


* رئيس التحرير
الثقافيــة  املنظومــة  التــي تصــوغ  املــادة  الفكــر.. هــذه 
ــق  ــرك وف ــه يتح ــة وجتعل ــروح واحلرك ــه ال ــث في ــان، وتب لالنس
قناعــات خاصــة يف شــتى مناحــي احليــاة، واحيانــًا تأخــذ 
ــس  ــا. ألي ــن أجله ــان م ــذا االنس ــي ه ــس. ويضح ــع التقدي طاب

كذلــك؟!
ويف الوقــت احلــارض، عندمــا تعــرض املشــاكل واالزمــات 
حيــاة النــاس، يف املجــاالت واملياديــن كافــة، فــإن الســبب 
الرئيــس الــذي يثــور يف أذهاهنــم هــو »الثقافــة«، يف فقــدان 

ــاًل-  أو األمــن أو الصحــة أو احــرام  ــة العامــة - مث النظاف
ــو  ــة، وه ــاة الطبيعي ــات احلي ــن مقوم ــا م ــن وغريه اآلخري

ــعب  ــم الش ــعوب، ومنه ــة الش ــدم يف رؤي ــم متق تقيي
العراقــي، فاملشــكلة اليــوم، مل تعــد يف »البلديــة« او يف 

»الــوزارة« او يف »احلكومــة« بشــكل مطلــق، كام كان 
عليــه التقييــم يف عهــد اجلاهليــة السياســية والغياب 
اجلامهــريي عــن الســاحة، إنــام يف منظومــة متكاملة 
مــن االخــالق والقوانــن والضوابــط تســتقي 

ــذه  ــة ه ــق لطبيع ــر املطاب ــن الفك ــا م ــارص حياهت عن
ــة  ــت املنظوم ــاًء، كان ــًا، بن ــان كان اجيابي ــة.. ف املنظوم

ــًا. ــس طبع ــس بالعك ــك، والعك كذل
ــة الالمســؤولية«  ــة العنــف« أو »ثقاق ــان »ثقاف وإذن؛ ف

- عــى ســبيل املثــال ال احلــر- تدلنــا عــى وجــود إطــار 
فكــري قولــب هــذه الثقافــة، ويســعى إلعطائهــا مــن الفاعليــة 
ــلوك،  ــاع والس ــوس والطب ــل يف النف ــار والتوغ ــوة لالنتش والق
حتــى تكــون أمــرًا مألوفــًا، بــل الزمــًا للحيــاة الطبيعيــة. 
فاالحــرام بــن أهــل املحّلــة الســكنية، او احلصــول عــى فرصــة 
العمــل، او حتقيــق مكســب ســيايس، وكل مــا حيتاجــه االنســان 
يف حياتــه، يفــرض بصاحبــه أن يتســلح بثقافــة العنــف او ترويــع 
الطــرف املقابــل، وحســب املثــل الشــائع: »ان تتغــدى بــه خــري 

ــك..«!  ــى ب ــن أن يتعش م
ربــام يغيــب عــن البعــض أن هــذا الفكــر هــو نفســه الــذي 
ــه  ــذ بعثت ــه، من ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل، ص ــدة رس ــه بش حارب
الرشيفــة وانطــالق دعوتــه الرســالية اخلالــدة يف مكــة واملدينــة، 
وســعى لقتلــه والقضــاء عليــه، بســالح الفكــر الرســايل التقدمــي 
واملــيء، اكثــر ممــا ســعى لقتــل هــذا العــدو املــرشك او ذاك. ثــم 
علينــا أن نتذكــر دائــاًم أن انتشــار االســالم يف العهــود االســالمية 
االوىل يف ارجــاء العــامل، ومــا حققــه املســلمون مــن تقــدم علمــي 

خــارق، وارتقــاء ســاٍم يف املعــارف والفنــون واآلداب، كان 
ــو  ــدًا ه ــذا حتدي ــايل، وه ــاين والرس ــر االنس ــك الفك ــل ذل بفض
ــاء  ــود االوىل لالنحن ــارات يف العه ــم واحلض ــل األم ــذي جع ال

امــام مســرية احلضــارة االســالمية. 
ــوا  ــن محل ــن ومنظري ــود مفكري ــج بوج ــائل حياج ورب س
اهلــّم االســالمي طيلــة العقــود املاضيــة، فبذلــوا اجلهــود اجلبــارة 
ــم  ــع بعضه ــد دف ــاٍن، وق ــٍد وتف ــوا بج ــرشوا وعمل ــوا ون وكتب
ــج،  ــرة بالنتائ ــد أن الع ــه، بي ــذي حيمل ــر ال ــًا للفك ــم ثمن حياهت
ــن  ــى م ــام م ــة في ــتفادة االم ــدى اس ــن م ــأل ع ــن يس ــن م فنح
الزمــن، ممــا ُطــرح مــن فكــر ســيايس او اجتامعــي او اقتصــادي يف 
حتقيــق اهــداف النــاس بالعيــش الكريــم؟ وإن كان كذلــك، 
ــرن  ــوايل ق ــة ح ــالمية طيل ــعوب االس ــت الش ــامذا عاش فل
ــام  ــه اىل أي ــم أعادت ــة حك ــل أنظم ــن يف ظ ــن الزم م
ــا  ــزوغ فجــر االســالم؟ وم ــي ســبقت ب ــة الت اجلاهلي
ــذايف« أو  ــل »الق ــكام، مث ــود ح ــّر وج ــذي يف ال
ــى مــن كان  ــارك« وغريهــم، وحت »صــدام« أو »مب

ــم؟ ــم يف احلك قبله
عــى   ليتســّيدوا  يكونــوا  مل  هــؤالء  نعــم؛ 
ــا  ــوا عليه ــتوردة أضف ــكار مس ــوال اف ــعوب ل الش
مســحة مــن »الوطنيــة« إلزالــة الريبــة عنها، اســتندوا 
اليهــا يف نــرش ثقافتهــم بــن االطفــال والنســاء والعــامل 
والفالحــن واملثقفــن وحتــى األميــن الطاعنــن يف الســّن. 
ــراغ  ــاح، كان يف الف ــك النج ــم يف ذل ــرشط األه ــد أن ال بي
ــل أن تعــاين وطــأة تلكــم  ــه األمــة قب الفكــري الــذي عانــت من
االفــكار الغريبــة عــن هويتــه وحضارتــه وتقاليــده، وهــو اليــوم 
ــوري  ــر الديكتات ــبات الفك ــار وترس ــن آث ــن؛ م ــاين األمري يع
)اجلاهــي( - إن صــح التعبــري- ومــن ضعــف البديــل املوجــود. 
ــل أن  ــر قب ــر األم ــدًا لنتدب ــل غ ــوم قب ــا الي ــذي يدعون ــر ال االم
ــادر  ــو مص ــه نح ــاه، ونتوج ــا تكبدن ــى م ــائرنا ع ــزداد خس ت
وينابيــع الفكــر األصيــل، وهــو ليــس ببعيــد عنّــا، عندمــا 
ــة  ــج البالغ ــات هن ــب صفح ــد، ونقل ــاب املجي ــح الكت نتصف
وايضــًا الســرية العطــرة ألهــل البيــت، عليــه الســالم. فــاذا كان 
ــا الفكــر املتصــل بالســامء، حيــث ال تشــوبه شــائبة، وال  مصدرن
ــون  ــذ نك ــه، عندئ ــن خلف ــه وال م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط يأتي
ــد،  ــري اجلدي ــاث الفك ــن االنبع ــا م ــة متكنن ــدة رصين ــى قاع ع
ــف  ــن العن ــا م ــا وخيلصه ــم حياتن ــا لتنظي ــا يفيدن ــط مل ــس فق لي
ــق  ــا حيق ــتقبل مل ــا املس ــترشف هب ــام نس ــاد، وإن ــة والفس والكراهي

ــة. ــاة كاف ــاالت احلي ــدم يف جم ــا التق لن

حاجتنا الى االنبعاث الفكري الجديد..
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القوات املس��لحة، وب��كل أصنافها 
الي��وم  متث��ل  وامكاناته��ا  وقواه��ا 
بالنس��بة للعراق اليد الضاربة بوجه 
ب��ل  الطائف��ي والسياس��ي،  االره��اب 
كل اش��كال العن��ف والتط��رف ال��ي 
حبلق��ات  وش��عبه  الع��راق  حتاص��ر 
من نار ودماء وحرب نفسية مقيتة. 
ل��ذا ف��ان كل اآلم��ال معق��ودة عليها، 
ب��أن توف��ر الق��در املمك��ن م��ن األم��ن 
ف��ان أي  ل��ذا  البل��د،  واالس��تقرار يف 
ح��دث أم��ي يع��ّرض حي��اة املواطن��ن 
االوىل  بالدرج��ة  ُيع��د  اخلط��ر،  اىل 
العاصم��ة  خرق��ًا أمني��ًا، الس��يما يف 
ال��ي  الس��اخنة  واملناط��ق  بغ��داد 
تتواجد فيها القوات املس��لحة بكثافة 

ونش��اط.
إن انتش��ار خ��ر ه��روب معتق��ل 
ُوص��ف باخلطري من م��كان احتجازه 
يف مدين��ة س��امراء املقدس��ة، الميك��ن 
جدي��داً  أمني��ًا  خرق��ًا  يك��ون  ان  إال 
بقط��ع  العراق��ي،  للش��ارع  بالنس��بة 
واخللفي��ات.  االس��باب  ع��ن  النظ��ر 
فالش��عب العراق��ي يتاب��ع بع��ن األمل 

تطورات املعارك الدائرة بن اجليش 
تنظي��م  عناص��ر  وب��ن  العراق��ي 
حمافظ��ة  يف  االرهاب��ي  »داع��ش« 
االنب��ار، ومناط��ق اخ��رى يف الع��راق. 
ع��ن  س��ارة  أخب��ار  وتصل��ه 
التنظي��م  ه��ذا  ض��د  انتص��ارات 
واقتح��ام  االعتق��ال  ب��ن  الدم��وي، 
االوكار وتس��جيل اعداد من القتلى 
خ��ال املواجهات، لكن من املؤكد ان 
يك��ون الش��عور الع��ام خمتلف��ًا عندم��ا 
يس��مع به��روب ارهاب��ي »خط��ري« م��ن 
يف  احتج��ازه  م��كان  م��ن  »داع��ش« 
املقدس��ة، واألنك��ى  مدين��ة س��امراء 
م��ن ه��ذا، ان يك��ون م��كان اعتق��ال هذا 
االرهاب��ي ه��و من مقر قيادة عمليات 
غرف��ة  ع��ن  عب��ارة  وه��و  س��امراء، 
عادي��ة..! وحس��ب مص��ادر ف��ان مبن��ى 
مقر قيادة عمليات سامراء، كان يف 
الس��ابق مقر حلزب السلطة البائدة، 
ويق��ع عل��ى ارتفاع نهر دجلة وضمن 

منطق��ة حمصن��ة.
كث��ري،  وامثال��ه  اخل��ر  ه��ذا 
الس��يئ واخلط��ري  يعط��ي االنطب��اع 

ل��دى الش��ارع الع��ام، بصعوب��ة - إن 
حتقي��ق   - باالس��تحالة  نق��ل  مل 
م��ع  الع��راق  األم��ن واالس��تقرار يف 
وج��ود امكاني��ة وس��هولة ه��روب أي 
جمرم او ارهابي مهما كانت درجة 

خطورت��ه. 
ه��ذه الرس��الة اخلاطئ��ة تأتي يف 
وق��ت تتصاع��د حدة وت��رية العمليات 
االرهابي��ة يف بغ��داد وم��دن اخ��رى، 
بع��د ف��رة م��ن اهل��دوء احل��ذر خ��ال 
ف��رة اج��راء االنتخاب��ات، ث��م ع��ادت 
مدعوم��ة  االرهابي��ة  اجلماع��ات 
لوجس��ي  ودع��م  داخلي��ة  خب��رات 
ضخ��م م��ن اخل��ارج، لتنفي��ذ عمليات 
واالحزم��ة  للس��يارات  تفج��ري 
أم��ا  املتفج��رة،  والعب��وات  الناس��فة 
الش��هداء  عش��رات  فه��م  الضحاي��ا 
ومصاب��ن  جرح��ى  منه��م  واكث��ر 

ومزي��د م��ن اخلس��ائر املادي��ة.
وب��ات م��ن الواضح ل��دى اجلميع 
أن ع��ودة وت��رية االنفج��ارات وبش��كل 
امل��دن،  وس��ائر  بغ��داد  يف  متصاع��د 
يأت��ي متزامن��ًا م��ع تصاع��د العملي��ات 

واملناط��ق  االنب��ار  يف  العس��كرية 
مدين��ة  يف  والس��يما  الس��اخنة، 
الفلوج��ة، االمر ال��ذي يقضي بإعادة 
النظ��ر يف املهم��ة األمني��ة املوكل��ة 
معظ��م  الن  املس��لحة،  الق��وات  اىل 
ح��ادث  ومنه��ا  األمني��ة،  اخلروق��ات 
اهل��روب االخ��ري لارهابي املومأ اليه، 
حتص��ل يف ظ��ل انع��دام التخص��ص 
واملهني��ة، فاجلي��ش له مهمة خاصة، 
والفرق��ة الذهبي��ة، هل��ا مهمة خاصة 
اخرى، وهكذا س��ائر االصناف، كما 
أن جله��از االس��تخبارات والش��رطة 

مهمته��ا اخلاص��ة ايض��ًا.
وجناح��ًا  انتص��اراً  اردن��ا  ف��اذا 
العراقي��ة، وع��دم  املس��لحة  للق��وات 
والتش��كيك  باالنتق��اد  تضعيفه��ا 
بقدراته��ا، الب��د م��ن حتدي��د مهامه��ا 
عل��ى  لتن��������فذها  ومس�������������ؤولياتها 
أحس��ن وج��ه، وه��ي جدي��رة بذل��ك. 
ولتبق��ى مه��ام االعتق��ال والتحقي��ق 
واالس��تجواب ونق��ل املتهم��ن وس��ائر 
بعه��دة  االخ��رى  االمني��ة  االعم��ال 

جه��از خمت��ص آخ��ر.

السياس��ية  التطمين��ات  رغ��م 
الساس��ة  تأخ��ر  بع��دم  واالعامي��ة 
احلكوم��ة  تش��كيل  يف  امل��رة  ه��ذه 
العراقي��ة، وع��دم تك��رار جترب��ة ع��ام 
2010، إال ان بع��ض املؤش��رات تؤك��د 
صعوب��ة حتقي��ق ه��ذا اهل��دف املأمول 
يف فرة قصرية، ورمبا ترافق حرارة 
الاه��ب،  احل��ر  وقي��ض  الصي��ف 
سخونة االجواء السياسية، مع فارق 
احملي��ط ال��ذي يعيش��ه السياس��يون، 
وحمي��ط الس��كن والعم��ل والدراس��ة 
ال��ذي يعيش��ه معظ��م ابن��اء الش��عب 
العراق��ي. فمن��ذ احلمل��ة االنتخابي��ة 
أعل��ن  االنتخاب��ات،  اج��راء  وقب��ل 
ائت��اف دولة القان��ون الذي يتزعمه 
رئي��س ال��وزراء، نوري املالك��ي، رؤيته 
السياسية وأن »االغلبية السياسية«، 
خياره الوحيد لتشكيل احلكومة مع 
والية ثالثة، رغم معارضة التحالف 
الوط��ي ال��ذي ينض��وي يف ظل��ه اىل 
واجملل��س  الص��دري  التي��ار  جان��ب 
الوالي��ة  لفك��رة  االعل��ى  االس��امي 
الثالثة، والتطّلع اىل »شراكة قوية« 

تطب��ع هوي��ة احلكوم��ة القادم��ة.
القان��ون«،  »ائت��اف  حج��ة 
أرجحي��ة  يف  املالك��ي  وشخ�������������ص 
»االغلبي��ة السياس��ية« أنه��م يري��دون 
ع��دم تك��رار جت��ارب الس��نوات الثم��ان 
حس��ب   - مض��ت  ال��ي  املاضي��ة 
ظ��ل  يف   - واعتقاده��م  تفس��ريهم 

جتاذب سياسي - حزبي بن شخص 
رئي��س ال��وزراء واحلكوم��ة م��ن جه��ة 
وب��ن الرملان من جهة اخرى، وعدم 
وج��ود االمج��اع اىل جان��ب احلكوم��ة 
ورئيس��ها، كان وراء توق��ف العدي��د 
م��ن املش��اريع االس��راتيجية وس��ّن 
قان��ون  مث��ل  املصريي��ة،  القوان��ن 
والغ��از،  النف��ط  وقان��ون  االح��زاب 
وإج��راء التع��داد الس��كاني ومش��اريع 
حت��ى  ب��ل  اخ��رى،  عدي��دة  اخ��رى 
عملي��ة إق��رار املوازن��ة العام��ة للبل��د، 
بات��ت ضحي��ة ه��ذا اجل��دل السياس��ي 
ب��ن الق��وى املتنافس��ة عل��ى الس��لطة. 
وق��د مض��ى نص��ف الع��ام وم��ا ي��زال 
جمل��س النواب )املنتخب( عاجزاً عن 

إق��رار موازن��ة ع��ام 2014!
وطامل��ا ألق��ى املالك��ي باملس��ؤولية 
الرمل��ان  ن��واب  عل��ى  ذل��ك  كل  يف 
واالح��زاب وحت��ى ال��وزراء احيان��ًا يف 
فشل املشاريع وعدم إقرار القوانن..

ويف آخ��ر مؤمت��ر صحف��ي ل��ه اته��م 
االح��زاب  احلال��ي،  ال��وزراء  رئي��س 
السياس��ية بانه��ا كان��ت وراء تعطيل 
اإلق��رار عل��ى املوازن��ة، ووص��ف ذل��ك 
ب��� »الفضيح��ة السياس��ية«، ث��م وع��د 
بان��ه يف ح��ال حتقي��ق واليت��ه الثالثة 
عل��ى قاع��دة »االغلبي��ة السياس��ية« 
الش��عب  س��يهدي  فان��ه  الرمل��ان،  يف 
العراق��ي حزم��ة قوانن اس��راتيجية 
طامل��ا ظل��ت معطل��ة من��ذ الدورت��ن 

النف��ط  قوان��ن  وه��ي  املاضيت��ن، 
والغ��از، وقان��ون االح��زاب وحتدي��د 
اجل��دل  وحس��م  احملافظ��ات  ح��دود 
ح��ول امل��ادة )140( اخلاص��ة باملناط��ق 
املتن��ازع عليه��ا مع اقليم كردس��تان، 
واىل جانبه��ا التع��داد الس��كاني ال��ذي 
يش��هده الع��راق من��ذ االطاحة بنظام 
حي��اول  الطري��ق  ه��ذا  ويف  ص��دام. 
ائتاف املالكي البحث عن الشركاء 
ب��ن نواب ال��دورة الرملانية اجلديدة 
مل��ن ينض��م اىل »االغلبي��ة السياس��ية« 
ال��ي م��ن املؤم��ل ان تص��ّوت للمالك��ي 
لوالي��ة ثالث��ة رئيس��ًا لل��وزراء. علم��ًا 
عل��ى  حص��ل  االئت��اف  ه��ذا  ان 
الرق��م االعل��ى ب��ن س��ائر الكيان��ات 
السياسية يف االنتخابات، بواقع )95( 
مقع��داً، يلي��ه التي��ار الص��دري ب��� )34( 
مقع��داً، وكتلة املواط��ن )30( مقعداً، 
وكتل��ة   ،)23( متح��دون  وكتل��ة 
كل  حص��ل  فيم��ا   ،)21( الوطني��ة 
الكردس��تاني  الوط��ي  االحت��اد  م��ن 
 )19( عل��ى  الدميقارط��ي  واحل��زب 
كت��ل  جان��ب  اىل  ه��ذا  مقع��داً. 
االخ��رى  ه��ي  صغ��رية  وكيان��ات 
حصل��ت عل��ى ارق��ام تع��د باالصاب��ع 
م��ن مقاع��د الرمل��ان، وه��و م��ا يبح��ث 
رق��م  عل��ى  للحص��ول  املالك��ي  عن��ه 
)173( مقع��داً متكن��ه م��ن احلص��ول 
عل��ى موافقة الرملان وحس��م اجلدل 
ف��ان  مراقب��ون،  وحس��ب  كامل��ة. 

حت��ركات »دول��ة القانون« دالة على 
خطة تشكيل احلكومة يشرك فيها 
السياس��ية  االنتم��اءات  م��ن  خلي��ط 
املرحل��ة  م��ع  متاش��يًا  والطائفي��ة، 
ان  املنتظ��ر  م��ن  حي��ث  القادم��ة، 
تس��هم اجله��ود السياس��ية حبل أزمة 
االنب��ار والفلوج��ة، بل عم��وم املناطق 
الس��اخنة، عندما يش��رك نواب س��ّنة 
يف »االغلبي��ة السياس��ية«، وه��ذا م��ا 
حصل، حيث ذكرت مصادر ان عدد 
الن��واب الس��ّنة يف االئت��اف بل��غ )48( 
نائب��ًا، م��ع انضم��ام كت��ل سياس��ية 
مث��ل »الكف��اءات واجلماهري« وكتلة 
»التضامن« وكتلة »الوفاء للعراق« و 
»حتالف��ا نين��وى وص��اح الدي��ن«، ب��ل 
ان ج��زءاً مهم��ًا م��ن املك��ون الك��ردي 
وه��و  املالك��ي،  اىل  انضمام��ه  اعل��ن 
االحتاد الوطي الذي يتزعمه جال 

الطالبان��ي. 
االط��راف  من��ه  حت��ذر  م��ا  إن 
الوط��ي  التحال��ف  يف  االخ��رى 
والكيان��ات السياس��ية االخ��رى م��ن 
مغب��ة تك��رار أخط��اء التف��ّرد بال��رأي 
وع��دم املش��اركة يف اخت��اذ الق��رارات 
قوي��ًا  بدي��ًا  يتطل��ب  املصريي��ة، 
ل��� »حكوم��ة األقوي��اء«، وه��ذا م��ا مل 
املاضي��ة،  الف��رة  خ��ال  يتمخ��ض 
مم��ا يع��زز حظ��وظ »دول��ة القان��ون« 
بتش��كيل احلكوم��ة القوي��ة ال��ي رمبا 

ل��ن ختتل��ف ع��ن س��ابقتها.
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المساعي 
ماتزال جارية 
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قوة الحكومة القوات المسلحة.. 
بين الحسم العسكري 

واالستحقاق األمني



وراء األخباروراء األخبار

الس��لطات  تبذل��ه  م��ا  رغ��م 
احلاكم��ة يف املنامة لقمع االصوات 
املنادي��ة باحلري��ة والعدالة واملس��اواة 
وكاف��ة احلق��وق املش��روعة، إال ان 
االرادة اجلماهريي��ة تب��دو األقوى يف 
الس��احة، وه��ذا ما ياحظ��ه املراقبون 

ووس��ائل االع��ام.
دع��وات  وج��ود  م��ع  الس��يما 
مس��تمرة بتنظيم املس��ريات السلمية 
الصم��ود  ع��ن  تعب��رياً  الش��وارع  يف 
القم��ع  اش��كال  ل��كل  والتح��دي 
والتج��اوز عل��ى احلق��وق واحلرم��ات 
ملكتس��بات  وصون��ًا  البحري��ن،  يف 
االنتفاض��ة اجلماهريي��ة الي قدمت 
وعش��رات  ش��هيد   )120( م��ن  اكث��ر 

املعتقل��ن. ومئ��ات  اجلرح��ى 
جرائ��م  ف��ان  املص��ادر،  وحس��ب 
الس��لطات  ترتكبه��ا  ال��ي  القت��ل 
وداخ��ل  الش��وارع  يف  البحريني��ة 
السجون، لن تأتي إال بنتائج عكسية 

وتزي��د  احلاك��م،  النظ��ام  عل��ى 
م��ن وه��ج املقاوم��ة والرف��ض ل��كل 
انص��اف احلل��ول بأق��ل م��ن التغي��ري 
الش��امل واجل��ذري يف نظ��ام احلك��م، 
االم��ر ال��ذي يدف��ع النظ��ام احلاك��م 
يف  ونهج��ه  سياس��اته  يف  للتخب��ط 
ويتوغ��ل  االح��داث،  م��ع  التعام��ل 
اكث��ر يف الدم��اء يف طري��ق الاعودة 
م��ع الش��عب. فف��ي تظاه��رة س��لمية 
انبثق��ت م��ن جمل��س الفاحت��ة عل��ى 
روح الش��هيد عل��ي فيص��ل العكراوي، 
يف منطقة »س��رة«، وقعت مناوش��ات 
وصدام��ات معه��ودة ب��ن املتظاهرين 
والش��رطة، وكان م��ن اب��رز وس��ائل 
عاملي��ًا  احملرم��ة  البندقي��ة  القم��ع 
الش��رطة  قب��ل  م��ن  اس��تخدامها 
»الش��وزن«، وه��ي عب��ارة ع��ن س��اح 
خاص ويسمى »خرطوش« ال يطلق 
جمموع��ة  إمن��ا  واح��دة،  رصاص��ة 
وتك��ون  عدي��دة،  باجت��اه  ش��ضايا 

وقاس��ية.  فتاك��ة  منه��ا  االصاب��ة 
ويف ه��ذه التظاه��رة س��قط الش��اب 
الس��يد حممود س��يد حمس��ن، شهيداً 
برص��اص ه��ذه البندقي��ة احملرم��ة، 
س��اقه  يف  بطلق��ن  اصابت��ه  بع��د 
وجه��ه الي��ه اح��د اف��راد الش��رطة م��ن 
اخلل��ف، ث��م تع��رض اىل رصاص��ة 
»ش��وزن« يف ص��دره حتدي��داً، االم��ر 
ال��ذي أس��فر ع��ن متزق��ات ش��ديدة يف 

حمي��ط القل��ب. 
ان إص��رار الس��لطات احلاكم��ة 
القم��ع  نه��ج  عل��ى  املنام��ة  يف 
واالضطه��اد باس��تخدام العن��ف ض��د 
املتظاهري��ن والتنكي��ل يف الس��جون 
اجلنس��ية  س��حب  اج��راءات  وايض��ًا 
م��ن املواطن��ن املعارض��ن، وغريه��ا 
م��ن االج��راءات التعس��فية، تدل على 
اخل��وف الش��ديد م��ن اجمله��ول ال��ذي 
يق��ف خل��ف االص��رار اجلماه��ريي 
للسياس��ات  القاط��ع  الرف��ض  عل��ى 

احلاكم��ة. 
عم��ق  اىل  املراقب��ون  ويش��ري 
املخ��اوف يف داخ��ل الب��اط احلاك��م 
يف املنام��ة من التح��والت والتطورات 
احملي��ط به��ذه اجلزي��رة الصغ��رية، 
الس��عودية  الس��احة  عل��ى  الس��يما 
والس��ورية وعم��وم املنطقة، فالفش��ل 
الس��عودي الكام��ل يف تغي��ري النظ��ام 
للجماع��ات  واالنتص��ار  الس��وري 
االرهابي��ة املمول��ة س��عوديًا، ثم وجود 
احلك��م يف  عل��ى  احل��ادة  اخلاف��ات 
حل��كام  حتذي��راً  متث��ل  الري��اض، 
يف  االس��تمرار  مغب��ة  م��ن  املنام��ة 
عل��ى  اعتم��اداً  باملس��تقبل  التف��اؤل 
تطمين��ات س��عودية او دولي��ة. وم��ع 
يف  واإليغ��ال  القم��ع  يف  االمع��ان 
التوح��د  حال��ة  مقاب��ل  يف  الدم��اء، 
السياس��ي يف املنطق��ة والع��امل، ف��ا 
أف��ق منظ��ور للمس��تقبل السياس��ي 

خليف��ة. آلل 
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يف  احلاك��م  النظ��ام  يس��عى 
الس��عودية ب��كل م��ا لدي��ه م��ن ق��وى 
وامكان��ات مادي��ة ومعنوي��ة للظه��ور 
أم��ام العامل مبظهر القوي املتماس��ك 
داخليًا وخارجيًا، وانه غري معي بأي 
اس��قاطات طائفي��ة - دموي��ة أغرق��ت 
س��وريا بالدم��اء واألش��اء، كم��ا ان��ه 
صل��ب وح��ازم أزاء الوض��ع األم��ي يف 
الداخ��ل، مب��ا يوحي بوج��ود آفق بعيد 
ملستقبل حكم آل سعود يف هذا البلد.

وجيم��ع املراقب��ون والناش��طون 
أن  عل��ى  الس��عودية  الس��احة  عل��ى 
ق��رار »احملكم��ة اجلزائي��ة« باص��دار 
حك��م االع��دام ض��د ش��اب مل يتج��اوز 
العش��رين عام��ًا م��ن العم��ر، بتهم��ة 
الس��عودية  الس��لطات  تصف��ه  م��ا 
»التحريض على إثارة الفتنة والقيام 
باعم��ال ش��غب واس��تهداف الدوري��ات 
والتع��دي عل��ى رجال األم��ن...«. تأتي 
يف س��ياق ه��ذه احمل��اوالت. الس��يما 
وان قضي��ة »علي حممد باقر النمر« 
مدين��ة  أهال��ي  انتفاض��ة  اىل  تع��ود 

القطي��ف ش��رق الب��اد قب��ل حوال��ي 
ث��اث س��نوات، للمطالب��ة حبقوقه��م 
التميي��ز  سياس��ة  بالغ��اء  املش��روعة 
الطائف��ي وإط��اق احلري��ات العامة، 
وم��ا ي��زال حوال��ي )300( معتق��ل دون 
الس��جون  يف  يرزح��ون  حماكم��ة 
تلك��م  خلفي��ة  عل��ى  الس��عودية 
االح��داث ال��ي س��قط فيه��ا العدي��د 
م��ن الش��هداء واجلرح��ى م��ن االهالي 
العّزل، وقد صدر احلكم على »علي« 
يف  ش��هراً  ثاث��ن  أمض��ى  أن  بع��د 
الس��جن دون حماكم��ة أو توجي��ه 

أي��ة تهم��ة الي��ه.
وحس��ب مص��ادر مطلع��ة، ف��ان 
ه��ذا احلك��م يأت��ي بع��د اق��ل م��ن )24( 
س��اعة عل��ى اص��دار احملكم��ة نفس��ها، 
ذات احلك��م عل��ى جن��ل الش��يخ جعفر 
الدي��ن يف  اب��رز علم��اء  اح��د  الرب��ح 
تص��در  احكام��ًا  ومث��ة  القطي��ف. 
م��ن  ختل��و  املعتقل��ن  ض��د  يومي��ًا 
ب��أن  للمعتق��ل  املش��روعة  احلق��وق 

يلتق��ي باحملام��ن للدف��اع عنه��م. 

