه��م
خيت��ارون الدني��ا ألن ش��هواتها مع��دة

وتراه��ا الع�ين ومل يلمس��وا ش��يئاً م��ن
اآلخ��رة س��وى الرواي��ات واألحادي��ث
واآلي��ات ال�تي نزل��ت به��ذا الش��أن.
فه��ل يس��تبدلوا ش��هوة حاض��رة
بث��واب مؤج��ل مل تتيق��ن قلوبه��م م��ن
احلص��ول علي��ه ؟!
املس��ألة كلها ختضع حلس��ابات
ومع��ادالت دقيقه،فأه��ل الدني��ا مث�لا
يس��تهزئون بأه��ل اآلخ��رة ويقول��ون
هلم :أنتم تتبعون أنفسكم،ومتارسون
األعم��ال العبادية،وق��د ال حتصل��ون
عل��ى ش��يء ،ال يف الدني��ا وال يف أي
ع��امل آخ��ر !..فم��ا ه��و الدلي��ل عل��ى
وج��ود الع��امل اآلخ��ر؟ وم��ن ال��ذي
خ��رج م��ن ق�بره ُمدم��ى أو معذب��اً؟!
 كم��ا ي��ردد البع��ض -والعش��راتم��ن أحادي��ث التش��كيك والتجدي��ف
حبقيقة اآلخرة ،ورمبا تكون بعضها
عل��ى س��بيل الته ّك��م وامل��زاح .
باملنط��ق الس��طحي والبس��يط،

رمبا يقول البعض :أن احلق مع أهل
الدنيا،ألنه��م عل��ى األق��ل حيصل��ون
عل��ى املكس��ب الدنيوي،بينم��ا املكس��ب
األخ��روي غ�ير مضم��ون ،وغ�ير
أكي��د ألغل��ب الناس،فم��ا الس��بب أن
خيس��ر امل��رء ل��ذة حاض��رة م��ن أج��ل
ل��ذة مؤجلة موج��ودة فقط يف الكتب
الس��ماوية وكتب األدعية وغريها؟!
وكم��ا أس��لفنا ف��ان االختي��ار
عس�ير ،وأن الذي��ن خيت��ارون اآلخ��رة
ه��م العقالء،ألنه��م يف الواق��ع الب��د
أن مي��روا جبمي��ع املراح��ل العقلي��ة
حت��ى يصل��وا اىل درج��ة اليق�ين يف
اميانهم،فباليق�ين يس��تطيعون رؤي��ة
اجلن��ة والنار،وباليق�ين ي��رون املوت��ى
وه��م منعم��ون أو معذبون،وباليق�ين
ينظ��رون اىل اآلخ��رة واىل منازهل��ا
وعوامله��ا ،وباليق�ين ه��م يعب��دون
اهلل ح��ق العب��ادة ،وباليق�ين يعمل��ون
الصاحل��ات ،وباليق�ين جياه��دون،
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وباليق�ين يضح��ون بأنفس��هم يف
س��بيل اهلل .ق��د يك��ون مفهوم��ا أن
يناض��ل االنس��ان م��ن أج��ل مب��ادئ
االس�لام وقيم��ه اخل�يرة ،فف��ي ذل��ك
مصلح��ة ل��ه وألمته،يفع��ل ذل��ك
ألن��ه وص��ل اىل درج��ة اليق�ين بوجود
اآلخرة ونعيمها مع عدم قدرته على
رؤيته��ا .فوج��ود اآلخ��رة واحلس��اب
والكت��اب متعل��ق بفط��رة االنس��ان
أكث��ر م��ن تعلق��ه بأدل��ة علمي��ة
أو آي��ات قرآني��ة أو رواي��ات نبوي��ة،
فالعق��ل يوق��ن بوج��ود ه��ذه األش��ياء
كلها،فحت��ى ل��و مل يذكرها القرآن
الكري��م ،ف��ان العق��ل البش��ري بإمكانه
أن يهت��دي اىل ه��ذه احلقيق��ة فيصل
اىل االمي��ان به��ا .
فبع��د س��نوات مــــــ��ن املواظب��ة
والدراس��ة املس��تمرة واالختب��ارات
الصعبة،البــــــــــــ��د أن يقـــ��دم طال��ب
احلقيق��ة ،النتيج��ة املرضي��ة لنفس��ه
ولعقله،فم��ن الن��اس م��ن يك��ون
كس��و ً
ال وطالب��اً للراحة،ف�لا يتع��ب
نفسه بالدراسة والتعليم اعتقاداَ منه
بع��دم فائ��دة الش��هادة ال�تي س��يحصل
عليه��ا ،وهل��ذا الس��بب سيفش��ل يف
االختب��ار النهائ��ي ،أم��ا اآلخ��ر ال��ذي
تيق��ن م��ن احلقيق��ة اخلفي��ة ،فان��ه
باش��ر باجل��د واالجته��اد واملواظب��ة
على التعلم من دروس احلياة وهكذا
اس��تطاع أن يق��دم يف اخلت��ام نتيج��ة
مرضي��ة لنفس��ه وعقل��ه.
وهن��اك ح��د فاص��ل ب�ين عق��ول
أه��ل الدني��ا وعق��ول أه��ل اآلخ��رة ،أما
بالنسبة ألهل الدنيا فهم يستكربون
عل��ى احلق،ونقص��د باحلق هنا ،كل
حقائ��ق الك��ون م��ن إمياني��ة وغ�ير
إمياني��ة ،أم��ا أه��ل االمي��ان بتج��د
صفته��م التواض��ع للحق ،فاذا مسعوا
كلم��ة ح��ق اس��تجابوا وخضع��وا هل��ا
��س تصرفاته��م
حت��ى وان كان��ت مت ّ
وس��لوكياتهم،ففي الوق��ت ال��ذي
يعد فيه الفاسق االنتقاد الذي يوجه
مذم��ة ومذ ّلة،ف��ان املؤمن يعده
الي��هّ ،
هدي��ة ،ألن��ه يس��اعده عل��ى التط��ور
والتقدم يف عامل املعنى أو عامل املادة .
وعل��ى ه��ذا األس��اس ينبغ��ي أن
يفت��ح امل��رء ص��دره حلدي��ث الن��اس
ويس��تمع اليه��م جي��دا ،وبع��د ذل��ك

يق��وم بتحلي��ل ذل��ك لع��ل ه��ذا ال��كالم
حيت��وي م��ا ميك��ن ان ينتف��ع ب��ه،
واالهت��داء للس��بيل اىل تنفي��ذ م��ا جاء
م��ن احل��ق بش��أنه.
ان التواض��ع للح��ق ه��و ال��ذي
يق��ود االنس��ان اىل املعال��ي ،ألن��ه م��ع
ه��ذه احلال��ة يك��ون امل��رء يف حال��ة
تط��ور دائ��م الن��ه يق��وم بتصحي��ح
افكاره وسلوكياته باستمرار ،لذلك
فان الذي يس��تمع اىل ما يقال له من
احلق ،فرمبا يصل اىل درجة الكمال
م��ن الناحيت�ين الفكري��ة والعملي��ة.
ولك��ن مـــــــ��ن ذا ي��دوس عل��ى
«األن��ا» لدي��ه .ويع�ترف خبط��أ اف��كاره
ونظريات��ه ،او س��لوكياته؟ وم��ن
يع�ترف لآلخرين بفضل افكارهم اذا
كان��و مصيب�ين؟ وم��ن يس��تطيع ان
ينتق��د تارخي��ه الفك��ري والسياس��ي
بالس��هولة ذاته��ا ال�تي ينتق��د به��ا
االخري��ن؟ فعندم��ا يتح��دث احده��م
ع��ن األخط��اء الفكري��ة او التكتيكي��ة،
يأت��ي لك بعش��رات احلج��ج واملربرات
لي��س اعتق��اداً من��ه بس�لامة منهج��ه،
ب��ل ك��ي حياف��ظ عل��ى مسعت��ه
ومسع��ة اجلماع��ة ال�تي ينتم��ي اليها.
فه��و يع��د الدفاع عن هذا الكيان واحد
مس��ها!
م��ن املقدس��ات ال�تي ال جي��وز ّ
ليس��ت هن��اك ذات مقدس��ة
ال ميك��ن توجي��ه النق��د هل��ا ،س��وى
ال��ذات العلي��ا للب��ارئ ،ع�� ّز وج��ل،
رغ��م ذل��ك تع��رض االنبي��اء وك��ذا
االوصي��اء لإلنتق��اد ،م��ع التأكي��د
عل��ى أن دورن��ا ،هو الدف��اع عن حرمة
وقدس��ية ال��ذات االهلي��ة واالنبي��اء
واالوصي��اء ،عليه��م الس�لام.
ان ال��ذي يغل��ق ذهن��ه ع��ن احل��ق،
ل��ن يتعل��م ش��يئاً ،ول��ن يتط��ور أب��داً ،و
أول العل��م ان تق��ول« :كال ،أعل��م»
فه��ذه اخلط��وة االوىل م��ن اج��ل
التعلي��م ،واالس��تفادة م��ن االخري��ن،
بينم��ا ل��و قل��ت :أن��ك عامل،عنده��ا
ستغلق كل منافذ العلم على ذهنك
عل��ى اس��اس ان الع��امل هو ال��ذي يعلم
وال يتعل��م ،وال يصغ��ي بع��د ذل��ك
لكلم��ة احل��ق أب��داً الن��ه ي��رى نفس��ه
األفض��ل ب�ين الن��اس.
وم��ن س�يرة علمائن��ا االفاض��ل
جن��د اغلبه��م حينم��ا تس��أله ع��ن

وضع��ه ال يص��ف نفس��ه بالع��امل ،إمن��ا
يقول بأني مازلت متعلماً ،وهذه هي
احلقيق��ة الك�برى ،ألن اهلل س��بحانه
وتعاىل هو العامل وال يشرتك معه يف
ه��ذه الصف��ات اح��د م��ن عب��اده ،ال من
املالئك��ة وال م��ن البش��ر.
وبالرغ��م م��ا كان ميلك��ه م��ن
العل��م والفه��م ،كان يطل��ق عل��ى
لقم��ان ،ب��ـ «احلكيم» ،ونقرأ يف وصية
اإلم��ام موس��ى الكاظم ،عليه الس�لام،
هلش��ام ب��ن احلك��م« :ان لقم��ان ق��ال
إلبن��ه :تواض��ع للح��ق تك��ن اعق��ل
الن��اس .ي��ا ب�ني إن الدنيا حب��ر عميق،
ق��د غ��رق في��ه ع��امل كث�ير فلتك��ن
س��فينتك فيه��ا تق��وى اهلل ،وجس��رها
االميــــــــــــــــــ��ان ،وش��رائعها الت��وكل،
وقيمه��ا العـــــــــــ��قل ،ودليله��ا العل��م
وس��كانها الص�بر».
ويضي��ف االم��ام ،علي��ه الس�لام:
«ي��ا هش��ام ..ل��كل ش��يء دلي��ل ،ودلي��ل
العاق��ل التفك��ر ،ودلي��ل التفك��ر
الصم��ت ،ولكل ش��يء مطي��ة ،ومطية
العاق��ل التواض��ع ،وكف��ى ب��ك جه�ل ً
ا
أن ترك��ب م��ا نهي��ت عن��ه».
م��ن هن��ا؛ فالتواض��ع ه��و وس��يلة
العاق��ل للوص��ول اىل قم��ة الكم��ال
واجمل��د ،ولع��ل الس��ؤال ي�برز هن��ا:
مل��اذا يتخ��ذ التواض��ع ه��ذه املكان��ة
م��ن جهة العقل؟
االنس��ان املتواض��ع يفت��ح قلب��ه
للح��ق ،حت��ى وان كان عل��ى نفس��ه.
أم��ا املتك�بر فه��و ال��ذي يغل��ق كل
مناف��ذ قلب��ه وعقل��ه بوجه احل��ق ،فاذا
صورن��ا العق��ل أو القل��ب بأن��ه خم��زن
للعل��م ،فكي��ف ميك��ن أن تدخ��ل
املع��ارف والعل��وم اىل ه��ذا املخ��زن،
والقل��ب مغل��ق باألن��ا واالس��تعالء
والتفاخ��ر؟ و أول املعرف��ة ،كلم��ة
ح��ق يقوهل��ا انس��ان ،ورمب��ا كان ه��ذا
االنس��ان صبي��اً ،ورمب��ا كان جمنونا،
ألي��س لدين��ا« :خ��ذ احلكم��ة ول��و م��ن
أف��واه اجملان�ين»؟ فل��و جتادل��ت فرض��ا
م��ع ص�بي ،س��واء كان ابن��ك أم غريه،
وق��د أفحم��ك يف موض��وع م��ا ،فه��ل
تتن��ازل الي��ه وتقبل باحل��ق الذي جاء
عل��ى لس��انه؟ ان��ه االختب��ار العس�ير
وق��د يس��قط في��ه الكث�ير والكث�ير من
الن��اس.

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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تحمل المسؤولية الجماعية
ثمن الخروج من عنق األزمات
* مرتىض املوسوي

كم��ا هنال��ك اس��باب وعوام��ل ت��ؤدي
باألمة اىل الشقاء والتخلف والتبعية وما اىل
ذلك من سلبيات ،هناك ايضاً ،عوامل و أسباب
تدف��ع االم��ة الن تس�ير حن��و التط��ور والتحرر
حت��ت الظ�لال الوارف��ة للس��عادة والكرام��ة.
ترى ماهي هذه العوامل واالسباب ؟

* عوامل واسباب تقدم األمة

عندم��ا نتل��و بتمع��ن وبص�يرة آي��ات
الذك��ر احلكي��م ،نلمس انها تركز عادة على
العوامل واالسباب الذاتية للتقدم او التخلف،
والتتطرق يف حديثها اىل االسباب املوضوعية
إال بنزر يسري ،ترى هل ان عوامل تقدم االمة

تكمن يف كون أرضها خصبة معطاء؟ أم الن
االمم األخرى وقفت تؤازرها وتعينها؟ أم الن
الس��عد وج��د يف طالعه��ا..؟! وعل��ى العك��س م��ن
ذل��ك هل ان اس��باب ختلفه��ا البتالئها بنقيض
تل��ك العوامل؟
ان عوامل الس��عد والش��قاء هذه ال جند هلا
ذك��راً يف الق��رآن ،ف�لا جن��د هناك على س��بيل
املثال ،آية حتدثنا عن أمة ختلفت الن الطغاة
ارادوا هل��ا التخل��ف واهلزمي��ة ،او الن ارضه��ا
فق�يرة اىل الث��روات الطبيعي��ة ،او الن طالعه��ا
س ٌ
��يئ مش��ؤوم .مث��ل ه��ذه العوام��ل اخلارجي��ة
نادراً ما جند هلا ذكراً يف القرآن ،بل ان الذي
يؤك��د علي��ه ه��ذا الكت��اب هو العوام��ل الذاتية،
ون��ورد عل��ى س��بيل املث��ال بعض��اً م��ن اآلي��ات
القرآني��ة كش��اهد عل��ى ذل��ك{ :إِ ْن َأ ْح َس ـنْت ُْم

َأ ْح َســنْت ُْم ِلَ ْن ُف ِســك ُْم َوإِ ْن َأ َس ْ
ــأت ُْم َف َل َهــا}..
ِ
ـر َمــا
(س��ورة االس��راء  ،)7 /و {..إ َّن اللََّ َل ُي َغـ ِّ ُ
ِ
ـروا َمــا بِ َأ ْن ُفسـ ِ
ـه ْم} (س��ورة
بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــس ل ْلن َْســان إ َّل َمــا
{و َأ ْن َل ْي َ
الرع��د  ،)11/و َ
َس ـ َعى} (س��ورة النج��م .)39 /