ان  اىل  تش��ري  ذاته��ا،  املص��ادر 
اص��دار هك��ذا حك��م ق��اٍس عل��ى ه��ذا 
الش��اب دالل��ة عل��ى حماول��ة ج��ّس 
نب��ض الش��ارع الش��يعي يف املنطق��ة 
احملك��وم  ك��ون  برمته��ا،  الش��رقية 
الش��يخ  العام��ة  ش��قيق  اب��ن  ه��و 
من��ر باق��ر النم��ر، اح��د اب��رز علم��اء 
الس��لطات  ل��دى  واملعتق��ل  املنطق��ة 
الس��عودية من��ذ عام��ن، وال��ده م��ن 
وه��و  السياس��ين  الناش��طن  اب��رز 
رئي��س حتري��ر صحيفة »الواحة« يف 
القطيف. ورمبا يكون احلكم متهيداً 
باالع��دام  اح��كام  الص��دار  لألج��واء 
منه��ا  اخ��رى  امس��اء  تش��مل  اخ��رى 
العام��ة النم��ر نفس��ه. االم��ر ال��ذي 
ق��د يض��ع الوضع االم��ي برمته على 
احمل��ك. ه��ذا عل��ى الصعي��د الداخل��ي، 
أم��ا عل��ى الصعي��د اخلارج��ي، ف��ان 
التحركات السعودية باتت واضحة 
لسحب يدها من أية حالة سلبية يف 
جمري��ات االح��داث باملنطق��ة، إمن��ا 
ه��ي موج��ود يف البح��ث ع��ن الس��لم 

واالس��تقرار، كم��ا حص��ل يف مص��ر، 
وحيصل يف ليبيا، أما يف سوريا فانها 
اعلن��ت من��ذ ف��رة ان العاق��ة هل��ا 
باجلماع��ات االرهابي��ة املتطرف��ة يف 

مقدمته��ا »داع��ش«. 
مث��ري  تصري��ح  آخ������������������ر  ويف 
للج��دل عل��ى لس��ان كب��ري املفت��ن 
بع��دم  ينص��ح  وه��و  الس��عودين، 
التوج��ه اىل س��وريا للقت��ال، واصف��ًا 
التنظيم��ات االرهابي��ة بانه��ا »ال خ��ري 

فيه��ا...«! 
وبذل��ك يوض��ح مفي الس��عودية 
للع��امل ب��أن ه��ذه اجلماع��ات كان��ت 
يومًا ما »خريًا« للسعودية وملصاحلها 
يف املنطق��ة، عندم��ا نف��ذت عملي��ات 
ارهابي��ة يف الع��راق واليم��ن ولبن��ان 
ث��م س��وريا، وم��ا ت��زال، بي��د أنه��ا االن 
ق��د اس��تنفذت اغراضه��ا، وال حاج��ة 
للس��عودية به��ا. عندما تك��ون املرحلة 
املقبل��ة، لرتي��ب االوراق السياس��ية 
م��ع الوالي��ات املتحدة والغرب بش��كل 

ع��ام وم��ع دول املنطق��ة ايض��ًا.

السعودية تعرض عضالتها بحكم 
إعدام على شاب عمره )20( عامًا



بصائر

* إعداد / بشري عباس
العل��م مس��ؤولية وأمان��ة، والع��امِل 
حيم��ل م��ن اعب��اء املس��ؤولية يف احلي��اة 
م��ا ال حيمله��ا اجلاه��ل، ومل يك��ن عبث��ا 
ان االس��ام مّح��ل العلم��اء مس��ؤولية 
الصاحي��ة،  م��ن  اعطاه��م  م��ا  بق��در 
وحينم��ا يق��ول الن��ي االك��رم ،صل��ى 
اهلل عليه وآله: »مداد العلماء افضل من 
دماء الش��هداء«، نعرف ان هذه العظمة 
وراءه��ا مس��ؤولية خط��رية، وقال ايضا: 
»ُيغف��ر للجاه��ل س��بعون ذنب��ا قب��ل ان 

يغف��ر للع��امل ذن��ب«. 
إن كل إنس��ان ش��اء أم أب��ى، علي��ه 
وق��ام  به��ا  اع��رف  س��واء  مس��ؤولية، 
حبملها وأدائها، او انكرها ومل حيملها، 
تتضاع��ف  الع��امل  ه��ذا  يف  لذل��ك  و 
مس��ؤولية علماء الدين وابناء احلوزات 
االكادميي��ن،  والعلم��اء  العلمي��ة، 
والبص��رية  القل��م  وكذل��ك اصح��اب 
وم��ن حيمل��ون ق��درة وإمكاني��ة التأثري 
فئاته��م  مبختل��ف  كاالعامي��ن 
واصنافه��م، وكل انس��ان حيم��ل علم��ًا 
وكب��رية،  خط��رية  مس��ؤولية  علي��ه 

وه��ي مس��ؤولية مح��ل مش��عل العل��م.
ظ��ل  ويف  الي������������������وم  ع��امل  يف 
الظ��روف امللتبس��ة يب��دو الراع��ي ب��ا 
والس��بب  راٍع،  ب��ا  الرعي��ة  او  رعي��ة، 
يف ذل��ك ان كث��ريا م�������ن العلم��اء م��ن 
)احل��وزات  الثاث��ة،  االصن��اف  ه��ذه 
واجلامع��ات والكت��اب(، كث��رياُ منه��م، 
وان  زمانه��م  غ��ري  الزم��ان  أن  يزع��م 
الس��لطة او الدول��ة تق��وم بدوره��ا، وان 
االجه��زة الرمسي��ة ه��ي ال��ي تتحم��ل 
املس��ؤولية، ث��م ان كل ش��خص م��ن 
الن��اس ه��و مس��ؤول أيضا، وه��ذا كام 
صحي��ح بالعم��وم والظاه��ر. فاألس��اس 
الش��عب، والن��اس، لك��ن  ه��و االم��ة، و 
االنس��ان  ه��ذا  أن  ن��درك  أن  جي��ب 
حباج��ة اىل توجي��ه ودعوة، حباجة اىل 

م��ن يرش��ده
أيه��ا األخ��وة.. ي��ا م��ن فضلك��م اهلل 
ع��ن غريك��م بالعل��م ولي��س بامل��ال او 
اجلاه او الش��هرة، حيث يقول س��بحانه: 
ِمنُكــْم  آَمنُــوا  ِذيــَن  الَّ اهللَُّ  }َيْرَفــِع 
ــاٍت َواهللَُّ  ــَم َدَرَج ــوا الِعْل ــَن ُأوُت ِذي َوالَّ
بِــاَم َتْعَمُلــوَن َخبِــرٌي{، وبق��در ه��ذا 
التفضي��ل، عليك��م مس��ؤولية كب��رية 

أال و ه��ي قي��ادة الن��اس. وال اع��ي قيادة 
واح��د  ع��امل  كل  ان  مبعن��ى  الن��اس 
كف��رد يق��ود األمة فالعلماء ُكثر، بل 
معن��ى ذل��ك أن كل ع��امل كالش��معة 
يض��يء كل م��ا حول��ه، يض��يء أفق��ا 
م��ن  معين��ة،  ومس��احة  منطق��ة  او 
بالتألي��ف  او  بال��درس  او  املن��ر  عل��ى 
وب��أي اس��لوب آخ��ر، ان��ت مس��ؤول ع��ن 
حميط��ك، تق��وم ب��دورك ومس��ؤليتك.

* لكي يقوم العاِل  
بدوره ومسؤوليته

بداي��ًة.. عل��ى العامل ان يكون عارفًا 
وخب��رياً بزمان��ه، يق��ول االم��ام عل��ي، 
علي��ه الس��ام: »العامل بزمان��ه ال تهجم 
علي��ه اللواب��س«، وم��ن صف��ات العلم��اء 
يف بع��ض الرواي��ات أن��ه »ع��ارٌف بإه��ل 
زمان��ه«. وأن يتع��رف عل��ى احلياة جيداً 
ليك��ون عل��ى معرف���ة تام��ة بش��ؤونها 
االقتص��اد  يف  احلق������ول،  خمتل��ف  يف 
والربي��ة،  واالجتم����������اع  والسياس��ة 
وس��بل مقاوم��ة الظل��م وإقام��ة الع��دل 
والقسط واألمر باملعروف والنهي عن 
املنك��ر وغري ذل��ك. عليه أن يقرأ ويفكر 

بصائر

ويتاب��ع االخب��ار واالح��داث واملتغ��ريات، 
وم��ن ث��م حيل��ل وتك��ون لدي��ه مواق��ف، 
و قد حيتاج إلن يس��أل عاملًا آخر اكر 
من��ه، بالتال��ي علي��ه ان يع��رف املواق��ف 
الصائب��ة احلق��ة، ويبلوره��ا ث��م يدع��و 
اليه��ا ب��كل ش��جاعة وامي��ان، فوس��ط 
ال��ركام الضخ��م م��ن االح��داث والفنت 
و املعلومات الي تزحف إلينا يوميًا من 
الغ��رب والش��رق والش��مال واجلن��وب، 
علي��ه التع��رف عل��ى رأي االس��ام، ث��م 
البح��ث عل��ى ض��وء ذل��ك ع��ن حل��ول 
للمش��اكل والتحدي��ات ال��ي تعيش��ها 
خمتل��ف  عل��ى  وبلدانن��ا  جمتمعاتن��ا 

الصع��د.

* إخواين العلامء 
واملبلغني واخلطباء..

ه��ل ص��ادف أن جل��س احدك��م يف 
طائ��رة، ث��م ن��ادوا عل��ى ال��ركاب فيم��ا 
بإس��تدعائه  طبي��ب،  بينه��م  كان  إذا 
ملعاين��ة ومعاجل��ة راك��ب مري��ض او 
اصاب��ة اح��د ال��ركاب حبال��ة مرضي��ة 
وحيت��اج إلس��عافات..؟ فم��ا ه��و الواج��ب 
عل��ى ه��ذا الطبي��ب، ه��ل يس��كت أم يلي 
الطل��ب؟ و اف��رض ان��ك كن��ت أن��ت 
الطبي��ب وكن��ت يف الطائ��رة وطلبوك 
ثم مل تقم بدورك ومات ذاك الراكب 
املريض أفا تش��عر باملسؤولية؟! نفس 
ه��ذه املس��ؤولية اآلن ودائم��ًا واب��داً ه��ي 
عل��ى كل ع��امِل، ف��كل منه��م ل��ه س��هم 
كب��ري او حم��دود وعل��ى كل منه��م 
الن��اس  م��ن  فكث��ري  ب��دوره.  يق��وم  ان 
يقع��ون يف املهال��ك والف��نت واملنزلق��ات 
واملش��اكل بس��بب اهم��ال هذا الع��امِل او 
ذاك وعدم قيامهم بتحمل املسؤولية..
وه��ذا م��ا ن��راه حي��دث يف الس��احة 
الن��اس تتطل��ب  م��ن ح��االت يعيش��ها 
توضي��ح وج��اء موق��ف ورأي جتاهه��ا، 
كأن تك��ون للن��اس مطال��ب م��ا جت��اه 
حال��ة م��ا، وكأن تك��ون عل��ى س��بيل 
املوازن��ة  اق��رار  تأخ��ر  مس��ألة  املث��ال 
يف البل��د، وغريه��ا. فم��ن ح��ق الن��اس 
التفك��ري يف اس��لوب ملمارس��ة الضغ��ط 
يبل��ور  م��ن  ولك��ن  السياس��ين،  عل��ى 
بش��كل  الن��اس  يق��ود  و  املوق��ف  ه��ذا 
صحي��ح به��ذا االجت��اه؟ ألي��س العلم��اء 
ه��م أوىل م��ن جي��ب أن يتحم��ل ه��ذه 
املس��جد،  ام��ام مجاع��ة  ان  املس��ؤولية. 
والع��امل يف احلوزة واالس��تاذ اجلامعي، 
الن��اس  قي��ادة  مس��ؤولية  عليه��م 

لتحقي��ق مطالبه��م واحلص��ول عل��ى 
حقوقه��م املش��روعة العادل��ة، وملقاوم��ة 
ومواجه��ة االره��اب، واجله��ل، والظل��م 
والفس��اد، ول��و أنن��ا مجيع��ا ومن��ذ الي��وم 
االول حتملن��ا مس��ؤوليتنا، مل��ا كان��ت 
امورن��ا واوضاعن��ا عل��ى م��ا ه��ي علي��ه 
العظيم��ة  املس��ؤوليات  إن م��ن  الي��وم. 
ال��ي يتحمله��ا العلم��اء، إظه��ار احل��ق 
والصدع به الس��تقطاب الناس حوهلم. 
ذل��ك ألن كتم��ان احل��ق ع��ن الن��اس 
م��ع س��بق إرادة وعل��م، م��ن الوس��ائل 
املس��تخدمة يف نص��رة الباط��ل واعان��ة 

الظامل��ن. 

* املسؤولية .. دفاع 
عن احلق والعدل واملظلومني

م��ن هن��ا؛ على كل واح��د منا، ويف 
املقدم��ة الع��امِل، علي��ه أن يبل��ور مواقفه 
مس��ؤولية  وال  ادري..!  ال  يق��ل:  وال 
ي��وم  باجلمي��ع  يأت��ي  فربن��ا  عل��ّي..! 
القيام��ة ويس��أهلم، ه��ل َعِلم��ت؟ يق��ول: 
ال، فيق��ال ل��ه: ه��ا تعلم��ت..؟! ان تعل��م 
ومعرف��ة املواق��ف الصحيح��ة ج��زء من 
واجب العلماء، وهي ثاثة امور هامة: 
ان يعرف��وا و يق��ودوا، وبعب��ارة اخ��رى، 
معرف��ة املواق��ف وبلورته��ا والدع��وة اىل 

ه��ذه املواق��ف وقي��ادة الن��اس. 
واج��ب اجلامعي��ن  ايض��ا  وهك��ذا 
القل��م  واصح��اب  واالكادميي��ن 
والبص��رية، فه��م ايض��ا علم��اء، فالع��امل 
لي��س فق��ط ذاك ال��ذي يض��ع العمام��ة 
ه��ذه  و  مس��ؤول،  فكلن��ا  رأس��ه،  عل��ى 
املس��ؤولية تتمث��ل بقضي��ة مهم��ة وهي 
قضي��ة الدف��اع ع��ن احل��ق ع��ن الع��دل، 
ومواجه��ة الفس��اد والظل��م واالره��اب، 
وح��ق  وحق��ي  حق��ك  ع��ن  والدف��اع 

اآلخري��ن.
ف��كل مظل��وم جي��ب أن يداف��ع ع��ن 
ظامته، أما أن أسكت انا وتصمت انت 
وذاك، ف��ان الظل��م والظ��امل؛ أي ظ��امل.. 
يف اي بل��د وجمتم��ع، يس��تفحل ام��ره 
ويق��وم مب��ا ال حيم��د عقب��اه. و الدف��اع 
ع��ن احل��ق يك��ون مبق��دار ني��ل ذل��ك 
احل��ق ال أن يتج��اوز اىل م��ا ه��و أبع��د 
واكث��ر من��ه، واعمل��وا ب��ان اهلل ال حي��ب 
الظ��امل وال يؤي��ده، ول��ذا فإن��ه س��بحانه 
ينص��ر املظل��وم ولك��ن اذا اس��تجاب ه��ذا 
املظل��وم هلل وحتم��ل مس��ؤولياته وق��ام 
بالدف��اع ع��ن نفس��ه، حينه��ا ينص��ره اهلل 
ولذل��ك ق��ال تع��اىل: }َومَلَــِن انَتــَرَ 

ــن  َبْعــَد ُظْلِمــِه َفُأوَلِئــَك َمــا َعَلْيِهــم مِّ
َســبِيٍل{ وربن��ا يف آي��ة اخ��رى يذكرن��ا 
به��ذه احلقيق��ة حينم��ا يق��ول: }ُأِذَن 
ــوا َوإِنَّ  ــْم ُظِلُم ُ ــوَن بَِأهنَّ ــَن ُيَقاَتُل ِذي لِلَّ
ِذيــَن  ِهــْم َلَقِديــٌر* الَّ اهللََّ َعــَى َنْرِ
ــقٍّ  ــرْيِ َح ــْم بَِغ ــن ِدَياِرِه ــوا ِم ُأْخِرُج
نَــا اهللَُّ{، ث��م يب��ن  إاِلَّ َأن َيُقوُلــوا َربُّ
ربن��ا بالق��ول: }َوَلــْوال َدْفــُع اهللَِّ النَّاَس 
ــُع  ــْت َصَواِم َم ُدِّ ــٍض هلَّ ــم بَِبْع َبْعَضُه
َوبَِيــٌع َوَصَلــَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر 

ــرًيا{. ــُم اهللَِّ َكثِ ــا اْس فِيَه

* أهل البيت )ع(.. بوصلة 
احلق ورايته يف وجه الظلم

البي��ت،  بأه��ل  نقت��دي  أن  جي��ب 
الظل��م  رف��ض  يف  الس��ام،  عليه��م 
تران��ا  ول��ذا  املظلوم��ن،  ع��ن  والدف��اع 
يف اي��ام عاش��وراء حنم��ل راي��ة االم��ام 
احلس��ن، عليه الس��ام، عالية ترفرف 
عل��ى الع��امل كل��ه ونق��ول: »لبي��ك ي��ا 
حس��ن«، فألن��ه قت��ل مظلوم��ا، وألن��ه 
جاه��د م��ن اجل احل��ق والع��دل والدفاع 
ع��ن املظلوم��ن، فه��و قدوتن��ا يف ذل��ك. 
الزه��راء،  الصديق��ة  أم��ه  وكذل��ك 
عليه��ا الس��ام، ال��ي يق��ول فيه��ا نبين��ا 
االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، انه��ا 
بضع��ة من��ه و روح��ه ال��ي ب��ن جنبي��ه 
»وم��ن آذاه��ا فق��د آذان��ي..«، تراه��ا أيض��ا 
تضرب لنا املثل األعلى، وتقدم القدوة 
واالس��وة، فتحمل قضيتها وتذهب اىل 
مسجد أبيها املصطفى، صلى اهلل عليه 
وآل��ه، وتط��رح مظلوميته��ا وتداف��ع عن 
حقه��ا يف ف��دك، وب��دأت بذل��ك احلديث 
الربان��ي و املس��هب يف الدف��اع ع��ن كل 
القي��م االهلي��ة ث��م الدف��اع ع��ن ف��دك 
ب��ذك الدف��اع العظي��م، و مل��اذا؟ نق��ول 
ب��ا؛ إمن��ا هي فضح��ت الباط��ل والظلم 
ودافع��ت ع��ن احل��ق والع��دل بدفاعه��ا 
ع��ن حقه��ا يف ف��دك، ولك��ي نداف��ع ان��ا 
وان��ت واالخري��ن ع��ن حقوقه��م وع��ن 
عليه��ا  الزه��راء،  إن  الن��اس.  ظلام��ة 
الس��ام، تقول لنا: انا بذلك دافعت عن 
حق��ي وعن حق املس��لمن، ودافعت عن 
كل مظل��وم و حم��روم، و اريد للناس 
احل��ق  ع��ن  فيدافع��ون  يتبعون��ي،  أن 
س��واء حقه��م او ح��ق اآلخري��ن، وهك��ذا 
بقيت فاطمة، عليها الس��ام، وال تزال 
وس��تبقى، ش��عارا ل��كل مظل��وم، وراي��ة 

ل��كل ظام��ة. 

  من 
مسؤوليات 

العلماء، إظهار 
احلق والصدع 
به الستقطاب 

الناس حولهم. 
ذلك أن كتمان 

احلق عن الناس 
مع سبق إرادة 

وعلم، من 
وسائل نصرة 

الباطل وإعانة 
الظاملني  
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  يجب أن  
نقتدي بأهل 

البيت، عليهم 
السالم، يف رفض 

الظلم والدفاع 
عن املظلومني، 

ولذا ترانا يف 
ايام عاشوراء 

نحمل راية االمام 
احلسني، عليه 
السالم، عالية 

ونقول: »لبيك يا 
حسني«  

الحوزة والجامعة مسؤولتان عن 
قيادة الناس للمطالبة بحقوقهم



اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي دام ظل��ه، 
أن اهل��دف م��ن اج��راء االنتخاب��ات يف الع��راق، 
فض��ا ع��ن باق��ي بل��دان املنطق��ة، جي��ب أن يك��ون 
ه��و بن��اء حكم وحكومة صاحلة رش��يدة جامعة، 
وباملقاب��ل احت��واء املعارض��ة وف��ق تفكري وبصرية 
ناف��ذة وبع��د نظر لامور، واحلكمة يف التعاطي 
واملوق��ف والس��لوك، مب��ا مين��ع إمكاني��ة واس��باب 
»ب��روز ظاه��رة اللج��وء للقوة والس��اح والعنف.. 
وإال ب��دون حتقي��ق تل��ك االهداف ف��ا فائدة من 

االنتخاب��ات«. 
ويف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه ام��ام حش��د م��ن 
الوف��ود مبكتب��ه يف كرب��اء املقدس��ة، أوض��ح 
مساحت��ه أن: "االنش��غال والنظ��ر اىل الظواه��ر 
فقط  دون التعمق يف ما ورائها من باطن، ميثل 
وج��ه االحن��راف واخلط��أ يف حياة البش��ر، كمن 
يب��ي بن��اًء عالي��ًا ذو أناق��ة ومج��ال، ولك��ن عل��ى 
أس��س خاوي��ة رخ��وة ف��إذا بالبن��اء ينه��ار. ولذل��ك 
فم��ن اب��رز صف��ات املؤم��ن أن��ه حكي��م يفك��ر يف ما 
ه��و اهل��دف م��ن ه��ذا العم��ل او ذاك، و ال ينخ��دع 

بالظواه��ر".
واض��اف مساحت��ه: »..وحن��ن نتح��ث اآلن، 
عينن��ا عل��ى واق��ع الع��راق وحميط��ه العرب��ي، 
حي��ث مت��ر العدي��د م��ن البل��دان مبرحل��ة إج��راء 
واحملصل��ة  الغاي��ة  أن  امله��م  حي��ث  انتخاب��ات، 
االساس من ذلك جيب أن تكون حتقيق اهلدف 
الرئيس��ي منه��ا، و إال ل��ن تك��ون س��وى صخ��ب 

ولغ��و.  يبق��ى الس��ؤال احلقيق��ي: 
ملاذا تقام االنتخابات وما هو اهلدف منها؟ 

لدين��ا س��وى  ه��ّم والعم��ل  فه��ل حن��ن ال 
انف��اق ام��وال هائل��ة عل��ى االنتخاب��ات م��ن قب��ل 
و  املفوضي��ة  قب��ل  م��ن  او  والقوائ��م  املرش��حن 
الدول��ة، ث��م يذه��ب الن��اس ليدل��وا باصواته��م، 
ويتم كل ذلك با معرفة وحتديد وتشخيص 
للهدف من االنتخابات واالسباب الداعية اليها؟ 
إن:  اىل  مساحت��ه  اش��ار  الس��ياق  ه��ذا  ويف 
أن  واالنتخاب��ات،  الدميقراطي��ة  م��ن  »اهل��دف 
تبن��ى وتس��ري العملي��ة السياس��ية باالحت��كام اىل 
صنادي��ق االق��راع والتناف��س الش��ريف ولي��س 
التحاك��م اىل الس��اح و الص��راع واهل��دم، فه��ل 
االنتخاب��ات يف بادن��ا حتق��ق اهل��دف املنش��ود؟ 
لانتخاب��ات  طري��ق  خارط��ة  رمسن��ا  وه��ل 
حت��ى حنق��ق ذل��ك اهل��دف؟ أم انن��ا  مش��ينا يف 
طري��ق الفوض��ى، واجرين��ا انتخاب��ات جمل��رد انه��ا 
منص��وص عليه��ا يف الدس��تور؟ ث��م أنن��ا نري��د 
ع��ر االنتخاب��ات أن نع��رف االكف��أ و االص��دق 
ه��ذه  ه��ل  فه��ل  أمان��ة،  واالكث��ر  واالق��وى 
االس��اليب املوج��ودة يف االنتخاب��ات والطريق��ة 

ال��ي تق��ام به��ا توصلن��ا اىل ه��ذا اهل��دف؟ 
واضاف مساحته: 

»رغ��م ذل��ك، وم��ع كل م��ا ميك��ن ان يؤش��ره 
البع��ض م��ن مؤاخ��ذات، ف��إن االم��ر امله��م ال��ذي 
ن��ود الركي��ز علي��ه هن��ا بش��أن االنتخابات س��واء 
يف الع��راق او مص��ر او س��وريا وليبي��ا وغريه��ا 

م��ن الب��اد، ه��و م��دى حتقي��ق اهل��دف منه��ا ومن 
صاحل��ة  وحكوم��ة  حك��م  بن��اء  وه��و  نتائجه��ا. 
املعارض��ة  احت��واء  وباملقاب��ل  جامع��ة،  رش��يدة 
وف��ق تفك��ري وبص��رية ناف��ذة وبع��د نظ��ر لامور، 
واحلكم��ة يف التعاط��ي واملوق��ف والس��لوك، مب��ا 
مين��ع أمكاني��ة واس��باب ب��روز ظاه��رة اللج��وء 
للقوة والس��اح والعنف. وعلى س��بيل املثال، هل 
بف��وز »املش��ري السيس��ي« يف مص��ر بنس��بة عالي��ة 
جدا من االصوات، وتس��لمه رئاس��ة اجلمهورية، 
وه��ل  صاحل��ة؟  حكوم��ة  ينت��ج  أن  يس��تيطع 
يس��تطيع ان جيم��ع ويوح��د املصري��ن وحيت��وي 
املعارض��ة ملعاجل��ة ومن��ع حال��ة العن��ف والصراع 

الدم��وي.
ان  لن��ا  "الب��د  بالق��ول:  مساحت��ه  وتاب��ع 
نفك��ر يف ان االنتخ��اب جي��ب نص��ل عره��ا اىل 
اهل��دف وه��و احت��واء االزم��ات والصراع��ات، س��واء 
يف بلدن��ا الع��راق او غ��ريه، فنح��ن ال نري��د ان 
وكف��ى.  منتخب��ة  وحكوم��ة  لرمل��ان  نؤس��س 
ب��ل نري��د ان حنق��ق اهل��دف م��ن وراء ذل��ك وم��ن 
اج��راء االنتخاب��ات، وه��و ابع��اد الع��راق وش��عبه 
ع��ن الص��راع الدم��وي والعن��ف، وابع��اد ش��بح اي 
معارض��ة مس��لحة ع��ن بلدنا وما ينت��ج عن ذلك 
من توتر دائم وأمن مفقود وبالتالي هدر للمال 
والف��رص وت��ردي يف اخلدم��ات وع��دم الق��درة 
عل��ى تأمينه��ا، وه��ذا ل��ن يتم إال مبنه��ج االحتواء 
وس��عة الص��در ال��ذي جي��ب ان يتبن��اه املس��ؤولون 

يف قي��ادة الب��اد".
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اس��تقبل مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام 
ظله- مبكتبه يف كرباء املقدسة، وفداً من 

مجعي��ة العمل االس��امي يف البحرين.
العلم��اء  م��ن  ع��دداً  الوف��د  وض��م 
والش��خصيات يتقدمه��م كل م��ن مساح��ة 
الس��يد جعف��ر العل��وي ومساح��ة الش��يخ عب��د 

الراش��د.  راش��د  والدكت��ور  الص��احل  اهلل 
اىل  التط��رق  اللق��اء  خ��ال  وج��رى 
ع��دد م��ن القضاي��ا والتط��ورات عل��ى الس��احة 
االسامية وحبث االوضاع يف البحرين، وما 
يعاني��ه الش��عب البحري��ي الصاب��ر واملضحي 

التعتي��م  ظ��ل  يف  كب��رية  مظلومي��ة  م��ن 
والتواط��ؤ والصم��ت االقليمي والدولي جتاه 
االنته��اكات الواس��عة و املمنهج��ة الي يقوم 
به��ا نظ��ام احلك��م اخلليف��ي، عل��ى املس��تويات 

كاف��ة. 
و أش��اد مساحت��ه يف جان��ب م��ن حديث��ه 
م��ع الوف��د، بال��روح االمياني��ة العالي��ة ال��ي 
يتمت��ع بها ش��عب البحرين، وصره وحتمله 
م��ن خ��ال التضحي��ات الكب��رية ال��ي يقدمها 
العادل��ة  وحقوق��ه  حريت��ه  نيل��ه  س��بيل  يف 
واملش��روعة ال��ي يطال��ب به��ا ويناض��ل م��ن 

اجله��ا. مؤك��داً يف ه��ذا الس��ياق على ضرورة 
داعي��ا  واجله��ود،  والص��ف  الكلم��ة  وح��دة 
املؤمن��ن واملؤمن��ات، ومجي��ع املخلص��ن م��ن  
ابناء االمة اىل مس��اندة ش��عب البحرين فيما 
يتع��رض ل��ه من ظلم وتعدي��ات، ودعمه بكل 
اش��كال وان��واع الدع��م وامل��وآزرة لني��ل حقوقه، 
مبا يف ذلك  باملوقف والكلمة والدعاء. سائا 
البحري��ن  ش��عب  عل��ى  مي��نّ  ان  تع��اىل  اهلل 
ومجي��ع ش��عوب االم��ة باخل��اص وحتقي��ق 
واألم��ان  والعدال��ة  باحلري��ة  التطلع��ات 

واالس��تقرار.

دام   - املدرس��ي  املرج��ع  مساحت��ه  دع��ا 
ظل��ه- املس��ؤولن والسياس��ين والكت��ل الفائزة 
اىل »تش��كيل حكوم��ة وح��دة وش��راكة وطنية 
حقيقي��ة بعي��دة ع��ن الصراع��ات واملش��اكل«، 
الواق��ع  »بتفه��م  السياس��ية  الكت��ل  مطالب��ًا 
العراق��ي ورس��م خط��ة تكاملي��ة لبن��اء الب��اد«.

و أوض��ح مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلم��ة 
الزائ��رة مبكتب��ه يف  الوف��ود  م��ن  ام��ام حش��د 
كرباء املقدسة: »إننا إذ نثي  على مشاركة 

ابن��اء الش��عب العراق��ي الفاعل��ة يف االنتخاب��ات 
بالسياس��ين  نهي��ب  االخ��رية،  الرملاني��ة 
يف  تنافس��وا  الذي��ن  واملرش��حن  واملس��ؤولن 
وردم  الع��راق  بن��اء  يف  للعم��ل  االنتخاب��ات 
الفج��وات وحتقي��ق مص��احل وأه��داف الش��عب 
ب��ذات اهلم��ة ال��ي عملوا به��ا  لتحقيق الفوز يف 
االنتخاب��ات«. كم��ا أك��د مساحت��ه يف جان��ب 
آخ��ر م��ن حديث��ه عل��ى ض��رورة تعزي��ز س��بل 
املش��رك عل��ى  التعاي��ش  العم��ل والتع��اون و 

املستوى الداخلي، ومع دول اجلوار للمحافظة 
عل��ى النس��يج االجتماعي العراق��ي الذي يتأثر 
بص��ورة واخ��رى باحملي��ط اخلارج��ي. واض��اف 
أن عل��ى الكت��ل والسياس��ين تف��ادي املش��اكل 
املس��تقبلية واس��تيعابها ع��ر مبدئ��ي احلري��ة 
والتع��اون و التفك��ري اجل��دي بإخ��راج الع��راق 
م��ن نف��ق االزم��ات وح��االت التناف��ر والتباع��د 
ال��ي حت��دث ب��ن السياس��ين بس��بب املصاحل او 

االنتم��اءات الضيق��ة.

11

علينا تحقيق اهداف االنتخابات في بناء 
الحكم الرشيد وترسيخ األمن واالستقرار

المرجع المدرسي يدعو الفائزين في 
االنتخابات لتفادي المشاكل السابقة

سماحة المرجع 
الُمدّرسي )دام ظله( 
يستقبل  وفدًا 
من تيار العمل 
االسالمي في 

البحرين
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اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي - دام 
رج��ب  واملغف��رة  الرمح��ة  أش��هر  ان  ظل��ه- 
وش��عبان و رمض��ان، تع��د مبثاب��ة »املنعط��ف 
واحملط��ة االهلي��ة« ال��ي الب��د ان »نعي��د م��ن 
خاهل��ا وفيه��ا حس��اباتنا م��ن جديد ب��ل و نعيد 
صياغ��ة حياتن��ا عل��ى مس��توى الف��رد واألم��ة 
وتنظي��م اجملتم��ع وعاقتن��ا باآلخري��ن وف��ق 
بصائر القرآن الكريم، الذي هو كتاب العدل 
واحلق والقسط الذي يرسم خارطة الطريق 

يف كيفي��ة عاق��ة الن��اس م��ع بعضه��م«.
وف��وداً  اس��تقباله  خ��ال  كلم��ة  ويف 
ديني��ة وش��عبية م��ن داخ��ل وخ��ارج الع��راق، 
أوض��ح مساحت��ه، أن الق��رآن و رس��االت اهلل، 
ج��اءت اساس��ا »لك��ي يعي��ش الن��اس يف ه��ذه 
والس��ام  الع��دل  الدين��ا برفاهي��ة و يف ظ��ل 
واالم��ن، وأن يعي��ش الن��اس مطمئن��ن.. وه��ا 
واملغف��رة  الرمح��ة  اش��هر  رح��اب  يف  حن��ن 
رج��ب وش��عبان وم��ن بعدهم��ا ش��هر رمض��ان، 
و حن��ن حباج��ة اىل الس��لم واحملب��ة، حباج��ة 
التع��اون عل��ى اخل��ري. حن��ن حباج��ة يف  اىل 
ه��ذه االش��هر الكرمي��ة ان نص��وغ حياتن��ا م��ن 
جدي��د عل��ى اس��س س��ليمة..« وش��دد مساحت��ه 
عل��ى ض��رورة اس��تثمار فرص��ة اش��هر الرمحة 
والغف��ران م��ن اج��ل الع��ودة اىل الق��رآن الكريم 
والتدب��ر يف آيات��ه حت��ى »نفه��م مضامينه��ا و 
حن��اول ان نطب��ق بعضه��ا يف انفس��نا وواقعن��ا 
لعل اهلل يرمحنا وينزل علينا روحًا من لديه، 
وأن نتوح��د ويك��ون يف م��ا بينن��ا س��ام، و نأم��ر 

باملع��روف ننه��ى ع��ن املنكر، ونوص��ي باخلري و 
بالص��ر وباحل��ق، نوص��ي بعضن��ا بعض��ا ملا فيه 

ص��اح ه��ذه االم��ة«.
ويف ه��ذا الس��ياق دع��ا مساحت��ه: »االخ��وة 
اس��تثمار  اىل  املؤمن��ات  واالخ��وات  املؤمن��ن 
فرص��ة ليال��ي وأي��ام رج��ب وش��عبان و رمضان 
يف  والتدب��ر  بالعب��ادة  بإحيائه��ا  املبارك��ة، 
تع��اىل  اهلل  اىل  والدع��اء  والتض��رع  الق��رآن 
إلص��اح اوض��اع العب��اد والب��اد، فه��ي ف��رص 
مثين��ة إلس��تنزال الرمح��ة واملغف��رة، والع��ودة 
اىل اهلل تعاىل والي  من ابرز عاماتها الدعاء 
والتض��رع وإدام��ة الصل��ة اوالعاق��ة م��ع الرّب 
تع��اىل، حت��ى تصل��ح م��ا بين��ك وب��ن اهلل، حت��ى 
يصل��ح س��بحانه م��ا بين��ك وب��ن الن��اس. وم��ن 
دون هذه العاقة باهلل تعاىل الميكن أن تكون 
هذه احلياة صاحلة ومثمرة يسودها التعاون 
والطمأنينة والرخاء، بل رمبا يسودها الفساد 
والتخريب والكذب والتس��قيط والظلم.  فكل 
جم��االت احلي��اة مب��ا فيه��ا احلي��اة السياس��ية 
واالقتصادي��ة جي��ب أن تكون نابعة من عاقة 
االنس��ان برب��ه تع��اىل و حتكيمه��ا قي��م الع��دل 
والص��دق واحل��ق واالخ��اق الس��امية وس��ائر 

قي��م وبصائ��ر الدي��ن.
يف  فق��ط  لي��س  بانن��ا،  مساحت��ه:  وتاب��ع 
أي��ام او مناس��بات معين��ة، إمن��ا يف س��ائر االي��ام 
واالم��ور، علين��ا أن نتح��دث ع��ن اه��ل البي��ت، 
عليه��م الس��ام، والعاقة ب��اهلل تعاىل لعل هذا 
يس��هم يف من��ع املس��ؤول واملوظ��ف والعس��كري 
التقاع��س  ع��ن  وغريه��م  واملق��اول  والتاج��ر 

اوالفس��اد و اخليان��ة والغ��ش والك��ذب. و علين��ا 
مجيع��ا أن نعم��ل عل��ى من��ع إش��اعة  واس��تماع  
الكذب والتسقيط وندع كل اسباب ومظاهر 
الفس��اد عل��ى كاف��ة االصع��دة  والتعال��ي ف��وق 
كل االجتاه��ات والعصبي��ات وننص��ح ونس��دد 
بعضن��ا بعض��ًا بالكلم��ة الصادق��ة لوج��ه اهلل 

تع��اىل«.
اي��ام  »..ه��ذه  بالق��ول:  مساحت��ه  وخت��م 
الدع��اء والتض��رع و األدعي��ة املباركة املأثروة 
ع��ن أه��ل البيت، عليهم الس��ام، الي وردت يف 
رج��ب وش��عبان و ش��هر رمض��ان، متثل وس��ائل 
للرمحة وتعزيز وإدامة صلتنا وعاقتنا باهلل 
س��بحانه، فلنتوج��ه لصوم��ه والتض��رع فيه��ا، 
وحنن لدينا الكثري من املشاكل و االبتاءات 
والب��د أن ندع��و ونتض��رع هلل حت��ى يف��ك عن��ا 
ه��ذه العق��د و املش��اكل يف بلدن��ا، ويف��رج ع��ن 
املس��تضعفن م��ن اخوتن��ا يف بع��ض البل��دان، 
حي��ث لن��ا ش��باب وعلم��اء وفقه��اء يف س��جون 

الظلم��ة«. 
ودع��ا مساحت��ه اىل الدع��اء »يف ه��ذه األي��ام 
الفضيلة بإن يرفع الغمة عن العراق وبلداننا 
مجيع��ا وب��أن يع��ّم األم��ن والس��ام والرف��اه 
للب��اد املس��تقرة وأن مي��ن بذل��ك عل��ى الب��اد 
ال��ي تعان��ي وتفتق��د ذل��ك. وعل��ى كل إنس��ان  
أن يتوج��ه بقل��ب وني��ة صادق��ة ويدعو ويتكلم 
م��ع اهلل تع��اىل س��واء باالدعي��ة املأث��ورة او حتى 
بال��كام واللغ��ة الدارج��ة فه��و س��بحانه مسيع 
علي��م ورؤف رحي��م وق��د دعانا وأمرن��ا بدعائه 

ووعدن��ا باإلس��تجابة«.

على الجماعات 
السياسية 

الحفاظ 
على وحدة 

المجتمع
»...مل��اذا احل��روب؟ و مل��اذا الصراع��ات ال��ي ال 
خيلو منها عهد من الزمان وال ارض من املكان؟ 
ه��ل هن��اك فلس��فة وراء ذل��ك، ومل��اذا ق��ال ربن��ا 
تع��اىل بعدم��ا ان��زل ادم م��ن اجلن��ة«: }بعضكــم 
لبعض عــدو{؟ ومل��اذا ق��ال تع��اىل يف آي��ة اخرى: 
}وجعلنــا بعضكــم لبعض فتنــة{؟ و مل��اذا خلق 

اهلل الن��اس اط��وارا وش��عوبا وقبائ��ل«؟
به��ذه املقدم��ة التس��اؤلية، اس��تهل مساح��ة 
امُلدّرس��ي - دام ظل��ه- اح��دى كلمات��ه  املرج��ع 
االس��بوعية ام��ام حش��د م��ن الزائري��ن والوف��ود 
واس��اتذة وطلب��ة احل��وزات العلمي��ة مبكتب��ه يف 
كرب��اء املقدس��ة. واض��اف يف كلمت��ه الي قدم 
هلا باآليات املباركة )2� 24( من »س��ورة حممد«: 
»اذا عرفن��ا بدق��ة خلفي��ة م��ا جي��ري يف الع��امل 
م��ن اح��داث، و ابرزه��ا الصراع��ات عل��ى خمتل��ف 
املس��تويات، ل��كان ذل��ك وس��يلة لن��ا يف جتاوزه��ا او 
يف االنتص��ار فيه��ا اذا وقع��ت. فاالنس��ان اخلب��ري، 
أي إنس��ان.. ويف أي منص��ب وموق��ع ومس��ؤولية 
كان،  يتجن��ب املش��كلة، واذا وق��ع به��ا يس��تطيع 
ان خي��رج منه��ا بس��هولة، بينم��ا اجلاهل والس��اذج 
فإن��ه اواًل؛ ال يتجنبه��ا، وثاني��ًا: ال خي��رج منه��ا اذا 
وق��ع به��ا.. وبه��ذا اخلص��وص ميك��ن ان نلّخ��ص 
م��ن  التخل��ص  وكيفي��ة  الصراع��ات  حكم��ة 
جوانبه��ا الس��لبية، ث��م نطب��ق كل ذل��ك عل��ى 
وضعن��ا يف الع��راق، ويف باق��ي بل��دان األم��ة. وهن��ا 
أكرر و ُأذّكر، إننا قلنا وحذرنا أكثر من مرة 
يف ف��رات س��ابقة، والزلن��ا،  أن »من حلقت حلية 
ج��ار ل��ه فليس��كب امل��اء عل��ى حليت��ه«، وه��ا حن��ن 
نرى أن س��كب املاء قد مت لدرجة الفيضان. كنا 
ن��رى الفتن��ة حولن��ا واآلن جنده��ا داخ��ل بيوتن��ا 
واذا مل ننتبه فاننا مجيعا قد خنس��ر كل ش��ي ال 
مس��ح اهلل. وان��ي ع��ادة متفائل مبس��تقبل العراق 
واملنطق��ة، ولكن هذا التف��اؤل اليعي االطمئنان 
الغفل��ة ع��ن االزم��ات واملش��اكل  الس��كوت و  و 
والتحدي��ات واملخاط��ر ال��ي تواجهن��ا، و ال يع��ي 

ان ننام على حرير، فصاحب احلرب ال ينام وإن 
نام مل ُينم عنه.. كما يقول أمري املؤمنن، عليه 

الس��ام«. 
اخلليق��ة،  »..كل  مساحت��ه:  واض��اف 
واحيائه��ا وحت��ى اجلم��ادات، تعي��ش س��ّنة وحال��ة 
م��ن التناف��س واالحت��كاك والص��راع، لك��ن ه��ذه 
الصراع��ات مضبوط��ة حب��دود معين��ة ون��وع م��ن 
قان��ون التع��ادل والت��وازن يف صراع��ات وعاق��ات 
ه��ذه الكائن��ات، وحن��ن كبش��ر ايض��ا اذا مل يك��ن 
تظه��ر  ل��ن  وتناف��س  وص��راع   احت��كاك  لدين��ا 
طاقاتنا و قوانا الداخلية وستبقى كامنة. ولكن 
بق��در م��ا يك��ون الص��راع والتناف��س واالخت��اف 
ضروري��ا وحمف��زا إال انن��ا جي��ب أن ال جنع��ل 
الصراع��ات مدع��اة للحرب، ف��إذا كان االفراس 
قان��ون طبيع��ي يع��ادل ويوازن احلي��اة يف الغابات، 
ف��إن ذل��ك ال جي��ب أن يك��ون يف حي��اة الش��عوب، 
إمن��ا جي��ب أن تس��ود فلس��فة و قان��ون التناف��س 
ب��دل االح��راب والص��راع املس��لح واحل��رب، وهذه 
الفلس��فة هدفها ان يعيش ويتحول االنس��ان من 
ص��راع حقيق��ي اىل ص��راع افراض��ي ال يس��بب 

اخط��اراً داهم��ة لانس��ان. 
وتاب��ع مساحت��ه قائ��ًا: »ان الدي��ن واالخ��اق 
أم��ر  وأم��ة،  والضم��ري يف كل ش��عب وجتم��ع 
أس��اس وض��روي، ولك��ن م��ن اخلط��أ أن يك��ون 
ذل��ك مدع��اة للغفل��ة ولاعتم��اد املطل��ق علي��ه 
دي��ن  لدي��ه  يك��ون  ف��أن  اآلخ��ر،  الط��رف  عن��د 
واخ��اق وضم��ري ���� ونأم��ل دائم��ا به��ذا � هل��و أم��ر 
جي��د ومطل��وب ومفي��د، لك��ن االعتم��اد على ذلك 
لوح��ده لي��س صحيح��ا، ب��ل جي��ب م��ع ذل��ك أن 
تك��ون يقظ��ًا و تق��وم بتقوي��ة وحتص��ن نفس��ك 
للمقاوم��ة  حمك��م  واس��تعداد  بق��وة  ووج��ودك 
والدف��اع، إلن الوقاي��ة خ��ري م��ن الع��اج، وال��ردع 
واالس��تعداد للح��رب ه��و اح��د اس��باب ع��دم وق��وع 
ــدو  احل��روب. ولذل��ك يق��ول ربن��ا تع��اىل: }واع
هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط 

اخليــل ترهبــون بــه عــدو اهلل وعدوكــم{. 
م��ا يع��ي؛ انك��م بذل��ك تص��دون ومتنع��ون وق��وع 
الع��دوان وح��رب الع��دو عليك��م  به��ذا االس��تعداد 
وقوة الردع، و ليس بالضرورة أن ختوضوا حربا 

واقعي��ة وتنتص��روا فيه��ا عس��كريًا.
مواجهة االرهاب.. معاجلة أمشل

ق��ال  الع��راق  يف  االره��اب  وخبص��وص 
مساحت��ه: »كن��ا منذ عش��ر س��نوات والزلنا نقول 
ونؤك��د أن احل��ل العس��كري واألم��ي ض��روري 
ومه��م يف التعام��ل م��ع ه��ذا االره��اب ومواجهت��ه، 
ولك��ن ه��ذا احل��ل لوح��ده فق��ط ال يكف��ي ملواجهة 
ودح��ر االره��اب، ب��ل الب��د ايض��ا م��ن معاجل��ات 
معاجل��ات  ايض��ا  وهك��ذا  سياس��ية،  وحل��ول 
اجتماعي��ة وثقافي��ة وفكري��ة، ومعاجل��ة ازم��ات 
الفق��ر، وآف��ة الفس��اد املال��ي واالداري والسياس��ي. 
وه��ذا أيض��ا ينطب��ق عل��ى أي بل��د آخ��ر م��ن بل��دان 
املنطقة، سواء يف سوريا، حيث ال عاج اال باحلل 
السياسي، وكذلك احلال يف مصر ، حيث تقف 
عل��ى حاف��ة خط��رية إن مل ينتبه��وا ويب��ادروا اىل 
حل��ول سياس��ية وموضوعي��ة، ب��دال مم��ا جي��ري 
م��ن اص��دار أحكام باالع��دام اجلماع��ي وباملئات..! 
فه��ذا لي��س حب��ل، وس��يفاقم االوض��اع اىل مزي��د 

م��ن التده��ور. 
م��ن هن��ا؛ حن��ن حباج��ة اىل عق��ل سياس��ي 
قدي��ر، ولن��ا يف الن��ي االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، خري قدوة ومثال، حيث استطاع ان حيتوي 
اجلزي��رة العربي��ة كله��ا، لي��س باحل��روب ال��ي 
فرض��ت علي��ه و خاضه��ا مضط��راً،  ب��ل باحلنك��ة 
الع��راق،  ل��ذا حن��ن يف  السياس��ة.  واحلكم��ة يف 
الي��وم ودائم��ا، جي��ب علين��ا اواَل ان نس��تعد لكاف��ة 
جندي��ًا  عراق��ي  كل  يك��ون  وان  االحتم��االت، 
وخفرياً ونكون مستعدين على كافة املستويات  
للمواجه��ة والتص��دي، ولكن بنف��س الوقت أيضا 
مند ايدينا اىل اآلخرين و نصافحهم، حناول ان 
نتش��ارك و نتع��اون معه��م اىل اقص��ى الدرج��ات.

في أشهر الرحمة 
والمغفرة..

علينا العودة 
الى القرآن 

الكريم لصياغة 
حياتنا من جديد
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الحوزة العلمية واالنبعاث الحضاري ..
الهواجس واستحقاقات المرحلة

كب��ري  ب��دور  العلمي��ة،  احل��وزات  تق��وم 
س��ياق  يف  االس��امي،  اجملتم��ع  يف  وجّب��ار 
انبعاثه��ا اجلدي��د حس��ب مقتضي��ات املواكب��ة 
ع��دم  تص��ور  ويكفين��ا  العص��ر،  ملتطلب��ات 
وجوده��ا لنع��رف حج��م ال��دور العظي��م ال��ذي 

تق��وم ب��ه حالي��ًا.
لك��ن هن��ا س��ؤال يفرض��ه اجلان��ب الروحي 
والفقهي من الدين: هل استطاعت احلوزة ان 

تواكب احلياة و تس��تجيب للواقع؟ 

* فهم خاطئ وتدّين منفعل
طبع��ًا؛ باالم��كان ط��رح الس��ؤال بصيغ��ة 
أن  العلمي��ة  احل��وزة  تتمك��ن  ه��ل  أخ��رى: 
تتخّطى واقع اجملتمع االسامي، وحتمله يف 
مسرية التقدم، من منطلق كونها يف مقدمة 
املس��رية كم��ا ه��و معلن يف ج��دول براجمها..؟ 

أم انه��ا تس��ايره أم متأخ��رة عن��ه؟ 
لاج���������ابة الب������������د م��ن االش����������ارة اىل 

ماحظت��ن: 
فردي��ة  طمأنين��ة  ال�����������������دين  إن  أواًل: 
َتْطَمِئــنُّ  اهللَِّ  بِِذْكــِر  }َأال  اجتماعي��������������ة،  و 
كان  ف��اذا  الرع��د/28(،  )س��ورة  اْلُقُلــوُب{ 
الدي��ن  حت��ول  إذن؛  مل��اذا  كذل��ك،  احل��ال 
)الس��كينة(، اىل عام��ل توت��ر؟ ومل��اذا ينت��ج عن��د 
بعضن��ا متدين��ا منفع��ًا ومتوت��رًا؟ ومل��اذا ب��ات 
التدي��ن مش��روع خماصم��ة، ولي��س مش��روع 
مصاحل��ة؟ ومل��اذا ب��ات التدي��ن مع��اداة، م��ع ان��ه 
- باحلقيق��ة - مؤاخ��اة؟ ومل��اذا بات التدين قلقًا 

م��ن اآلخ��ر املش��ارك يف العقي��دة، بع��د ان كان 
يف��رض ان يك��ون ُحس��ن الظ��ن ب��ه ليعك��س 
ه��دوًء يف العاق��ة مع��ه؟ ومل��اذا ص��ار التدي��ن 
ظلم��ًا وه��دراً للحقوق باس��م الدي��ن وحماربة 
البدع��ة والضال��ة بع��د ان كان رمزاً للعدالة 
حت��ى يف ح��ق م��ن ختتصم معه��م. كما يقول 

الق��رآن الكري��م؟ 
فه��ل كل ه��ذه املش��كات الناش��ئة م��ن 
حت��ول الدي��ن م��ن س��ياق طمأنين��ة واس��تقرار 
اىل س��ياق توت��ر وانفج��ار، س��ببها الواق��ع، أم 

فهمن��ا املره��ل للدي��ن نفس��ه؟
متع��ددة  القضي��ة  أن  تقديرن��ا:  يف   
االس��باب، و أح��د أه��م اس��بابها، املنت��ج املع��ريف 
الدي��ي ال��ذي ب��ات يول��د احيان��ًا أمنوذج��ًا غ��ري 
س��وي للتدين، وهذا يعي ان املؤسسة الدينية 
مطالب��ة مبعاجل��ة ع��دم التناس��ق ب��ن االط��ار 
الروح��ي الع��ام ال��ذي ينتجه الدين يف عاقاته 
ب��ن ابنائ��ه، وب��ن فهم الدين نفس��ه، الذي بات 
الداخ��ل االميان��ي،  خيل��ق تدين��ًا منفع��ًا يف 

بص��رف النظ��ر ع��ن العاقة مع الع��دو الكافر! 
لق��د ج��اء الدي��ن ح��ًا ملش��كات االنس��ان 
و أك��ر خط��أ نرتكب��ه عندم��ا حنول��ه اىل ان 
يصب��ح هو املش��كلة الي نعان��ي منها يف حياتنا. 
ثاني��ًا: يق��ول الفقهاء املس��لمون - كما هو 
مع��روف بينه��م- أن يف الش��ريعة أح��كام كل 
الوقائ��ع الس��ابقة واحلادث��ة، ويؤك��دون أن 
تط��ور الفق��ة، نات��ٌج ع��ن اس��تجابته لتس��اؤالت 
الواق��ع ال��ي اخ��ذت طريقه��ا ش��يئًا فش��يئًا اىل 

البني��ة الداخلي��ة لاجته��اد الفقه��ي.
ال���������دولة  قض��������ايا  ان  هن��ا:  والس��ؤال 
املدني��ة  والق��������وانن  احلديث��ة  االس��امية 
واجلزائي��ة واجلنائي��ة واالقتصادية ومس��أئل 
االقتص��اد والتج��ارة وغريها.. كلها ُتعد اليوم 
وقائ��ع حادث��ة، ترفدن��ا كل ي��وم باجلديد من 
التس��اؤالت واالم��ور، فه��ل كان��ت االس��تجابة 
هل��ذه التس��اؤالت ُمرضي��ة وباملس��توى املطلوب 

ال؟  أم 
يف تقديرن��ا، ان االم��ر مل يك��ن كذل��ك، 
وه��ذا كام يع��ود مل��ن خاض��وا لف��رة طولي��ة، 
االس��امية  الدول��ة  يف  القانوني��ة  التجرب��ة 

وخ��روا م��آزق القوان��ن ومش��اكلها.
اذا قلن��ا: ان ع��دد الفقه��اء  وال ُن��ذع س��راً 
الذي��ن يتص��دون ملعاجل��ة مث��ل ه��ذه القضاي��ا 
اىل  بالنس��بة  قلي��ٌل  واملس��تحدثة،  اجلدي��دة 
فهنال��ك  التحدي��ات.  و  التس��اؤالت  حج��م 
جم��االن حن��ن مطالب��ون باالش��تغال عليهم��ا 
النظ��ر يف االجته��ادات  إع��ادة  الي��وم: جم��ال 
اجلدي��د  االجته��اد  ألص��ول  وفق��ًا  الس��ابقة 
املتحرر من ثقافة االمجاع والش��هرة والسلف 
واالحتي��اط وغ��ري ذلك، وهو جم��ال مهم جداً. 
القضاي��ا اجلدي��دة  االش��تغال عل��ى  وجم��ال 

املس��تحدثة.
وختطين��ا  الثان��ي،  اجمل��ال  اخذن��ا  ول��و 
مش��اكله  م��ن  يعان��ي  ال��ذي  االول  اجمل��ال 
قب��ل  م��ن  املنج��ز  حج��م  لوجدن��ا  اخلاص��ة، 
وان كان  للواق��ع،  بالقي��اس  قلي��ًا  الفقه��اء 

نفس��ه.  ح��د  يف  كث��رياً 
ول��و ق��ام باح��ث بق��راءة دروس وتقريرات 
البح��ث اخل��ارج يف احل��وزات العلمي��ة الي��وم، 
دروس  حي��ث  ذل��ك،  عل��ى  يش��هد  م��ا  ل��رأى 
مباح��ث العب��ادات مت��أل االج��واء، وك��ذا بع��ض 
املعام��ات  دروس  بينم��ا  املعام��ات،  دروس 
اجلدي��دة وفق املس��تجدات والن��وازل فهي اقل. 
طبع��ًا؛ ال نع��ي هن��ا الق��ول بع��دم وج��ود 
عم��ل يف ه��ذا اجمل��ال، حت��ى ال نظل��م اح��داً وال 
إن  نق��ول:  إمن��ا  أش��ياءهم..  الن��اس  نبخ��س 
املقارنة بن الواقع واالستجابة، وبن املقارنة 

ب��ن املك��رر وغ��ريه، تعطين��ا مؤش��راً عل��ى ان 
االم��ور ال تس��ري باالجت��اه املطل��وب وال حتق��ق 

لن��ا النم��و والتق��دم يف احل��وزة العلمي��ة.
إن ط��اب عل��وم الش��ريعة يف اجلامع��ات، 
عندم��ا يس��عون لتقدي��م رس��الة »املاجس��تري« 
العن��وان  يك��ون  أن  وحيرص��ون   - مث��ًا   -
جدي��داً، فانه��م ياحظ��ون وف��رًة يف املص��ادر 
العلمي��ة ل��دى ابن��اء العام��ة، بدرج��ة اك��ر 
مم��ا ياحظون��ه عل��ى املس��توى الش��يعي، وه��ذا 
كام نات��ج ع��ن جترب��ة بص��رف النظ��ر ع��ن 
ان املنج��ز الس��ي اىل أي ح��د حَيظ��ى جبدي��ة 
ايض��ًا  وجدن��ا  حي��ث  مصداقي��ة،  أو  حبثي��ة، 
بع��ض أب��رز اجلامع��ات الديني��ة الس��نية يغل��ب 
على رسائلها البحثية والتخرجية طابع نقل 
النص��وص ومج��ع كلم��ات املتقدم��ن اكث��ر 
م��ن ح��ل مش��كلة او معاجل��ة موض��وع بش��كل 

حقيق��ي.
جمموع��ة  هنال��ك  ان  ناحظ��ه  ال��ذي 
نط��اق  حت��ت  تعم��ل  حوزوي��ة،   - ش��بابية 
مؤسسات حبثية حتاول ان تستجيب للوضع، 
ال��ذي ميث��ل اجله��از  ام��ا اجلس��م املرك��زي 
العص��ي يف احل��وزة العلمي��ة، ف��ا ميل��ك ه��ذه 
املواكب��ة بالدرجة املطلوبة، ومش��كلة احلوزة 
الي��وم ان عدي��د املؤسس��ات البحثي��ة تق��ع عل��ى 
هامش حركة اجلسم التقليدي الذي يشكل 

العص��ب احلي��وي. 