* املسؤولية نابعة من كيان الفرد واالمة
املس��ؤولية  -إذن  -حمص��ورة أو ً
ال وأخ�يراً
يف كي��ان االم��ة الذات��ي نفس��ه ،ويف ذات
الف��رد ال��ذي مبجموع��ه يتش��كل كي��ان االمة.
ومث��ل االم��ة ال�تي تع��ي وتعي��ش مس��ؤولياتها
َ
التارخيية بالنسبة اىل تلك الغافلة املتجاهلة
ال�تي حتي��ا حياته��ا س��اذجة مت��وج به��ا االم��واج،
وتذرفه��ا الري��اح ،كمث��ل الفس��يلة ال�تي تنم��و
وتك�بر ش��يئاً فش��يئاً ،حت��ى تصب��ح ش��جرة
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االنسان واألمة هما اللذان يؤثران يف الطبيعة ،ويصنعان
منها وجودًا حضاريًا راقيًا ،ال الطبيعة ،فالطبيعة ال ميكن ان تكون
ً
حائال امام االنسان او األمة ذات االرادة القوية
باس��قة وقوي��ة يف املس��تقبل ،يف ح�ين يبق��ى
الع��ود الياب��س املي��ت مغروس��اً يف االرض حت��ى
يت��آكل تدرجيي��اً ويتالش��ى م��ن الوج��ود.
وهك��ذا احل��ال بالنس��بة اىل األم��ة احل ّي��ة
الواعي��ة ال�تي ل��و ب��ذرت بذوره��ا يف بقع��ة م��ا
حولته��ا اىل جن��ة خض��راء يانع��ة ُمفعم��ة
باحليوي��ة واحلرك��ة والنش��اط ،يف ح�ين أن
األم��ة ال�تي تض��م يف داخله��ا ابن��اء ه��م ُغث��اء
كغث��اء الس��يل ،س��تبقى ميت��ة متخلف��ة ع��ن
الرك��ب احلض��اري ،منهزم��ة يف س��احة
الصراع ،وان كان كيانها قائماً على حميط
م��ن الث��روات الطبيعي��ة.
عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر ،ف��ان
افريقي��ا ..ه��ذه الق��ارة العظيم��ة تعي��ش حال��ة
يُرث��ى هل��ا م��ن التخل��ف منذ زم��ن بعيد وحتى
يومن��ا ه��ذا ،بينم��ا تعي��ش عل��ى أرض حافل��ة
بالكن��وز الطبيعية والثروات واملعادن الثمينة،
ولك��ن الش��عوب االفريقي��ة عاش��ت ردح��اً م��ن
الزم��ن وه��ي جته��ل م��ا يف ارضه��ا م��ن ه��ذه
الكن��وز والث��روات ،وتغف��ل ع��ن س��راقها مم��ن
اوت��وا وس��ائل التق��دم احلض��اري احلديث��ة.
وكذل��ك احل��ال بالنس��بة اىل األم��ة
العربي��ة ال�تي تض��م أراضيه��ا حب��ار النف��ط،
ومس��تودعات الغ��از الطبيع��ي اضاف��ة اىل
الث��روات املعدني��ة ،واالراض��ي الزراعي��ة
اخلصبة واالنهار املمتدة ،ولكن معظم ابنائها
يعيش��ون الفق��ر واحلرم��ان والتخل��ف.
و أزاء ذل��ك ،لنالح��ظ املس��توى الش��امخ
ال��ذي بلغت��ه األم��ة الياباني��ة رغ��م انه��ا تعي��ش
يف جمموع��ة م��ن اجل��زر الصغ�يرة امله��ددة
مبخاط��ر الرباك�ين وال��زالزل والفيضان��ات.
ورغ��م ذل��ك فق��د غ��دت ه��ذه األم��ة الي��وم رمبا
االوىل يف رقيه��ا احلض��اري.
م��ن هن��ا نفه��م ،أن االنس��ان واألم��ة هم��ا
الل��ذان يؤث��ران يف الطبيع��ة ،ويصنع��ان منه��ا
وج��وداً حضاري��اً راقي��اً ،ال الطبيع��ة ،فالطبيعة
ال ميك��ن ان تك��ون حائ�ل ً
ا ام��ام االنس��ان او
األم��ة ذات االرادة القوي��ة ،ام��ا بالنس��بة اىل
األم��ة امليت��ة ف��ان ظ��روف واح��وال الطبيع��ة

ومتغرياته��ا ميك��ن ان مت��وج به��ا ،وتقذفه��ا اىل
كل ش��اطىء ،ولع��ل أمج��ل تصوي��ر للتباي��ن
الكبري بني هذه األمة وتلك ،ما عرضه القرآن
الكري��م يف بع��ض آيات��ه اذ يق��ول  -تع��اىل :-
{وا ْلب َلــدُ ال َّطيــب َيْــرج َنباتُــه بِــإِ ْذنِ
ِّ ُ
َ َ
ُ ُ َ ُ
ــه وا َّل ِ
ِ
ــث َل َيْــرج إِ َّل ن ِ
ــذي َخ ُب َ
َكــدً ا
َر ِّب َ
ُ ُ
ِ
ِ
ـو ٍم َي ْشـك ُُر َ
ك ََذلِـ َ
ون}.
ـر ُ
ف ْالَ َيــات ل َقـ ْ
ـك ُنـ َ ِّ
(س��ورة االع��راف .)58 /
ان املؤم��ن املفع��م باحليوي��ة والنش��اط،
والواع��ي لظروف��ه ،واملنطل��ق يف رؤاه ونظراته
احلياتي��ة م��ن منب��ع فك��ر أصي��ل ،وصاح��ب
اهلم��ة الكب�يرة ،والق��درة احلركي��ة الوثاب��ة،
ه��و ال��ذي يثبت��ه اهلل ،وه��و ال��ذي يعني��ه املث��ل
القرآن��ي اآلن��ف الذك��ر ،فه��و كالش��جرة
الطيب��ة الراس��خة جذوره��ا يف اعم��اق االرض
ال تزحزحه��ا العواص��ف.

* تربير اهلزيمة والتخلف
اذا كان االم��ر كذل��كُ ،ت��رى م��ا ال��ذي
جيع��ل االنس��ان االفريق��ي او العرب��ي ،متخلفاً
حضاري��اً ،ومل��اذا آلت الظ��روف ألن تكون هناك
طبق��ة تس��مى ب��ـ « املنبوذي��ن « يف اهلند ،فهؤالء
الذي��ن ال حي��ق هل��م ان ميارس��وا م��ا متارس��ه
الطبق��ات الراقي��ة م��ن اعم��ال ،مل��اذا ال حي��ق
هل��م اال العم��ل يف اجمل��االت اخلدمية املتدنية؟
وعندم��ا تس��أل اح��د اف��راد ه��ذه الطبق��ة ملاذا ال
حيق لك ان تعيش كما يعيش ابناء الطبقات
الراقي��ة ،فان��ه ي�برر ذل��ك بالق��ول :ان روح��ه
كان��ت موج��ودة يف ع��امل آخ��ر ويف جس��د آخر،
وق��د ارتكب��ت آنذاك ذنباً ،فكان عقابي ان جعل
اهلل روح��ي يف طبق��ة املنبوذي��ن ،لذل��ك كان
علي ان أبقى منبوذا ما عش��ت ،ورمبا س��يجعل
اهلل روح��ي بع��د امل��وت يف اجس��اد اف��راد الطبق��ة
الراقي��ة!!
ان املتقاعس�ين يدأب��ون عل��ى تربي��ر
تقاعس��هم وختلفه��م بأنه��م خلق��وا ضعف��اء،
وحاش��ى هلل  -تع��اىل  -ان يظل��م فيجع��ل أم��ة
ضعيف��ة و أخ��رى قوي��ةَ { :ذلِـ َ
ـت
ـك بِـ َـا َقدَّ َمـ ْ
ِ
ِ
ِ
ــس بِ َظ َّ
ــا ٍم ل ْل َعبِيــد}،
ُــم َو َأ َّن اللََّ َل ْي َ
َأ ْيديك ْ

(س��ورة فصل��ت  ،)46/فادع��اء كه��ذا جي��ر
صاحب��ه اىل منزل��ق الكف��ر الن��ه يبع��ث الش��ك
يف العدال��ة االهلي��ة ،وه��ذا م��ا اليغف��ره اهلل
لصاحب��ه ،فكي��ف يص��ح ان يدع��ي اح��د العم��ى
وق��د أعط��ي عين��ان يبص��ر بهم��ا ،او لي��س ذل��ك
كف��راً بأنع��م اهلل؟
وعل��ى ه��ذا الينبغ��ي ألح��د ان يبق��ى يف
أس��ر اغالله الذاتية واهلل  -س��بحانه -قد رزقه
العق��ل والعينني واألذنني واليدين والرجلني،
وأت��اح ل��ه الف��رص ،و وف��ر ل��ه االمكاني��ات
اهلائلة ،فال حيق لنا بعد ذلك ان نربر اجلمود
والتقاع��س ،باننا غري قادرين على فعل ش��يء،
وق��د كت��ب علين��ا الضع��ف ،ولغرين��ا التس��لط
والق��وة والغلب��ة.
ّ
ورمب��ا غ��اب ع��ن الكث�ير من��ا ،ان املظل��وم او
املس��تضعف ق��د يعاقبه اهلل الن��ه رضي بالظلم
واالس��تضعاف ،ورك��ن للظ��امل ،وخض��ع
الستبداده وجربوته ،او ليس الراضي بالظلم
كالظ��امل؟ ف��اهلل  -س��بحانه  -ال يرض��ى ول��ن
يقب��ل م��ن عب��ده ال��ذي خلق��ه وأحس��ن خلق��ه
وتقوميه ،أن يتمس��كن ،ويتظّلم ،ويس��تضعف
نفسه ،ويسكت عن كل ما ينزل بساحته من
ظل��م وج��ور وتعد.
ه��ذا الواق��ع ،ه��و م��ا تري��ده م ّن��ا الق��وى
الكربى صاحبة املصاحل االقتصادية يف العامل
االس�لامي .فه��م رمب��ا ينعم��ون بوج��ود ه��ذه
التربي��رات النه��ا عام��ل يبق��ي الواق��ع الفاس��د
عل��ى حال��ه ،ف�لا إص�لاح وتغي�ير خييفه��م .يف
ح�ين ه��ذه التربي��رات م��ا ه��ي إال جمموع��ة
أغ�لال قيدن��ا به��ا انفس��نا ،فه��ذا الق��رآن ال��ذي
ه��و ب�ين ظهرانين��ا يهت��ف ان ،ي��ا أيه��ا الن��اس!..
انت��م املس��ؤولون ع��ن حياتك��م ،والب��د م��ن ان
تبلغ��وا االه��داف الس��امية بالت��وكل عل��ى اهلل،
واالعتم��اد عل��ى انفس��كم وطاقاتك��م.

* السبيل اىل حتقيق اهدافنا املنشودة

وهن��ا الس��ؤال :كي��ف ميك��ن الوص��ول اىل
اهلدف املنش��ود ؟
هنالك عدة خطوات يف الطريق:
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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

 -1الب��د م��ن تفعي��ل الفك��ر ،و إعم��ال
العق��ل ال��ذي وهب��ه الب��اري لعب��ده ،ولذلك فان
مس��ؤولية التقص�ير يتحمله��ا االنس��ان ان ه��و
مل يس��تثمر طاق��ة التدب�ير العقل��ي ،فالعق��ل
إذن؛ ه��و املصب��اح ال��ذي ين�ير لن��ا طري��ق العمل
حن��و الرق��ي احلض��اري ،والب��د م��ن اس��تثماره
م��ا أمكن.
 -2م��ن الواجب اس��تثمار كت��اب اهلل الذي
يقوم مبهمة اهلداية والتوجيه وايضاح معامل
طري��ق العمل ،فهو س��راج يضيء هذا الطريق
اىل جان��ب س��راج العق��ل ،فالب��د م��ن التدبّ��ر
والتبص��ر يف ه��ذا الكت��اب اجملي��د ،وجتس��يد
ّ
تعاليم��ه يف احلي��اة.
 -3بذين��ك الس��راجني ؛ س��راج الق��رآن،
وس��راج العق��ل ميكنن��ا ان نعم��ل عل��ى توحي��د
كي��ان األم��ة ،واملض��ي به��ا يف س��لم التط��ور
والتق��دم احلض��اري ،ف��ان امتن��ا ل��ن تتم��زق
ول��ن تتف��رق ،وه��ذا الق��رآن يدع��و الن��اس اىل
التمسك به والعمل وفق توجيهاته « :وتعاونوا
عل��ى ال�بر والتق��وى وال تعاون��وا عل��ى االث��م
والع��دوان».
ان تش��تت ابن��اء األم��ة ،واخت�لاف احزابه��ا
وتنظيماته��ا ،يعني��ان توج��ه كل جمموع��ة
للبح��ث ع��ن تل��ك ال�تي تناصره��ا ،وتش��اطرها
نظراته��ا وآراءه��ا ،ف��ان مل جت��د فانه��ا تعم��د
اىل البح��ث عم��ن يتف��ق معه��ا يف اآلراء يف
اجملتمع��ات االخ��رى ،او الق��وى االجنبي��ة يف
العقي��دة والتوج��ه احلض��اري ،وهك��ذا يتم��زق
اجملتمع املوحد اىل جمموعات وطوائف تتجه
اىل ه��ذه الق��وة او تل��ك حت��ى تس��قط يف ش��رك
العمال��ة والتبعي��ة لالجن�بي ،واذا باألمة يؤول
مصريه��ا اىل التم��زق والضي��اع واالنفصالي��ة
بعد ان تتكالب عليها القوى الكربى الطامعة.

واخلط��وة االخ��رى ،يف حتم��ل اجلمي��ع
مس��ؤولياتهم ،وأن يأخ��ذ كل م ّن��ا موقع��ه ،ثم
نوح��د صفوفن��ا ،ون��ؤدي دورن��ا الفاع��ل س��واء
عل��ى صعي��د العلم��اء أم االف��راد ام االح��زاب
والتنظيم��ات ،ولنتجن��ب م��ا يف��رق صفوفن��ا،
ويثب��ط هممن��ا ،ويعي��ق مس�يرتنا.
لق��د جع��ل اهلل  -س��بحانه  -االش��ياء
تتح��رك وت��ؤدي دوره��ا يف الطبيع��ة وف��ق
الس��نن ال�تي وضعه��ا هل��ا ،فكم��ا ان الن��ار ق��د
خلق��ت حارق��ة ،فانه��ا تبقى كذل��ك اىل االبد،
كذل��ك ح��ال األم��ة ،فانه��ا ل��ن تتغ�ير اىل
االفض��ل م��امل تق��م بعملي��ة التغي�ير بنفس��ها،
وإال ف��ان حاهل��ا سيس�ير حنو األس��وأ ،فاألس��وأ،
ّ
«لتأمرن
كما قال النيب ،صلى اهلل عليه وآله:
ّ
ولتنهن عن املنكر ،وإال و ّلي عليكم
باملعروف
ش��راركم ،ث��م تدع��ون ف�لا يس��تجاب لك��م»،
فه��ذه ه��ي الس��نن االهلي��ة يف فعله��ا وأثره��ا
عل��ى الطبيع��ة واحلي��اة.
ث��م ان املس��ؤولية ،ليس��ت ش��عاراً يُرف��ع،
إمن��ا ه��ي حال��ة تعيش��ها الش��عوب واألم��م
الناهضة ،وهذا ما جيب ان جنسده يف حياتنا،
وأن نعي��ش ه��ذه احلال��ة باس��تمرار ،عل��ى
الصعي��د الف��ردي واالجتماع��ي ،ث��م نعم��ل به��ا
متعاون�ين متكاتف�ين يش�� ّد بعضن��ا أزر بع��ض
يف ج��و مل��ؤه التفاهم والروح األخوية املؤطرة
بااليث��ار والتضحي��ة والب��ذل واهلم��م القوي��ة،
فالعم��ل اجلماع��ي ضرورة الب��د منها مادامت
احلي��اة الفردي��ة االنعزالي��ة غ�ير ممكنة ،واهلل
 تع��اىل  -س��ينظر بع�ين الرمح��ة اىل عب��ادهاملتعاون�ين املتآخ�ين ،وحينئ��ذ س��ينصرهم
ويس��دد خطاه��م ،ويفت��ح هل��م أل��ف ب��اب وب��اب
للف��رج واخل�لاص.
وبكلم��ة ؛ ان اي ش��عب يف بالدن��ا ،س��واء
يف افغانس��تان أم يف لبن��ان أم يف الع��راق ،أم
يف أي بل��د آخ��ر البد  -قبل ان يلقي املس��ؤولية
والالئم��ة عل��ى اآلخري��ن -أن يع��ي ه��و أو ً
ال
وآخ��راً دوره ومس��ؤوليته يف حرك��ة
التغي�ير ،أم��ا كي��ف يلع��ب ابن��اؤه
دوره��م ويتحمل��ون مس��ؤولياتهم
التارخيي��ة فه��ذا م��ا جي��ب ان
يفك��ر ب��ه كل ش��عب وام��ة
تنشـــــ��د اخلـــــ�لاص ،و تغـــــ��يري
حاهل��ا اىل االفضـــــ��ل ،وهـــــ��ذا
الوعـــــ��ي للمس��ؤولية ،وبن��اء
االرادة القـــــوية سوف يعمالن
بش��كل غ�ير مباش��ر عل��ى توحيد
الصف��وف واملض��ي قدم��اً لتحقي��ق
االه��داف املنش��ودة.