* العزلة وعدم التصّدي.. جذورها..
ويف الس��ياق ذات��ه ق��د يتس��اءل الكث��ري؛ مل��اذا 
ن��رى ان الغالبي��ة م��ن كب��ار املراج��ع والعلم��اء 
يف احل��وزات العلمي��ة، يف عزل��ة ع��ن الواق��ع 

االجتماع��ي والسياس��ي يف الوق��ت ال��ذي ينش��د 
اجلمي��ع انبعاث��ًا جدي��داً يف احل��وزة العلمي��ة؟ 

ينبغ��ي  ان��ه  الق��ول:  م��ن  الب��د  لإلجاب��ة 
التفتي��ش ع��ن اس��باب ه��ذه الظاه��رة يف االرث 
التارخيي الطويل، فمن وجهة نظر الكثريين، 
انه ميكن تقسيم املذاهب االسامية - حبسب 
الغال��ب طبع��ًا- اىل: مذه��ب س��لطة، ومذه��ب 

معارض��ة، ومذه��ب حي��اد. 
فمذه��ب اجلمه��ور، ه��و مذه��ب الس��لطة 
عل��ى  لي��س  ال��كام  ه��ذا  كان  وان   - ع��ادة 
اطاق��ه- فيم��ا االمساعيلي��ة والزيدي��ة ه��ي 
فط��وال  االمامي��ة،  أم��ا  معارض��ة،  مذه��ب 
الق��رون التس��عة اهلجري��ة االوىل، كان��ت يف 
الغال��ب مذاه��ب اعت��زال وحي��اد، فل��م تتدخ��ل 
يف العم��ل السياس��ي وال يف العم��ل االس��امي 
الع��ام، عل��ى خ��اف فقه��اء الس��لطة وفقه��اء 

املعارض��ة. 
وق��د ال نتف��ق م��ع الذي��ن يضع��ون كل 
مذاه��ب الش��يعة يف اط��ار ثقاف��ة املعارض��ة، 
ذلك الن املعارضة هي شكل من اشكال العمل 
السياس��ي، ما مل نقصد بالكلمة، عدم موافقة 
الس��لطة، وأن إص��دار فقي��ه وع��امل دي��ن ويف 
كل ق��رن، موقف��ًا ما، ف��ا يعي ان هذا املذهب 
ل��ه تارخي��ه السياس��ي يف عم��ل املعارض��ة او 

حنوه��ا.
للفقي��ه  عام��ة  مش��اركة  اول  ولع��ل 
العص��ر  يف  كان��ت  السياس��ي،  العم��ل  يف 
الصفوي مع بعض »العاملين« الذين تصدوا 
ألم��ر مس��اندة الدول��ة الصفوي��ة، كالش��يخ 
الكرك��ي )940ه���(، لك��ن كل م��ن يطل��ع عل��ى 
اح��داث العه��د الصف��وي، يع��رف ان مش��اركة 
بع��ض الفقه��اء كان��ت حم��ل خ��اف كب��ري 
يف املؤسس��ة الديني��ة، حي��ث جوبه��ت بالرف��ض 
م��ن قب��ل الكث��ري م��ن قب��ل علم��اء الدي��ن، رغ��م 
إحل��اح س��اطن الصفوي��ة عليه��م وتقدي��م 
كل اش��كال الدعم هلم، ولكن التحفظ كان 
هو اجلواب، كما حصل مع الشيخ األردبيلي.
ومل جن��د العم��ل السياس��ي املعل��ن إال يف 
عه��د االس��تعمار، فمن��ذ بداي��ات القرن التاس��ع 
عش��ر بدأن��ا جن��د ظه��وراً حلرك��ة - ولي��س 
االف��راد- تهت��م بالش��أن الع��ام، وغالب��ًا كان��ت 
مقاص��د ه��ؤالء واهدافه��م - يف البداي��ات- أم��ا 
ض��د  جهادي��ة  سياس��ة  او  مطلبي��ة،  سياس��ة 
ذو  مش��روع  هنال��ك  يك��ن  ومل  االس��تعمار 
رؤي��ة سياس��ية وحض��ور متواص��ل يف احلي��اة 
االجتماعي��ة، إال م��ع دخولن��ا الق��رن العش��رين 
امل��ريزا  و  اخلراس��اني،  اآلخون��د  جترب��ة  يف 
النائي��ي، والش��يخ فض��ل اهلل الن��وري، والش��يخ 

  هنالك جماالن، 
مطالبون باالشتغال 

عليهما: جمال إعادة 
النظر يف االجتهادات 
السابقة وفقًا ألصول 

االجتهاد اجلديد 
املتحرر من ثقافة 
االجماع والشهرة 

والسلف واالحتياط، 
وجمال االشتغال 

على القضايا اجلديدة 
املستحدثة  

* الشيخ عبداحلسن الفرايت



 قضية الشهر 

وقبل��ه  الش��ريازي،  احلائ��ري  تق��ي  حمم��د 
امل��ريزا الس��يد حمم��د حس��ن الش��ريازي الكب��ري 

و أمثاهل��م.
النائي��ي  امل��ريزا  ان  كي��ف  رأين��ا  وق��د 
التجرب��ة  ه��ذه  اوراق  كل  أخف��ى  نفس��ه، 
بع��ض  م��ع  وس��حب  عنه��ا  تراج��ع  وكأن��ه 
املعارض��ة  اش��كال  كل  اآلخري��ن  الفقه��اء 
للنظ��ام امللك��ي يف اي��ران )القاج��اري(، ت��اركًا 
احلرك��ة الدس��تورية آن��ذاك، تأخذ مس��اراتها 
الدي��ن يف  ادى فش��ل علم��اء  وق��د  اجلدي��دة، 
االمس��اك باالم��ور يف احلرك��ة الدس��تورية، 
اىل خيب��ة أم��ل غالب��ًا ما تع��زز املطالبة بالعودة 
اىل ثقاف��ة االنكف��اء، وهل��ذا مل جن��د حض��وراً 
يذك��ر من��ذ ه��ذه احلرك��ة اىل زم��ن »ث��ورة 
مص��دق« والش��يخ الكاش��اني يف اخلمس��ينيات، 
حس��ن  الس��يد  الش��هيد  جترب��ة  باس��تثناء 
امل��درس، يف حماوالت��ه تقوي��م األداء الرملان��ي، 
كونه أحد النواب يف الرملان االيراني آنذاك، 
واذا كان هنال��ك ح��راك سياس��ي يف الس��احة، 
االح��كام  بتطبي��ق  املطالب��ة  إط��ار  يف  ف��كان 
الش��رعية واملظاه��ر الديني��ة، مث��ل التص��ّدي 
حملارب��ة احلج��اب وإش��اعة الس��فور، ومواجهة 

االحن��راف ع��ن الدي��ن وم��ا ش��ابه ذل��ك.
جان��ب  اىل  اخلمي��ي  االم��ام  وحبرك��ة 
لبن��ان،  يف  الص��در  موس��ى  االم��ام  حرك��ة 
وحركة الس��يد الش��هيد حمم��د باقر الصدر، 
آل  أس��رة  حرك��ة  وكذل��ك  الع��راق،  يف 
الش��ريازي يف جانبه��ا السياس��ي، مضاف��ًا اىل 
نهضة السيد املرجع املدرسي، وتياره الفكري 
والثق��ايف، ميك��ن الق��ول ب��أن الفقي��ة الش��يعي 
العزل��ة  م��ن  وخ��رج  جدي��دة  مرحل��ة  دخ��ل 
واالنكف��اء واالكتف��اء باص��دار بي��ان س��نوي 
يف املناس��بات الديني��ة، اىل مرحل��ة املواكب��ة 

عل��ى  املتواصل��ة  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
صعي��د الش��أن الع��ام.

* تربيرات ال تصمد أمام االستحقاق
لق��د رأين��ا انه رغ��م كل هذا الذي حصل، 
كثريي��ن  يش��د  التارخي��ي  االرث  ي��زال  م��ا 
لرف��ض كل ه��ذا الواق��ع اجلدي��د وق��د تع��زز 
ه��ذا الص��وت باحل��ركات النقدي��ة اجلدي��دة 
ال��ي بات��ت ت��رى الدي��ن ش��كًا روحي��ًا وفردي��ًا، 
سياس��يًا  مش��روعًا  وصف��ه  ع��ن  وتراجع��ت 

واجتماعي��ًا.
اىل  س��ارت  التارخي��ي،  التسلس��ل  ه��ذا 
جانب��ه تنظ��ريات ومق��والت م��ن ن��وع فك��رة »أن 
الش��يعة ال عودة هلم إال بظهور االمام املهدي، 
االنتظ��ار  وان  الش��ريف«!  فرج��ه  اهلل  عج��ل 
يتطل��ب عدم التص��ّدي لألمور العامة، يضاف 

اليه��ا الفه��م اخلاط��ئ لفك��رة »التقي��ة«.
يض��اف اىل ذل��ك، م��ا ي��راه بعضه��م م��ن أن 
تص��ّدي الفقي��ه للش��أن الع��ام، وزي��ادة تواصل��ه 
املباش��ر م��ع اجلماه��ري، ميكن��ه ان يقل��ل م��ن 
وه��ج الص��ورة املقدس��ة يف الوع��ي الع��ام ع��ن 
املرجعي��ات الديني��ة، وه��ذه حقيق��ة قائم��ة يف 
بعض االوس��اط، فكلما قّل الظهور، ترس��خت 
يف االذه��ان الص��ورة املقدس��ة لع��امل الدي��ن، 
الس��احة  يف  املتزاي��د  الظه��ور  ان  بدع��وى 
واالحت��كاك بالن��اس، يع��رض صاحب��ه للنق��د 
يش��ري  كان  م��ا  وه��ذا  واملناقش��ة،  واملس��ائلة 
الي��ه بع��ض املراج��ع املتصدي��ن، عندم��ا كان��وا 
ينتق��دون التص��ورات املغلوط��ة ال��ي جتع��ل 
باملش��اكل  الع��ام متورط��ًا  للش��أن  املتص��دي 
طاه��راً  واملنكف��ئ  املنع��زل  فيم��ا  األزم��ات،  و 
مقدس��ًا..! فال��ذي ال يعم��ل ال خيط��ئ، الن��ه ال 
يعم��ل باالس��اس، ولي��س عن��ده إال خطأ واحد، 

ه��و ع��دم العم��ل، أما م��ن يعمل فم��ن الطبيعي 
ان تظهر أخطاؤه، استناداً اىل مبدأ عدم وجود 
العصم��ة بيننا س��وى لإلم��ام احلجة املنتظر - 

عج��ل اهلل فرج��ه. 
وق��د يذه��ب البع��ض أبع��د م��ن ذل��ك يف 
اعتق��اده، أن تري��ر بع��ض الفقه��اء يف ع��دم 
التص��ّدي لقضاي��ا األم��ة، اعراف��ه يف ق��رارة 
نفس��ه ب��أن التص��دي اليوم ب��ات عملية معقدة 
وحتت��اج للكث��ري م��ن الش��روط والل��وازم غ��ري 
املتوف��رة في��ه، ويف حميط��ه اخل��اص، هلذا فهو 

يتهّي��ب م��ن اجمله��ول وتبعات��ه. 
كم��ا أن هن��اك عنص��راً آخ��ر ينبغ��ي ان ال 
ننس��اه، وه��و ان تص��دي بع��ض الفقه��اء، يصور 
لبعضه��م اآلخ��ر، ب��أن تصدي��ه ش��خصيًا، رمب��ا 
يفس��ر عل��ى أن��ه نوع��ًا م��ن املنافس��ة واملزاي��دة 

عل��ى اآلخري��ن. 
ال  واقعن��ا  أن  اىل  يش��ري  البع��ض  وألن 
يس��مح كث��رياً بالتعددي��ة االس��تقطابية عل��ى 
ل��ذا  واالجتم��اع،  والفك��ر  السياس��ة  صعي��د 
خيشى الفقيه من أن يكون حضوره السياسي 
و االجتماع��ي، أو إب��داء رأي او موق��ف مع��ن، 
س��ببًا يف تقاطع��ه م��ع رم��وز أو تي��ارات اخ��رى 
فاعلة يف الساحة، رمبا خيتلف معها يف الفكر 
واملمارس��ة كلي��ًة او جزئي��ة، وه��ذا م��ا يس��اعد 
ايض��ًا عل��ى انكف��اء ع��دد م��ن الفقه��اء والعلم��اء. 
تأسيس��ًا عل��ى م��ا س��بق. ان احل��وزات العلمي��ة 
طري��ق  ويف  العظ��ام،  املراج��ع  رأس��ها  وعل��ى 
تعزي��ز وتأصي��ل االنبع��اث احلض��اري يف االمة 
فكري��ًا واجتماعي��ًا وسياس��يًا، أضح��ى - كم��ا 
ه��و ملموس��ًا الي��وم- أم��راً مطلوب��ًا واس��تحقاقًا 
المن��اّص من��ه يف املع��رك احلض��اري لتبي��ن 
آفاق النظرية االس��امية لبناء وتشييد صرح 

االم��ة م��ن جدي��د.

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

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

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

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرشق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

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

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

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

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

مــن  أكرنان و للطبــع 
ة  لعــد للطبا

عــى مع. فيف 
لعدة  إعا
رص  لعنا

مثل 

بإنتاجية 
ة  يــم لعد يف 

مــج  ا جد
للطبعض وافــة 

حتســن  يف 
ء  نشــا أدويب إ تصمم 
تصمــم يمكنــك  أو 

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

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

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

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعى 

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

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

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

بشكل الوثائف علق

*حممد عيل
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل، ص ــتطاع رس ــة اس ــاطة متناهي ببس
وآلــه، أن يبنــي خــالل عــرش ســنوات جمتمعــًا متامســكًا 
ــة  ــزة، خاص ــبه باملعج ــر أش ــدا األم ــى ب ــة حت ــة قوي ودول
إذا مــا عرفنــا احلالــة التــي كان العــرب يعيشــوهنا، مــن فقــر 
وضعــف وختلــف، وبعيــدًا عــن التكلــف والتصنــع ومظاهــر 
األهبــة، عــاش الرســول، صــى اهلل عليــه وآلــه، وســط قومــه 
كــام عــر عنــه أصحابــه: »كان فينــا كأحدنــا..«، كان جيلــس 
حيــث انتهــى بــه املجلــس. وكان مــن التواضــع أنــه جيلــس 
ــرأة  ــه ام ــت ل ــى قال ــك، حت ــأكل كذل ــد وي ــة العب كجلس
ــال  ــد. ق ــة العب ــس كجلس ــت جتل ــد..! أن ــا حمم ــه: ي ــرت ب م
هلــا: »وَمــن أعبــُد منــي«، ومــع كل ذلــك فقــد كان أصحابــه 
ــرذاذ  ــرك ب ــابقون للت ــم يتس ــة أهن ــونه لدرج ــه ويقدس هيابون

ــه. ــأ ب ــذي كان يتوض ــاء ال ــن امل ــر م ــاء املتطاي امل
ــع  ــى مجي ــه، ع ــه وآل ــى اهلل علي ــح، ص ــد نج لق

األصعــدة يف بنــاء أســس لدولــة غــري عاديــة بعيــدًا 
ــراءات  ــن واإلج ــة والقوان ــدات األنظم ــن تعقي ع

خــالل  مــن  إنــام  اليــوم،  عــامل  تســود  التــي 
ــاس  ــع الن ــل م ــامية يف التعام ــانية س ــم إنس قي

ــاس الن  ــج الن ــاء حوائ ــى قض ــجع ع والتش
للنــاس«، و »مــن  انفعهــم  النــاس  »خــري 
ــبعن  ــه اهلل س ــى ل ــة ق ــه حاج ــى ألخي ق

حاجــة«. هــذا الســلوك الرفيــع واألداء الرائــع 
مــن رســول اهلل، صــى اهلل عليــه وآلــه، هــو الذي 

جعــل املفكــر والناقــد املرحــي الريطــاين الشــهري 
ــا  ــد بينن ــو كان حمم ــول: »ل ــف بالق ــو«، هيت »برناردش
ــان  ــف فنج ــو يرتش ــامل وه ــاكل الع ــل مش ــوم، حل الي

ــوة«.  القه
وحتــاول الــدول املتقدمــة اليــوم اخلــروج مــن 

ــا تســبب  ــي غالبــًا م ــم الت تعقيــدات القوانــن والنظ
واالقتصــادي  الســيايس  واقعهــم  يف  للنــاس  إربــاكًا 

ــل  ــات مث ــداول مصطلح ــم ت ــك يت ــي، ولذل واالجتامع
ــر  ــالح«، ومل يقت ــة« و«اإلص ــفافية« و«الديمقراطي »الش

ذلــك عــى تلــك الــدول خاصــة ونحــن يف عــر العوملــة، 
ــذه  ــت ه ــب فأصبح ــت بالرك ــة التحق ــدول املتخلف إذ أن ال

ــاس  ــاع الن ــم، إلقن ــة احلك ــن منظوم ــزءًا م ــات ج املصطلح
ــيايس  ــد الس ــى الصعي ــة ع ــريات يف أداء األنظم ــود تغي بوج
ــاول  ــاكلهم، وحي ــاس ومش ــاة الن ــت معان ــك بقي ــع ذل وم
ــم  ــم وترحياهت ــوا خطاباهت ــؤولون أن ُيطّعم ــكام واملس احل
ــم  ــاس ومهومه ــاكل الن ــات وكأن مش ــذه املصطلح ــل ه بمث
ال ينقصهــا ســوى ذلــك، فُتحــل املشــكلة ذهنيــًا عنــد 
احلاكــم مــن خــالل اخلطــاب أو التريــح فيــام يبقــى النــاس 

ــرج. ــرون الف ينتظ
إن املشــكلة ال تكمــن يف املصطلحــات بقــدر مــا تكمــن 
يف األداء والســلوك الــذي ينبغــي أن نتعلمــه مــن رســول اهلل، 
صــى اهلل عليــه وآلــه، الــذي عندمــا جــاءه أعــرايب وســحب 
ردائــه بعنــف حتــى بــان األثــر يف رقبتــه، و زاده يف ذلــك أن 
قــال لرســول اهلل، صــى اهلل عليــه وآلــه، وهــو بــن أصحابــه: 
»أعطنــي مــن مــال اهلل يــا حممــد..«، فبــان الغضــب يف وجــوه 
أصحــاب الرســول إال أنــه التفــت إىل ذلــك اإلعــرايب مبتســاًم 

وأمــر لــه بعطــاء.
مــن دون تكلــف وال تصنـّـع، اســتطاع أن يــأرس القلــوب 
ــة  ــات القبلي ــك التناقض ــن تل ــف ب ــل ويؤل ــا ب ــق بينه ويوف
اإلفريقــي،  مــع  العــريب  فجمــع  الســائدة،  والعنريــة 
ــد  ــرن الواح ــن ويف الق ــام نح ــاريس، بين ــع الف ــي م والروم
ــة  ــامل إىل قري ــت الع ــي حول ــة الت ــل العومل ــن ويف ظ والعرشي
ــن  ــال م ــامل خ ــوات إىل ع ــل الدع ــرية، ويف ظ ــة صغ كوني
العنريــات والطبقيــات والعصبيــات، تــرى هنالــك 
او  وانتامءاهتــم،  النــاس يف والءاهتــم  يتهــم  مــن 
ــادة  ــارشة ع ــري مب ــة وغ ــرق ملتوي ــو وبط ــن يدع م
اىل ثقافــة الصنميــة و روح االســتئثار والفئويــة 

ــة. ــخصية الضيق ــح الش ــة واملصال واحلزبي
ومــع أن ربنــا، عــّز وجــل، يقــول: }لقــد 
ــنة{، إال  ــوة حس ــول اهلل أس ــم يف رس كان لك
إن أنظمــة احلكــم يف بالدنــا تفتقــر إىل التــأيّس 
الرفيــع واألداء  الســلوك  بذلــك  واالقتــداء 
ــرم،  ــول األك ــرى، أن الرس ــا ت ــل ي ــح، فه الناج
صــى اهلل عليــه وآلــه، هــو جمــرد مرحلــة زمنيــة مــن 
ــب  ــتى جوان ــع ش ــه م ــريته وتعامل ــايض؟ أم أن س امل

ــوم؟  ــامل الي ــح لع ــاة، ال تصل احلي
لقــد مــّل النــاس ممارســة الدجــل الســيايس، 
ــذي  ــوم ال ــامل الي ــود ع ــي تس ــاء الت ــعارات اجلوف والش
والصــدق  احلنــان  مــن  مســحة  إىل  بحاجــة  أصبــح 
والرمحــة لكــي يســتطيع النــاس أن يتنفســوا بحريــة هــواء 
ــف  ــات مل يكت ــة واحلكوم ــاد األنظم ــًا ألن فس ــًا صافي نقي
ــر  ــر والفك ــل إىل الذك ــل وص ــر، ب ــر والبح ــث ال بتلوي

واملحيطــات. واملصطلحــات  واألرض 
بشــفافية  الــذات  مراجعــة  إىل  صادقــة  دعــوة  إهنــا 
ــرض  ــرات، فاملف ــدات واملهات ــن املزاي ــدًا ع ــة بعي وموضوعي
ــت  ــا بلغ ــاس{، فأوضاعن ــت للن ــة أخرج ــري ام ــا }خ أنن
ــم  ــل، ولك ــأس الكام ــة الي ــّي اىل حاف ــوء والتش ــن الس م
أن تتصــوروا احلــال، نحــن األمــة التــي تنتمــي إىل الرســول 
األعظــم، صــى اهلل عليــه وآلــه، عــى رأس املائــة األوائــل يف 
ــاري  ــب احلض ــرة الرك ــش يف مؤخ ــم نعي ــة، ث ــخ البرشي تاري

ــؤول؟ ــو املس ــن ه ــادًا، فم ــًا وفس ــامل ختلف ــر الع واكث

أنظمتنا وحياتنا و )األسلمة( على طريقة 
الرسول االكرم صلى الله عليه وآله
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التوّكل.. وقود المؤمن ومنطلق القيم

م��ن الكلم��ات واملعان��ي ال��ي ج��اء التأكي��د 
اىل  واالش��ارة  الكري��م،  الق��رآن  يف  عليه��ا 
اهميته��ا وعظمته��ا - وال��ي طامل��ا نله��ج به��ا 
ونردده��ا على الس��نتنا دون التوج��ه وااللتفات 
اىل مغزاها ومعناها العميق، وآثارها النفسية 
واالجتماعي��ة - ه��ي كلمة »الت��وكل«، والي 
ُي��راد به��ا، »الت��وكل عل��ى اهلل تع��اىل«، ال��ذي 
ه��و ب��اب كل مفت��اح موص��د، وس��ّلم االنس��ان 
ال��ذي يع��رج ب��ه اىل اهلل تع��اىل، وحتم��ل ال��ذات 
م��ن االحنط��اط اىل الرق��ي و اىل قي��م الس��ماء.

* التوكل عىل اهلل منطلق القيم
خ��ري،  كل  رأس  اهلل  عل��ى  الت��وكل  إن 

وس��بب كل فضيل��ة. والت��وكل علي��ه تع��اىل، 
والثقة بنصره، متثل بداية انطاقة االنسان؛ 
ألن��ه عندم��ا جي��د نفس��ه يف ص��راع حمت��دم 
ب��ن ش��هواته وعقل��ه، وب��ن ع��ادات جمتمع��ه، 
و رؤى علم��ه ومعرفت��ه، حينئ��ذ ال ميل��ك إال 
قدرة واحدة يس��تطيع التش��بث بها، وبها يغري 
املعادل��ة لصاحل��ه، وحيس��م الص��راع ملصلحته، 
وه��ذه الق��وة ه��ي ق��وة اهلل تع��اىل. ف��اذا ت��وكل 
عل��ى اهلل، وع��رف بان��ه الق��ادر عل��ى انق��اذك، 
س��تجد  فان��ك  واس��تجرت؛  ب��ه  واس��تعذت 
النص��ر االهل��ي ينه��ال علي��ك، وحيي��ط ب��ك، 
ويعطي��ك ق��وة ال ميك��ن إلي ق��وة يف االرض 
يف  يص��دق  ان  النس��ان  فكي��ف  تواجهه��ا.  ان 
في��ه،  الص��دق  ق��ول  عاقب��ة  تعل��م  موق��ف ال 
إن مل يت��وكل عل��ى اهلل، ويث��ق ب��ه وبقدرت��ه 
تع��اىل؟! وكيف للصاحلن ان يبذلوا اجلهود 
ل��وال  متخلف��ة،  ش��عوب  إلص��اح  العظيم��ة 
التوكل؟ وكيف النس��ان ان يغري نفس��ه بعد 
ي��أس عظي��م، ل��وال الت��وكل؟! وكي��ف لفئ��ة 
مؤمن��ة ضعيف��ة ان تراب��ط، وتثب��ت وتواج��ه 
مجعًا من الكافرين، لوال التوّكل؟! إن مناذج 
التوّكل لدى املسلمن ما زالت حّية وهم قلة 

مس��تضعفة أي��ام ب��در وُأحد واالح��زاب، وكذا 
ص��ور الثب��ات الصح��اب االم��ام عل��ي، علي��ه 
الس��ام، واصحاب احلسن واهل بيته، عليهم 

الس��ام، حّي��ة يف النف��وس. 

* التوّكل موسوعة جامعة
صغ��رية  كلم��ة  الت��وكل  ان  صحي��ح، 
ولكنه��ا يف احلقيق��ة ع��امل كب��ري، وموس��وعة 
علمي��ة مرامي��ة يف اطرافه��ا وآفاقه��ا. وعن��د 
التوغ��ل يف اعم��اق معانيه��ا، وس��ر أغواره��ا، 
سوف نلمس تلك الفوائد العظيمة، واملكاسب 
اهلائل��ة ال��ي محلته��ا ه��ذه الكلم��ات املبارك��ة 
بالعط��اء.  الزاخ��رة  للمعان��ي  املتضمن��ة 
فالت��وكل موس��وعة  كامل��ة وجامع��ة؛ ذل��ك 
ان ه��ذه الصف��ة تش��تمل عل��ى ثاث��ة ابع��اد 

رئيس��ية: 
العالي��ة،  املعنوي��ات  يفّج��ر  الت��وكل   -1
ذات��ه  ش��حن  اىل  دائم��ة  حباج��ة  فاإلنس��ان 
بالثقة واملعنويات العالية والشجاعة؛ لتجاوز 
ح��االت اخل��وف، وحتديه��ا. فاخل��وف حال��ة 
متأصل��ة وغري��زة فطري��ة يف االنس��ان، فه��ي 
مغ��روزة في��ه من��ذ ان ُخل��ق ومك��ث يف االرض؛ 

فب��ات خيش��ى الطبيع��ة وظواهره��ا وغرائبه��ا، 
وراح يهابه��ا وحي��ذر منه��ا. وهك��ذا ف��ان خوف��ه 
م��ن الطبيع��ة جيعل��ه يعي��ش يف اط��ار التفك��ري 
الضي��ق. ف��كان الت��وكل عل��ى اهلل تع��اىل س��ببًا 
لش��حن األنفس بالثقة والشجاعة؛ من خال 
رجوعها اىل ربها واعتمادها عليه، واالستعانة 
و االستعاذة به. هذه االستعانة هي استحضار 
لقدرة اهلل تعاىل يف الذهن،  فاحلضور الذهي 
عند تلك العظمة اهلائلة الي مشلت ووسعت 
كل ش��يء يف الوجود، هو الذي يدفع صاحبه 

اىل حت��دي الطبيع��ة، وازال��ة ج��دار اخل��وف.
الش��يطان  وس��اوس  يزي��ل  الت��وّكل   -2
بطبيعت��ه  يعي��ش  فاالنس��ان  القل��ب،  م��ن 
هاج��س االوه��ام الداخلي��ة يف النف��س؛ ف��راه 
اىل التش��اؤوم اكث��ر مي��ًا من��ه اىل التف��اؤل. 
وه��ذه احلال��ة نابع��ة م��ن طبيعت��ه الضعيف��ة؛ 
املش��اق  ويتجن��ب  الراح��ة،  اىل  ميي��ل  ف��راه 
والصع��اب، ويف��ر م��ن املس��ؤولية، ويلج��أ اىل 
اساليب الترير. التشاؤوم الذي يسيطر عليه 
هو احد  اساليب الترير، فهو - مثًا- يتشاءم 
من مكان ما او حدث ما او يوم ما،  او رمبا من 
رق��م م��ا او حرك��ة طارئ��ة. وق��د اش��ار الق��رآن 

ــوا  الكري��م اىل ه��ذه احلقيق��ة، اذ ق��ال: }َقاُل
ــْم  ــوا َلنَْرمُجَنَُّك ــْن مَلْ َتنَتُه ــْم َلِئ ــا بُِك َن ْ ــا َتَطريَّ إِنَّ
َقاُلــوا  َألِيــٌم *  َعــَذاٌب  ـا  ِمنّـَ ــنَُّكْم  َوَلَيَمسَّ
ْرُتــْم َبــْل َأْنُتــْم َقــْوٌم  َطاِئُرُكــْم َمَعُكــْم َأِئــْن ُذكِّ

ُفــوَن{. )س��ورة ي��س /19-18( ُمْرِ
والغري��ب ان بعض��ًا م��ن الن��اس غارق��ا يف 
التش��اؤوم حت��ى يف ال��رؤى املس��تقبلية حن��و 
ال��رؤى  اخل��ري، فه��و يب��ادر اىل تفس��ري ه��ذه 
تفس��رياً تش��اؤميا؛ فحياته��م مليئة بالس��لبيات 
م��ن كل جوانبه��ا، مم��ا توقعه��م يف مس��تنقع 
التثبي��ط واخلم��ول والكس��ل، بينم��ا الت��وكل 
ه��و مبع��ث التف��اؤل يف النف��وس؛ وعل��ى ه��ذا 
فان التوكل على اهلل يزيل مثل هذه الصورة 
املؤم��ن.  االنس��اني  اجملتم��ع  م��ن  الس��لبية 
وه��و مبع��ث اخل��ري واالزده��ار. وه��و الس��اح 
الفع��ال ال��ذي يق��ف يف مواجه��ة أوه��ام الفش��ل 
وهواجس��ه. فحينم��ا يعش��عش وه��م الفش��ل يف 
عقلية االنسان الضعيف يف اميانه، فانه ميهد 

لنص��ف الفش��ل احلقيق��ي. 
3- أم��ا البع��د الثال��ث يف الت��وكل، يتمث��ل 
يف رب��ط وش��د قل��ب االنس��ان بق��وة الرمح��ان 
يبق��ى  ق��د  فالراف��د  الاحم��دودة.  وقدرت��ه 

صغ��رياً ولكن��ه يق��وى ويعظ��م ح��ن يتص��ل 
بالبح��ر املمت��د م��ع اآلف��اق. وكذل��ك ه��و ح��ال 
االنس��ان، ف��ا ري��ب ان��ه خمل��وق ضعي��ف يف 
بنيت��ه وكيان��ه، وحم��دود يف طاقات��ه. ولك��ن 
س��رعان ما يقوى ويتس��ع يف طاقات��ه وقدراته، 
وتتذل��ل امام��ه الصع��اب م��ن االم��ور، عندم��ا 
يتص��ل ببارئ��ه األزل��ي ال��ذي ال حت��ده ح��دود. 
وال ميك��ن ان يتحق��ق ه��ذا االتص��ال اال جبس��ر 

الت��وّكل.