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)

س :هــل يجــوز للمكلــف العــدول مــن فقيــه
يشــترط تقليــد األعلــم لفقيــه ال يشــترط ذلــك؟
* يجوز ذلك.

األفــام والبرامـــج المخ ّلــة بــاآلداب ،والقنــوات
التـــي تبـــث الســـموم الثقافيـــة أو التـــي
تصـــب فـــي مصلحـــة أعـــداء اإلســـام.

المس ــكر م ــن حي ــث الطه ــارة
س :م ــا حك ــم ُ
والنجاس ــة؟
المس ــكر الجام ــد،
* المائ ــع نج ــس ،و إم ــا ُ
فاألول ــى االجتن ــاب عن ــه أيض ــً.

س :ه ــل يج ــوز اللج ــوء ال ــى الع ّرافي ــن او م ــا
يع ــرف عن ــد العراقيي ــن بـــ «اب ــو مراي ــة» لمعرف ــة
الس ــارق  -مث ـ ً
ـا -او أم ــر تترت ــب علي ــه مفس ــده
كالقت ــل والط ــاق؟
* تُحـــرم الكهانـــة ،وهـــي عبـــارة عـــن
االخبـــار عمـــا مضـــى او يأتـــي بزعـــم انـــه
ياخذهـــا عـــن الجـــان .

س :ه ــل تفضل ــون اللج ــوء إل ــى االس ــتخارة
ف ــي قضي ــة ال ــزواج؟
والتفحـــص ،ثـــم؛
* األولويـــة لالستفســـار
ّ
ان االس ــتخارة ل ــدى الحي ــرة .
س :متـــى يكـــون الطـــاق محبوبـــً
إل ــى اهلل؟! وم ــا ه ــي الفاحش ــة المبين ــة
التــي يجــوز للــزوج أن يخــرج زوجتــه مــن
منزل ــه بس ــببها؟
* الطـــاق مبغـــوض فـــي كل
الحـــاالت .أمـــا الفاحشـــة المبينـــة
الـــوارد ذكرهـــا فـــي اآليـــة األولـــى
مـــن ســـورة الطـــاق ،والتـــي تُجيـــز
إخ ــراج المطلق ــة م ــن بي ــت ال ــزوج ،تع ــم
ســـائر الذنـــوب الكبيـــرة ولكـــن أبرزهـــا،
المعاصـــي المخ ّلـــة بالشـــرف ،وأظهرهـــا
الزنـــى و الســـحاق  -والعيـــاذ بـــاهلل .-
س :م ــا ه ــو المعي ــار ف ــي التش ــبه بالكف ــار
وأهـــل الكتـــاب ؟
* المعيار هو العرف .
س :ه ــل يج ــوز تس ــخير المالئك ــة واألرواح أو
الج ــن؟
* ال يجوز .
س :مـــا هـــو حكـــم االســـتفادة مـــن أجهـــزة
اســـتقبال القنـــوات الفضائيـــة؟
* ال بـــأس باإلســـتفاد مــــــن األطبـــاق
الفضائيـــة ،شـــريطة أن يلتـــزم اإلنســـان
فيهـــا بالحـــدود الشـــرعية مثـــل تجنّ ـــب

س :مـــا المـــراد بالنهـــي عـــن تفســـير
القـــرآن بالـــرأي؟
* يعنـــي تفســـير القـــرآن بالـــرأي
ومـــن غيـــر دليـــل شـــرعي .
س :البنـــت التـــي تتلفـــظ النيـــة
بعـــد تكبيـــرة االحـــرام؟
* تعيـــد صلواتهـــا ان تلفظـــت
بالني ــة وال ش ــيء عليه ــا ف ــي ح ــال
ّ
التلفـــظ واهلل المســـتعان.
عـــدم
ٌ
ّ
وصيـــة ،ولـــه
رجـــل ولـــم يتـــرك
س :مـــات
زوجــة وثــاث بنــات ،فمــا هــي الطريقــة الشــرعية
لتوزي ــع اإلرث؟
* ُثم ــن الترك ــة (12،5بالمئ ــة) ه ــي حص ــة
الزوجـــة فـــي هـــذه الحالـــة ،والباقـــي يـــوزّع
عل ــى البن ــات بالس ـ ّ
ـوية.
س :م ــا ه ــو حك ــم الص ــاة ف ــي الث ــوب غي ــر
المخم ــس؟ وه ــل يج ــب إعادته ــا؟
* المشـــهورعدم صحـــة الصـــاة فـــي
مث ــل ه ــذا الث ــوب ،وه ــذا مواف ــق لالحتي ــاط
.
س :إذا كانـــت عقـــارب الســـاعة ذهبـــً هـــل
يجـــوز الصـــاة بهـــا؟
* إذا صـــدق عليـــه لبـــس الذهـــب أو
التزيـــن بـــه ،فـــا يجـــوز.
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رؤية شمولية الى الدين
تضعنا في طريق التقدم
* كرار عبد احلسني

لك��ي نس��تفيد أكث��ر فأكث��ر م��ن تعالي��م
دينن��ا احلني��ف ،الب��د ان نك��وّن يف أذهانن��ا تص��وّراً
ش��ام ً
ال هل��ذا الدي��ن ،وتل��ك التعالي��م ،ف��اذا م��ا
حصلنا على هذه النظرة الشمولية يف االسالم،
وه��ذه البص�يرة التفاعلي��ة اىل جمم��وع الدي��ن،
س��وف نتقي��د بتعاليم��ه بش��كل أعم��ق وأكث��ر
وعي��اً ،النن��ا نعل��م أن اجملم��وع س��يظل ناقص��اً
بفق��دان أي ج��زء من��ه.
ً
ً
وبن��اء عل��ى ذل��ك؛ ف��ان خل�لا بس��يطا يف
أي عم��ل م��ن اعمالن��ا العبادي��ة رمب��ا ي��ؤدي اىل
انهي��ار عباداتن��ا كله��ا ،او ع��دم قبوهل��ا م��ن قب��ل
اخلال��ق تب��ارك وتع��اىل ،فكلم��ة عاب��رة ُيس��تغاب
به��ا ش��خص م��ا ،ف��ان صاح��ب ه��ذه الكلم��ة رمب��ا
خيسر صالته وصيامه ،فال حيصل من صيامه
إال عل��ى اجل��وع والعطش ،ول��ن تكون صالته إال
ح��ركات بدني��ة ..فعلين��ا ان ال نس��تهني به��ذه
الكلم��ة إذ َم َثله��ا كمث��ل قط��رة دم تس��قط يف
ح��وض م��اء ال��ورد فتجعل��ه جنس��اً مهم��ا كان

حجم��ه.
روي ع��ن جاب��ر ب��ن عب��د اهلل االنصاري ،عن
االمام الباقر ،عليه السالم ،قال« :أتاه رجل فقال:
وقع��ت ف��أرة يف خابي��ة فيه��ا مس��ن أو زي��ت ،فم��ا
ت��رى يف أكل��ه؟ ق��ال ،علي��ه الس�لام :ال تأكل��ه.
��ي م��ن أن ات��رك
فق��ال الرج��ل :الف��أرة أه��ون عل ّ
طعام��ي م��ن أجلها ..فقال ،عليه الس�لام :إنك مل
تس ّ
��تخف بالف��أرة وإمن��ا اس��تخففت بدينك».
وهك��ذا؛ ق��د ي��ؤدي ذن��ب صغ�ير كالعج��ب،
والك�بر ،واالس��تهزاء باآلخري��ن ،وإفش��اء اس��رار
الن��اس ،اىل ضي��اع عم��ر م��ن العم��ل الص��احل،
وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك ،فق��د ت��ؤدي كلم��ة
طيب��ة او نصيح��ة خملص��ة ،او عم��ل انس��اني
ص��ادق ،اىل حم��و صحيف��ة س��وداء كب�يرة م��ن
االعم��ال الس��يئة.
و روي يف ه��ذا اجمل��ال ع��ن احلس��ن ب��ن
اجله��م ،ق��ال :مسعت أبا احلس��ن (الكاظم) ،عليه
الس�لام ،يق��ول« :إن رج�ل ً
ا يف ب�ني اس��رائيل عب��د
ً
اهلل اربعني س��نة ،ثم ق ّرب قربانا فلم يقبل منه،
فقال لنفسه :وما أوتيت إال منك ،وما الذنب إال

ذمك
ل��ك .ق��ال :فأوح��ى اهلل تب��ارك وتع��اىل الي��هّ :
لنفس��ك أفض��ل م��ن عبادت��ك اربع�ين س��نة».

* دراسة جديدة للدين

م��ن هن��ا؛ علين��ا ان ن��درس الدي��ن دراس��ة
جدي��دة ،كم��ا ن��درس تعاليم��ه م��ن خ�لال
احلك��م ،وااله��داف والغايات املرجوّة منها ،واليت
ِ
ُجعل��ت ل��كل واح��دة م��ن فرائ��ض الدي��ن ،ول��كل
مف��ردة م��ن التعالي��م ،وأن ننظ��ر الي��ه بش��كل
ع��ام ومشول��ي ،فنح��ن امن��ا نري��د م��ن الدي��ن ان
حيملن��ا اىل اجمل��د يف الدني��ا ،والعظم��ة ،والرقي،
والتط��ور ،ونري��د منه يف اآلخرة ان يكون جس��راً
للوص��ول بن��ا اىل اجل ّن��ة.
ف��اذا توف��رت لدين��ا هك��ذا نظ��رة مشولي��ة
اىل التعالي��م االجتماعي��ة ،س��وف حنص��ل عل��ى
املفه��وم الصحي��ح للحض��ارة ،ه��ذا املفه��وم ال��ذي
ميكننا ان نستقيه من القرآن الكريم ،وخصوصاً
من «سورة املائدة» اليت متثل  -باحلقيقة -سورة
احلضارة االس�لامية ،واحلكم االس�لامي ،و هي
الس��ورة ال�تي تب�ين لنا بوض��وح األس��س املتكاملة
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للمدني��ة االهلي��ة يف األرض ،كم��ا تب�ين م��ن
جه��ة اخ��رى صف��ات اجلاهلي��ة ب��كل أبعادها.
ول��و تدبرن��ا يف ه��ذه الس��ورة الكرمي��ة،
س��نحصل بالتأكي��د عل��ى آف��اق جدي��دة م��ن
املعرف��ة وعل��م احلض��ارات .وجي��در بالق��ول هن��ا:
ان مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل العظم��ى
الس��يد حممد تقي املدرس��ي  -دام ظله -اش��ار يف
تفس�ير ه��ذه الس��ورة اىل انه��ا تتح��دث عن معامل
اجملتمع االسالمي الذي مل يتوصل اىل التصور
الش��مولي هل��ذه الس��ورة ،وه��ذا يع�ني انن��ا مل
نص��ل بع��د اىل مث��ل ه��ذا التص��ور الش��مولي فيما
يتعل��ق باجملتم��ع االس�لامي  ،فنح��ن ال نع��رف
بالضب��ط  -مث�ل ً
ا -مل��اذا ح�� ّرم اهلل الغيبة والتهمة
والنميم��ة؟ ومل��اذا ف��رض علين��ا االم��ر باملع��روف
والنه��ي ع��ن املنك��ر؟ ومل��اذا أمرن��ا بالتواص��ي
والتحاب��ب ،وق��ول الكلم��ة الطيب��ة ،والتش��جيع
عل��ى عم��ل اخل�ير؟ حن��ن ننظ��ر اىل كل واح��دة
م��ن ه��ذه املف��ردات االخالقي��ة ،بش��كل منفص��ل،
دون ان حن��اول اجي��اد الربط بينها خبيط واحد
لك��ي ن��رى ص��ورة اجملتم��ع االس�لامي املتكام��ل،
ث��م حنص��ل عل��ى جمموع��ة القوان�ين والس��نن
االهلي��ة ال�تي جي��ب ان حتك��م اجملتم��ع.
ه��ذه الظاه��رة ه��ي مش��كلة املس��لمني يف
مجي��ع اجمل��االت ،أي مش��كلة الفك��ر املتخّل��ف
ال��ذي ال يص��ل ب�ين مف��ردة وأخ��رى ،وال��ذي مل
يس��تطع بع��د أن يتوص��ل اىل االس��لوب االمث��ل
لفه��م اآلي��ات القرآني��ة ،فنح��ن نق��رأ كل آي��ة
لوحده��ا دون أن نط��رح عل��ى انفس��نا الس��ؤال
التال��ي :م��ا ه��ي صل��ة ه��ذه اآلي��ة مبا س��بقها من
اآلي��ات األخ��رى ،ومب��اذا تهت��م هذه الس��ورة؟ وما
ه��و إطاره��ا الع��ام؟ اىل درج��ة أن بع��ض العلم��اء
م��ا يزال��ون يطرحون التس��اؤل التالي :هل هناك
ارتب��اط وعالق��ة بني اآليات القرآنية يف الس��ورة
الواح��دة؟!
وتوج��د يف عل��م الفق��ه ،نف��س هذه املش��كلة..
فم��ن املع��روف عن��د الفقه��اء أن هن��اك جمموعة
تص��ب كله��ا يف
كب�يرة م��ن التعالي��م ال�تي
ّ
خان��ة واح��دة ،وه��ي خان��ة الص�لاة ،وبن��ا ًء عل��ى
ذل��ك ف��ان القبل��ة ،والوض��وء ،والتطهّ��ر ،وامل��كان
املب��اح ،والني��ة ،وغريه��ا م��ن الواجب��ات واألركان
كله��ا تش��كل وح��دة واح��دة نطل��ق عليه��ا اس��م
«الص�لاة» ،ولك��ن ه��ل نعل��م أنه ما ذك��ر الصالة
يف الق��رآن الكري��م ،إال وذك��رت معه��ا ال��زكاة..
فلماذا  -إذن -نربط بني قراءة س��ورة احلمد يف
الص�لاة وب�ين الرك��وع ،وال نرب��ط ب�ين الص�لاة
وال��زكاة؟ م��ع أن الق��رآن ذكرهم��ا مع��اً؟
وعل��ى ه��ذا؛ فالب��د م��ن أن نك��وّن يف
أذهانن��ا تص��وّراً ش��ام ً
ال للص�لاة وال��زكاة مع��اً،
وجلمي��ع العب��ادات بش��كل ع��ام ،وكذل��ك احل��ال

بالنس��بة اىل اجلان��ب الرتب��وي ،واالجتماع��ي ،
واالقتص��ادي.
واذا م��ا تعمقن��ا يف التعالي��م اخلاص��ة
باجملتمع االس�لامي جند أن هذه اجملموعة من
التعالي��م ينتظ��ر منه��ا حتقي��ق أه��داف كث�يرة،
منها؛ أن يكون اجملتمع متماسكاً أكثر فأكثر،
فهنال��ك العدي��د م��ن الفرائ��ض والتعالي��م
واملس��تحبات تش��كل وح��دة واح��دة تدعون��ا اىل
املزي��د م��ن التع��اون والتكاف��ل.
إن الق��رآن الكري��م يأمرن��ا ببن��اء األس��رة،
ألنه��ا متث��ل الوح��دة االجتماعي��ة االوىل يف
ص��رح اجملتم��ع االس�لامي ،وبعد األس��رة يأمرنا
بصل��ة الرح��م واالهتم��ام باجل��ار والفق��راء
واملس��تضعفني وااليتام ،ويأمرن��ا باحرتام الذين
نتعل��م منه��م والتواض��ع مل��ن نعّلمه��م ،وبالنهاية؛
يأمرن��ا مبجموع��ة م��ن التعالي��م جيمعه��ا

يوصينا
االسالم بنشر
الكلمة الطيبة،
ويأمرنا بالتواصي
بعمل اخلري،
وإشاعة احلسنة،
وينهانا عن إشاعة
الفاحشة ،كل ذلك
ليكون املجتمع
ً
ومتفاعال
حيويًا
االم��ام زي��ن العابدي��ن ،علي��ه الس�لام ،يف رس��الته
املعروف��ة ب��ـ «رس��الة احلق��وق».
وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك ،حن��ن لس��نا حباج��ة اىل
عملي��ة ترمي��م فق��ط ،إمن��ا حباج��ة اىل بن��اء
ص��رح جدي��د يف كل احلق��ول واجمل��االت.
فتعالي��م االس�لام موج��ودة الي��وم بينن��ا ،كم��ا
كانت كذلك يف عهد الرسول األكرم ،صلى
اهلل علي��ه وآل��ه ،لك��ن ش�� ّتان ب�ين تطبيقن��ا هل��ذه
التعالي��م ،وب�ين تطبي��ق أصح��اب الن�بي يف تل��ك
الف�ترة.

* نرش الكلمة الطيبة

لق��د ق��دم الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،املدين��ة ال�تي كان��ت حل�ين جميئ��ه قري��ة
موب��وءة ،متخلف��ة ،تعي��ش يف ظ��ل النزاع��ات

القبلي��ة الدامي��ة ،ولك��ن م��ا أن وطئ��ت قدم��اه
دب فيها النشاط
املباركتان هذه األرض ،حتى ّ
واحليوي��ة ،واذا مبجتم��ع ه��ذه القري��ة يصب��ح
حيوي��اً ،واذا بالزراعة تنش��ط ،وحركة التجارة
واالقتص��اد تنطل��ق اىل االم��ام ،وخ�لال س��نني
مع��دودة حتول��ت تل��ك القري��ة البس��يطة اىل
املدين��ة املن��ورة ال�تي أطلقت ش��عاع احلض��ارة اىل
أرج��اء الع��امل ،وحت��ى اليوم فاننا نقتبس من نور
حض��ارة تل��ك املدينة املباركة اليت بناها رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه.
إذن؛ االس�لام ،دي��ن النش��اط واحليوي��ة،
وم��ن أه��م تعاليم��ه يف ه��ذا اجمل��ال ،نش��ر الكلم��ة
ا حس��ناً
الطيب��ة ،ف��ان رأى الواح��د م ّن��ا ،عم�ل ً
واجيابي��اً م��ن صاحب��ه ،علي��ه أن يش��جعه ويق��ف
اىل جانب��ه ،س��واء باملوق��ف او بالكلم��ة الطيب��ة،
ألن هذه الكلمة  -رغم بس��اطتها -من ش��أنها ان
ت�ترك تأث�يراً بالغ��اً يف نفس��ية ه��ذا االنس��ان ،اىل
درج��ة جتعل��ه يندفع اىل العمل بصورة مذهلة.
ام��ا اجملتم��ع املتخل��ف ،فعلى العك��س متاماً،
ت��رى الكلم��ات الس��لبية املثّبط��ة منتش��رة ب�ين
اوس��اطه ،فاذا ألف ش��خصاً كتاباً ونش��ره ،قالوا:
إن��ك نش��رته ري��ا ًء !..أو يقول��ون :وم��ن يق��رأ..؟!
وإن صع��د اخلطي��ب املن�بر ،تراه��م يبحث��ون يف
كلمات��ه ع��ن النقائ��ص والعي��وب لينش��روها
ب�ين الن��اس ،فف��ي بع��ض االحي��ان ال ي��رى أحدنا
الفضيل��ة واخل�ير ،والعم��ل الص��احل ال��ذي يق��وم
ب��ه ش��خص م��ا ،ب��ل ت��راه ينظ��ر اىل الس��لبيات
واالخط��اء فق��ط ،وه��ذه الظاه��رة نامج��ة م��ن
جل��وس أولئ��ك املثريي��ن للس��لبيات يف زاوي��ة من
الزواي��ا املظلم��ة ليكتفوا باحلديث ضد العاملني
يف س��بيل اهلل ،فهم مل يعملوا لكي يفهموا معنى
العم��ل ،ولك��ي يعرف��وا كي��ف يواج��ه العامل��ون
التحدي��ات والصعوب��ات والظ��روف املعاكس��ة،
بل أن قصارى جهدهم أن يسلطوا االضواء على
االخط��اء والس��لبيات  -إن وج��دت  -وبس��بب هذه
ال��روح الس��لبية نرى عدد العامل�ين ينقص يوماً
بع��د آخر.
هذا يف حني يدعونا القرآن الكريم:
ض َب اللَُّ َم َث ً
ــا ك َِل َمــ ًة
َــر َك ْي َ
{ َأ َل ْ ت َ
ــف َ َ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ــت َو َف ْرع َُهــا
ــج َرة َط ِّي َبــة أ ْص ُل َهــا َثاب ٌ
َط ِّي َبــ ًة ك ََش َ
ــا ِء} (س��ورة ابراهي��م  ،)24/فاالس�لام
الس َ
ِف َّ
يوصين��ا بنش��ر الكلم��ة الطيب��ة ،ويأمرن��ا
بالتواص��ي بعم��ل اخل�ير ،وإش��اعة احلس��نة،
وينهانا عن إش��اعة الفاحشة .وكل ذلك ليكون
اجملتم��ع حيوي��اً ومتفاع�ل ً
ا ،ولك��ي يتح��ول اىل
جمتم��ع حضاري يبين صرح احلضارة الش��امخ
ّ
املتحضر
من خالل التحّلي بأخالقيات اجملتمع
ال��ذي ينظ��ر اىل االمور بنظرة مشولية وليس��ت
جتزيئي��ة.
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المثلى ومعايير
القيم ُ
سالمة طلب العلم
* حسني حممد عيل

كم��ا ان جس��د االنس��ان يتأل��ف م��ن
جمموع��ة خمتلف��ة م��ن امل��واد ،كذل��ك روح��ه
ونفس��ه تتكون��ان م��ن طائف��ة واس��عة م��ن
القي��م ،وكم��ا ان امل��واد املفي��دة واملغذية جتعل
جس��د االنس��ان س��وياً ومعاف��ى ،كذل��ك القيم،
فحينم��ا تك��ون س��ليمة س��وية ف��ان نتائجه��ا
س��تكون اجيابي��ة عل��ى صعي��د بن��اء ش��خصية
االنس��ان ونفس��ه وثقافت��ه.

* القيم الزائفة تنعكس
عىل سلوك االنسان

أم��ا اذا كـ��انت قي��م االنس��ان زائف��ة

ف��ان ه��ذا الزي��ف س��ينعكس عل��ى ش��خصيته
وش��اكلة روح��ه ،وبالطب��ع ف��ان هن��اك فارق��اً
ب�ين اجلس��د الس��وي وال��روح الس��وية؛ ف��اذا
كان ه��ذا اجلس��د س��وياً ظه��رت مالم��ح
اس��توائه وعافيت��ه جلية ،ف��اذا وقفت أمام املرآة
اس��تطعت من خالل نظرة واحدة ان تكتش��ف
ان��ك معاف��ى او مص��اب مب��رض.
لك��ن االم��ر خيتل��ف بالنس��بة اىل ال��روح،
فامراضه��ا ال تظه��ر اال عندم��ا يواجه االنس��ان
املواق��ف الصعب��ة يف حيات��ه ،ولألس��ف ف��ان
هن��اك الكث�ير من الناس يزعمون ان نفوس��هم
س��وية ،وقلوبه��م طاه��رة ونقي��ة ،ولك��ن
س��يئاتهم وعيوبه��م س��رعان م��ا تظهرعندم��ا
يتعرض��ون للب�لاء والفتن��ة.

* االبتالء غاية خلق االنسان

م��ن هن��ا؛ ف��ان اهلل  -تع��اىل  -إمن��ا خل��ق
االنس��ان ليع��رف (وه��و يع��رف مس��بقا) ه��ل
سيس��تقيم عل��ى الطريق��ة أم ان��ه س��يتن ّكب
عنه��ا..؟ ففلس��فة وحكم��ة خل��ق االنس��ان يف
هذه الدنيا تتلخص يف ان يتعرض لالمتحان
واالبت�لاء يف الدني��ا ،ليع��رف م��دى مقاومت��ه
لالحنراف��ات املختلف��ة.
ويف ه��ذا اجمل��ال يق��ول الق��رآن الكري��م:
ِ
اســ َت َقا ُموا
ــم ْ
{إِ َّن ا َّلذيــ َن َقا ُلــوا َر ُّبنَــا اللَُّ ُث َّ
ِ
ــم ا َْلالئكَــ ُة َأالَّ َتَا ُفــوا َوال
َت َتنَــزَّ ُل َع َل ْي ِه ْ
ِ
ِ
ِ
ُــم
النَّــة ا َّلتــي ُكنْت ْ
ــروا بِ ْ َ
َتْزَ نُــوا َو َأ ْب ُ
تُوعَــدُ َ
ون} (س��ورة فصّل��ت  ،)30/وق��د

ثقافة رسالية
استخدمت يف هذه اآلية كلمة «االستقامة»،
ويف س��ورة احلم��د اس��تخدمت ه��ذه الكلم��ة
ِ
ِ
ـر َ
يم}( .س��ورة
ايض��اْ :
اط ا ُْل ْس ـتَق َ
{اهد َنــا الـ ِّ َ
الفاحت��ة )6/

* ملاذا االستقامة ؟

وهن��ا ق��د يتب��ادر اىل االذه��ان الس��ؤال
التال��ي :م��ا الف��رق بيـ��ن كلم��ة «القـ��ويم»،
وكلم��ة «املس��تقيم» ،ومل��اذا ه��ذه الزي��ادة يف
احل��روف (اضاف��ة ح��رف االل��ف والس�ين
والت��اء) ،حبي��ث يصب��ح املص��در م��ن ب��اب
االس��تفعال؟
يق��ول :ال ُنح��اة يف ه��ذا اجمل��ال :ان صيغ��ة
«االستفعال» ،تعين طلب الفعل ،فاالستعطاف
يع�ني طل��ب العف��و ،واالس��تكتاب يع�ني طل��ب
الكتابة ،وهكذا احلال بالنس��بة اىل االستقامة
فانه��ا تع�ني طلب الطري��ق القويم.
وعل��ى ه��ذا ف��ان كلم��ة «اس��تقاموا» ،ال�تي
ج��اءت يف اآلي��ة تع�ني انه��م طلب��وا الطري��ق
القوي��م ،وه��ذا يع�ني ان االس��تقامة ترتب��ط
بس��عي االنس��ان وارادت��ه وحركت��ه ونش��اطه،
فه��و ال��ذي جي��ب ان يس��عى وراءه��ا ليحص��ل
عليه��ا.
فاالس��تقامة  -اذن  -م��ن االنس��ان ،واذا
ما اس��تمر هذا االنس��ان يف السري على الطريق
القوي��م فحينئذ س��تتنزل علي��ه املالئكة ،وهذا
يعين أن الناس يعطون من قبل اهلل  -تعاىل -
اقداراً متس��اوية من العق��ل واهلدى والتوفيق،
فنح��ن متس��اوون ب��ادئ ذي ب��دء ،يف م��دى
عط��اء اهلل لن��ا م��ن العق��ل واهل��دى والتوفي��ق،
ث��م خنتل��ف بع��د ذل��ك يف م��دى االس��تفادة من
ه��ذه املواه��ب ،فالذي��ن يس��تغلونها االس��تغالل
الصحي��ح س��وف يس��تقيمون عل��ى الطري��ق،
يف ح�ين ان البع��ض االخ��ر يُهمله��ا ،فتك��ون
نتيج��ة ه��ذا االهمال ان يضلهم اهلل  -تعاىل ،-
ويبعدهم عن رمحته ،ويقيض هلم قرناء من
الش��ياطني ،ويف املقاب��ل ن��رى ان املس��تقيمني
عل��ى الطري��ق تتن��زل عليه��م املالئك��ة.
فاالختي��ار يك��ون أوال م��ن قب��ل االنس��ان،
وبع��د ذل��ك يأتي دور الع��ون والتأييد االهليني،
او اخل��ذالن ،وه��ذا ه��و حال االنس��ان يف احلياة
الدنيا.

* القيم حتدد عاقبة االنسان

ويف ه��ذا اجمل��ال ق��د يتب��ادر اىل االذه��ان
الس��ؤال التال��ي:
ن��رى بع��ض الن��اس يب��دؤون حياته��م
االمياني��ة بداي��ة طيبة ،ولك��ن عاقبتهم تنتهي

اىل الس��وء ،فينح��درون اىل أس��فل س��افلني،
ت��رى مل��اذا ت��ؤول حياته��م اىل ه��ذه النهاي��ة
الس��يئة؟ ،ويف املقابل نرى البعض االخر على
العك��س م��ن ذل��ك متام��ا ،فم��ا ه��ي املعادلة اليت
حتك��م مث��ل ه��ذه احل��االت ؟
وجواب��اً عل��ى ذل��ك؛ ان ه��ذه املعادل��ة ه��ي
معادل��ة القي��م يف حي��اة االنس��ان ،فالقي��م
ه��ي ال�تي حت��دد اجتاه��ه ،وه��ي ال�تي تدخ��ل
يف تركي��ب نفس��ه ،فتجعل��ه خيت��ار طريق��ه،
وتؤث��ر عل��ى مس�يرته يف املس��تقبل.
وتعت�بر حلظ��ة االختي��ار ،وال�تردد
ب�ين احل��ق والباط��ل م��ن اللحظ��ات الصعب��ة
واحلرج��ة ،فاالنس��ان يف ه��ذه اللحظ��ات
ال ميتل��ك مزي��دا م��ن الوق��ت للتفك�ير ،ألن��ه
يف حلظ��ة االختي��ار ال تس��نح ل��ه مث��ل ه��ذه
الفرص��ة ،فه��ي حلظ��ات س��ريعة وخاطف��ة
ي�تردد فيه��ا االنس��ان ب�ين اجلن��ة والن��ار؛ ت��رى

القيم الداخلة
يف تركيبة االنسان
الداخلية قد تكون
سليمة ،وقد تكون
فاسدة ،والسبب
يف ذلك ان الدنيا
هي دار تطبيق
القوانني والسنن
الطبيعية
كي��ف خيت��ار االنس��ان طريق��ه ،وم��ا ال��ذي
جيعل��ه خيت��ار اجلن��ة عل��ى الن��ار ،واالس��تقامة
عل��ى االحن��راف ؟ وم��ا الذي يدفع��ه اىل القيام
بعك��س ذل��ك؟
ان ال��ذي يس��هم ويتدخ��ل يف عملي��ة
االختي��ار امن��ا ه��و تركيب��ة نف��س االنس��ان،
وامل��واد ال�تي صيغ��ت منه��ا ش��خصيته؛ فه��ل
كان يتج��ه خ�لال حيات��ه اىل القي��م الس��ليمة
أم اىل القي��م الفاس��دة؟ وكي��ف كان��ت
قيم��ه يف احلي��اة؟ ،ان ه��ذه القي��م تؤث��ر خ�لال
حلظ��ة اختي��اره؛ ف��اذا كان��ت نفس��ه ممتلئ��ة
باحلق��د ،واحلس��د ،واالغ�لال ،والش��ك،
والري��ب ،فأن��ه س��يختار الن��ار ب��دون ش��ك،
وس��يكون م��ن أصح��اب الن��ار ،وعل��ى العك��س
م��ن ذل��ك اذا كان��ت نفس��ه مفعم��ة باالمي��ان
وروح التضحي��ة والف��داء ،وح��ب اهلل واخل�ير
لالخري��ن ،والت��وكل ،والتواض��ع ،واليق�ين.