* التوكل يفتح اآلفاق اخلرية
اهلل  عل��ى  االنس��ان  يت��وكل  وعندم��ا 
تتفت��ح  وان  فاب��د  ب��ه،  ثقت��ه  كل  وجيع��ل 
رح��اب  يف  لينطل��ق  اخل��رية؛  اآلف��اق  امام��ه 
احلي��اة بتف��اؤل ونش��اط وحرك��ة ومثاب��رة. 
العقلي��ة  مواهب��ه  تتفت��ح  ان  ايض��ا  والب��د 
وآفاق��ه الفكري��ة، ويتمت��ع بالرؤي��ة الس��ليمة 
يف احلياة. فالذين آمنوا ملوس��ى، عليه الس��ام، 
ه��م بع��ض قوم��ه والفئ��ة القليلة منه��م. وهذه 
ممزوج��ًا  اميانه��ا  كان  آمن��ت  ال��ي  القل��ة 
باخلوف من فرعون وس��طوته، واخلش��ية من 
ك��راء قومه��م. وهن��ا يأت��ي االمتح��ان االهل��ي 

* الشيخ فارس اجلبوري

  الريب ان االنسان خملوق ضعيف يف بنيته وكيانه وحمدود يف 
طاقاته ولكن سرعان ما يقوى ويتسع عندما يتصل ببارئه األزيل  
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لق��وم موس��ى عل��ى لس��انه، علي��ه الس��ام، اذ 
ق��ال تع��اىل: }َوَقــاَل ُموَســى َيــا َقــْوِم إِْن 
ــْم  ــوا إِْن ُكنُْت ُل ــِه َتَوكَّ ــاهللَِّ َفَعَلْي ــْم بِ ــْم آَمنُْت ُكنُْت
ُمْســِلِمَن{ )س��ورة يون��س/84(. ويتمث��ل ه��ذا 
االمتح��ان يف الت��وكل، فه��و حم��ك االمي��ان 
والعقي��دة، ب��ل وذاتهم��ا اجملس��دة. فاالنس��ان 
امن��ا يثب��ت اميان��ه م��ن خ��ال الت��وكل عل��ى 
يه��اب  ل��ه؛ وحينئ��ذ ال  والتس��ليم  تع��اىل  اهلل 
املعض��ات وق��وى الكف��ر. فلي��س لانس��ان ان 
يدع��ي االمي��ان والتس��ليم؛ ان مل يك��ن حيم��ل 
ب��ه  والثق��ة  تع��اىل،  اهلل  عل��ى  الت��وكل  روح 
ال��ي في��ه االق��دام والش��جاعة. ف��كان ج��واب 
تل��ك الثّل��ة املؤمن��ة القليل��ة: }َفَقاُلــوا َعــَى اهللَِّ 
ــًة لِْلَقــْوِم الظَّاملِِــَن  َعْلنَــا فِْتنَ نَــا ال جَتْ ْلنَــا َربَّ َتَوكَّ
ــْوِم اْلَكافِِريــَن{،  ــَك ِمــْن اْلَق ــا بَِرمْحَتِ نَ * َوَنجِّ
الكلم��ة  فه��ذه   .)86  -85/ يون��س  )س��ورة 
)الت��وكل( ال��ي هي أثقل م��ا يف ميزان اجلزاء 
ي��وم القيام��ة، عندم��ا اذعن��ت هل��ا قل��وب مؤمنة 
صادق��ة؛ تته��اوى أمامه��ا صخ��ور املعض��ات، 
وم��ن  املش��كات،  وته��ون  الصع��اب،  وت��ذوب 
ث��م تته��اوى االصن��ام والق��وى االس��تبدادية 
اجلائرة. فعندما أقر املؤمنون من قوم موسى، 
به��ذه الكلم��ة العظيم��ة، كان��ت البداي��ة يف 
اجل��ور  عه��د  واندث��ار  الفرعون��ي،  الس��قوط 
والطغي��ان، بع��د زوال عق��د اخل��وف والي��أس 

النفس��ية.  واهلزمي��ة 

* التوكل أم االعتامد عىل الذات
ج��اءت احلض��ارة احلديث��ة بفك��رة اخ��رى 
وه��ي  للعم��ل.  االنس��ان  طاق��ات  لتحري��ر 
االعتم��اد على الذات. فكثريا ما نس��مع عبارات 
و«االكتف��اء  ال��ذات«  عل��ى  »االعتم��اد  مث��ل: 
الذات��ي«، و«صن��ع املس��تقبل بإيدين��ا« وغريه��ا.. 
يف حث االنسان ودفعه اىل العمل. أما الرسالة 
فق��د اهتمت به��ذه الفكرة من خال اهتمامها 
الكبري بالس��عي الذي جعلته حمور احلياة. اال 
ان فك��رة »الت��وكل« ه��ي اك��ر فاعلية وقدرة 
على تفجري طاقات االنس��ان من فكرة الس��عي 
و االعتم��اد عل��ى الذات؛ ذلك ان اميان االنس��ان 
بطاقات��ه ق��د يك��ون ضعيف��ا، وثقت��ه بنفس��ه ق��د 
تك��ون حم��دودة، بينم��ا ثق��ة املؤم��ن برب��ه ال 
حت��د، واميان��ه بقدرت��ه عظي��م، فبينم��ا حيت��اج 
ان��ه  الف��رد اىل اختب��ار قدرات��ه قب��ل ان يث��ق 
ق��ادر عل��ى اس��تخدامها، ف��ان املؤم��ن ال حيت��اج 

اىل مث��ل ذل��ك؛ الن��ه يؤم��ن س��لفًا ب��ان اهلل ال 
خيل��ف وع��ده بالنص��ر ل��ه. واالعتم��اد املطل��ق 
عل��ى ال��ذات، يش��يع يف القل��ب هاج��س الغ��رور، 
بينما التوكل يقتل الغرور، وحيرق جذوره؛ 
ذل��ك الن املؤم��ن يعل��م ان ق��واه وقدراته ليس��ت 
ل��ه، امن��ا ه��ي م��ن اهلل ؛ لذل��ك ال يعتم��د عليه��ا، 
وال ينخ��دع به��ا،  ويبق��ى دائم��ا يقض��ًا، لك��ي ال 
تذه��ب قدرات��ه ان مل حيس��ن اس��تغاهلا. وألن 
املؤمن يعلم ان اهلل هو الذي خوله طاقاته الي 
ميلكه��ا؛ فهو بس��هولة يوجهها يف س��بيل اخلري 
واالصاح؛ ألنها ليس��ت له وامنا هلل واهلل امره 
بذل��ك. بينم��ا ال��ذي يعتم��د عل��ى ذات��ه ق��د جيد 
صعوب��ة نفس��ية يف توجي��ه طاقات��ه اىل س��بل 

اخل��ري والص��اح.

* التوكل سالح املؤمن ضد اخلوف
ويبق��ى س��ؤال مه��م: م��ا ه��و دور الت��وكل 
يف انه��اض البش��ر، ودفع��ه اىل الس��عي ال��دؤوب 

يف تب��ي القي��م ال��ي ام��ر اهلل تع��اىل به��ا؟
لتح��ارب  ج��اءت  الت��وكل  فك��رة  ان 
هاجس اخلوف الذي يشد البشر اىل العبودية 
واالستس��ام. فالت��وكل عل��ى اهلل يع��ي نب��ذ 
الع��دو  الس��لطان اجلائ��ر.. م��ن  اخل��وف م��ن 
املرب��ص.. م��ن الطبيع��ة املهيب��ة.. وم��ن كل 
ش��يء جدي��د.. م��ن اجل��ن والغ��ول.. وم��ن س��ائر 
ان  و....  املنافق��ن..  كي��د  وم��ن  املش��عوذين، 
القرآن وضع فكرة التوكل؛ لينسف اخلوف، 
وحي��رر االنس��ان م��ن قي��وده، ويدفع��ه قدم��ا 
اىل العم��ل. فف��ي موق��ف يتخ��اذل في��ه الن��اس 
ع��ن الرس��الة وخيش��ى الرس��ول عليه��ا فان��ه 
تع��اىل يوجه��ه اىل الت��وكل فيق��ول: }َفــإِْن 
ــْوا َفُقــْل َحْســبِي اهللَُّ ال إَِلــَه إاِلَّ ُهــَو َعَلْيــِه  َتَولَّ
اْلَعظِيــم{.  اْلَعــْرِش  َربُّ  َوُهــَو  ْلــُت  َتَوكَّ

التوب��ة/129( )س��ورة 
ن��وح  الن��ي  ان  في��ه  ن��رى  موق��ف  ويف 
امن��ا يتح��دى كف��ار قوم��ه دون ان خيش��ى 
جروته��م بفض��ل س��اح الت��وكل عل��ى اهلل اذ 
يق��ول تعاىل:}َواْتــُل َعَلْيِهــْم َنَبــَأ ُنــوٍح إِْذ َقاَل 
لَِقْوِمــِه َيــا َقــْوِم إِْن َكاَن َكــُرَ َعَلْيُكــْم َمَقاِمــي 
ْلــُت  َتَوكَّ َفَعــَى اهللَِّ  بِآَيــاِت اهللَِّ  َوَتْذِكــرِيي 
ــْن  ــمَّ ال َيُك ــْم ُث َكاَءُك ــْم َورُشَ ــوا َأْمَرُك َفَأمْجُِع
ــوا إيَِلَّ َوال  ــمَّ اْقُض ــًة ُث ــْم ُغمَّ ــْم َعَلْيُك َأْمُرُك

ُتنْظِــُروِن{. )س��ورة يون��س/71(
وعندم��ا يأم��ر االس��ام بالس��لم، وخيش��ى 

املس��لمون م��ن الس��ام ان يس��تغله اعداؤه��م يف 
االع��داد هلج��وم غ��ادر او لتحص��ن مواقعه��م 
او وص��ول تعزي��زات جدي��دة، فهنال��ك يكتن��ف 
املوق��ف خ��وف ظاه��ر، فتأت��ي فك��رة الت��وكل 
لتبعده��م ع��ن اخل��وف، وتس��اعد عل��ى اش��اعة 
َجنَُحــوا  }َوإِْن  تع��اىل:  ق��ال  اذ  الس��ام، 
ــُه  ــَى اهللَِّ إِنَّ ْل َع ــَوكَّ ــا َوَت ــْح هَلَ ــْلِم َفاْجنَ لِلسَّ
األنف��ال  )س��ورة  اْلَعِليــُم{،  ــِميُع  السَّ ُهــَو 
/61(. وح��ن يأم��ر االس��ام بنب��ذ طاع��ة الكفار 
مغب��ة  م��ن  املؤمن��ون  فيخش��ى  واملنافق��ن؛ 
ــَن  ــْع اْلَكافِِري التم��رد، يق��ول تع��اىل: }َوال ُتطِ
ْل َعــَى اهللَِّ  َوامْلُنَافِِقــَن َوَدْع َأَذاُهــْم َوَتــَوكَّ
َوَكَفــى بِــاهللَِّ َوِكيــاًل{. )س��ورة  األح��زاب/48(

اخل��وف  قواع��د  لنس��ف  اداة  فالت��وكل 
يف املوق��ف املت��أزم لك��ي ال يندف��ع االنس��ان يف 
ق��رارات خاطئ��ة او يستس��لم للوض��ع الفاس��د 
؛خش��ية تغ��ريه واصاح��ه. والت��وكل بالتال��ي 
يف  حريت��ه  ع��ن  ب��ه  يداف��ع  لانس��ان  س��اح 
املواق��ف الصعب��ة. واذا م��ا يتحرر االنس��ان فانه 

يندف��ع للعم��ل وتتفج��ر طاقت��ه البن��اءة. 
وم��ن هن��ا جي��در ب��كل م��ن حيم��ل راي��ة 
العم��ل يف س��بيل اهلل ان يعت��ر م��ن ذل��ك كل��ه، 
وأال تثب��ط عزميت��ه وس��عيه اجله��ادي تل��ك 
يف  احمل��دود  والتعث��ر  البس��يطة،  الراجع��ات 

 . ة ملس��ري ا
وان ح��دث ذل��ك فيج��ب أال يتح��ول اىل 
تراجع نفسي خطري امام املشاكل والصعاب. 
الغ��رور  يصيبن��ا  اال  جي��ب  ذات��ه  الوق��ت  ويف 
عندم��ا جن��ي بع��ض مث��ار النص��ر؛ الن ه��ذا 
النص��ر امن��ا ه��و م��ن اهلل تعاىل وبقوت��ه ال بقوة 

انفس��نا وحوهل��ا. 
ومادمن��ا واثق��ن م��ن نص��ر اهلل وس��لطانه 
الامتناه��ي؛ فان��ه جي��ب ان ال ننه��زم نفس��يا 
عندم��ا نتع��رض لبع��ض النكس��ات، ب��ل جي��ب 
ان نواص��ل العم��ل واجلهاد؛ ألننا مؤمنون باهلل 
ومتوكل��ون علي��ه. وه��ذا ه��و حم��ك الت��وكل 
النفس��ي  االنه��زام  ع��دم  وه��و  احلقيق��ي، 
والروح��ي. وعل��ى ه��ذا جي��ب أال مت��وت ه��ذه 
ال��روح فين��ا، وتغ��ادر انفس��نا حت��ى يف أحل��ك 
الظ��روف، واقس��ى احل��االت. فيج��ب ان يبق��ى 
أملن��ا ب��اهلل حي��ا وان ُكبلن��ا باألغ��ال، وُقطعنا 
بس��يوف احلق��د. فالذي يت��وكل على اهلل حقا 
ته��ون امام��ه كل الصع��اب ويعي��ش ومي��وت 

ش��جاعًا كرمي��ًا. 
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*أنور عّزالدين 
مــن البدهيــي ان يفكــر املثقــف بتعميــق الوعــي ونــرش 
الثقافــة الصحيحــة بــن اجلامهــري، لعلمــه بــأن اجلهــل والتســطيح 
وانتشــار الظواهــر الســلبية والســلوكيات املنحرفــة، ال تــؤدي اىل 
ــة يف  ــق الثابت ــن احلقائ ــعى لتبي ــراه يس ــذا ن ــعادة، ول ــق الس حتقي
احليــاة واملعــادالت املتغــرية، وربــام يقــدم جتاربــه الثريــة يف مســرية 
البحــث عــن احلقيقــة البنــاء جيلــه واالجيــال القادمــة، ليكــون 

ــه. شــمعة عــى طريــق تقــدم وتطــور جمتمعــه وأمت
ــة  ــرية وأصيل ــم كب ــكار ومفاهي ــن اف ــف م ــل  املثق ــام مح مه
ومعهــا تطبيقاهتــا العمليــة عــى ارض الواقــع، مــن قبيــل احلريــة 
والعــدل واملســاواة وقيــم انســانية نبيلــة، فانــه بحاجــة اىل عمليــة 
اســتقصاء للواقــع االجتامعــي املوجــود، فربــام هنالــك تشــكالت 
ــخة يف  ــامءات راس ــول وانت ــان او مي ــة يف االذه ــي والثقاف للوع
النفــوس مســتمدة جذورهــا مــن تلكــم االفــكار األصيلــة، نظــرًا 
اىل أن احلريــة - مثــاًل- هــو مطلــب إنســاين قديــم قبــل ان يكــون 
ــرة  ــوالء للفك ــادة« او ال ــألة »القي ــك مس ــًا، كذل ــًا ثقافي مرشوع
ــذ  ــاين من ــري االنس ــة للتفك ــت مالزم ــذه كان ــا، فه ــخص م او لش
االيــام االوىل لوجــود »أبــو البــرش«، نبــي اهلل آدم، عليــه الســالم.

ــول  ــدة للرس ــرة والرائ ــة الباه ــة التجرب ــد مالحظ ــن املفي وم
ــا  ــه، يف نــرش رســالته الســاموية، وم ــه وآل األكــرم، صــى اهلل علي
ــي  ــع جاه ــاط جمتم ــن اوس ــامية، ب ــادئ س ــم ومب ــن قي ــل م حتم
مطبــق عــى القســوة والفضاضــة، فــكان تســليطه الضــوء 
ــوم  ــه، وعم ــلوكه وخصال ــه وس ــة يف عادات ــاط االجيابي ــى النق ع
ــن  ــده م ــدم ماعن ــدم كل يشء، ليق ــو مل هي ــة، فه ــه الثقافي منظومت
بديــل. إنــام أجــرى حالــة تقويــم وتســديد وإغنــاء بعــض 
العــادات احلســنة بالبعــد االنســاين واالخالقــي، لــذا جــاء 

ــالق«.  ــكارم االخ ــم م ــت ألمت ــام ُبعث ــه: »إن هتاف
فقــد نجــد خصــال مثــل الشــجاعة والكــرم والنخــوة 
ــري  ــي غ ــع جاه ــود يف جمتم ــا تس ــي الهن ــا النب ــا، مل حيارهب وغريه
مؤهــل حلمــل هــذه املفاهيــم والقيــم، بــل تبناهــا وأضفــى عليهــا 
اهلدفيــة بــام يســاعد الشــعوب واالجيــال يف املســتقبل عــى حتقيــق 
ــاًل يف  ــل فع ــا حص ــذا م ــور، وه ــعادة والتط ــا يف الس طموحاهت

ــالم.   ــخ االس ــن تاري ــود االوىل م العه
ويف االوضــاع الراهنــة التــي تعيشــها شــعوبنا، فاهنــا تتوقــع 
الكثــري مــن الرشحيــة املثقفــة ألن تســاعدها يف الوصــول اىل 
مراقــي التطــور والتقــدم مــن خــالل عمليــة إصــالح مــا أفســده 
اآلخــرون يف االصعــدة كافــة. وإن اقتــى األمــر التغيــري والبنــاء 

مــن جديــد. 
فقــد شــهدت احلقبــة املاضيــة، الديكتاتوريــة والكبــت 
ــلب او  ــة س ــهدت حال ــام ش ــيايس، ك ــب الس ــم يف اجلان والظل
ــدأ  ــق املب ــات، وتطبي ــادرة احلري ــخ ومص ــة والتاري ــويه اهلوي تش
ــرز  الفرعــوين »ال أريكــم إال مــا أرى«، ولعــل هــذا يعــد مــن اب
ــالل  ــة خ ــالد العربي ــريي يف الب ــب اجلامه ــار الغض ــباب انفج اس
ــري،  ــة التغي ــن خارط ــراق، ضم ــع الع ــة، ونض ــنوات املاضي الس
ــن  ــون ضم ــى ال نك ــري، وحت ــرشوع التغي ــّباق يف م ــه الس ــى أن ع
املحــدد الزمنــي اخلــاص باحــداث ما يســمى بـــ »الربيــع العريب«. 
إذن؛ فاحلديــث عــن حريــة التعبــري والــرأي والعقيــدة، 
ــم  ــت باملفاهي ــانية، ليس ــة االنس ــاف والكرام ــة واالنص والعدال
اجلديــدة التــي يســمعها النــاس، فهــم يعيشــون ضنــك حرماهنــا 
وآثــار اســتالهبا، إنام هــم بحاجــة اىل تأصيــل وتكريــس، واالهم؛ 
إرشاكهــم يف اجيــاد التطبيقات العمليــة للحرية والعدالة واملســاواة 
وغريهــا، الهنــم هــم املعنيــون بالدرجــة االوىل بالطريقــة واآلليــة 
التــي تطبــق فيهــا تلكــم املفاهيــم. فاحلريــة اذا كان هلــا تطبيقاهتــا 
يف الغــرب املســيحي، فــان هلــا تطبيقــات أخــرى يف الــرشق 

ــه أحــد.  املســلم، وهــذا أمــر ال اعتقــد يــامري في
وهنالــك جتــارب عديــدة يف بالدنــا االســالمية جــرت فيهــا 
حمــاوالت جتديــد وأحيــاء للمطالــب االنســانية، يف مقدمتهــا 
ــكلة  ــد أن املش ــة، بي ــة املثقف ــا الرشحي ــرشت هب ــي ب ــة، الت احلري
بــرزت عندمــا حتولــت هــذه احلريــة اىل حمــور نشــاط هــذه 
الرشحيــة، وحتولــت الوســيلة اىل هــدف، كــام لــو ان هــذا املفهــوم 
ــد  ــب أح ــال جي ــاس، ف ــدة للن ــفات اجلدي ــن املكتش ــريه، م وغ

ــه. ــاس ب املس
وكانــت النتيجــة، اصطــدام هــذه القيمــة املقدســة والســامية، 
ــى  ــدة ع ــة جدي ــرت حقيق ــع، وظه ــامء املجتم ــة وانت ــع هوي م
الســطح، وهــي ان الــراع هــذه املــرة ليــس بــن اجلهــة احلاكمــة 
التــي حتــاول دائــاًم تقييــد احلريــات وحتجيــم املطالــب اجلامهرييــة 
بشــكل عــام، إنــام بــن النخبــة املثقفــة وبــن املــوروث االجتامعي 
واهلويــة الثقافيــة للمجتمــع، االمــر الــذي أبعــد املــرشوع الثقــايف 

عــن طريقــه الصحيــح.
ــق الوعــي ونــرش  ــدو تعمي وبالنســبة للوضــع يف العــراق، يب
ــة،  ــة وحضاري ــد رضورة حياتي ــع، ُيع ــة يف املجتم ــة األصيل الثقاف
بســبب حالــة اليــأس واالحبــاط الســائدة، ممــا حيملنــا مســؤولية 
ــة، مــن  مســاعدة املجتمــع عــى جتــاوز هــذه احلالــة غــري الصحّي
ــة  ــا الثقاف ــاس فيه ــق الن ــليمة يستنش ــواء س ــق أج ــالل خل خ
ــاء.       ــاء واإلقص ــواع اإللغ ــن ان ــوع م ــن أي ن ــدًا ع ــي بعي والوع

نشر الوعي وهدية المثقف للجماهير
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تنمية الفرد والمجتمع وانبعاث القيم 
* عيل جواد

هنال��ك عاق��ة مس��تدمية ب��ن حرك��ة 
املتغ��ريات  وب��ن  التغي��ري،  حن��و  االنس��ان 
احلضاري��ة ل��دى الش��عوب واألم��م. وق��د ج��اء 
)الف��رد  االنس��ان  نف��س  يف  لي��زرع  االس��ام 
واجملتم��ع(، روح التغي��ري والبن��اء والتجدي��د 
عل��ى ط��ول اخلط، مث��رياً فيه املواه��ب اإلهلية، 

واحلكم��ة.  والعق��ل  اإلرادة  مث��ل 
لكن أي فرد..؟ وأي جمتمع..؟

تص��ور البع��ض أن االنس��ان حباج��ة اىل 
عوام��ل وظ��روف موضوعي��ة مته��د ل��ه طري��ق 
تغي��ري واقعه الفاس��د، كأن تك��ون على صعيد 
اجملتم��ع او االقتص��اد، بي��د أن االس��ام عّل��م 
التغي��ري احلقيق��ي  ل��واء  البش��رية أن حام��ل 
ل��ن يكت��ب ل��ه النج��اح والنص��ر، إال اذا كان 
مس��دداً م��ن عام��ل الق��وة العظمى، وه��ي القوة 
اإلهلي��ة الامتناهي��ة. واب��رز مث��ال يقدم��ه لن��ا 
يف ش��خص الني ابراهيم، عليه الس��ام، الذي 
ذاتي��ة  بتنمي��ة  اخلال��ق  حقيق��ة  اىل  توص��ل 
للبص��رية والفك��ر وحتكي��م العق��ل، والق��رآن 
الكري��م ي��روي لن��ا مس��رية ه��ذا الن��ي العظي��م 

حن��و التوحي��د اإلهل��ي.
ل��ذا اهت��م االس��ام كث��رياً بأم��ر الربي��ة 
الفردية واالجتماعية عندما جعل »األصالة« 

التكري��م  ف��كان  »احلتمي��ات«،  ل���  ال  لإلنس��ان 
يف الق��رآن الكري��م وايض��ًا احل��ّث عل��ى العم��ل 
حن��و  التغي��ري  به��دف  والتفّك��ر  واالجته��اد 
األحس��ن، فاالنس��ان ه��و ال��ذي يق��رر أن يصنع 
واقع��ه حس��بما ي��رى، ويس��عى م��ن أج��ل ذل��ك 
فيصط��دم بالعقب��ات ويس��عى للتغل��ب عليه��ا. 
مس��ميات  ل��ه  »احل��راك«  أو  احلرك��ة  ه��ذه 
عدي��دة يف الوق��ت احلاض��ر، مث��ل »الث��ورة«، او 
»النهضة«، او »االنبعاث اجلديد«، أما اذا خارت 
والظ��روف  للحتمي��ات  واستس��لم  عزميت��ه، 
احمليط��ة ب��ه، فان��ه لي��س فق��ط ل��ن يصن��ع 
التغي��ري وحس��ب، وإمن��ا س��يصبح حج��ر عث��رة 

ام��ام أي تغي��ري او تطوي��ر.
ال��ذي  احلض��اري  االنبع��اث  أن  مبعن��ى؛ 
ينتش��ل االنس��ان م��ن واقع��ه الفاس��د، يش��رط 
يف  واإلرادة  احلري��ة  صف��ة  توف��ر  بداي��ًة 
االنس��ان نفس��ه، حتى ُيصار اىل جناح العملية 
الربوية والتنموية، إذ لوال حرية االنسان يف 
حتدي��ه لواقعه الفاس��د وتطلعه حنو األفضل، 

النعدم��ت فلس��فة الربي��ة اساس��ًا.

* الفرد واملجتمع.. القائد واألمة 
ان ما تعيشه األمة يف الوقت احلاضر من 
حتدي��ات قاه��رة عل��ى خمتل��ف الُصع��د، حي��ث 
االقتص��اد  واالزم��ة يف  السياس��ة،  الفش��ل يف 

واجتاهات��ه  اجملتم��ع  أم��ر  يف  والغم��وض 
الفكري��ة والثقافي��ة، كل ذل��ك، حيت��م علين��ا 
االنته��اء او حس��م اخل��اف يف العاق��ة ب��ن 
القيادة واألمة، بعد ان حندد طبيعة االنبعاث 
اجلديد الذي سيكون على اخلطن املتوازين؛ 

القي��ادة واالم��ة، وقبله��ا، الف��رد واجملتم��ع.
يعتم��د  املأم��ول  االنبع��اث احلض��اري  ان 
الربي��ة  األم��ة:  يف  للربي��ة  مس��ارين  عل��ى 

االجتماعي��ة. والربي��ة  الفردي��ة، 

* أوالً: الرتبية الفردية
وه��ي الرام��ج الي تصب اهتماماتها على 
تربي��ة القي��ادات والك��وادر حلرك��ة التغي��ري، 
حيث يقول مؤرخو الثورات: »ان القيادات الي 
توج��ه الث��ورة، وتعطيه��ا م��ن روحه��ا الوثاب��ة 
وطاقاته��ا املتفج��رة، هلا دور اس��اس يف انتصار 

هذه الث��ورة..«.
وهل��ذا الن��وع م��ن الربي��ة عم��ٌق يف التاريخ 
اه��داف  مجل��ة  م��ن  ان  حي��ث  واحلض��ارة، 
الرس��االت الس��ماوية كان��ت تربي��ة الطليع��ة 
مواصل��ة  عل��ى  الق��ادرة  والرس��الية  املؤمن��ة 
املس��رية ومحل مش��عل التغيري والبناء، وهؤالء 
ه��م الذي��ن كان��وا رج��ال االنبع��اث اجلدي��د يف 
األم��ة، كم��ا ش��هدنا يف تارخين��ا بع��د عص��ر 
األئم��ة املعصوم��ن، حي��ث ب��رز هنال��ك اكث��ر 

م��ن انبع��اث عل��ى صعي��د العل��م واجملتم��ع قاده 
علم��اء أبطال، أس��هموا يف تغي��ري الواقع وصنع 
احل��دث العظي��م، نذك��ر م��ن املاض��ن الش��يخ 
املفي��د، زعي��م احل��وزة العلمي��ة يف بغ��داد، وم��ن 
املتأخري��ن امل��ريزا حمم��د حس��ن الش��ريازي، 
زعي��م احل��وزة العلمي��ة يف س��امراء، وقائد أول 
نهضة سياس��ية - اجتماعية بوجه االس��تعمار 
امس��اء  هنال��ك  طبع��ًا  اي��ران.  يف  الريطان��ي 

اخ��رى كث��رية ال جم��ال لذكره��ا.
ه��ؤالء خرجي��و مدرس��ة الق��رآن الكري��م، 
كم��ا كان كذل��ك خل��رية اصح��اب الن��ي 
األئم��ة  اصح��اب  م��ن  والتابع��ن  األك��رم 
املعصومن، عليهم السام، ففي »سورة هود«، 
حي��ث يب��ن الب��ارئ - ع��ّز وج��ل- أه��م عام��ل 
لانتص��ار وه��و »االس��تقامة« لنبي��ه األك��رم، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: }َفاْســَتِقْم َكــاَم ُأِمــْرَت 
َوَمــْن َتــاَب َمَعــَك..{، فان��ه يب��ن ايض��ًا 
للطليع��ة  الذاتي��ة  والربي��ة  النم��و  عناص��ر 
الرائدة يف مس��رية التغيري واالنبعاث اجلديد، 

منه��ا حماذي��ر وأخ��رى توصي��ات:
حن��و  االحن��راف  مغب��ة  م��ن  احل��ذر   -1
ــوَن  ــاَم َتْعَمُل ــُه بِ ــْوا إِنَّ الطغي��ان، }.. َوال َتْطَغ

َبِصــرٌي{.
}وال  الظل��م،  ممارس��ة  م��ن  احل��ذر   -2
فتمســكم  ظلمــوا  الذيــن  اىل  تركنــوا 

النــار..{.
الت��وكل عل��ى غ��ري اهلل  3- احل��ذر م��ن 
ِذيــَن َظَلُمــوا  تع��اىل، }..َوال َتْرَكنُــوا إىَِل الَّ

ـاُر{. ــُكْم النّـَ َفَتَمسَّ
عل��ى  احملافظ��ة  فه��ي:  الوصاي��ا  أم��ا 
عل��ى  فيه��ا،  الته��اون  وع��دم  الصل��وات  أداء 
ــالَة َطــَريِف  ــْم الصَّ أنه��ا »عم��ود الدي��ن«، }َوَأِق
ْيــِل..{، ث��م بع��د ذل��ك  النََّهــاِر َوُزَلفــًا ِمــْن اللَّ
اإلحس��ان، }َواْصــِرْ َفــإِنَّ اهللََّ ال ُيِضيــُع َأْجــَر 

امْلُْحِســنَِن{.
حصيل��ة ه��ذه العوام��ل واملواصف��ات تك��ون 
يف اآلي��ة الاحق��ة م��ن هذه الس��ورة املباركة، 
يق��ول تع��اىل: }َفَلــْوال َكاَن ِمــْن اْلُقــُروِن ِمــْن 
ــاِد يِف  ــْن اْلَفَس ــْوَن َع ــٍة َينَْه ــوا َبِقيَّ ــْم ُأْوُل َقْبِلُك
األَْرِض..{. إذن؛ احلكم��ة اإلهلي��ة تقتض��ي 
وج��ود }ُأْوُلــوا َبِقيَّــٍة{، وه��م الطليع��ة املؤمنة 

ال��ي تق��ود االنبع��اث اجلدي��د وتواص��ل طري��ق 
مش��عل  فيحمل��ون  الس��ماوية،  الرس��الة 

اإلص��اح والتغي��ري والبن��اء يف احلي��اة.

* ثانيًا: الرتبية االجتامعية
كم��ا أن مث��ة مس��ارات ومقاص��د للربية 
الفردي��ة، ف��ان هنال��ك مس��ارات ايض��ًا للربي��ة 
املرج��ع  مساح��ة  يلّخصه��ا  االجتماعي��ة، 
املدرسي يف كتابه »البعث االسامي« ب� »روح 
الربي��ة  تفاع��ات  اجملتم��ع، وه��ي خاص��ة 
مضاف��ة  اجملتم��ع،  يف  ف��رد  ل��كل  الفردي��ة 
س��لوكهم  وأمن��اط  افكاره��م  جمم��وع  اىل 
اجت��اه  افعاهل��م  ردود  وان��واع  وش��خصياتهم، 

االح��داث«.
ان الروح االجتماعية تعكس - باحلقيقة 
- املنظوم��ة الثقافي��ة ل��كل ش��عب وأم��ة، ويف 
بادن��ا االس��امية ش��عوب تتمي��ز ع��ن االخرى 
حباالت نفس��ية وس��يكولوجية، فهنالك شعب 
ح��اد امل��زاج ومنفعل لكن��ه عصامي، مثل بعض 
الش��عوب العربي��ة، وهنال��ك ش��عب منبس��ط 
وه��ادئ ومب��دع ايض��ًا، مث��ل الش��عب االيران��ي. 
الرك��ي  للش��عب  بالنس��بة  احل��ال  كذل��ك 
ال��روح  حتركه��ا  ال��ي  الش��عوب  وس��ائر 
االجتماعية الي هي نتاج اجلهود والتصورات 
الربوي��ة ال��ي يراه��ا كل أب لتنش��ئة ابنائ��ه، 
وباجتماع االمناط الربوية هذه، تتشكل روح 
اجتماعي��ة واح��دة تطب��ع ذل��ك اجملتمع بِس��مة 

متّي��زه ع��ن اجملتمع��ات االخ��رى.
ُتع��د  االجتماعي��ة  الربي��ة  ف��ان  ل��ذا 
االنبع��اث  منه��ا  ينطل��ق  ال��ي  االرضي��ة 
احلض��اري، ف��اذا كانت صاحلة وخصبة، أتى 
االنبعاث بثماره الطيبة وترك أثراً يف الواقع، 
أم��ا اذا مل يك��ن كذل��ك، فان��ه لي��س فق��ط ل��ن 
حيصل أي انبعاث جديد، إمنا يس��بب تكريس 
الواق��ع الفاس��د ويزي��د االم��ور س��وءاً عل��ى م��ا 
ه��ي علي��ه. وه��ذا م��ا ناحظ��ه يف بع��ض بادن��ا 
الي ماتت يف أرضها بذور النهضة واإلصاح 
والتغي��ري، بس��بب ع��دم وج��ود عوام��ل حي��اة يف 
منه��ج األس��رة. ف��كل ش��يء يدع��و اىل التش��اؤم 
وحماول��ة  ش��يء،  ب��كل  والتش��كيك  واحل��ذر 
احلف��اظ عل��ى املص��احل واملكاس��ب ب��أي مث��ن، 

وع��دم التح��رك ش��راً واح��داً إال بع��د احتس��اب 
نس��ب اخلس��ارة والرب��ح.

* آليات الرتبية 
ما برح املؤسس��ات والنخب وكل املعنين 
بأم��ر الثقاف��ة، يتحدثون ع��ن ضرورة الربية 
وتش��ذيب  االجتماعي��ة،  واالخ��رى  الذاتي��ة 
احل��االت والظواهرالش��اذة، ث��م ج��اءت التنمية 
البش��رية لتضي��ف مس��اراً جدي��داً يف عملي��ة 
امله��ارات  عل��ى  القائ��م  االجتماع��ي  التح��ول 
واالبداع��ات والتنظي��م. بي��د ان الس��ؤال ال��ذي 
يطرح��ه اجلمي��ع - وحن��ن منه��م طبع��ًا- ع��ن 
طبيع��ة اآللي��ات للحص��ول عل��ى مث��ار الربي��ة 

ث��م النم��و عل��ى صعي��د الف��رد واجملتم��ع؟
آلي��ات  اىل  االس��اميون  املفك��رون  أش��ار 
عل��ى  االجتماعي��ة  الربي��ة  أم��ر  يف  عدي��دة 
طريق االنبعاث احلضاري اجلديد. نش��ري اىل 

بعضه��ا:

* أوالً: األخالق احلسنة
ان��ه عن��وان عريض حقًا، بي��د انه ضروري 
إلط��اق الش��مولية عل��ى منظوم��ة الس��لوك 
ال��ي حيمله��ا االنس��ان  والع��ادات واخلص��ال 
لألخ��اق  مس��احة  وج��ود  فع��دم  )الف��رد(، 
احلس��نة ب��ن اف��راد اجملتم��ع، يضي��ع فرص��ة 
جناح املش��روع الربوي، س��واء داخل األس��رة او 
على صعيد اجملتمع، ألن الربية هنا س��تكون 
عب��ارة ع��ن نظري��ات وكلم��ات وجمام��ات ال 
تتع��دى اآلذان. وم��ن أب��رز مصادي��ق االخ��اق 
احلسنة، تضييق الفاصلة بن القول والعمل، 
والي تسمى اليوم »املصداقية«، وعدم وجودها 
جيع��ل الناس يواصل��ون ترديد اآلية القرآنية 
الكرمي��ة بص��وت ع��اٍل بوج��ه النخ��ب الفكري��ة 
ِذيــَن َآَمنـُـوا مِلَ َتُقوُلوَن  َــا الَّ والثقافي��ة: }َيــا َأهيُّ

ــوَن{.  ــا ال َتْفَعُل َم
يف الوق��ت ذات��ه، تق��ع عل��ى األب مس��ؤولية 
مباش��رة يف اإلس��هام بالعملية الربوية عندما 
الش��جاعة  صف��ات  أبنائ��ه  نف��وس  يف  يغ��رز 
واإلحس��ان وح��ب اآلخري��ن وس��رعة املب��ادرة 
عناص��ر  يكون��وا  ألن  يؤهله��م  مب��ا  والوع��ي 

فاعل��ن ومفيدي��ن يف اجملتم��ع.

  الرتبية االجتماعية ُتعد االرضية التي ينطلق منها 
االنبعاث احلضاري، فاذا كانت صاحلة وخصبة، أتى االنبعاث 

بثماره الطيبة،ويف غري ذلك، فانه ليس فقط لن يحصل أي 
انبعاث جديد، إمنا يسبب تكريس الواقع الفاسد  
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* بالل احلكيم 
نحــاول اجيــاد امثــال واقعيــة جتعلنــا نتأكــد مــن ان احالمنــا 
ــه ليــس مــن املســتحيل حتقيقهــا يف  ــرية ليســت ومهــًا، او ان الكب

ــة. ــات واالرادات اجلاحم ــات والنزاع ــيء بالتناقض ــع م واق
ــامل او  ــن الك ــات م ــا صف ــة فيه ــة فردي ــاد حال ــاول اجي نح
قريبــة منــه، وال يكــون ذلــك أمــرًا إعجازيــًا خاصــة حــن نقــرأ 
ــريا  ــك كث ــا نش ــن.. ولكنن ــا نح ــص تارخين ــخ وباالخ يف التاري
ــات او  ــدت يف اجلامع ــد جتس ــات ق ــك الصف ــت تل ــام اذا كان في

ــا  ــد اقربن ــا ق ــعر انن ــع، فنش ــريي االوس ــاق اجلامه يف النط
مــن ان نصبــح تلــك احلالــة الفريــدة، ولكــن ال نلبــث ان 

نصــاب باخليبــة تلــو االخــرى، ثــم نفهــم أننــا متأخــرون 
ألننــا اســتغرقنا يف الغــرور حتــى وجدنــا انفســنا آخــر 

ــا  ــا كثــريا عــن النطــاق واصبحن املطــاف وقــد خرجن
ــاق! ال نط

ولكــن النمــوذج ال يــزال يؤكــد وجــوده، 
ــا  ــك، يقدمه ــبيل ذل ــه يف س ــدم تضحيات ــو يق وه
يف ســبيل ان يبقــى نموذجيــًا يف االخــالق ويف 

ويف  والتعقــل  اللباقــة  ويف  الســالم  ويف  اآلداب 
الطمــوح واالهــداف.

الثــورة.. كانــت وال تــزال حلــم كل املســتضعفن 
واملحرومــن واحلاملــن بغــد أمجــل.

ــًا وانــام هــي  ولكنهــا ليســت قــرارًا رسيعــًا واعتباطّي
ارادة وفهــم ويقــن واعتقــاد وتراكــم.

ــا  ــن لدين ــا، ولك ــن ثوراتن ــون م ــا حمبط ــك انن والش
النمــوذج، ال يــزال موجــودًا.. انــه هنــاك يف البحريــن.

ــع  ــذي تراج ــت ال ــن يف الوق ــعب البحري ــد ش ــد صم لق
ــي  ــورة ه ــم، والث ــك بالقي ــد يف التمس ــرون. صم ــه اآلخ في

ــم. ــا نعل ــو كن ــا ل ــم كله القي
ــع  ــازالت او فيهــا ترشي ان الثــورة ليســت سياســة فيهــا تن

لتنــوع الوســائل حتــى وان جتــاوزت القيــم وقفــزت مــن 
ــوىض. ــز اىل الف ــن القف ــا، ال يمك فوقه

البحرين، البحرين، البحرين..
ــه  ــعب كل ــان الش ــد ب ــا تؤك ــريات اعداده ــون يف مس خيرج
ــت  ــع ليس ــوري. بالطب ــداء الث ــتجابة للن ــارع اس ــح يف الش يصب

العــرة هنــا يف التنظيــم او يف جلــان التنســيق التــي تقــرر اخلــروج 
وطريقــة التفاعــل واالعتصــام ومســري املظاهــرات ونقطــة 
وصوهلــا والرســالة املطلــوب ايصاهلــا. ليــس كل ذلــك هــو املهم 
اذ ان الثــورة قــادرة عــى التعبــري عنهــا بوســائل كثــريه خمتلفــة.
ولكــن العــرة يف عــدم التهــور واخلــروج عــن النطــاق 
ــتفزازات، ال  ــم كل االس ــاري، رغ ــاين واحلض ــي واالنس القيم
ــا  يزالــون متمســكن بــان يكونــوا حضاريــن اىل أقــى حــد، ي

ــونه. ــذي يعيش ــامل ال ــك اجل ــعر بذل ــال أش ــن مج ــه م ل
ــم،  ــاء مثله ــامل والنق ــذا اجل ــل ه ــا نحم ــًا م ــا يوم ــد كنّ لق
حــن كان مطلبنــا الصــادق والنبيــل املتمثــل »بالشــعب يريــد 
اســقاط النظــام«، مل نكــن حينهــا قــد وصلنــا اىل نتيجــة ان 
احلــل الســيايس هــو األســلم واألرسع... وغريهــا مــن 
املــررات التــي ضيعــت الثــورة وضيعــت كل االحــالم 

دفعــة واحــدة.
ــت  ــا كان ــرارة، الهن ــن بم ــن اليم ــدث ع  احت
ــا  ــا فرطن ــة، ولكنن ــات الثوري ــر املقوم ــك اك متل
ــا  ــكا، وقلن ــعودية و أمري ــل الس ــكل يشء ألج ب
ــوار  ــن ث ــاًل..! فنح ــا ح ــدوا لن ــوا أوج ــم تعال هل
ادري  نكــون.. وال  نــكاد  او  ولكــن عاجــزون 
ــة  ــة املخيب ــذه النتيج ــل اىل ه ــا نص ــذي جعلن ــا ال م

واملخزيــة.
اىل األخوة يف البحرين انتم األمجل..

ال  العطــرة،  وميادينكــم  صفوفكــم  أمجــل  مــا 
ــروا  ــل اص ــدوا، ب ــال تعت ــدًا. ف ــام اب ــوا روح االنتق حتمل
ــب.  ــجون والتعذي ــم الس ــاب. رغ ــم الصع ــدوا رغ واصم
رغــم الســعودية وجيشــها. و رغــم العوامــل املختلفــة التــي 

ــة. ــة واالجتامعي ــم الثقافي ــوث بيئتك تل
ــن،  ــورات اآلخري ــد ث ــا اىل تقلي ــروا يوم ــن تنج ــع ل بالطب
ــع  ــة، بالطب ــه الكفاي ــام في ــة ب ــت نقي ــامذج ليس ــا ن ــة واهن خاص
ــاط.  ــأس او االحب ــل او الي ــن املل ــم ع ــّدث بعضك ــن يتح ل
فطريقكــم يلهــم النــاس يف بــالد عديــدة مل تتمكــن الن تصبــح 

ــم. ــة قرارك ــم ورجاح ــالمة مقاصدك ــم وس ــدار وعيك بمق
انتم احللم املتجسد ونحن الواقع املنتظر.

---------------
* كاتب من اليمن

البـحـرين .. آخر ما تبقى لنا من 
النماذج الثورية

 
 قضية الشهر

* ثانيًا: الصرب
غ��ري قلي��ل م��ن علم��اء االجتم��اع وعلم��اء 
الدي��ن، اش��اروا اىل أن أم��ر الربي��ة والتنش��ئة 
الصغ��رية  النبت��ة  ح��ال  حاهل��ا  االجتماعي��ة، 
ل��ن  فه��و  االرض،  يف  الف��اح  يغرس��ها  ال��ي 
ي��رى الثم��رة ااّل بع��د ح��ن م��ن الزم��ن، رمب��ا 
تط��ول او تقص��ر امل��دة. أم��ا م��ن يتوق��ع النتائ��ج 
الس��ريعة فه��و واه��م، ورمب��ا يس��يء اىل نفس��ه 
واآلخري��ن بس��بب التوقع��ات يف غ��ري حمله��ا.. 
الزيت��ون  وأش��جار  النخي��ل  بس��اتن  أرأيت��م 
والفاكه��ة، فه��ي تغ��رس فس��يلًة يف االرض، 
بينم��ا  س��نن،  ع��دة  بع��د  إال  تثم��ر  ال  لك��ن 
ناح��ظ زراع��ة اخلض��ار وأش��باهها، فانه��ا ال 
حتت��اج إال اىل بضع��ة اس��ابيع حلص��د الفج��ل 
والك��راث والباذجن��ان وغريه��ا. وعندم��ا نعرف 
الف��ارق الكب��ري ب��ن القيم��ة الغذائي��ة للتم��ر 
للفج��ل  الغذائي��ة  القيم��ة  وب��ن  والزيت��ون، 
والباذجنان وغريها من اخلضار، نعرف قيمة 
الص��ر وط��ول األن��اة. إذن؛ القضي��ة ليس��ت 
بالبس��اطة والس��هولة ال��ي يتصوره��ا البعض، 
فهي ال تنتهي بإثارة املش��اعر وحتش��يد اآلراء، 
أو توظي��ف العواط��ف الناجت��ة ع��ن ظ��روف 
زماني��ة ومكاني��ة معين��ة. ألن ببس��اطة حن��ن 
بالقي��م  ُيعن��ى  كب��ري  انبع��اث  عملي��ة  أم��ام 
اجملتم��ع  اىل  لُيعي��د  واالخاقي��ة،  الديني��ة 
واألم��ة صورته��ا احلقيقي��ة أم��ام الع��امل. وهذا 
حتدي��داً م��ا يعلمن��ا إي��اه االم��ام زي��ن العابدين، 
مدرس��ة  أول  أس��س  عندم��ا  الس��ام،  علي��ه 
تربوي��ة يف تاري��خ أه��ل البي��ت، عليه��م الس��ام، 
م��ن خ��ال ش��رائه العبي��د واإلم��اء باجلمل��ة، 

ث��م يعتقه��م رأس كل س��نة، وق��د حتول��وا 
لي��س فق��ط اىل أح��رار، إمنا اىل خن��ب ثقافية 
وعلمي��ة، ومحل��ة مش��عل اهلداي��ة والص��اح 
للناس. وقد بدأ مس��ريته - عليه الس��ام، منذ 
تاري��خ )61( للهج��رة، أي يف نف��س الس��نة ال��ي 
حّلت به مأس��اة كرباء، واس��تمر على نهجه 
الرب��وي مل��دة)35( عام��ًا، ث��م ج��اء بع��ده ابن��ه 
االم��ام الباق��ر، علي��ه الس��ام. وحس��ب املص��ادر 
فان معظم املناصرين لزيد الش��هيد - رضوان 
اهلل علي��ه- يف ثورت��ه، كان��وا م��ن خرجي��ي 

مدرس��ة االم��ام الس��جاد، علي��ه الس��ام.

* ثالثًا: الروح اجلامعية
ان االنبع��اث اجلدي��د ل��ن يت��م بف��رد واح��د 
او حت��ى جمموع��ة اف��راد بكام��ل املواصف��ات. 
في��ه  تتوف��ر  ان  جي��ب  ال��ذي  اجملتم��ع  إمن��ا 
ه��ذا  ليتحق��ق  بالنهض��ة  الصف��ات اخلاص��ة 
االنبع��اث، الس��يما اذا كان اهل��دف ه��و إحي��اء 
القي��م الديني��ة واالخاقي��ة. لنتص��ور جممع��ًا 
في��ه ملي��ون ش��خص، يعي��ش كل ش��خص 
حيات��ه اخلاص��ة ويعم��ل بطريقت��ه اخلاص��ة، 
فنح��ن رمب��ا حنت��اج اىل ملي��ون س��نة لتحقي��ق 
االنبع��اث املأم��ول. هل��ذا ي��ردد عل��ى األلس��ن 
حكاي��ة ذل��ك األب احلكي��م وأوالده، مع حزمة 
وه��ي  كس��رها  ع��ن  عج��زوا  ال��ي  االع��واد، 
مش��دودة مع بعضها البعض، ثم تكس��رت بكل 

س��هولة عندم��ا تفرق��ت بينه��م. 
ان ال��روح اجلماعي��ة ال تع��ي بالض��رورة 
تطبي��ق مفه��وم »الوح��دة« بقراءت��ه اخلاطئ��ة، 
وه��ي االندم��اج اىل ح��د التماه��ي أو تذوي��ب 
ال��ي  الفاعل��ة  الق��راءة  إمن��ا  اخلصوصي��ات، 

تنم��ي صف��ات األخ��وة والتواص��ي والتكاف��ل 
والتش��اور والعط��اء املتب��ادل.. 

تبش��ر  ال��ي  ه��ي  املواصف��ات  وه��ذه 
بامكاني��ة تش��كيل التجمع��ات احلضارية، مثل 
املؤسس��ات واالحت��ادات، مب��ا جيع��ل مش��روع 
التغي��ري واإلص��اح مجاعي��ًا بامتي��از. ث��م ال 
ننسى أن وجود الروح اجلماعية يف أي شعب، 
مس��ألة نس��بية وليس��ت مطلقة، رمبا تكون يف 
م��كان واح��د باملئ��ة، ورمب��ا تك��ون يف م��كان آخ��ر 
مخس��ن باملئ��ة، أو تس��عن باملئ��ة، ومبق��دار 
نس��بة انتش��ار وتب��ي ه��ذه ال��روح يف اجملتم��ع 
وإحي��اء  لانبع��اث  الظ��روف  تهي��أت  كلم��ا 

القي��م أكث��ر. 
وإن  بالس��هلة،  ليس��ت  املس��ألة  طبع��ًا؛ 
كان��ت غ��ري مس��تحيلة، إمنا حيت��اج االمر اىل 
برامج تربوية مكثفة تبدأ مع الطفل الصغري 
منطقت��ه  يف  وحت��ى  البي��ت  ويف  املدرس��ة  يف 
الس��كنية، ب��ل ومن��ذ الس��نن االوىل من حياته.

األم��ة  يف  حقيقي��ًا  انبعاث��ًا  اردن��ا  ف��اذا 
يعي��د هل��ا هويته��ا وكرامته��ا وعزته��ا، الب��د 
الفردي��ة  للربي��ة  وختطي��ط  برجم��ة  م��ن 
واالجتماعي��ة ال��ي تزي��ل ع��ن اف��راد اجملتم��ع 
حال��ة العزل��ة واالنطوائي��ة ومش��اعر اهلزمي��ة 
االجيابي��ة  باحلال��ة  واس��تبداهلا  واالحب��اط، 
وتفج��ري  والتع��اون  االق��دام  ب��روح  املفعم��ة 
م��ن  مزي��د  م��ع  الكف��اءات  وبن��اء  الطاق��ات 
الص��ر والتح��دي والتطّل��ع االجياب��ي حن��و 
املس��تقبل، فالعم��ل الرب��وي الناج��ح اليوم، مع 
صغ��ر حجم��ه وبس��اطة ظاه��ره، إال انه يش��كل 
حج��رة تض��اف اىل أحجار يف البناء احلضاري 

ملس��تقبل ش��عب وأم��ة بأكمله��ا.  

  من أبرز مصاديق 
االخالق احلسنة يف 

املشروع الرتبوي، 
تضييق الفاصلة 

بني القول والعمل، 
والتي تسمى اليوم 

»املصداقية«  
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الرسول 
االكرم: 

التواضع 
في قوة 

الشخصية

 * العالمة الشيخ حممد عيل املحفوظ
تفك��رياً  يفك��ر  أن  لإلنس��ان  ميك��ن  ه��ل 
واح��داً إذا ع��اش يف وضع��ن خمتلف��ن؟ مث��ًا؛ 
عندم��ا يعي��ش يف ك��وخ أو عندم��ا ينتق��ل إىل 
قص��ر؟ عندم��ا يتغ��ري حال��ه م��ن الفق��ر إىل 

-؟  مث��ًا   - الغن��ى 

* هناك جوابان بطبيعة احلال:
األول: ال ميك��ن أن يبق��ى اإلنس��ان عل��ى 
نف��س التفك��ري، فالبع��ض يعد أن للس��اكن يف 
القص��ر منطق��ه، وللس��اكن يف الك��وخ منط��ق 

آخر.
الثان��ي: نع��م؛ ميك��ن ذل��ك، فعل��ى الرغ��م 
م��ن أن الكث��ري يتأث��رون بوج��ود امل��ال وتغ��ري 
الظ��روف، ل��ن تك��ون هذه قاعدة تع��ّم اجلميع. 
األمث��ل  والنم��وذج  التجس��يد،  قم��ة  ويف 
يأت��ي رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، 
الذي تتمثل فيه كل فضائل اخلري والصاح 

واألخ��اق.
فالرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ال��ذي 

كان حماصراً يف ش��عب أبي طالب مع رهط 
م��ن أصحاب��ه، ال يص��ل إليه��م طع��ام ولي��س 
لديه��م إال القلي��ل م��ن امل��اء وتعوزه��م حاج��ات 
أخ��رى كث��رية، ه��ذا الن��ي، نفس��ه يص��ل إىل 
الس��نة العاش��رة م��ن اهلج��رة، حي��ث حُتس��ب 
له دول العامل حس��ابًا، ويستش��عرون خبطورة 
وج��وده، فجزي��رة الع��رب ليس��ت وحده��ا ال��ي 
تق��ع برمته��ا حت��ت س��يطرته ونف��وذه، ب��ل إن 
سياس��يي الع��امل يتنب��ؤون بانتش��ار تل��ك الق��وة 
الع��رب ووصوهل��ا  قريب��ًا إىل خ��ارج جزي��رة 

إليه��م.
فالن��ي حمم��د،  ذل��ك  م��ع كل  ولك��ن   
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، بع��د عش��ر س��نوات م��ن 
اهلج��رة، ه��و نفس��ه يف الس��نة العاش��رة بع��د 
البعث��ة، مل خيتل��ف يف احلالت��ن قي��د ش��عرة.

وعندم��ا حيض��ر أعراب��ي من البادي��ة يومًا 
للق��اء الن��ي، صلى اهلل علي��ه وآله، ولكنه ما أن 
يراه حتى يتلعثم رهبة من هيبة الني، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه، فيأخ��ذه، ويق��ول ل��ه بص��وت 
متواض��ع حن��ون: »ه��ّون علي��ك فم��ا أن��ا إال اب��ن 

ام��رأة كان��ت ت��أكل القديد«.

هل��م  الن��اس  م��ن  البع��ض  هن��اك  إن 
س��ريتهم ومنطقه��م العمل��ي ومعايريه��م الي 
ال يتنازلون عنها، أي أن الظروف االجتماعية 
الطبق��ي  والتصني��ف  االقتص��ادي  والوض��ع 
وغريه��ا، غ��ري ق��ادرة على ثنيهم ع��ن مبادئهم. 
ويف طليع��ة ه��ؤالء، مربيه��م وملهمه��م يأت��ي 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وم��ن رباه��م 
عل��ى س��ريته، مث��ل عل��ي واحلس��ن واحلس��ن، 
ذر  وأب��ي  س��لمان  ومث��ل  الس��ام،  عليه��م 
أن��ه  املؤم��ن  وص��ف  يف  ج��اء  لق��د  الغف��اري. 