ان االنس��ان متع��رض المتحان��ات صعب��ة
للغاي��ة ،وكلم��ا تص��دى ه��ذا االنس��ان مله��ام
ومس��ؤوليات اعظ��م ،كلم��ا كث��ف الش��يطان
م��ن توجي��ه جن��وده الي��ه ،فتن��زل علي��ه الف�تن
كقط��ع الليل املظل��م ،فتحجب فكره ،وتدعه
متح�يراً ،ويف ه��ذه اللحظ��ات ال تنفع��ه إال
قيم��ه ،وطه��ارة قلب��ه.

* كيف ننمي القيم السليمة يف انفسنا؟

وق��د نتس��اءل :كي��ف ننم��ي القي��م
الس��ليمة يف انفس��نا؟،
ان القي��م الداخل��ة يف تركيب��ة االنس��ان
الداخلية قد تكون س��ليمة ،وقد تكون فاس��دة،
والس��بب يف ذل��ك ان الدني��ا ه��ي دار تطبي��ق
القوان�ين والس��نن الطبيعي��ة ،ف�لا ميك��ن ألي
انسان ان يصبح عاملاً يف ليلة وضحاها ،وحتى
النب��وة حتم��ل بعض االرهاص��ات ،صحيح انها
جع��ل إهل��ي ،وابت��داء م��ن اهلل  -تع��اىل  -ولكنه��ا
حباج��ة م��ع ذل��ك اىل خلفي��ات وارهاص��ات،
ف��اهلل  -تع��اىل  -خيت��ار م��ن الن��اس الرج��ل
ــم َح ْي ُ
ــث
الص��احل حلم��ل رس��الته{ :اللَُّ َأ ْع َل ُ
ي َع ُ
ــل ِر َســا َل َت ُه}( .س��ورة االنع��ام )124/
َْ
فكم��ا ان��ك الميك��ن ان تصب��ح عامل��ا او
غني��ا م��رة واح��دة وامن��ا بالتدري��ج ،فكذل��ك
احل��ال بالنس��بة اىل االم��ور الروحي��ة ،فالقي��م
الصاحل��ة تنم��و ل��دى االنس��ان ش��يئا فش��يئا
؛ فنح��ن اذا بدأن��ا حياتن��ا انطالق��ا م��ن ح��ب
االخري��ن ،والتع��اون ،واالندم��اج معه��م ،ف��ان
ه��ذه القي��م الصاحل��ة س��وف تكرب معن��ا كلما
تقدمن��ا يف العم��ر ،وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك
تنس��حب م��ن نفوس��نا القي��م الصاحل��ة لتح��ل
حمله��ا القي��م الفاس��دة.
وم��ن مصادي��ق ه��ذه املعادل��ة ،مس�يرة
طل��ب العل��وم الديني��ة ،ف��ان كان��ت النواي��ا
س��ليمة ومتصل��ة بالس��ماء ،ف��ان ذل��ك العل��م
ال��ذي يدخ��ل يف قلوبن��ا ،يغ��دو ج��زءاً م��ن
تركيب��ة القي��م الصاحل��ة يف نفـ��وسنا ،ام��ا
اذا كان��ت النواي��ا فاس��دة ،ف��ان ه��ذا الفس��اد
سيس��ري اىل العل��م ،والتعّل��م ،ث��م القل��ب.
ان العل��م ش��يء حس��ن ومطل��وب ولك��ن
العل��م ال��ذي يتعلمه االنس��ان لغ�ير اهلل  -تعاىل
 يتحول اىل وبال على صاحبه ،فيدخل قلبهليفس��ده ،بل ليفس��د الناس ،واىل اهمية النية
اشار احلديث الشريف املعروف« :امنا االعمال
بالني��ات» ،ل��ذا ميك��ن الق��ول :إن العم��ل  -حب��د
ذات��ه  -حي��ادي جم��رد ع��ن اخل�ير واحلس��ن
او القب��ح ،والني��ة ه��ي ال�تي تضف��ي الص�لاح او
الفس��اد عليه.
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ثقافة رسالية

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

* الشيطان وحماوالت افساد القيم

والش��يطان حي��اول مـ��ن خ�لال اس��اليب
ذكي��ة ان حي��رف االنس��ان م��ن خ�لال تغي�ير
نفس��ه وقيم��ه ،وعندئ��ذ س��وف ال يع��ود بإمكان
هذا االنس��ان مواجهة الفس��اد والصمود امامه.
ويتوج��ه الش��يطان اىل بع��ض الن��اس
فيزي��ل مناعته��م الروحي��ة م��ن خ�لال ازال��ة
تقواه��م .ومس��اعي الش��يطان ه��ذه تنص��ب
باخلص��وص عل��ى ذوي املس��ؤوليات ،ف��ان
كان��ت لديه��م املناع��ة ملقاوم��ة اغ��راءات
الشيطان فقد افادتهم قيمهم الصاحلة ،و إال
س��قطوا يف مس��تنقع الش��يطان.
وهك��ذا الب��د ان نع��رف كي��ف ننم��ي
القيم يف انفس��نا ،ومن القيم املهمة جدا قيمة
النش��اط؛ اي ان يفض��ل االنس��ان احلركـ��ة
والنش��اط علـ��ى الكس��ل والتوان��ي والن��وم ،وق��د
ج��اء يف احلدي��ث« :م��ا انق��ض الن��وم لعزائ��م
الي��وم» ،فق��د تفك��ر ان تعم��ل وت��درس غ��داً،
ولكن عندما حيل الصباح جتد ان من الصعب
علي��ك النه��وض فتفض��ل الن��وم عل��ى اليقظ��ة
والعم��ل والدراس��ة ،وتس��تمر ب��ك احل��ال هك��ذا

لتج��د نفس��ك ق��د خس��رت طموحات��ك الكبرية
الواس��عة.
وعل��ى ه��ذا الب��د م��ن النش��اط واحلركة،
ونب��ذ الكس��ل جانب��ا ،وع��دم االستس�لام
للوس��اوس الش��يطانية ال�تي تدفعن��ا اىل
التكاس��ل ،فه��ذا االستس�لام امن��ا ه��و تربي��ر
ش��يطاني.

* لندع احلزن والتعب جانبا

ان ن��زول املالئك��ة عل��ى املؤمن�ين
املس��تقيمني يعين عدم اخلوف واحلزن ،كما
ج��اء يف اآلي��ة اآلنف��ة الذك��ر{ :إِ َّن ا َّل ِذيــ َن
ـم
اس ـ َت َقا ُموا َت َتنَــزَّ ُل َع َل ْي ِهـ ْ
ـم ْ
َقا ُلــوا َر ُّبنَــا اللَُّ ُثـ َّ
ا َْل ِ
الئكَــ ُة َأالَّ َتَا ُفــوا َوال َتْزَ نُــوا} ،وع��دم
احلزن هنا يعين عدم التعب ،ذلك الن احلزن
يول��د التع��ب ،فعندم��ا اقدم بع��ض التضحيات،
وات��رك اهل��ي و وط�ني نتيج��ة لذل��ك ،ف��ان
التفك�ير يف مث��ل ه��ذه االم��ور سيس��بب حال��ة
احل��زن لالنس��ان ،وحال��ة احل��زن ستس��بب
بدوره��ا التع��ب واالره��اق النفس��يني اللذي��ن
يؤدي��ان اىل التع��ب اجلس��دي.
يف مث��ل ه��ذه احل��االت علين��ا ان نأخ��ذ

بنظ��ر االعتب��ار انن��ا نعم��ل ونضح��ي يف
س��بيل اهلل ،وم��ادام االم��ر كذل��ك ف��ان أجرن��ا
مضم��ون ،وتعبن��ا مؤم��ن الث��واب ،واالنس��ان
املؤم��ن الرس��الي ال ميك��ن ان حي��س بـ��التعب
حت��ى وان بل��غ التس��عني م��ن عمره ،فه��و يبقى
حي��وي ال��روح ونش��يطا ،وه��ذه ه��ي الص��ورة
احلقيقي��ة لالنس��ان املؤم��ن .وعل��ى ه��ذا علين��ا
ان الن��دع الش��يطان ي��زرع يف انفس��نا القي��م
الفاس��دة مهم��ا كان��ت صغ�يرة النه��ا س��تنمو
وتتضخ��م مب��رور الزم��ن ،ف��اذا خرين��ا ب�ين
راحتن��ا والعم��ل يف س��بيل رس��التنا فعلين��ا ان
خنت��ار رس��التنا ،واذا خرين��ا ب�ين انفس��نا وب�ين
اخوانن��ا فعلين��ا ان خنت��ار مص��احل اخوانن��ا ،وان
الندع ذرة من احلقد واحلس��د وحب الرئاس��ة
والش��هرة يف قلوبن��ا ،ألن ه��ذه الذرة س��تتحول
اىل ذن��ب كب�ير .فالب��د م��ن االس��تقامة
عل��ى الطري��ق ،فم��ن خ�لال ه��ذه االس��تقامة
سيدخلنا اهلل يف عداد املؤمنني الصادقني ،وقد
نواجه يف هذا الطريق بعض االحنراف بسبب
ضغوط معينة ،ولكن اهلل  -تعاىل  -س�يرفعها
عن��ا ،وين��زل علين��ا املالئك��ة ،ويبعدن��ا ع��ن تل��ك
االحنراف��ات.

ومضات من حياة الصديقة الزهراء
* فاطمة احلبيب

الســيدة فاطمــة الزهراء،عليهــا الســام ،هــي مثــال للمــرأة
املســلمة التــي يريدهــا اهلل تعــاىل أن يفــوح عبريهــا يف ربــوع
األمــة اإلســامية .فهــي مل تكــن جمــرد امــرأة عاديــة ،بــل كانــت
قطــب رحــى الكــون وســيدة نســاء العاملــن .يــرىض اهلل لرضاهــا،
ويغضــب لغضبهــا .لقــد جســدت اإلســام بــكل مبادئــه وقيمــه
لترتبــع عــى عرشــه كخــر قــدوة وأســوة.
* طوق الياسمني

جت ّلــت بــن جــدران بيــت فاطمــة ،عليهــا الســام ،آيــات
القــدس واإليــان .فــكان هلــا منهــج تربــوي فريــد ،وكان احلســن
واحلســن وزينــب وأم كلثــوم ،عليهــم الســام ،أقــدس ثــار
ألقــدس شــجرة كانــت النبــوة جذرهــا الصلــب واإلمامــة فرعهــا
املمتــد إىل العــرش العظيــم.
وكان مــن كرامــات فاطمة،عليهــا الســام ،أن أرشفــت عــى
تربيتهــم ،فغرســت فيهــم مــكارم األخــاق وخصــال اخلــر
والفضيلــة ،وأرضعتهــم لبــن اهلدايــة والرشــاد ،ولقنتهــم مفــردات
العلــم والزهــد والــورع ،فحملــوا مشــعل احلــق يف وجــه الباطــل،
وكانــوا وال يزالــون للبرشيــة مجعــاء نــاذج للكــال والــرف
والفضيلــة.
فعــن احلســن املجتبــى ،عليــه الســام ،أنــه قــال« :رأيــت أمــي
فاطمة،عليهــا الســام ،قامــت يف حمراهبــا ليلــة مجعتهــا فلــم تــزل
راكعــة ســاجدة حتــى اتضــح عمــود الصبــح ،وســمعتها تدعــو
للمؤمنــن واملؤمنــات وتســميهم ،وتكثــر الدعــاء هلــم وال تدعــو
لنفســها بــيء .فقلــت هلــا :يــا أمــاه مل ال تدعــن لنفســك كــا
تدعــن لغــرك؟ فقالــت :يــا ُبنــي ..اجلــار ثــم الــدار».
وكــا ُيــروى أن بــاالً أبطــأ عــن صــاة الصبــح ،فقــال لــه
النبــي ،صــى اهلل عليــه وآلــه:
«مــا حبســك..؟! فقــال :مــررت بفاطمــة وهــي تطحــن
والصبــي يبكــي ،فقلــت هلــا:
إن شــئت كفيتــك الرحــى وكفيتنــي الصبــي ،وإن شــئت
كفيتــك الصبــي وكفيتنــي الرحــى ،فقالــت:
أنــا أرفــق بابنــي منــك .فــذاك حبســني .قــال ،صــى اهلل عليــه
وآلــه :رمحتهــا ،رمحــك اهلل».
صــورة مثاليــة ملجتمــع الفضيلــة كــا ينشــد الفالســفة
واملصلحــون ،ونمــوذج مــن املدرســة النبويــة  -الرســالية لتحــدي
الصعــاب ومشــاكل احليــاة مــن أجــل إدارة وتنظيــم بيتهــا ،وبــال
املــؤذن يســتأذهنا لينجــز هلــا بعــض أعامهلــا ،بفضــل اإلســام
أينعــت ثمــرة احليــاة املثاليــة بأغصاهنــا املتفرعــة.
فهــي الرائــدة يف صربهــا ،والقــدوة يف تواضعهــا ،واألســوة يف
جــل أخالقهــا.
* حركة تصحيحية

الظلــم ،اجلهــل ،العصبيــة ،مفــردات تعــر يف جوهرهــا عــن

"عليها السالم"

جمتمــع اجلاهليــة ،لذلــك كان البــد مــن تدخــل
الســاء إلنقــاذ األرض ومــن عليهــا ،فبعــث اهلل
رســوله األمــن حممــد ًا ،صــى اهلل عليــه وآلــه ،ليبث
روح الوحــي ،وحييــي مــا تبقــى مــن اإلنســانية.
ومــن منــزل مبعــوث الســاء ..ترعرعــت فاطمــة
الزهراء،عليهــا الســام ،كرحيانــة طاهــرة ،ارتشــفت مــن
معــن العلــم واحلكمــة ،والصــر واإليــان ،والســاحة
والطهــر ،وارتــوت مــن ينابيــع اجلنــة ،فأصبحــت أنموذجــا
آرس ًا للشــخصية اإليامنيــة املثاليــة ،والرمحــة املهــداة عــى قلــب
النبــي األمــن ،صــى اهلل عليــه وآلــه.
كانــت رفيقــة الرســول يف رســالته .مل تكــن أبــد ًا بمنــأى عــن
التغــرات السياســية التــي تطــرأ عــى األمــة اإلســامية ،بــل كان
هلــا دور مؤثــر يف صياغتهــا .أحــد ســفهاء القــوم يلطــخ وجــه
رســول اهلل بالــراب ،فيعــود إىل بيتــه صابــر ًا حمتســب ًا ،وتنظــر إليــه
فاطمــة فيســتبد هبــا احلــزن ،وتبكــي جلــرأة هــؤالء الطغــاة عــى
رســول الرمحــة ،فتهــرع لتــوايس أباهــا العظيــم ،كمــاك ،يمســح
عــن جبينــه مالمــح األمل .وتنثــر الــدفء عــى وجنتيــه ،فيطمئــن
هلــا قلبــه ،ويأنــس هبــا.
ويف كل موطــن وموقــف ال تفتــأ تدافــع عــن ديــن الســاء
وقيــم الرســالة ..فبعــد استشــهاد النبــي األعظــم (ص) شــكلت
مــع زوجهــا أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،حــزب اإليــان ،لتبــدأ
رحلــة أخــرى يف التصــدي للمنافقــن واجلاحديــن واملنكريــن.
كانــت قبس ـ ًا مــن فكــر الرســول األعظــم ،صــى اهلل عليــه وآلــه،
ونظــرة مــن عطفــه ،وقولــه وفعلــه ،بــل إســام جمســد ومصبــاح
هــدى وســبيل نجــاة.
ولعــل خــر دليــل عــى ذلــك قيامهــا باحلركــة التصحيحيــة
األوىل والتــي بغــت مــن خالهلــا إرســاء العــدل والدفــاع عــن
املظلومــن ورضورة فضــح الظاملــن .هــذه احلركــة النهضويــة
قامــت هبــا هــي نفســها  -روحــي فداهــا -مــع أوالدهــا وأتباعهــا،
ومتكنــت مــن خالهلــا أن تبــن طريــق احلــق ملــن أراد اتباعــه،
رغــم مــا تبــع ذلــك مــن آالم ظلمهــا وكــر ضلعهــا وإســقاط
جنينهــا واستشــهادها وإخفــاء قربهــا .لقــد انحــر فيهــا
إرث النبــوة ..وحتققــت فيهــا قيــم الرســالة.
فليكــن واقعنــا مســتلهام مــن هــذه الصديقــة البطلــة،
فيكــون هنجــه العفــاف واالســتقامة ،ومبــدأه الفضيلــة
واخلــر ،وقيمــه الرمحــة والتضحيــة .وليكــن واقعنــا
رســالي ًا ،كواقــع فاطمــة ،يمتــزج بــن العبــادة
واحلجــاب ،والتقــوى واجلهــاد .ليكــن واقعنــا
إنســاني ًا .ال تتأجــج فيــه نــران الغضــب ،واحلقــد
واحلســد .لنكــن كــا أرادتنــا فاطمــة ســام اهلل
عليهــا ،وحســب.
والســام عليــك يــوم ولــدت ..ويــوم
استشــهدت ويــوم تبعثــن حيــة.
-------------* كاتبة من القطيف
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بعدسة املصور :عامر اجلبوري

درس في
زيد الشهيد ..
ٌ
التحدي والنهضة
* إعداد /أجمد الربيعي

غص��ن م��ن ش��جرة الرس��الة احملمدي��ة
الصدّاح��ة باحل��ق مل يه��ن ومل ين��كل ملتزم��اً
نه��ج الوالي��ة واملض��ي عل��ى طري��ق التضحي��ة
والف��داء يف س��بيل اهلل تع��اىل ،وه��و الطري��ق
ال��ذي مض��ي علي��ه م��ن قب��ل ج��دّه أب��و عب��د هلل
احلس�ين،عليه الس�لام  ،يف كرب�لاء.
إن��ه زي��د ب��ن عل��ي ب��ن احلس�ين ب��ن عل��ي
ب��ن أب��ي طالب ،عليهم الس�لام ،ال��ذي يعد أول
ش��هيد م��ن أه��ل البيت ،عليهم الس�لام ،يقتفي
أث��ر ج��ده االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،يف
مواجه��ة الظل��م والطغي��ان وطل��ب الرض��ا آلل
حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم.

* والدته ونشأته

يُكنى االمام زيد الشهيد بـ «أبي احلسني»،
وتش�ير الروايات التارخيية أنه ولد س��نة ()78
ه��ـ وقي��ل س��نة ( )75للهج��رة ،يف مدين��ة ج��ده
الرس��ول األك��رم حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه

وآل��ه ،ومل��ا ُبش��ر ب��ه أب��وه االم��ام زي��ن العابدي��ن،
علي��ه الس�لام  ،أخذ الق��رآن الكريم متفائ َ
ال به
فخرج��ت اآلي��ة الكرمية:
ـرى ِم ـن ا ُْلؤْ ِمنِ
َ
ُ
ـه ْم
ـ
س
ف
ن
أ
ـ
ْ
ـنَ
َ ُ
َ
{إِ َّن اللََّ ْاشـ َ َ
ـم بِـ َ
النَّـ َة} ،فطبق��ه وفتح��ه
َو َأ ْم َو َالُـ ْ
ـم ْ َ
ـأ َّن َلُـ ُ
ثاني��ة ،فخرجت اآلية:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
{و َل َت َْسـ َب َّن ا َّل ِذيـ َن قتلــوا ف َســبيل اللَِّ
َ
ِ
َأ ْم َواتًــا َب ْ
ــم ُي ْرزَ ُق َ
ــون}،
ــل َأ ْح َيــا ٌء عنْــدَ َر ِّبِ ْ
فطب��ق املصح��ف ث��م فتح��ه فخرج��ت اآلية:
ِ
ـــــاه ِدي َن ع َ
َــى
ــــــض َل اللَُّ ا ُْل َج
{و َف
َّ
َ
ا ْل َق ِ
اع ِدي َن َأ ْجـــ ًـرا عَظِيـ ًـا} ،فبهر االم��ام زين
العابدي��ن ،و راح يق��ول:
«عزيت عن هذا املولود وانه من الشهداء».
ُ
نشــــــــــــــ��أ زي��د الش��هيد يف بي��ت النب��وة،
وتغ��ذى بلب��اب احلكم��ة ،وكان أب��وه االم��ام
الس��جاد،عليه الس�لام يتعهده باألدب ويرس��م
ل��ه طري��ق اهلداي��ة واخلري ،كم��ا الزمه أخوه،
االم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،من��ذ نعوم��ة
أظف��اره ،وم��ن الطبيع��ي أن هل��ذه الصحب��ة
األث��ر الفع��ال يف س��لوكه وتكوي��ن ش��خصيته

،فق��د حف��ظ الق��رآن الكري��م يف املراحل االوىل
م��ن دراس��ته و اجت��ه بع��د ذل��ك اىل احلدي��ث
وأصبح بعد فرتة فقيهاً واسع العلم واملعرفة،
يأخ��ذ بكت��اب اهلل وس�� ّنة رس��وله ومنه��ج ج��ده
االم��ام علي،علي��ه الس�لام ،و لزي��د ،علي��ه
الس�لام ،ق��راءة خاص��ة للق��رآن الكريم تس��مى
«قراءة زيد» ،وله مؤلفات كثرية ،حيث نسبت
ل��ه جمموع��ة م��ن املؤلف��ات والرس��ائل بعضه��ا
يف تفس�ير الق��رآن الكري��م ،وبعضه��ا يف عل��م
الفق��ه وقس��م منه��ا يف عل��م ال��كالم ،واألخ��رى
يف احلدي��ث وه��ي أكث��ر م��ن ( )29مؤلف��اً،
وق��د أوردت الصح��ف العراقي��ة قب��ل حقب��ة
م��ن الس��نني ،أن لزي��د بن علي تفس�يراً للقرآن
الكري��م موج��وداً يف خزائ��ن املخطوط��ات يف
مكتب��ة الكونغ��رس االمريك��ي .

* الثائرالشجاع

لق��د ث��ار زي��د ،علي��ه الس�لام ،عل��ى احلك��م
االم��وي بوح��ي م��ن عقيدت��ه ال�تي تتمث��ل روح
االس�لام ،وهدي��ه بع��د ان رأى باط�ل ً
ا ُيي��ى

اسوة حسنة
وصادق��اً يُك�� ّذب ،و رأى ج��وراً ش��ام ً
ال ض��د
املس��لمني ،و اس��تبداداً مطبق��اً يف األم��ة ،ورأى
ح��كام ب�ني أمي��ة مل يبق��وا هلل حرم��ة ،إال
انتهكوه��ا فخ��رج داعي��اً اىل اهلل.
طالب��اً للح��ق وق��د امت�لأت نفس��ه محاس��اً
وعزم��اً عل��ى إع�لاء الث��ورة احلس��ينية.
وق��د فج��ر ثورت��ه املبارك��ة ال�تي كان��ت
أمتداداً لثورة االمام احلس�ين،عليه الس�لام ،و
إقام��ة الع��دل والعي��ش يف ع��زة و إب��اء.
أم��ا قاع��دة الث��ورة ومنطلقه��ا فكان��ت
ختب فيها جذوة
«الكوفة» .هذه املدينة اليت مل ُ
الث��ورة عل��ى الظل��م والطغي��ان من��ذ واقع��ة
الط��ف ،حي��ث تعلمت ال��درس البليغ يف الثورة
وحت��دي احل��كام الظامل�ين ط��ول الزم��ن.
تق��ول املص��ادر التارخيي��ة إن احلاك��م
األم��وي حينه��ا« ،هش��ام ب��ن عبد املل��ك» ،مارس
سياس��ة عنيف��ة وقاس��ية م��ع املس��لمني ،منه��ا
ف��رض الضرائ��ب اجملحف��ة عل��ى اصح��اب
احل��رف وامله��ن والتج��ارة  ،كم��ا أعطى والته
يف األمص��ار ح��ق التص��رف بأم��وال املس��لمني
وحتويل��ه اىل مل��ك خ��اص ،فيم��ا كان الن��اس
يعيش��ون ش��ظف العي��ش واحلرم��ان ،مم��ا دفع
زي��داً لرف��ع ل��واء الث��ورة فاجتم��ع حول��ه يف
الكوفة  -حس��ب بعض املصادر -خس��مة عش��ر
أل��ف رج��ل ،ه��ذا وكان الوال��ي خال��د القس��ري
غاف�ل ً
ا ع��ن حت��ركات زي��د ،وملّ��ا بل��غ االم��ر
احلاك��م االم��وي هش��ام ب��ن عب��د املل��ك أرس��ل
اىل وآل��ه يوخب��ه ويلوم��ه عل��ى غفلت��ه م��ن أم��ر
زيد.
كان زي��د ق��د أع�� ّد الع��دّة لس��اعة الصف��ر،
لك��ن حصل��ت أم��ور عدي��دة دفعت��ه ألن يعج��ل
باعالن الثورة يف الكوفة واس��قاطها عس��كرياً.
تق��ول بع��ض املص��ادر ال�تي متي��ل اىل املذه��ب
الزي��دي ان طائف��ة م��ن انص��اره انش��قوا عن��ه
وحاجج��وه يف توجه��ه الفك��ري واتهم��وه
بابت��داع مذه��ب جدي��د غ�ير مذهب أه��ل البيت
عليهم الس�لام ،وهناك تفاصيل على الصعيد
السياس��ي ح��ول اإلس��راع يف االج��راءات ال�تي
اختذه��ا النظ��ام األم��وي لت��دارك الوض��ع
املتفج��ر يف الكوف��ة ،مم��ا دف��ع بزيد الش��هيد ان
يفج��ر ثورت��ه قب��ل املوع��د احمل��دد ويش��تبك مع
اجلي��ش األم��وي ،يف معرك��ة غ�ير متكافئ��ة
لكنها بطولية ،س��قط فيها زيد ش��هيداً بعد ان
أصي��ب بس��هم مس��موم يف رأس��ه يف الثال��ث من
ش��هر صف��ر س��نة  120للهج��رة .وهك��ذا طوي��ت
صفحت��ه ومل تب��ق مفتوح��ة كم��ا حص��ل
��جل مجي��ع
يف ث��ورة ج��ده احلس�ين عندم��ا س ّ
انص��ار االم��ام مواقفه��م بدمائه��م الزكي��ة،

ثار زيد ،عليه
السالم ،عندما رأي
السياسات الظاملة
لألمويني من فرض
الضرائب املجحفة على
اصحاب احلرف واملهن
والتجارة ،وإعطاء احلق
للوالة بالتصرف الشخصي
باموال املسلمني
بينم��ا تف�� ّرق الكث�ير من انصار زي��د بعد انتهاء
املعرك��ة ،وب��د ً
ال م��ن ان يواصل��وا طريق��ه
احل��ق ،مال��وا اىل اهدافه��م وغاياته��م اخلاصة.

* املرقد  -املقام

قب��ل احلدي��ث ع��ن املرق��د الش��ريف لزي��د
الش��هيد ،ن��رى م��ن الض��روري التنوي��ه اىل
حقيق��ة تارخيي��ة هام��ة ،وه��ي أن ه��ذا الرج��ل
العظيم تعرض للظلم يف حياته وبعد مماته،
رمب��ا مب��ا مل يش��هده التاري��خ االس�لامي.
فبع��د استش��هاده يف املعرك��ة ،أم��ر
احلاك��م األم��وي بصل��ب جثمان��ه الطاه��ر
عاري��اً يف منطق��ة «الكناس��ة» بالكوف��ة ،وذل��ك
ملدة أربع سنوات ،حتى هلك هشام وجاء بعده
ابنه «وليد» فكتب إىل واليه يف الكوفة يوس��ف
«أم��ا بعد ،فإذا أت��اك كتابي
ب��ن عم��ر الثقف��يّ :
هذا فانظر عجل أهل العراق فاحرقه وانسفه
يف الي ّ��م نس��فاً والس�لام».
وهن��اك رواي��ة تتح��دث ع��ن قي��ام ش��يعة
اه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،حبم��ل جثم��ان
الش��هيد خلس��ة ودفن��ه يف م��كان بعي��د ع��ن
االنظ��ار ويف جم��رى نه��ر جفف��وه ث��م أج��روا
امل��اء علي��ه ،لتضعف كل االحتم��االت بالعثور
علي��ه ،لك��ن ش��اءت االق��دار ان يك��ون احد عيون
ب�ني أمي��ة قريب��اً منه��م فدهل��م علي��ه فاخرجوا
اجلثم��ان ونف��ذوا في��ه م��ا حك��م ب��ه الطاغي��ة
األم��وي.
وحس��ب املص��ادر ف��ان املقام املوج��ود حالياً،
ه��و باحلقيق��ة يع��ود مل��كان املرق��د ال��ذي مت
اكتش��افه أول م��رة.
ل��ذا ف��ان حرم��ة املكان وقدس��يته ال ختيب
رجاء كل من زار املقام الشريف عارفاً حبقه
ومكانت��ه العظيم��ة عن��د اهلل س��بحانه وتع��اىل،
فك��م م��ن مري��ض ب��دا ٍء عض��ال هج��ر عي��ادات

االطب��اء و اجت��ه اىل ه��ذا املق��ام ،يس��أل اهلل
تع��اىل جباه��ه وحق��ه عن��ده ،أن يلبس��ه لب��اس
العافي��ة ،واس��تجاب اهلل دعوت��ه؟ وك��م م��ن
إم��رأة عقيم��ة م ّ��ن اهلل عليه��ا باملول��ود الص��احل
بربك��ة صاح��ب املق��ام .
يق��ع املرق��د الش��ريف يف منطق��ة تق��ع
عل��ى بع��د مثاني��ة كيلوم�ترات م��ن طري��ق
احلل��ة كوف��ة ،وتبع��د ع��ن احلل��ة ()30
كيلوم�تراً .تبل��غ مس��احة امل��زار عش��رة آالف
م�تر ،وق��د ب��دأ االعم��ار في��ه ع��ام  1996وانته��ى
ع��ام  ،2003حي��ث أخ��ذ دي��وان الوق��ف الش��يعي
عل��ى عاتق��ه مس��ؤولية الرتميم��ات الالزم��ة،
مب��ا فيه��ا إكس��اء أرضية املق��ام حبجر املرمر،
باس��تثناء تغلي��ف الس��ياج اخلارج��ي ،فان��ه
بانتظ��ار التخصيص��ات املالي��ة الالزم��ة ،كم��ا
أن هنال��ك مش��اريع مس��تقبلية لتوس��يع امل��كان
وتغي�ير جه��ة الدخ��ول واخل��روج إلي��ه م��ن
خ�لال إج��راء حتوي��رات كثرية بالتع��اون من
االهال��ي الس��اكنني يف املنطق��ة احمليط��ة ب��ه
وفت��ح ش��وارع جدي��دة .
ي��زور مرق��د زي��د الش��هيد ،مالي�ين ال��زوار
س��نوياً يف ح�ين يص��ل عدده��م يف زيارت��ه
الس��نوية اليت تصادف اليوم الثالث من صفر،
وه��و ي��وم استش��هاده اىل أكث��ر م��ن مليون��ي
زائ��ر وال تقتص��ر زيارته على العراقيني فقط
ب��ل م��ن جنس��يات اس�لامية متع��ددة.
مؤخ��راً ق��رر جمل��س حمافظ��ة باب��ل
اس��تحداث ناحي��ة باس��م ناحي��ة زي��د ب��ن عل��ي،
لتك��ون املنطق��ة احمليط��ة باملرق��د الش��ريف
ناحي��ة جدي��دة تابع��ة لقض��اء «الكف��ل» ال��ذي
حت��ول ب��دوره م��ن ناحي��ة اىل قض��اء ،و يأم��ل
أهال��ي املنطق��ة والزائرين أن يكون اس��تحداث
الناحي��ة ُبش��رى هل��م يف تقدي��م خدمات أكثر
و أوس��ع للمرق��د الش��ريف واملنطق��ة احمليط��ة
بها.
وعل��ى الرغ��م م��ن الس��نوات الطويل��ة
واالجي��ال املتالحق��ة واحلكوم��ات املتعاقب��ة
والس�لاطني اجلائ��رة عل��ى م��ر االزم��ان إال
أن مرق��د الس��يد زي��د ب��ن عل��ي ،علي��ه الس�لام،
��ع ن��وره يف أرج��اء املعم��ورة ويؤم��ه
م��ازال يش ّ
الناس طلباً للكرامة يف حني تقع على مقربة
منه ويف مكان ليس ببعيد عنه أطالل خرائب
قصر هش��ام بن عبد امللك اليت كانت يوماً ما
قص��راً ُب�ني عل��ى الظل��م واجل��ور والع��دوان.
فرح��م اهلل زي��داً الش��هيد ،ال��ذي أحيا ثورة
ج��ده االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،بع��د أن
ح��اول بن��و أمي��ة طمس معامله��ا ،و أراد اهلل ّ
جل
وع�لا أن ال تنطف��ئ اىل ي��وم القيام��ة.
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«خالفة علي»
امتداد لرسالة النبي

 -عليه السالم -

* حممد طاهر الصفار
نواطري ٍ
مرص عن ثعالبِها
نامت
ُ
وقد َب ُشم َن وما تفنى العناقيدُ
رح��م اهلل أب��ا الطي��ب املتن�بي ال��ذي أوج��ز
يف ه��ذا البي��ت ح��ال «اخلالف��ة» من��ذ وف��اة
الرس��ول األكرم ،صلى اهلل عليه وآله ،وحتى
انهي��ار الدول��ة العباس��ية باس��تثناء اخلالف��ة
احلقيقي��ة لعل��ي ب��ن أب��ي طالب،عليه الس�لام،
ال�تي ل��و أنصف أي إنس��ان ،وجت��رد من نزعاته
املوروث��ة ،لرآه��ا ه��ي اخلالف��ة احلق��ة ال�تي
أوص��ى به��ا اهلل إلمتام مس�يرة اإلس�لام وجزءا
ال يتج��زءا م��ن الرس��الة احملمدي��ة.