العواص��ف. الراس��خ ال حترك��ه  كاجلب��ل 
فما الذي ميكن أن يؤثر يف اإلنسان؟

يش��ري ربن��ا -ع��ّز وجل- إىل ه��ذه احلقيقة 
فيق��ول س��بحانه وتع��اىل: }َوِمــْن النَّــاِس َمْن 
ــرْيٌ  ــُه َخ ــإِْن َأَصاَب ــْرٍف َف ــَى َح ــُد اهللََّ َع َيْعُب
ــَى  ــَب َع ــٌة انَقَل ــُه فِْتنَ ــِه َوإِْن َأَصاَبْت ــَأنَّ بِ اْطَم
ــَو  ــَك ُه ــَرَة َذلِ ــا َواآلِخ ْنَي ــِرَ الدُّ ــِه َخ َوْجِه
ــُن{ )س��ورة احل��ج/11(. فكي��ف  اُن امْلُبِ ــْرَ اخْلُ
اإلغ��راءات  ه��ذه  يق��اوم  أن  لإلنس��ان  ميك��ن 

والتحّدي��ات؟
هن��ا يط��رح اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، 

منهاج��ًا حياتي��ًا يس��تمده م��ن الق��رآن الكري��م، 
فيق��ول كلم��ة يف وص��ف الزه��د لي��س أمج��ع 
منها وال أدق: »الزهد بن كلمتن يف القرآن، 
} لَِكْيــال َتْأَســْوا َعــَى َمــا َفاَتُكــْم َوال َتْفَرُحوا 

ــْم {« )س��ورة احلدي��د/23(.  ــاَم آَتاُك بِ
علي��ه  اهلل  صل��ى  الرس��ول،  كان  وق��د 
وآل��ه، زاه��داً يف ح��ال الدني��ا، وعندم��ا ن��زل 
عليه الوحي ورجع إىل الدار، وبعد أن فرشت 
ل��ه خدجي��ة ،عليه��ا الس��ام، الف��راش وإذا ب��ه 
يط��وي جانب��ًا م��ن الف��راش وه��و يق��ول : لق��د 

وىّل عه��د الن��وم ي��ا خدجي��ة.
ث��م التح��ق رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، بالرفيق األعلى، وما شبع من بر الشعري 
قط، ولو ش��اء لفعل، هذا زهده يف الطعام، أما 
زه��ده يف االنتص��ار، فإن��ه عندم��ا فت��ح مك��ة 
دخ��ل مطأط��أ الرأس و رأس��ه على عنق الناقة 

تواضعًا.
إن م��ن األوص��اف ال��ي أمج��ع ال��رواة على 
نقلها عنه، صلى اهلل عليه وآله، قوهلم: »كان 

رس��ول اهلل، خفيف املؤونة مجيل املعاش��رة«.
وج��ل  ع��ز  اهلل  أعطاه��ا  ال��ي  فالق��وة 
و  أنفس��هم  يف  كامن��ة  ورس��له  ألنبيائ��ه 
أرواحه��م، فق��د أودع اهلل ع��ز وج��ل يف داخله��م 
باإلضاف��ة  واإلرادة،  والتصمي��م  العق��ل  ق��وة 
فهن��اك  احلاج��ة،  ع��ن  تغنيه��م  قناع��ة  إىل 
ش��خص، مب��ا عن��ده م��ن ث��روة مي��أل العي��ون، 
ومث��ة ش��خص مب��ا لي��س عن��ده م��ن ث��روة، 
ولكن مبا عنده من قناعة، ميأل العيون أيضًا، 
فاألنبي��اء مي��ألون العي��ون بكونه��م ال ميلك��ون 
وال حيتاج��ون، إنهم ليس��وا مم��ن يقول عندي 
ويس��ري  الفاني��ة،  وال��دار  الفاني��ة  األرض 
خلف��ي ك��ذا عدد م��ن اخل��دم والعبيد واخليل 

وم��ا أش��به.
ه��ذا  م��ن  ش��يء  مث��ة  يك��ن  مل  إطاق��ًا؛ 
اجل��ال واجل��روت يف األم��ر، كان األنبي��اء 
يعيش��ون يف منتهى البس��اطة، ولكنها بس��اطة 

تذه��ل املتكري��ن واملتجري��ن.
ولذل��ك يق��ول اإلم��ام عل��ي ،عليه الس��ام، 
يف صف��ة األنبي��اء: »..ولك��ن اهلل س��بحانه جع��ل 
رس��له أول��ي ق��وة يف عزائمه��م وخف��ة فيم��ا 
ت��رى األع��ن م��ن حاالته��م..« ولك��ن - يضي��ف 

اإلمام عليه السام-: »مع قناعة متأل القلوب 
األبص��ار  مت��أل  وخصاص��ة  غن��ى،  والعي��ون 

أذى«. واألمس��اع 
إن األنبي��اء كان��وا حيي��ون حي��اة بس��يطة 
ويف تل��ك البس��اطة كان��ت س��يادتهم اإلهلي��ة، 
لق��د كانوا ميألون العيون ال باجلال الزائل 
واملظاه��ر اخلاب��ة، بل باجل��ال املعنوي الذي 

هو صنف البس��اطة.
يق��ول رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وال��ه: 
»لق��د هب��ط عل��ّي مل��ك م��ن الس��ماء م��ا هب��ط 
عل��ى ن��ي قبل��ي وال يهب��ط عل��ى أح��د بع��دي، 
وهو اسرافيل وعندي جرائيل، فقال: السام 
عليك يا حممد.. ثم قال: أنا رسول ربك إليك 
أمرن��ي أن أخ��رّيك إن ش��ئت نبي��ًا عب��داً، وإن 
ش��ئت نبي��ًا مل��كًا؟ فنظ��رت إىل جرائي��ل فأومأ 
جرائي��ل إل��ّي أن تواض��ع، فقل��ت: نبي��ًا عب��دًا«.

لذل��ك، كان الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، أشد ما يكون نفوراً من املظاهر واألبهة، 
يك��ن  مل  الطري��ق  يف  ميش��ي  عندم��ا  فمث��ًا 
يس��مح ألصحاب��ه باملش��ي خلف��ه، وإذا كان 
راكب��َا، كان يطل��ب مم��ن يرافق��ه راج��ًا أن 
يتقدم��ه مبش��وار أو أن يتأخ��ر عنه مبش��وار، أو 
يردف��ه خلف��ه، ألن��ه مل يك��ن يرتض��ي أن يك��ون 
راج��ل، ويف اجملال��س كان  راكب��ًا وماش��يه 
يتخذ جملسه حبيث ال يكون للمجلس صدر 
وذيل، وهكذا كان اإلمام علي، عليه الس��ام، 

يف أي��ام خافت��ه.
الس��ام،  ،علي��ه  علّي��ًا  اإلم��ام  إن  ُيق��ال 
عندم��ا وص��ل إىل أرض إي��ران ج��اء إلي��ه ع��دد 
يركع��ون  وراح��وا  الس��تقباله  الن��اس  م��ن 
الس��ام،  علي��ه  عل��ي،  اإلم��ام  فس��أل  أمام��ه، 
عم��ا يفع��ل ه��ؤالء، فقي��ل ض��رب م��ن االح��رام 
والتكري��م نبدي��ه عادة لعظمائن��ا، فقال اإلمام 
به��ذا حتق��رون  إنك��م  الس��ام،:  عل��ي، علي��ه 
أنفس��كم وتضع��ون م��ن قدره��ا دون ذرة م��ن 
الفائ��دة لذل��ك العظي��م، فاترك��وا ه��ذا، إن��ي 
أب��رأ م��ن أمثال ه��ذا التكريم، إنكم بش��ر وأنتم 
أح��رار وأن��ا مثلك��م م��ن البش��ر، فا تفعل��وا هذا 

ثاني��ة.
يق��ول اإلم��ام الباق��ر ،علي��ه الس��ام، ع��ن 
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أن��ه ق��ال: 

»مخ��س ال أدعه��ن حت��ى املم��ات: األكل عل��ى 
احلضي��ض م��ع العبي��د، و ركوبي احلمار من 
غري سرج، وحلي العنز بيدي، ولبس الصوف 
والس��ام عل��ى الصبي��ان، لتك��ون س��نة بع��دي«. 
وم��ع ذل��ك فقد كان أصحاب الرس��ول، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه، يتس��ابقون ألخ��ذ امل��اء ال��ذي 
يتناث��ر عن��د وضوئ��ه، لك��ي يترك��وا ب��ه، وم��ع 
أن��ه كان يعي��ش فيه��م كأحده��م، إال أن ل��ه 
هيب��ة وج��ااًل عن��د أصحاب��ه، وه��ذه البس��اطة 
ه��ي الي تذه��ل املتكري��ن واملتجرين، فرك، 
صلى اهلل عليه وآله، أثراً ال ُيضاهى على كل 
البش��ر حتى يومنا احلاضر وإىل يوم القيامة. 
ال��ذي  الق��ر  ه��ذا  أن  تتص��ور  أن  ول��ك 
يؤم��ه  وال��ذي  العظي��م،  الن��ي  في��ه  يرق��د 
املاي��ن م��ن الن��اس، لك��ي يترك��وا بإلق��اء 
نظ��رة علي��ه.. ه��ذا الق��ر هو نف��س البيت الذي 
ع��اش في��ه رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
وه��و عب��ارة ع��ن حج��رة صغ��رية، يق��ول عم��ر 
اب��ن اخلط��اب: دخل��ت عل��ى رس��ول اهلل، فرأي��ت 
غرف��ة مفروش��ة حبص��ري م��ن خ��وص النخ��ل، 
وكان احلص��ري م��ن اخلش��ونة، حبي��ث كان 
ق��د أّث��ر يف جس��م رس��ول اهلل، فأزعج��ي ذل��ك، 
فقل��ت: ي��ا رس��ول اهلل.. م��ا ال��ذي يدع��وك إىل 
األكاس��رة  ويغ��رق  اهلل،  رس��ول  وأن��ت  ه��ذا 
والقياص��رة يف النعي��م؟! فنه��ض الن��ي، صل��ى 
اهلل عليه وآله، من مكانه غضبًا، وقال أحتسب 
أن ما عند أولئك نعمة أنا حمروم منها؟ واهلل 
ذلك كله سيكون من نصيب املسلمن، ولكن 

لي��س مدع��اة للفخ��ر.
م��ن  لاس��تفادة  حباج��ة  حن��ن  ك��م   
ه��ذه الس��رية الرائع��ة، وه��ذا اجل��ال اإلهل��ي، 
م��ن أج��ل حي��اة س��امية..! إنه��ا دعوة للتأّس��ي و 
اإلقت��داء والتعل��م م��ن الفخ��ر العرفان��ي، هل��ذا 
الرس��ول العظي��م، حي��ث يق��ول اهلل ع��ز وج��ل: 
}َلَقــْد َكاَن َلُكــْم يِف َرُســوِل اهللَِّ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة 
ملَِــْن َكاَن َيْرُجــو اهللََّ َواْلَيــْوَم اآلِخــَر َوَذَكــَر اهللََّ 

َكثِــريًا{ ) س��ورة االح��زاب/21(.   
----------------

ــزال  ــا ي ــن، م ــن البحري ــن م ــامل دي * ع
معتقــاًل بتهمــة قيــادة االنتفاضــة ضــد النظــام 

ــي. اخلليف

  كم نحن بحاجة لالستفادة من السرية النبوية الرائعة، 
وهذا اجلالل اإللهي، من أجل حياة سامية.. إنها دعوة للتأّسي 

و اإلقتداء والتعلم من الفخر العرفاين، لهذا الرسول العظيم  
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التعددية في عهد الرسول األكرم، 
صلى اهلل عليه وآله.. نسيج اجتماعي متقّدم

يف  واح��دة  حلظ��ة  نش��ك  أن  ينبغ��ي  ال 
وم��دى  اإلس��امية  الوح��دة  مب��دأ  أصال��ة 
فاعليته يف تركيز قوة املسلمن، و يف تعبريه 
ع��ن متاس��كهم، ليكون��وا »كاجلس��د الواحد إذا 
اش��تكى من��ه عض��و تداع��ت ل��ه س��ائر األعض��اء 
بالس��هر واحلّم��ى«، يق��ول الرس��ول األعظ��م، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وه��و املب��دأ املتخ��ذ م��ن 
ُتُكْم  آي��ة الوح��دة يف قول��ه تع��اىل: }إِنَّ َهــِذِه ُأمَّ
ُكــْم َفاْعُبــُدوِن{. )س��ورة  ــًة َواِحــَدًة َوَأَنا َربُّ ُأمَّ

االنبي��اء /92(
ولكنن��ا يف إط��ار احلدي��ث ع��ن الوح��دة، 
وم��دى  التع��دد،  حال��ة  نغف��ل  أن  ينبغ��ي  ال 
فاعليته��ا يف من��اء اجملتم��ع و رفاه��ه، إذ ق��د 

يلتب��س عل��ى البع��ض مفه��وم التع��دد، حبال��ة 
وش��تان  اجملتم��ع،  يف  التش��رذم  و  الفرق��ة 
ب��ن هذي��ن املفهوم��ن. وعن��د دراس��تنا حلي��اة 
الرس��ول األعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ال��ذي 
ج��اء ق��دوة للمؤمن��ن، لنس��لط الض��وء عل��ى 
تن��زل للتطبي��ق  التعددي��ة وكي��ف كان��ت 
يف الواق��ع اخلارج��ي، فإنن��ا س��نخرج مبفه��وم 
متّمم��ة  وس��نراها  ب��ل  للتعددي��ة،  إجياب��ي 
م��ن  جتع��ل  حي��ث  الوحدوي��ة،  للمش��اريع 
اجملتم��ع اإلس��امي نس��يجًا يرق��ى مبش��اريعه 
اإلصاحي��ة ومبؤسس��اته التنموي��ة، و داعم��ًا 

أساس��يًا ل��كل أعم��ال اخل��ري والص��اح.
ولبي��ان أبع��اد التعددي��ة ودالالته��ا وطرق 
وكيفي��ة  اإلس��امي،  اجملتم��ع  يف  تفعيله��ا 
دعمه��ا ملب��دأ الوحدة اإلميانية، البد أن ندرس 
وآل��ه، هل��ا  اهلل علي��ه  الرس��ول ،صل��ى  تن��اول 

وط��رق تعامل��ه معه��ا. 
لق��د كان��ت احلال��ة الس��ائدة يف اجملتم��ع 
العربي قبل اإلسام، هي حالة التعدد القبلي 
ال��ذي يس��تمد قوته م��ن القبيلة والنس��ب فيما 
ب��ن أف��راد القبيل��ة الواح��دة، حي��ث كانت من 
القبائل املعروفة يف املدينة املنورة على س��بيل 
املث��ال، قبيل��ة »ب��ي ع��وف« و«ب��ي س��اعدة« و 

»ب��ي النج��ار« وغريهم، وعندما دخل الرس��ول 
،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، املدين��ة مهاج��راً إليه��ا 
مل يل��غ ه��ذه احلال��ة م��ن التعدد، وإمن��ا نظمها 
وجع��ل ل��كل قبيل��ة حقوق��ًا تؤديه��ا، وواجب��ات 
تلتزمها، حتى أن التاريخ ينقل لنا أن الرسول 
األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، جاء للتقس��يم 
احلاص��ل يف املدين��ة عل��ى أس��اس قبل��ي و ال��ي 
كانت فيه القبائل موزعة إىل نواٍح وقصبات، 
لوحده��ا  تعي��ش  قبيل��ة  كل  كان��ت  حي��ث 
بعي��دة ع��ن القبائل األخرى، فجعل ،صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، لكل قبيلة نقيبًا مس��ؤواًل ومش��رفًا 
عل��ى قبيلت��ه وممث��ًا هل��ا يف جتم��ع يضم كل 
نقب��اء القبائ��ل، وجع��ل عليه��م نقيب��ًا، مس��ي 

نقي��ب النقباء.
اهلل  صل��ى  األك��رم،  الرس��ول  واس��تفاد 
علي��ه وآل��ه، م��ن حال��ة التع��دد ه��ذه يف إش��اعة 
يف  العربي��ة،  القبائ��ل  ل��دى  املس��ؤولية  روح 
األخ��رى،  بالقبائ��ل  وعاقاته��م  تصرفاته��م 
اس��تفاد م��ن جه��ة أخ��رى م��ن حال��ة  كم��ا 
التنظي��م بينه��ا يف التع��اون عل��ى ال��ر والتقوى 
فيما بينها عر التنسيق بن النقباء يف حاالت 
احل��رب والس��لم وغريه��ا. وق��د كان��ت حال��ة 
االس��تفادة م��ن ه��ذا التع��دد واإلبق��اء علي��ه م��ع 

إش��اعة املس��ؤولية و روح التع��اون، واضح��ة يف 
العه��د وامليث��اق ال��ذي كتب��ه الرس��ول ،صل��ى 
املدين��ة  إىل  قدوم��ه  أول  وآل��ه،  علي��ه  اهلل 
املن��ورة، وأرس��ى بن��وده ال��ي تدل��ل عل��ى ذل��ك 
التنظي��م، وم��ن البن��ود مث��ًا: »بن��و ع��وف عل��ى 
ربعته��م، يتعامل��ون معاملته��م األوىل، وكل 
طائف��ة تف��دي عاينها باملعروف والقس��ط بن 
املؤمنن.. و بنو ساعدة على ربعتهم يتعاملون 
معاملتهم األوىل، وكل طائفة تفدي عاينها 
باملعروف والقس��ط ب��ن املؤمنن..« وهكذا إىل 

آخ��ر العه��د.
غ��ري  التع��دد،  م��ن  آخ��ر  ن��وع  نش��أ  وق��د 
التع��دد القبل��ي ال��ذي جعل��ه الرس��ول يصّب يف 
مص��ّب الوح��دة اإلمياني��ة، وذل��ك الن��وع نش��أ 
م��ن طبيع��ة احلرك��ة اإلس��امية للرس��ول 
األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ض��د الكف��ار، 
الرس��الة  تبلي��غ  حرك��ة  خم��اض  وم��ن 
احملمدي��ة، حي��ث هاج��رت فئ��ة م��ن املس��لمن 
يف س��بيل اهلل م��ع الرس��ول، خملف��ن وراءه��م 
كل م��ا ميلك��ون، م��ن مك��ة إىل املدين��ة ومّسوا 
باملهاجري��ن، والقس��م اآلخ��ر مس��وا باألنص��ار 
وآل��ه،  علي��ه  اهلل  ،صل��ى  الرس��ول  لنصرته��م 
وقس��م ثال��ث ه��م التابع��ون بإحس��ان الذي��ن 
دخل��وا اإلس��ام بع��د اهلجرة. فتعامل الرس��ول 
حبكمت��ه العظيم��ة م��ع ه��ذا الن��وع م��ن التع��دد 
ال بإلغائ��ه و إزال��ة التس��ميات واملمي��زات، ب��ل 
عم��د إىل املؤاخ��اة، حي��ث يق��ول ربن��ا ع��ز وجل: 
ــاَم امْلُْؤِمنُــوَن إِْخــَوٌة{، واملؤاخ��اة إمن��ا ه��ي  }إِنَّ
لبي��ان اجلام��ع املش��رك والتوّح��د عل��ى اهلدف 
ال��ذي ينطلق��ون ألجله فتص��ب كل جهودهم 
عل��ى اختافه��ا وتنوعه��ا يف مص��ب واح��د، ه��و؛ 
اإلمي��ان ب��اهلل تع��اىل. وتعام��ل الرس��ول ،صل��ى 
التعددي��ة بقب��ول  اهلل علي��ه وآل��ه، م��ع ه��ذه 
اجملتم��ع  تنمي��ة  لص��احل  ووظفه��ا  رض��ا،  و 
وتبلي��غ الرس��الة ب��كل حكم��ة، فنظ��م الوض��ع 
االجتماع��ي للمهاجري��ن واألنص��ار والتابع��ن 
هل��م بإحس��ان، ووض��ع للمهاجري��ن بن��داً يف 
عهد املدينة وهم الوافدون عليها، كما وضع 
لألنص��ار وقبائله��م، وج��اء الذك��ر احلكي��م 
باآلي��ات البّين��ات لتع��ّزز ذل��ك وتنّظ��م الوض��ع 
االجتماع��ي للمهاجرين مع حفظ التس��ميات 
)س��ورة احلش��ر(:  تع��اىل يف  ق��ال  إذ  واألدوار 

ــْن  ــَن ُأْخِرُجــوا ِم ِذي ــَن الَّ ــَراِء امْلَُهاِجِري }لِْلُفَق
ــْن اهللَِّ  ــاًل ِم ــوَن َفْض ــْم َيْبَتُغ ــْم َوَأْمَواهِلِ ِدياِرِه
ــَك  ــوَلُه ُأْوَلِئ وَن اهللََّ َوَرُس ــُرُ ــًا َوَينْ َوِرْضَوان
اَر  ــدَّ ُءوا ال ــوَّ ــَن َتَب ِذي ــوَن * َوالَّ اِدُق ــْم الصَّ ُه
ــَر  ــْن َهاَج ــوَن َم ــْم حُيِبُّ ــْن َقْبِلِه ــاَمَن ِم َواإِلي
إَِلْيِهــْم َوال جَيِــُدوَن يِف ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة 
ــْو  ــِهْم َوَل ــَى َأْنُفِس ــُروَن َع ــوا َوُيْؤثِ ــا ُأوُت مِمَّ
ُشــحَّ  ُيــوَق  َوَمــْن  َخَصاَصــٌة  هِبِــْم  َكاَن 
ــَن  ِذي ــوَن * َوالَّ ــْم امْلُْفِلُح ــَك ُه ــِه َفُأْوَلِئ َنْفِس
ــْر  ــا اْغِف نَ ــوَن َربَّ ــْم َيُقوُل ــْن َبْعِدِه ــاُءوا ِم َج
ِذيــَن َســَبُقوَنا بِاإِليــاَمِن َوال  ــا الَّ ــا َوإِلْخَوانِنَ َلنَ
ــا  نَ ــوا َربَّ ــَن آَمنُ ِذي ــالًّ لِلَّ ــا ِغ ــْل يِف ُقُلوبِنَ َع جَتْ

إِنَّــَك َرُءوٌف َرِحيــٌم{.
العاق��ة  تنظي��م  حتك��ي  اآلي��ة  فه��ذه 
االجتماعي��ة واإلمياني��ة ب��ن الفئ��ات الث��اث، 
ومل ت��أت إللغائه��ا، فليس��ت حال��ة التن��وع يف 
ه��ي  واألح��زاب  اجلماع��ات  وتع��دد  اجملتم��ع 
احلال��ة الس��لبية، إمن��ا احلال��ة الس��لبية ه��ي 
االبتع��اد ع��ن مب��دأ األخ��وة اإلمياني��ة ال��ذي 
املتع��ددة  الفئ��ات  ب��ن  فيم��ا  العاق��ة  ينظ��م 
ال��ذي يس��بب بدوره مش��كلة التن��ازع والتفرق، 
فتذه��ب ري��ح اجملتم��ع اإلس��امي ال��ذي أراده 
فيراك��م  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  الرس��ول، 
فش��ل عل��ى فش��ل، ق��ال تع��اىل: }َوال َتنَاَزُعــوا 

َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب ِرحُيُكــْم{.
ب��ل إن الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، استفاد من هذا النوع من التعدد حتى يف 
توزيع��ه مله��ام الرس��الة، فعندم��ا حاص��ر الكفار 
املدين��ة اقتصادي��ًا لئ��ّا تص��ل البضائ��ع واملُ��ؤن 
للمس��لمن، أم��ر الرس��ول باملراقب��ة حلرك��ة 
القواف��ل، ويف ه��ذه املهم��ة وّزع الرس��ول املهم��ة 
بن املهاجرين واألنصار، فكان لكل منهم يوم 
يراقب��ون في��ه القواف��ل، ف��كان ه��ذا دلي��ًا عل��ى 
قبول التعدد واالستفادة منه يف جمال العمل 
اإلس��امي. وهنال��ك ن��وع ثال��ث م��ن التعددي��ة، 
األعظ��م  الرس��ول  أّسس��ه  ال��ذي  الن��وع  وه��و 
،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يف اجملتم��ع اإلس��امي 
أثن��اء بنائ��ه م��ن الداخ��ل وأثن��اء تبليغ الرس��الة 
إىل اخل��ارج، فعم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، إىل 
تكوي��ن جمموع��ات خمتلف��ة، و وزع ل��كل منها 
مهم��ة تق��وم بها يف س��بيل بن��اء اجملتمع، وذلك 
الس��تيعاب العم��ل عل��ى كاّف��ة مس��توياته م��ن 

جه��ة، وإلجن��از امله��ام بإتق��ان ع��ر التخّص��ص 
م��ن جه��ة أخ��رى، فتكّون��ت جمموع��ة الق��ادة 
العس��كرين الذي��ن خاض��وا احل��روب وواجه��وا 
مح��ات اهلج��وم م��ن قبل األع��داء، وجمموعة 
التبلي��غ خ��ارج ح��دود املدين��ة، فكان��ت تذه��ب 
إىل  احملمدي��ة  الدع��وة  إليص��ال  الس��رايا 
اآلف��اق األخ��رى، وجمموع��ة أخ��رى مكون��ة 
م��ن املعّلم��ن الذي��ن يعّلم��ون الن��اس الكتاب��ة 

والق��رآن. والق��راءة 
الرس��ول  اس��تطاع  التقس��يم  وبه��ذا 
أن حيّق��ق  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  األك��رم، صل��ى 
نهض��ة يف اجملتم��ع مل يس��بق هل��ا مثي��ل عل��ى 
وج��ه األرض. فف��ي ف��رة وجي��زة ب��رز ق��ادة 
احل��روب البارع��ون أمث��ال اإلم��ام عل��ي، علي��ه 
الس��ام، وأخ��وه جعف��ر، وم��ن املعّلم��ن حت��ى 
للغات األخرى، برز عبد اهلل بن سعيد، وعبادة 
اب��ن صام��ت، الل��ذان عّلم��ا أه��ل املدين��ة، وم��ن 
املتفقهن برز ايضًا اإلمام علي، عليه السام، 
الس��رايا  ق��ادة  وم��ن  عب��اس،  ب��ن  اهلل  وعب��د 
مصع��ب ب��ن عم��ري، وغريه��م الكث��ري. ومنه��م 
م��ن مج��ع أكث��ر م��ن ختصص حس��ب قدراته 
و مهارات��ه، ف��كان يف الطليع��ة اإلم��ام عل��ي، 
علي��ه الس��ام،الذي كان أفقهه��م وأش��جعهم 

وأحكمه��م.
هذه احلالة من التعدد، هي الي أس��همت 
يف بن��اء اجملتم��ع االس��امي، فف��ي الوقت الذي 
كان��ت تذه��ب الس��رايا للتبلي��غ خ��ارج املدينة، 
يلت��ف املس��لمون ح��ول املعلمن لتلّق��ي العلوم، 
وكان جيمعه��م ه��دف واح��د وه��و إيص��ال 

الرس��الة اإلس��امية إىل الع��امل.
األعظ��م،  الرس��ول  عبقري��ة  وبفض��ل 
صلى اهلل عليه وآله، وحكمته يف تطويع حالة 
التعددي��ة و االس��تفادة منه��ا يف البن��اء، وجعل��ه 
منه��ا نس��يجًا متماس��كًا ومتكام��ًا، اس��تطاع، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أن حيق��ق ب��ه نهض��ة 
حضاري��ة ش��اخمة يف زم��ن قياس��ي مل يك��ن له 

نظ��ري. 
ــا  ق��ال اهلل تع��اىل يف كتاب��ه الكري��م: }َي
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأنَثــى  ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ َأهيُّ
َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ 
َعِليــٌم  اهللََّ  إِنَّ  َأْتَقاُكــْم  اهللَِّ  ِعنْــَد  َأْكَرَمُكــْم 

َخبِــرٌي{. )س��ورة احلج��رات/ 13(.

  املؤاخاة إمنا هي لبيان اجلامع املشرتك والتوّحد على الهدف الذي ينطلق 
ألجله املسلمون فتصب كل جهودهم على اختالفها وتنوعها يف مصب واحد، هو؛ 

اإلميان باهلل تعاىل  

* السيد حممود املوسوي



من هدى القرآنمن هدى القرآن

ــة؟  ــة املبارك ــورة القارع ــت س ــن نزل - أي
ومتــى؟ وكــم عــدد آياهتــا؟ ومــا هــو ترتيبهــا 
القــرآن  يف  ترتيبهــا  هــو  ومــا  ؟  النــزويل 

الكريــم؟

 س��ورة القارع��ة املبارك��ة مكي��ة، نزل��ت 
ترتي��ب   ،)11( آياته��ا  ع��دد  قري��ش.  س��ورة  بع��د 
نزوهل��ا )29(، وترتيبه��ا يف الق��رآن الكري��م )101(.

* فضل السورة
-  ما فضل هذه السورة املباركة؟

كث��ري،  املبارك��ة  الس��ورة  ه��ذه  فض��ل   
نذك��ر - يف م��ا يل��ي - روايت��ن يف فضله��ا :

علي��ه  اهلل  صل��ى  األعظ��م،  الرس��ول  فع��ن 
وآل��ه، أن��ه ق��ال :

ــا  ــَل  اهللَُّ  هِبَ ــِة، َثقَّ ــوَرَة اْلَقاِرَع ــَرَأ ُس ــْن َق »َم
ِميَزاَنــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــة، َوَمــْن َقَرَأَهــا ِعنـْـَد النَّــْوِم، 

ــي«.)1( ُكِف
للص��دوق  األعم��ال  ث��واب  كت���اب  وف�����ي 

بإس��ناده ع��ن أب��ي جعف��ر، علي��ه الس��ام، ق��ال:
»َمــْن َقــَرَأ َوَأْكَثــَر ِمــْن ِقــَراَءِة اْلَقاِرَعــِة، آَمنَُه 
ــاِل َأْن ُيْؤِمــَن  جَّ اهللَُّ- عــزَّ َوَجــلَّ - ِمــْن فِْتنـَـِة الدَّ
ــاَء  ــِة؛ إِْن َش ــْوَم اْلِقَياَم ــَم َي ــِح َجَهنَّ ــْن َقْي ــِه َوِم بِ

)2(» اهللَُّ

* االطار العام للسورة
الس��ورة  هل��ذه  الع��ام  اإلط��ار  ه��و  م��ا   -

؟ ك��ة ر ملبا ا

م��ا   خل��ق اهلل كل ش��يء مبق��دار. كل 
حول��ك م��وزون بدق��ة؛ فه��ل ُيس��مح لإلنس��ان أن 
يعب��ث حبيات��ه ب��ا نظ��ام وال حس��اب ؟! كا؛ 
إن حيات��ه - ه��ي األخ��رى - حمس��وبة علي��ه . 
كلم��ة  وكل  وع��زم،  وفك��رة  وسوس��ة  كل 
وكل حرك��ة مس��جلة علي��ه، وعلي��ه أن يزي��د 
م��ن ص��احل أعمال����ه م��ا يثق��ل ميزان��ه؛ وإال ف��إن 
مص��ريه اىل ن��ار حامي��ة، مت��ى ؟ عندم��ا ُتْق��َرع 
ساعة القيامة، وعندها يكون الناس كالَفَراش 
وتك��ون اجلب��ال  املنتش��ر،  املبث��وث، وكاجل��راد 
كم��ا الص��وف املنف��وش؛ وه��ذا ه��و اإلط��ار هل��ذه 

الس��ورة املبارك��ة.