ول��و اس��تعرضنا تاري��خ بداي��ة الدع��وة
الش��ريفة وأح��داث م��ا بع��د وف��اة الرس��ول،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،جن��د أن نف��س الس��يوف
ال�تي س��لت عل��ى الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
ُس��لت على علي ،عليه الس�لام ،وهذا ما يؤكد
حقيق��ة أن��ه ه��و امت��داد لنه��ج الن�بي ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،ورس��الته.

* الوفاء لصاحب «الفلتة»

كان��ت اجلاهلي��ة اجلديدة تنس��ج أثوابها
داخل س��قيفة بين س��اعدة الس��تعادة أجمادها
بع��د وف��اة الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،فتمخض��ت عن بيع��ة «الفلتة» اليت وقى
اهلل املس��لمني ش��رها  -كم��ا ق��ال صاحبه��ا
 لك��ن ه��ذه «الفلت��ة» كان هل��ا مضاعف��اتخط�يرة أث��رت س��لباً عل��ى واقع املس��لمني ،وقد
أح��س أب��و بك��ر نفس��ه خبط��ورة م��ا أق��دم علي��ه
ه��و وأصحاب��ه فقال عن��د احتضاره :وددت أني
س��ألت رس��ول اهلل ع��ن ه��ذا األم��ر!!
وبق��در م��ا ميث��ل ه��ذا الق��ول قدح��اً
بصاحب الرس��الة الذي ّ
بي وأوضح ملن يكون

ه��ذا األم��ر م��ن بع��ده فإن��ه ميث��ل اإلحس��اس
بع��دم أهلي��ة وكف��اءة م��ن ق��ام ب��ه دون أهل��ه.
{..أمــا واهلل لقــد تقمصهــا ابــن أيب
قحافــة ،وإنــه ليعلــم أن حمــي منهــا حمــل
القطــب مــن الرحــى ،ينحــدر عنــي الســيل،
وال يرقــى إيل الطــر}.
لق��د ترك��ت ه��ذه البيع��ة ندب��اً يف اجلس��د
اإلس�لامي وأحدث��ت ش��رخاً ال ميك��ن رتق��ه،
فقد أثار «أبطاهلا» النعرات اجلاهلية واألحقاد
القبلي��ة ب�ين األوس واخل��زرج وال�تي تالش��ت
بع��د أن ص��احل الن�بي ب�ين القبيلت�ين فأج��ج
ه��ؤالء ذل��ك الع��داء القدي��م واس��تمالوا بش�ير
ب��ن س��عد زعي��م األوس إىل جانبه��م ووق��ف
سعد بن عبادة زعيم اخلزرج ضد هذه البيعة
فقتلت��ه «اجل��ن» غيل��ة عقاباً له!
ً
وكان م��ن تداعي��ات ه��ذه البيعة أيضا أن
أول��دت غضباً ش��عبياً عارماً م��ن قبل الصحابة
الكب��ار وغريه��م ،لك��ن ه��ذا الغض��ب جوب��ه
بالبط��ش والتهدي��د الصري��ح بالقت��ل ،فق��د
ضم��ن عم��ر ،ش��طر حلب��ه ال��ذي احتلب��ه ألب��ي
بك��ر بقول��ه :لئن اع�ترض أحد منكم على هذه
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ألد أعداء النبي ،صلى
الذين نصروا «الثالثة» هم ّ
اهلل عليه وآله ،والذين نصروا عليًا هم السابقون
املجاهدون األوائل
البيع��ة لنأخ��ذن ال��ذي في��ه عين��اه{ !..لشــدّ ما
تشــ ّطرا رضعيهــا}.
مل يش��هر عم��ر س��يفه بوج��ه الكف��ار وال
اليه��ود وال النص��ارى ب��ل ش��هره بوج��ه اث�ني
عشر رج ً
ال من أجالء الصحابة اعرتضوا على
بيعة أبي بكر وهم :أبو ذر الغفاري ،وعمار بن
ياس��ر ،وس��لمان الفارس��ي ،واملق��داد بن األس��ود
الكن��دي ،وبري��دة األس��لمي ،وأب��و اهليث��م ب��ن
التيه��ان ،وس��هل ب��ن حني��ف ،وعثم��ان ب��ن
حني��ف ،وخزمي��ة ب��ن ثاب��ت ،وأب��ي ب��ن كع��ب،
وأب��و أي��وب األنص��اري ،وق��د وف��ى صاحب��ه ل��ه
فوصى له من بعده وهو حيتضر،
ه��ذا الفع��لّ ،
«لكنه مل يكن يهجر» رغم اعرتاض الكثري من
املس��لمني عل��ى ه��ذه الوصي��ة ال�تي جعله��ا يف
رج��ل س��يئ اخلل��ق.
{..فصريهــا يف حــوزة خشــناء ،يغلــظ
كلمهــا ،وخيشــن مســها ،ويكثــر العثــار
فيهــا ،واالعتــذار منهــا ،فصاحبهــا كراكــب
الصعبــة ،إن أشــنق هلــا خــرم ،وإن أســلس
هلــا تقحــم ،فمنــي النــاس  -لعمــر اهلل
 بخبــط وشــاس ،وتلــون واعــراض،فصــرت عــى طــول املــدة وشــدة املحنــة}.

* الشورى ،بنفس جاهيل

ولك��ي نع��رف حقيق��ة ش��عور املس��لمني
وكب��ار الصحاب��ة يف ذل��ك الوق��ت وان��ه كان
م��ع علي،علي��ه الس�لام ،وان رج��ال قري��ش
الذي��ن حارب��وا الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
م��ن قب��ل كان��وا ض��د عل��ي وبنف��س العصبي��ة
واحلق��د اللذي��ن حارب��وا بهما علي��اً ،ننتقل إىل
«الش��ورى» ال��ذي ق��رره عم��ر عن��د ممات��ه.
لنس��تمع إىل أق��وال كب��ار الصحاب��ة
األجالء الذين تطبل الوهابية على أن الشيعة
يس��بونهم.
ألي��س الذي��ن ذكرناه��م م��ن الرج��ال
املعرتض�ين عل��ى بيع��ة أبي بكر م��ن الصحابة،
أم أن الصحب��ة اقتص��رت عل��ى «اخللف��اء
الثالث��ة» ومعاوي��ة؟
وه��ذه ش��هادة صحاب َي�ين م��ن أج��لّ
أصح��اب الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،يف
عل��ي ،علي��ه الس�لام:
فعندم��ا اجتم��ع الن��اس عل��ى ب��اب املن��زل

ال��ذي عق��دت في��ه الش��ورى ص��اح املق��داد ب��ن
األس��ود الكن��دي (الصحاب��ي الكب�ير):
أيه��ا الن��اس امسع��وا م��ا أقول��ه :أن��ا املق��داد..
إنك��م إن بايعت��م علي��اً مسعن��ا واطعن��ا ،وان
بايعت��م عثم��ان مسعن��ا وعصين��ا.
فق��ام عب��د اهلل ب��ن أب��ي ربيع��ة املخزوم��ي،
وهو ممن قاتل النيب وآذاه ،فنادى :أيها الناس
إنك��م إن بايعت��م عثم��ان مسعن��ا وأطعن��ا وإن
بايعت��م علي��اً مسعن��ا وعصينا.
فق��ال املق��داد :ي��ا ع��دو اهلل وع��دو رس��وله
وع��دو كتاب��ه ،ومت��ى كان مثل��ك جي�ترئ
عل��ى الدخ��ول يف أم��ر املس��لمني؟!
فق��ال ل��ه عب��د اهلل ومت��ى كان مثل��ك
جي�ترئ عل��ى الدخ��ول يف أم��ر «قري��ش»؟!
إذن فه��ي اجلاهلي��ة تعي��د نفس��ها بث��وب
جدي��د.
وق��ال عب��د اهلل ب��ن أب��ي س��رح ،وه��و طري��د
رس��ول اهلل:
أيه��ا امل�لأ إن أردمت أن ال ختتل��ف قري��ش
فيم��ا بينه��ا فبايع��وا عثمان.
فق��ال عم��ار ب��ن ياس��ر :إن أردمت أن ال
خيتل��ف املس��لمون فيم��ا بينه��م فبايع��وا علي��اً.
ومل��ا احت��ج عم��ار عل��ى بيع��ة عثم��ان ق��ال
ل��ه هش��ام ب��ن الولي��د ب��ن املغ�يرة ،الع��دو اللدود
لإلس�لام:
م��ا أن��ت وم��ا رأت قري��ش ألنفس��ها ،ان��ك
لس��ت يف ش��يء من أمرها وإمارتها فتنح عنها.
فقال عمار:
يا ناعي اإلسالم قم فانعه
منكر
قد مات عرف وبدا ُ
م��اذا نس��تنتج م��ن هات�ين احملاورت�ين
اللت�ين اقتطفناهما كنم��وذج على متقمصي
اخلالف��ة؟ إن الذي��ن نص��روا «الثالث��ة» هم أل ّد
أع��داء الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،والذي��ن
نصروا علياً هم الس��ابقون اجملاهدون األوائل.
لق��د أرادت قري��ش حم��و اإلس�لام بع��د
وف��اة الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،باس��تبعاد
علي،علي��ه الس�لام ،ع��ن اخلالف��ة وحماربت��ه
وه��ذا م��ا يتض��ح يف الكث�ير م��ن أق��وال اخللف��اء
أنفس��هم.

روى اب��ن األث�ير يف اجل��زء الثان��ي م��ن
تارخي��ه حدي��ث عم��ر م��ع اب��ن عب��اس وق��ول
عم��ر :ي��ا اب��ن عب��اس إن قومك��م كره��وا أن
جيمع��وا لك��م النب��وة واخلالف��ة فاخت��ارت
قري��ش ألنفس��ها فأصاب��ت!
{حتــى إذا مــى لســبيله ،جعلهــا يف
سـ ٍ
ـتة زعــم أين أحدهــم ،فيــا هلل و للشــورى،
متــى اعــرض الريــب َّيف مــع األول منهــم
حتــى ِص ُت ُأقــرن إىل هــذه النظائــر ،لكنــي
أســففت إذ أس ـ ُّفوا ،وطــرت إذ طــاروا}.
وهن��اك الكث�ير م��ن ه��ذه األحادي��ث
ال�تي ت��دل عل��ى أن خالف��ة الثالث��ة ،كان��ت
ذات عصبي��ة قبلي��ة ،ونزع��ة جاهلي��ة ،ومل
تك��ن مبني��ة عل��ى مب��ادئ إس�لامية ،وعدال��ة
اجتماعي��ة ،وال عل��ى ش��عار «ال فض��ل لعرب��ي
عل��ى أعجم��ي إال بالتق��وى».
لق��د كان عل��ي ب��ن أب��ي طالب،علي��ه
الس�لام ،املُضح��ي األك�بر يف س��بيل بق��اء
اإلس�لام ،واملكاف��ح من أج��ل بقاء كلمة ال إله
إال اهلل حممد رسول اهلل ،مرفوعة على أرجاء
املعم��ورة ،ن��راه ضحى حبق��ه كي يئد الفتنة،
وي��درأ اخلط��ر ال��ذي كان س��يفين اإلس�لام
فيم��ا ل��و رف��ع س��يفه ،وه��و ف��ارس املس��لمني
األول ،وأش��جع الع��رب وكان��ت قري��ش تع��د
الف��رار يف احل��رب ع��اراً إال من��ه ،وق��د قت��ل
صناديده��ا وش��جعانها.
{أمــا والــذي فلــق احل ّبــة وبرأ النســمة،
لــوال حضــور احلــارض ،وقيــام احلجــة
بوجــود النــارص ،ومــا أخــذ اهلل عــى العلــاء
أال ُيقــاروا عــى ك ّظــة ظــامل ،وال ســغب
مظلــوم ،أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا،
ولســقيت آخرهــا بــكأس أوهلــا ،وأللفيتــم
دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة
عنــز}.

* رؤية سياسية ثاقبة

لق��د كان عل��ي ،علي��ه الس�لام ،فدائ��ي
اإلسالم ،وحصنه ،وسوره املنيع ،آثر أن يُسلب
حق��ه عل��ى أن ال ُتثل��م م��ن اإلس�لام ثلم��ة ،ورد
كي��د املرتبص�ين باإلس�لام اىل حنوره��م.
يأتي��ه أب��و س��فيان بع��د وف��اة الرس��ول
االك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه فيق��ول:
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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

«بنوا هاشم ال يطمع الناس فيكم
والسيام ،تيم بن مرة أو عدي
فام األمر إال منكم وإليكم
وليس هلا إال أبو حسن عيل!»..
ولك��ن مل يك��ن خيف��ى على أم�ير املؤمنني،
عليه السالم ،ما كان يضمره أبو سفيان من
زرع الش��غب واالضط��راب يف اإلس�لام فيأم��ره
بالك��ف كم��ا خاط��ب ،علي��ه الس�لام ،ابن��ه
معاوي��ة بقول��ه يف كت��اب ل��ه:
{وقــد كان أبــوك أبــو ســفيان أتــاين
حــن قبــض رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه
وآلــه ،فقــال :ابســط يــدك أبايعــك فأنــت
أحــق النــاس هبــذا األمــر ،فكنــت أنــا الــذي
أبيــت عليــه خمافــة الفرقــة بــن املســلمني
لقــرب عهــد النــاس بالكفــر}.
وحينم��ا يأتي��ه الرج��ال املعرتض��ون عل��ى
بيع��ة أب��ي بك��ر فيقول��ون له:
لق��د هممن��ا أن نصري إىل أبي بكر فننزله
ع��ن من�بر رس��ول اهلل ،فجئن��اك نستش�يرك
ونس��تطلع رأي��ك فيم��ا تأمرن��ا.
فقال ،عليه السالم:،
{وإيــم اهلل ،لــو فعلتــم ذلــك ألتيتمــوين
شــاهرين أســيافكم مســتعدين للحــرب
والقتــال ،وإذن آلتــوين فقالــوا يل :بايــع
وإال قتلنــاك فــا بــد مــن دفــع القــوم عــن
نفــي}.
ً
{فســدلت دوهنــا ثوبــا ،وطويــت
عنهــا كشــح ًاِ ،
وطفقــت أرتئــي بــن أن
أصــول ٍ
بيــد ّ
جــذاء ،أو أصــر عــى طخيــة
عميــاء ،هيــرم فيهــا الكبــر ،ويشــيب فيهــا
الصغــر ،ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى

ربــه ،فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا أحجــى،
فصــرت ويف العــن قــذى ،ويف احللــق
شــجا ،أرى تراثــي هنبــا.}..
لق��د اس��تثقل أعم��ال ه��ؤالء «اخللف��اء»
الكث�ير م��ن الصحاب��ة الذي��ن أدرك��وا حج��م
املأس��اة ال�تي حّل��ت باإلس�لام ،وه��م ي��رون م��ا
حي ّ��ل ب��ه فبع��ض الناس ق��د ارتد عن اإلس�لام،
ولك��ن كل ه��ذه االحتجاج��ات كان��ت جتاب��ه
بالبط��ش والرتهي��ب ت��ارة ،وبالتجاه��ل أخرى،
فحينم��ا يع�ترض عب��د اهلل ب��ن مس��عود عل��ى
إس��راف عثم��ان يق��ول ل��ه عثم��ان:
إمنا أنت خازن لنا وليس للمسلمني!..
ث��م يس��تبدله عثمان بزي��د بن أرقم ،الذي
مل يط��ل مكوث��ه يف ه��ذا املنص��ب حت��ى يدخ��ل
عل��ى عثم��ان ويض��ع ب�ين يدي��ه مفاتي��ح بي��ت
امل��ال وه��و يبك��ي خوف��اً م��ن أن حترق��ه صاعقة
م��ن الس��ماء عقاب��اً ل��ه عل��ى عمل��ه م��ع عثمان!
ولك��ن عثمان مل يكن يأبه بكل التنديدات
واالس��تنكارات ب��ل بالعك��س ،كان جيابهه��ا
بالعنف كما فعل مع أبي ذر الغفاري وعمار
بن ياس��ر وعبد اهلل بن مس��عود.
ه��ذا ح��ال املس��لمني عل��ى م��دى رب��ع ق��رن
بع��د وف��اة الرس��ول ،ومل��ا ض��اق املس��لمون ذرع��اً
بتل��ك السياس��ة اهلوج��اء وأعلن��وا ثورتهم على
عثم��ان كان عل��ي ،عليه الس�لام ،أنصع وجه،
وأنق��ى ي��د ،وأطه��ر روح يف تاري��خ املس��لمني،
وألول م��رة يش��هد املس��لمون من��ذ وف��اة
الرس��ول ،عه��داً جدي��داً عل��ى منه��ج املس��اواة
يف العط��اء ويس��مع املس��لمون م��ن يتخل��ل
صفوفه��م منادي��اً ه��ل م��ن كاره .ألول م��رة
يط��رق املس��لمون ب��اب خليف��ة ليبايع��وه وه��و

يصل��ي و يزدمح��ون عل��ى باب��ه .ألول م��رة تتم
بيعة مستوثقة من مجيع املسلمني ،وموافقة
مجي��ع املهاجري��ن واألنص��ار ،إال نف��ر قلي��ل ال
يع��دو عدده��م أصاب��ع الي��د .م��ن ه��م؟!
نأخذ منوذجاً واحداً هو عبد اهلل بن عمر،
جاؤوا به ليبايع  ،ومن الطبيعي أن علياً ،عليه
الس�لام ،مل يأمره��م باإلتي��ان ب��ه ،ب��ل ه��و ح��ال
رج��ال الث��ورات يف كل وق��ت ،والدلي��ل عل��ى
ذل��ك ان��ه مل يباي��ع .فم��اذا فع��ل ل��ه عل��ي ،علي��ه
الس�لام ،ه��ل أرس��ل ل��ه «جن��اً» كم��ا أرس��ل أبوه
عم��ر إىل س��عد ب��ن عب��ادة ليقتل��وه؟ كال ..مل
تك��ن سياس��ة عل��ي ،علي��ه الس�لام ،تش��به تل��ك
السياس��ات يف ش��يء فق��د اكتف��ى بالق��ول:
دع��وه ..وعندم��ا ق��ال ل��ه األش�تر ،ي��ا أم�ير
املؤمن�ين ..فليأت��ك بكفي��ل ،ق��ال ل��ه عل��ي :أن��ا
كفيل��ه .ه��ذا أح��د املتخلف�ين القالئ��ل ع��ن
بيع��ة عل��ي ،علي��ه الس�لام ،ه��ذا املتخل��ف ال��ذي
رف��ض بيع��ة عل��ي ،عليه الس�لام ،يبايع مس��لم
ب��ن عقب��ة قائ��د جي��ش يزي��د يف موقع��ة احلرة
على انه عب ٌد ليزيد! وال يقف عنده األمر على
ه��ذا ال��ذل بل له بيعة أخرى أذل منها فيدخل
عل��ى احلج��اج ،وه��و يتغدّى ،فيم��د احلجاج له
نعل��ه ويقول:
إني مشغول بيدي فبايع هذه!
وذك��ر الط�بري ،ان��ه بع��د أن رأى ما صار
إلي��ه املس��لمون والع��رب يظه��ر ندم��ه عل��ى أن
ال تك��ون «الفئ��ة الباغي��ة» م��ع عل��ي ،ث��م قتل��ه
احلج��اج ومن��ع أن يدف��ن حيث أوص��ى ،وكما
قت��ل عب��د اهلل ب��ن عم��ر ،فق��د قت��ل عبي��د اهلل
وس��ليمان ابن��ا عاص��م ب��ن عم��ر ي��وم احل��رة و
«عل��ى أهلها جن��ت براقش».

بأقال مكم
فاطمة [ع] النموذج األسمى في موجهة الظلم
* عيل دايش اخلفاجي

ان لفاطمــة الزهــراء "عليهــا الســام" موقفــ ًا ومبــد ًا
وحزنــ ًا.
فاطمــة "عليهــا الســام" هــي املثــل االعــى ،هــي
قــدوة ملــن يريــد ان يقتــدي هبــا وبالتأكيــد ليســت كمثــل
القــدوات األخريــات ،بــل هــي قــدوة بــارزة حيــث متثــل
لنــا بمواقــف عديــدة وخالــدة ،فلــو تطلعنــا إىل تلــك
املواقــف لوجدنــا فيهــا عديــد ًا مــن احلكــم واملواعــظ
واالرشــادات ،التــي هبــا نكــون قــد حصلنــا عــى حصــن
يقــن مــن كل رضبــة تريــد ان توقــع بنــا.
ومــن كل ســلطان جائــر وعــدو قاهــر يريــد الرتبــص
بنــا.
فلنتعلــم منهــا كيــف واجهــت اجلبابــرة حــن ســلبوا
نحلتهــا فــدك ًا ،التــي اعطاهــا ايــاه أبوهــا "صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم"ومن خالهلــا يتبــن لنــا صفــات اجلبابــرة
وكيفيــة الوقــوف امامهــم بجــدارة كــا وقفــت موالتنــا
فاطمــة "عليهــا الســام".
ان فــدك ًا هــي نحلــة اعطاهــا رســول اهلل"،صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم" اىل فاطمــة هديــة ،والتــي ارســلت مــن
ارض حصــل عليهــا رســول
قبــل اهلل عــز وجــل ،وهــي ٌ
اهلل "صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم" وحــده مــن دون خيــل
وركاب ،ولكــن مــن بعــد وفــاة رســول اهلل"،صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم" ســلبها مــن عندهــا اولئــك الظاملــون
اجلاحــدون؛ الذيــن كانــوا يدّ عــون الديــن قبــل وفــاة
رســول اهلل "صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم" ولكــن مــن بعــد
وفاتــه انقلبــوا رأس ـ ًا عــى عقــب.
ولكــن موالتنــا فاطمــة" ،عليهــا الســام" يف ذلــك
احلــن قــد بينــت لنــا موقفـ ًا ،وذلــك املوقــف هــو وقوفهــا
امــام االنحــراف مــن احلــق اىل الباطــل ،لتبــن للنــاس
حقيقتهــم ولكــي نأخــذ الــدروس مــن عندهــا وكيفيــة
الوقــوف امــام االنحرافــات التــي ختــل التــوازن.
فحينــا طالبتهــم موالتنــا "عليهــا الســام" بفــدك
كذبوهــا وقالــوا ان االنبيــاء ال يورثــون ،فاحــرت
هلــم أدلــة عديــدة فكذبوهــا ورفضوهــا ،ومــن تلــك

االدلــة أحــرت دليــ ً
ا واضحــ ًا مــن القــرآن الكريــم،
ِ
َ
َ
{و َورث ُســل ْي َم ُن َد ُاوو َد}.
حيــث يقــول اهلل عــز وجــلَ :
وأيض ـ ًا أحــرت دلي ـ ً
ا آخــر وهــو شــهادة عــي "عليــه
الســام"وام ايمــن مربيــة النبــي "،صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم"ولكن مــع كل تلــك األدلــة الواضحــة واملعتــرة مل
يعرتفــوا هبــا ومل يأخــذوا بأمرهــا ،وأرصوا عــى عنادهم ومل
يتنازلــوا عــن إرصارهــم حتــى وفاهتــا "عليهــا الســام".
وفاطمــة " ،عليهــا الســام" قبــل موهتــا كانــت غــر
راضيــة عــن الــذي ســلب حقهــا ،وكان رضاهــا يمثــل
رضــا رســول اهلل "،صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم"حيث
يقــول "صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم"" :فاطمــ ٌة بضعــ ٌة
منــي يؤذينــي مايؤذهيــا ويــرين مايرسهــا ،وان اهلل تبــارك
وتعــاىل يغضــب لغضــب فاطمــة ويــرىض لرضاهــا".
اذن فلنأخــذ درسـ ًا بليغـ ًا مــن هــذا املوقــف ولنجعلــه
ميزان ـ ًا يف حياتنــا حتــى ال يغلــب الباطــل عــى احلــق وان
ال ينتــر الظلــم عــى العدالــة.
ونعــود ونقــول كــا قلنــا أول مــرة إن فاطمــة "عليهــا
الســام" هــي املبــدأ حيــث كان جيلهــا رســول اهلل" ،صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم" وجيعلهــا بمنزلــة الربــاط الــذي
يشــد بــه رســالته ويمســك هبــا عــاد بيتــه.
ان لفاطمــة "عليهــا الســام" سلســلة طويلــة مــن
املناقــب واملواقــف والتضحيــات .فهــي ال شــبيه هلــا
يف النســاء .ســيدة نســاء العاملــن ،وهــي حبيبــة احلــق
وشــفيعة اخللــق ورحيانــة رســول اهلل.
إذن فاطمــة "عليهــا الســام" إمــرأة متميــزة عــن باقــي
النســاء فهــي رحيانــة رســول اهلل "،صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم" ولكــن ملــاذا احزنوهــا؟ ومــا الــذي دفعهــم اىل
حــرق البــاب عليهــا؟ وملــاذا كــروا ضلعهــا واســقطوا
جنينهــا.
ان كل مــا فعلــوه بفاطمــة "عليهــا الســام"
بســبب حــب الســلطان واحلصــول عــى
اخلالفــة حتــى يتمكنــوا مــن خالهلــا
وبإســم االســام ان يفســدوا يف
االرض بعــــــد
اصالحهــا.

57

«صحة» المجتمع وفيروس «االستبداد»
* نعامن التميمي

كشــفت دراســة أســبانية بمعهــد احتــاد العــال والبيئــة والصحــة ىف
مدريــد و نرشهتــا جملــة «الصحــة العامــة» االســكندينافية ،عــن أن عدم
إصغــاء رئيــس العمــل «املســتبدّ » إىل موظفيــه قــد يســبب هلــم بعــض
األمــراض ،ممــا يزيــد بالتــايل نفقــات عالجهــم الطبيــة .وأوضحــت
الباحثــة «كالرا لورينــز ســرانو» التــي أرشفــت عــى الدراســة أن
الطريقــة غــر املالئمــة للعمــل قــد تســبب للموظــف أمــراض القلــب
وتــؤذي صحتــه النفســية .وأظهــرت نتائــج الدراســة التــي أجريــت
عــى ( )7621موظفــ ًا أن النفقــات الطبيــة تتقلــص إذا ســاد العمــل
جــو أكثــر ديمقراطيــة يتيــح للموظفــن تعلــم مهــارات جديــدة
ّ
ويضمــن أمنهــم الوظيفــي واســتمرار تلقيهــم لرواتبهــم .ونوهــت
الدراســة إىل رضورة التنســيق والعمــل ضمــن فريــق واحــد ،ألن
جــو العمــل الــذي تســوده الرشاكــة يتيــح للموظــف التأثــر يف عملــه
ويشــعره بــأن مــا يقــوم بــه لــه معنــى.
اذا كان عــدم مراعــاة رئيــس العمــل «املســتبدّ » ملوظفيــه وعــدم
االصغــاء اليهــم  ،وفقــدان الشــعور بــروح الرشاكــة والفريــق الواحــد،
يســبب هلــم األمــراض ،ويــؤذي صحتهــم النفســية ،بحســب هــذه
الدراســة ،فــا بالــك اذا كان عــدم االصغــاء واملراعــاة ،و االســتبداد
مــن قبــل «احلاكــم» و»كبــار املســؤولني» عــى شــعب يف بلــد مــا ؟! ،و
أي كارثــة صحيــة ونفســية حتــل بذلــك الشــعب ؟!
وحتــى ال نذهــب بعيــد ًا عــن حميطنا ،نتســاءل :تــرى أي أثــر نفيس
وصحــي تركــه نظــام الدكتاتوريــة و القمــع والتهميــش عــى الشــعب
العراقــي طــوال ثالثــة عقــود مــن الزمــن ..بــل وطــوال قــرون ؟!
واليــوم أيضــا ،يمكننــا أن نســأل ولكــن بصيغــة اخــرى :تــرى
هــل يراعــي ويصغــي احلــكام واملســؤولون يف بالدنــا اىل شــعبهم
ومــن انتخبهــم ،ويطمعــون يف انتخابــه هلــم هنايــة الشــهر؟ وكــم لدينــا

يف ســدة الســلطة واحلكــم ممــن هــو «مســتبد» يف رأيــه او ســلوكه
وثقافتــه؟ وكــم يــا تــرى عــدد مــن لدينــا مــن «النــواب» وليــس
«النوائــب» ؟
وهكــذا تســاؤالت لــن تقتــر بالطبــع عــى «الساســة» بــل
تتعداهــم  ،لتصــل يف جمتمعنــا اىل عالقــات وحميــط االرسة؛ اآلبــاء
واالمهــات ،االزواج فيــا بينهــا ،االخــوة واالخــوات ،بــن الكبــر
والصغــر ،بــن املعلمــن واالســاتذة وطالهبــم ،بــن الغنــي والفقــر،
والرئيــس واملــرؤوس يف دوائرنــا املختلفــة ،بــن رب العمــل والعامــل،
والقائمــة تطــول ..وبتســاؤل عــام وشــامل ،للجميــع  ،سياســي ًا،
واجتامعيـ ًا وتربويـ ًا ،واقتصاديـ ًا :هــل يوجــد لدينــا تنســيق وإحســاس
ملمــوس وواقعــي بجــو و روح الرشاكــة و الفريــق الواحــد يف
العمــل واحليــاة ؟ وهــل فعــ ً
ا يســود جــو التعــاون والتفهــم وروح
الديمقراطيــة احلقيقــي واملثمــر ؟ ،ليضمــن ليــس فقــط ـ كــا تقــول
الدراســة ـ األمــن الوظيفــي للموظفــن واســتمرار تلقيهــم لرواتبهــم
ـ بــل االطمئنــان واألمــن املجتمعــي عمومــا ،سياســيا واجتامعيــا
ومعاشــيا ونفســيا واقتصاديــا.
إن ثقافــة االســتبداد واالســتئثار  ،ثقافــة «أنــا الصــادح املحكــي
واآلخــر الصــدى» و «إذا مــت ظمآنـ ًا فــا نــزل ال َقطــر» ،ثقافــة التدابــر
والتعــايل و «األنــا» .هــي بحــد ذاهتــا ثقافــة مريضــة ،دكتاتوريــة ،فــا
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 الســاح بعودهتــا ونموهــا وانتشــارها.
وهــي بالطبــع مهمــة شــاقة ،وتتطلــب مــن اجلميــع الوعــي وحتمــل
املســؤولية جتاههــا .ولنحافــظ عــى «صحــة» جمتمعنــا مــن فــروس
«االســتبداد».