* ما القارعة؟
هــي  قصــريات  آيــات  ثــالث  يف    -
ــظ  ــرر لف ــة، تك ــورة املبارك ــذه الس ــع ه مطل

ملــاذا؟ }القارعــة{، 

 س��اعة القيام��ة ه��ي الس��اعة ال��ي ُتق��رع 
: قرعته��م  الع��رب  بأهواهل��ا. وتق��ول  اخلائ��قُ 

القارع��ة، إذا ن��زل به��م أم��ر فظي��ع.
قارع��ة  ولك��ن  قارع��ة؛  داهي��ة  وكل 
الس��اعة أمر عظيم، ال يبلغ وعي االنس��ان مدى 

فظاعته��ا؛ وتل��ك ه��ي }القارعــة{.
وأن��ى كان��ت عظمته��ا؛ فعلين��ا ان نق��رب 
بذل��ك، نس��تطيع مقاوم��ة  م��ن وعيه��ا؛ ألنن��ا، 
الغفل��ة واجلهال��ة والفوض��ى يف أنفس��نا؛ وذل��ك 

قول��ه تع��اىل: 
}َما اْلَقاِرَعُة{، وهو استفهام للتهويل.

اىل  املي��ل  ش��ديدة  البش��رية  النف��س  ان 
قرعه��ا  ل��وال  والفوض��ى  والتحل��ل  االنف��ات 
بنصائ��ح اآلخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن أه��وال جتع��ل 
الذك��ر  آي��ات  ج��اءت  ولذل��ك  ش��يبا،  الول��دان 
ش��ديدة اإلن��ذار، بالغ��ة التحذي��ر؛ لعلن��ا نعق��ل 
ان نس��مع، ونوق��ظ عقولن��ا م��ن الس��بات العمي��ق؛ 

وذل��ك قول��ه تع��اىل: 
}َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة{ ما هلوهلا.

* الفراش املبثوث
ــاُس  ــوُن النَّ ــْوَم َيُك ــاىل: }َي ــه تع - يف قول
ــوث؟  ــراش املبث ــا الف ــوِث{ م ــَراِش امْلَْبُث َكاْلَف

ــف؟ ــذا الوص ــاذا ه ومل

 األلق��اب، واألمس��اء العريض��ة، واملفاخ��ر، 
واألجم��اد ال��ي خن��دع أنفس��نا بها اليوم تتاش��ى 
ذلك اليوم، وحيش��ر عش��رات األلوف من باين 
البش��ر كم��ا اهلم��ج الطائ��ر، ال��ذي يكث��ر أي��ام 
الصي��ف؛ ف��راه كالس��حابة من ش��دة تراكمها 
فوق بعضها، أو اجلراد الكثيف الذي يتداخل يف 
بعض��ه كأن��ه غب��ار كثي��ف؛ فم��ا قيم��ة بعوض��ة 
يف اهلمج ؟! أو جرادة يف س��يل اجلراد؟! أنا وأنت 
نصب��ح هك��ذا ب��ن من حيش��ر من أبن��اء آدم، عليه 
الس��ام؛ من��ذ كان آدم، علي��ه الس��ام، واىل قيام 

الساعة.
قال�����وا: الف��َ���راش: الطي����ر ال��ذي يتس��اقط 
يف الن��ار، أو الفراش��ات ال��ي ُتهاف��ت يف الس��راج؛ 
وقي��ل: كل هم��ج طائ��ر يسم�����ى َفراش��ا، ومن��ه 

اجل��راد. وقال��وا: املبث��وث املنتش���ر املتف��رق.
علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول  ع��ن  وروي 

وآله، أن��ه ق��ال:
»َمَثل��ي وَمَثُلك��م كَمَث��ل رج��ل أوق��د ن��ارا 
فجع��ل اجلن��ادب يقع��ن فيه��ا، وه��و يذبه��ن عنها، 
وأن��ا آخ��ذ حبجرك��م ع��ن الن��ار، وأنت��م تفلت��ون 

م��ن ي��دي«)3(

إنه��ا ح��االت خمتلف��ة ومتدرج��ة يف ذل��ك 
اليوم؛ يذكرنا السياق بواحدة منها؛ كما سبق 

يف آيات مش��ابهة.

* َحُسنت عيشته
ــن  ــال كالعه ــون اجلب ــاذا تك ــف ومل - كي

ــوش؟ املنف

ويتاش��ى  َوْه��م،  الدني��ا  يف  م��ا  أكث��ر   
الدني��ا  حقائ��ق  حت��ى  ب��ل  اآلخ��رة؛  يف  الَوْه��م 
تتاش��ى يومئذ، فرى اجلبال الي حتسبها قوة 
ثابت��ة كم��ا الص��وف املتفرق، حتركه��ا الرياح، 
وتك��ون "كالعه��ن املنف��وش"؛ قال��وا: أي الص��وف 
ال��ذي ُيْنَف��ش)4( بالي��د؛ أي ُنعيده��ا هب��اًء. ويب��دو 
أن للجب��ال ح��االت خمتلف��ة ومتدرج��ة يف ذل��ك 
اليوم؛ يذكرنا السياق بواحدة منها؛ كما سبق 

يف آي��ات مش��ابهة.
بل��ى؛ ينتف��ع االنس��ان، يومئ��ذ، بش��يء واح��د، 
يعطيه قيمة بن الناس، إنه عمله الصاحل الذي 

لو رجحت كفته يف امليزان، حس��نت عيشته.

* من َثُقلت موازينه
َثُقَلــْت  َمــْن  ــا  }َفَأمَّ تع��اىل:  قول��ه  يف   -
ــٍة { م��ا ِثَق��ل  ــٍة َراِضَي ــَو يِف ِعيَش ــُه )6( َفُه َمَواِزينُ

املي��زان؟ وم��ا العيش��ة الراضي��ة؟

 يب��دو أن املوازي��ن تع��ي األفعال الي توزن 
وليس��ت ذات الكفتن واللس��ان)5(، وقال بعضهم: 
املوازي��ن: احُلج��ج؛ واحلج��ة ه��و االم��ام الناط��ق، 
ال��ذي جس��د قيم الوح��ي يف حياته، وكان ُحجة 

عل��ى عباد اهلل.
وإذا كان��ت عاقب��ُة انس��ان رهين��َة رجح��ان 
م��ن  ذرة  مثق��ال  حت��ى  كان  وإذا  حس��ناته، 
ر  أفعال��ه حمس��وبة ل��ه أو عليه؛ فينبغ��ي أال ُيَقصِّ
االنس��ان فيها؛ فلعل حس��نة واحدة ترجح كفة 
حي��ث  اجلن��ة؛  أه��ل  م��ن  وجتعل��ك  احلس��نات، 
العيش��ة ال��ي ترضاها، وذل��ك قوله تعاىل: }َفُهَو 

ــٍة{. ــٍة َراِضَي يِف ِعيَش
ف��ان كل  العيش��ة راضي��ة،  تك��ون  وح��ن 
جوانب حياتك جتلب رضاك وتكون يف مستوى 
طموح��ك. وقال��وا: معناه��ا عيش��ة مرضي��ًة)6(، 

وقي��ل: ب��ل عيش��ة لين��ة منق��ادة.

* ومن خفَّت موازينه
- يف قوله تعاىل: 

ــُه  ــْت َمَواِزينُــُه )8( َفُأمُّ ــا َمــْن َخفَّ }َوَأمَّ
ومــا  املوازيــن؟  ختــف  كيــف  َهاِوَيــٌة{. 

اهلاويــة؟

ر يف   الوي��ل مل��ن أض��اع فرصة العم��ر، وَقصَّ
اس��تغال فرص اخلري، واس��تهان بالذنوب حتى 
تراكمت يف ميزانه، واستخف باحلسنات حتى 
خف��ت موازينه��ا عن��ده؛ فيك��ون مص��ريه اهلاوي��ة؛ 

وهو اجلحيم.
قال��وا: األم م��ا ي��أوي الي��ه االنس��ان، كم��ا 
ي��أوي اىل األم)7(، لك��ن يب��دو أن كلم��ة األم  م��ن 
الي��ه  ؛ أي: قص��د. واألم ه��و املقص��د يعي��د)8(  َأمَّ
االنس��ان باختي��اره. وقي��ل األم: ه�����ي أم ال��رأس، 
م��ن قوهل��م: س��قط عل��ى أمِّ رأس��ه)9(. وقال��وا ع��ن 
اهلاوي��ة: انه��ا امله��واة، أو ال��وادي ب��ن جبل��ن؛ ألن 
قع��ر جهن��م بعيد، قد يهوون فيها مئات الس��نن.

* نار حامية
ــار  ــف ن ــامذا وص ــة، فل ــار حامي - كل ن

ــة"؟ ــار حامي ــا: "ن ــم بأهن جهنّ

ــا  ــا َأْدَراَك َم  َأَو ت��دري م��ا اهلاوي��ة؟ }َوَم
يس��قط  مه��واة  جم��رد  ليس��ت  انه��ا  ِهَيــْه{)10( 
االنسان فيها فيموت، وينتهي كل شيء، كا؛ 
إنه��ا الن��ار املش��تعلة؛ إنه��ا "ن��ار حامي��ة"؛ أي: إنه��ا 
ش��ديدة احل��رارة)11(، حت��ى أن ن��ار الدني��ا جزء من 

س��بعن ج��زًءا منه��ا؛ نس��تجري ب��اهلل منه��ا.
--------------

)1( التفســري اهلــادي، نقــال عــن جامــع األخبــار، 
ص510. ج2، 

)2( تفسري نور الثقلن، ج5، ص658.
)3( تفسري القرطبي، ج20، ص165.

ــى  ــك حت ــيء بأصابع ــعيث ال ــش: تش )4( النف
ــرش. ينت

ــه.  ــوزن ب ــا ي ــوزون؛ ال م ــراد: امل ــون امل )5( فيك
وعليــه؛ يكــون معنــى قولــه تعــاىل: }ثقلــت موازينــه{؛ 
ــت  ــاىل: }خف ــه تع ــى قول ــناته، ومعن ــرت حس أي: كث

ــناته. ــت حس ــه{؛ أي: قل موازين
بمعنــى  جــاء  فالفاعــل  راضيــة؛  بمعنــى   )6(
املفعــول؛ ألن معنــاه: ذو رىض؛ كقوهلــم: نائــل؛ أي: ذو 

ــل. ني
)7( يف قواميــس اللغــة: األم: الوالــدة، وامــرأة 

ــوم. ــادم الق ــكن، وخ ــنة، واملس ــل املس الرج
ــًا؛  ــاك تصحيف ــل هن ــل؛ ولع ــذا يف األص )8( هك

ــود. ــذي يع ــح: ال والصحي
)9( ألنه يطرح يف جهنّم منكوسا.

)10( اهلــاء يف }مــا هيــه{ هــاء االســراحة ؛ 
ــى  ــا أغن ــه تعــاىل: }م واألصــل: مــا هــي. ونظــريه قول
ــا  ــل: م ــلطانيه{؛ واألص ــي س ــك عن ــه. هل ــي مالي عن

ــلطاين. ــي س ــك عن ــايل. هل ــي م ــى عن أغن
ــا؛  ــار محيت ــمس والن ــة: الش ــس اللغ )11( يف قوامي

ــا. ــتّد حّرمه أي: اش
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سورة القارعة

هذه الأ�سئلة طرحناها، 
فوجدنا اإجابتها يف 

مو�سوعة تف�سري 
»من هدى القراآن« 

ل�سماحة املرجع الديني 
اآية الله العظمى ال�سيد 
حممد تقي امُلدّر�سي 

»دام ظله ال�رشيف« 
وتعميمًا للفائدة نن�رش، 

يف كل عدد، 
جمموعة من الأ�سئلة 

مع اأجوبتها امل�ستوحاة 
من املو�سوعة 

املذكورة مبا�رشة

* إعداد: السيد جواد الرضوي
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  كل داهية قارعة؛ ولكن قارعة الساعة أمر عظيم  



اضاءات تدبريةاضاءات تدبرية

  البصرية من 
الصفات البارزة 

لعباد الرحمن إذ 
يتفكرون يف آيات 

اهلل التي تتلى 
عليهم بحثا عن 

احلقيقة وطمعًا 
يف البصرية 
متأملني يف 

شؤون احلياة على 
ضوئها  

يعي��ش املؤمن��ون ه��ذه االي��ام، أج��واًء 
معنوي��ة عظيم��ة يف ظ��ل أي��ام عظيم��ة 
املرج��ب  رج��ب  مبارك��ة؛  أش��هر  م��ن 
وش��عبان املعظ��م، ورمض��ان املب��ارك. ل��ذا 
ناح��ظ الس��عي م��ن كل واح��ٍد منه��م 
العبودي��ة  والتكام��ل يف طري��ق  للس��مو 
هلل، واالرتق��اء مبس��توى إميان��ه ومقام��ه 
ومب��ا  وتع��اىل-،  س��بحانه   - اهلل  عن��د 
أش��هر  ه��ي  العظيم��ة،  األش��هر  ه��ذ  أن 
العب��ادة والتق��رب واإلناب��ة، كان جدي��راً 
بن��ا أن نس��لط الض��وء عل��ى مف��ردة »عب��اد 
الرمح��ن« ال��ي ج��اءت يف الق��رآن الكري��م 
الفرق��ان«،  »س��ورة  يف  االوىل  مرت��ن: 
ِذيــَن َيْمُشــوَن َعــَى  ــِن الَّ مْحَ }َوِعَبــاُد الرَّ
اأْلَْرِض َهْوًنــا َوإَِذا َخاَطَبُهــُم اجْلَاِهُلــوَن 
ــاَلمًا{، )اآلي��ة63(، واالخ��رى  ــوا َس َقاُل
يف »س��ورة الزخرف«،}َوَجَعُلــوا امْلَاَلِئَكَة 
إَِناًثــا  مْحَــِن  الرَّ ِعَبــاُد  ُهــْم  ِذيــَن  الَّ
ــَهاَدهُتُْم  ــُتْكَتُب َش ــْم َس ــِهُدوا َخْلَقُه َأَش
أن  ونرج��و   ،)19 َوُيْســَأُلوَن{،)اآلية 
تعيننا للوصول اىل هذه املرتبة السامية 

م��ن التق��رب اىل اهلل - تع��اىل-.
هنال��ك حقيق��ة ال خيتل��ف عليه��ا 
جتم��ع  أي  اىل  االنتس��اب  أن  اثن��ان؛ 
اىل  فإن��ك حباج��ة  اجتماع��ي،  سياس��ي 
توفري الش��روط الازمة، فهذا االنتس��اب 
يلزم��ك بالتقّي��د جبمل��ة م��ن الضواب��ط 

اىل  االنتس��اب  كان  ف��اذا  والق��رارات، 
التجمع��ات والكيان��ات املتش��كلة عل��ى ي��د 
االنسان، بهذا احلجم والدقة يف االلتزام 
حتقيق��ًا لنج��اح العاق��ة معه��ا، فكي��ف 
مب��ن اراد االنتس��اب اىل أرق��ى مجاع��ة و 

أفضله��ا، وه��م »عب��اد الرمح��ن« ؟
يدلن��ا  كتاب��ًا  الق��رآن  كان  ومل��ا 
عل��ى اهلل - س��بحانه- ويهدين��ا الي��ه، راح 
يبّن ش��روط االنتس��اب اىل هذا التجمع 
املب��ارك وش��روط املنتس��بن الي��ه، وم��ن 
اراد ان يك��ون منه��م، عليه ان يدرس هذه 
الش��روط بعناي��ة، ليطبقه��ا بدق��ة. ولكن 
قب��ل كل ش��يء، علين��ا ان نع��رف معن��ى 
العب��ادة ال��ي تش��كل الدعام��ة الرئيس��ية 
لعب��اد اهلل، حي��ث صاروا عب��اداً بعبوديتهم 

وعبادته��م، فم��ا ه��ي العب��ادة؟
تنطل��ق العب��ادة م��ن منطلق االميان 
 - وتع��اىل  س��بحانه   - ب��اهلل  اخلال��ص 
واخلض��وع التام له، واالس��تعداد النفس��ي 
واالنزج��ار  بأوام��������ره  لامت��ار  املس��بق 
ع��ن نواهي��ه. وم��ن هن��ا، ف��إن العب��ادة ه��ي 
ش��عوٌر داخل��ي وني��ٌة قلبي��ة قب��ل ان تك��ون 

ح��ركات تظه��ر عل��ى ج��وارح امل��رء.
كم��ا ان عب��ادة اهلل ال تع��ي جم��رد 
التس��ليم النفس��ي ل��ه، ب��ل وجي��ب التعبري 
ع��ن ص��دق هذا التس��ليم عمليًا يف صورة 
الكفر بالطاغوت، والتمّرد على أي حكم 

ظ��امل يتخ��ذ م��ن الق��وة أداة للس��يطرة 
والقه��ر، وبالتالي التمرد ضد كل حكم 

غري ش��رعي.
الس��ام،  عليه��م  اهلل،  أنبي��اء  إن 
كان��وا يهدف��ون تغي��ري النظ��ام السياس��ي 
يف اجملتم��ع، م��ن نظ��ام ش��ركي قائ��م 
إىل  واحملك��وم،  احلاك��م  أس��اس  عل��ى 
نظ��ام توحي��دي يقوم على أس��اس رفض 
حاكمي��ة  س��وى  مجيع��ًا  احلاكمي��ات 
آي��ات  القي��وم، ولذل��ك جن��د  اهلل احل��ي 
»س��ورة االع��راف«، كقوله تع��اىل: }َلَقْد 
َأْرَســْلنا ُنوحــًا إىِل  َقْوِمــِه َفقــاَل يــا َقــْوِم 
ُه إيِنِّ  اْعُبــُدوا اهللََّ مــا َلُكــْم ِمــْن إِلــٍه َغــرْيُ
َأخــاُف َعَلْيُكــْم َعــذاَب َيــْوٍم َعظيــم{( 

)59 االع��راف/  س��ورة   (
 وكذل��ك اآلي��ات ) 65، 73، 85 ( م��ن 
نف��س الس��ورة واآلي��ات ) 50، 61، 84( م��ن 
س��ورة ه��ود، حتدث��ت ع��ن رس��االت اهلل و 
أك��دت قب��ل كل ش��يء ض��رورة رف��ض 
اآلهل��ة ال��ي تعب��د م��ن دون اهلل، وال��ذي 
البش��رية  احلاكمي��ات  رف��ض  يع��ي: 
وعبادت��ه  اهلل  حلاكمي��ة  والتس��ليم 

س��بحانه.
االس��تجابة  ه��ي  اذن،  فالعب��ادة 
وتع��اىل  تب��ارك  اهلل  ألوام��ر  التام��ة 
عل��ى مجي��ع الصع��د، ب��دءاً م��ن الصعي��د 
الش��خصي املتمث��ل بااللت��زام بالفرائ��ض 

اجلان��ب  اىل  ووص��واًل  والنواف��ل، 
االجتماع��ي املتمث��ل بالكف��ر ب��كل مظه��ٍر 
ملظاه��ر الش��رك ب��اهلل س��بحانه وتع��اىل، 
وال ف��رق ب��ن ان يك��ون ذل��ك يف ح��االت 
الس��ّراء او الضّراء، واال فإن العبادة »على 
ح��رف« مذموم��ة بن��ص الق��رآن الكري��م، 
حي��ث يق��ول ربنا عن اولئك الذين عبدوا 
ــْن  ــاِس َم ــَن النَّ اهلل عل��ى ح��رف: }َو ِم
َيْعُبــُد اهللََّ َعــى  َحــْرٍف َفــإِْن َأصاَبــُه َخــرْيٌ 
ــَب  ــٌة اْنَقَل ــُه فِْتنَ ــِه َو إِْن َأصاَبْت ــَأنَّ بِ اْطَم
ــَرَة  ــا َو اآْلِخ ْني ــِرَ الدُّ ــِه َخ ــى  َوْجِه َع
ــن { )س��ورة  ــْراُن امْلُب ــَو اخْلُ ــَك ُه ذلِ

احل��ج / 11(
وم��ن أب��رز مث��ار عب��ادة اهلل س��بحانه 
لإلنس��ان  عصم��ة  انه��ا  ب��ه،  واالتص��ال 
لئ��ا يق��ع يف حبائ��ل الش��يطان. إن عب��ادة 
اهلل ه��دى يف البص��رية، وق��وة يف اإلرادة، 
وغ��وث يف الكرب��ة والذي��ن يكف��رون ب��اهلل 
الش��يطان  ف��إن  حببل��ه  يتمس��كون  وال 
جبيش��ه،  ويرهبه��م  بغ��روره  يضله��م 
ويش��اركهم يف األم��وال واألوالد، ق��ال 
تع��اىل: }إِنَّ ِعبــادي َلْيــَس َلــَك َعَلْيِهــْم 
َوكيــال{.  بَِربِّــَك  َكفــى   َو  ُســْلطاٌن 

)س��ورة االس��راء /65(
والب��د للمؤم��ن أن يدي��م العب��ادة هلل 
ــى َيْأتَِيــَك اْلَيِقــُن{  ــَك َحتَّ }َواْعُبــْد َربَّ

ف��ا أج��ل للعبادة اال لقاء اهلل.

* صفات عباد الرمحن
العب��ادة،  معن��ى  عرفن��ا  ان  وبع��د 
اهلل  عب��اد  صف��ات  ع��ن  نبح��ث  ان  لن��ا 
املخلص��ن، وش��روط االنتس��اب اليه��م . 
وس��نجد ضالتن��ا يف آيات س��ورة الفرقان، 
حي��ث خصص��ت بع��ض آياته��ا للحدي��ث 
ع��ن صف��ات عب��اد الرمح��ن املتجلي��ة يف 
س��لوكهم العمل��ي، وفيم��ا يل��ي ذك��ر 

تل��ك الصف��ات باختص��ار ش��ديد: 
اواًل: التواضع : 

ــوَن  ــَن َيْمُش ِذي ــِن الَّ مْحَ ــاُد الرَّ }َوِعَب
ــًا{. ــَى األَْرِض َهْون َع

والن��اس  الطبيع��ة  م��ع  عاقته��م 
عاق��ة الرمح��ة، ألنه��م عب��اد الرمح��ن- 
وال غراب��ة- فق��د انعك��س اس��م الرمح��ن 
اإلهلي على ش��خصيتهم فصيغت بقالب 
ه��ذا اإلس��ام املق��دس، وه��ذا م��ا يدعوهم 
مش��ية  األرض،  عل��ى  هون��ا  للس��ري 
متواضع��ة ال كمش��ية املتكري��ن عل��ى 
العب��اد واملفس��دين يف األرض، لذل��ك جاء 
يف احلدي��ث يف تفس��ري اآلي��ة ع��ن اإلم��ام 
ِش��ي  »مَيْ قول��ه:  الس��ام  علي��ه  الص��ادق 
ِبَس��ِجيَِّتِه الَّ��ِي ُجِب��َل َعَلْيَه��ا اَل َيَتَكلَّ��ُف َواَل 

. » َيَتَبْخ��َرُ
ه��ذا بالنس��بة ل��ألرض، أما بالنس��بة 
للمجتم��ع ف��إن عاقته��م عاق��ة رف��ق 
م��ع اآلخري��ن، وينعك��س ذلك أيض��ًا على 
والسياس��ية،  االجتماعي��ة  مواقفه��م 
فألنه��ا نابع��ة م��ن فطرته��م النقي��ة ال��ي 
ترف��ض التكل��ف والتبخ��ر فإنه��ا مش��ية 
فيه��ا وال صخ��ب.  تظاه��ر  معتدل��ة. ال 
ج��اء يف احلدي��ث املأث��ور عن اإلمام الباقر 
علي��ه الس��ام ع��ن س��ام ق��ال: َس��َأْلُت َأَب��ا 
َجْعَف��ٍر علي��ه الس��ام َع��ْن َقْوِل��ِه َتَع��اىَل: 
ُش��وَن َعَل��ى اأَلْرِض َهْون��ًا َق��اَل  الَِّذي��َن مَيْ
اَفِة  علي��ه الس��ام:»ُهُم اأْلَْوِصَياُء ِم��ْن خَمَ

ِه��ْم« . َعُدوِّ
ثانيًا: الرفق 

ــوا  ــوَن َقاُل ــْم اجْلَاِهُل  }َوإَِذا َخاَطَبُه
َســالمًا{.

الس��ام  عاق��ة  عاقته��م  ألن 
واألم��ن فإنه��م جييب��ون اجلاهلن- ممن 
خياطبونه��م باجله��ل- بقوهل��م: س��اما.

ثالثًا: قيام الليل
دًا  ــْم ُســجَّ ِ ــوَن لَِرهبِّ ــَن َيبِيُت ِذي  }َوالَّ

ــًا{. َوِقَيام
عندم��ا تتجل��ى آي��ات الرمح��ن أم��ام 
ناظ��ري املؤم��ن، وتنعك��س عل��ى س��لوكه 
يس��تطيع  ال  آنئ��ذ  ش��خصيته،  فتص��وغ 
الن��وم لي��ا ب��ل »تتجاف��ى جنوبه��م ع��ن 

املضاج��ع«.
رابعًا: التقوى : 

ْف  نَــا ارْصِ ِذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ }َوالَّ
ـمَ  إِنَّ َعَذاهَبَــا َكاَن  ـا َعــَذاَب َجَهنّـَ َعنّـَ

َغَرامــًا{ )س��ورة الفرق��ان / 65(
إن ش��هيق جهن��م وزفريه��ا ال يع��زب 
ع��ن باهل��م طرف��ة ع��ن أب��دا، ب��ل تتجس��د 
ص��ور الن��ار أمام أعينه��م يف كل حلظة، 
فيق��ول أحدهم: إهلي اصرف عي عذاب 
جهن��م، وكأن��ه يرى نفس��ه ينصلي فيه. 

خامسًا: االقتصاد يف املعيشة 
ــوا َومَلْ  ُف ــوا مَلْ ُيْرِ ــَن إَِذا َأنَفُق ِذي }َالَّ

ــًا{. ــَك َقَوام ــْنَ َذلِ وا َوَكاَن َب ــُرُ َيْق
ال��رف  بداف��ع  لي��س  إنفاقه��م 
وإمن��ا  والس��معة،  الري��اء  أو  والش��هوة، 
اإلرادة،  و  والعق��ل  اإلمي��ان  بداف��ع 
ب��ن  وكان  يق��روا  ومل  يس��رفوا  فل��م 
ذل��ك قوام��ا. فب��ن ه��ذا وذاك ينفق��ون 
وباعت��دال م��ا يقيم��ون ب��ه حياتهم وحياة 

اآلخري��ن.
سادسًا: ال يشهدون الزور 

وَر{   ــزُّ ــَهُدوَن ال ــَن ال َيْش ِذي }َوالَّ
)س��ورة الفرق��ان/72(

يش��هدون  ال  الرمح��ن  عب��اد  إن 

ال  آخ��ر  جان��ب  وم��ن  زورا،  بالباط��ل 
يطلق��ون الكلم��ة إال يف وقته��ا وحمله��ا 

املناس��ب.
سابعًا: ميرون باللغو كراما

وا  َمــرُّ ْغــِو  بِاللَّ وا  َمــرُّ }َوإَِذا 
)72/ الف����������������رقان  )س��ورة  ِكَرامــًا{ 
بال��كام اخلاط��ئ   ف��ا يتش��دقون 
أو غ��ري اهل��ادف، وكذل��ك ال يش��اركون 
يف اجتماع��ات الله��و واللع��ب، ألن وقته��م 
احلي��اة  أن  ولعلمه��م  ذل��ك،  م��ن  أمث��ن 
فرص��ة ال تتك��رر، فاب��د م��ن اس��تغاهلا، 
ودقائقه��ا،  وس��اعاتها  وأيامه��ا  بس��نينها 
عل��ى  الندام��ة  لي��وم  اتق��اء  ذل��ك  كل 

التفري��ط يف فرص��ة العم��ر.
اللغ��و  وه��م مي��رون كرام��ا عل��ى 
ألنه��م يش��عرون أنه��م أك��رم م��ن اللغ��و، 
فكرامته��م وش��رفهم يدعوه��م لتجن��ب 

جمال��س الله��و.
ثامنًا: البصرية والوعي

ـِـْم  ــُروا بِآَيــاِت َرهبِّ ِذيــَن إَِذا ُذكِّ }َوالَّ
وا َعَلْيَهــا ُصــاّمً َوُعْمَيانــًا{ )س��ورة  مَلْ خَيِــرُّ

الفرقان 73(.
البص��رية من الصف��ات البارزة لعباد 
الرمح��ن. إذ يتفك��رون يف آي��ات اهلل ال��ي 
تتل��ى عليهم حبث��ا عن احلقيقة، وطمعًا 
يف البص��رية، متأمل��ن يف ش��ؤون احلي��اة 
عل��ى ضوئه��ا، عاكف��ن عل��ى اس��تنباط 
االجتماعي��ة  والتش��ريعات  األنظم��ة 
والربوي��ة  والسياس��ية،  واالقتصادي��ة، 
وغريه��ا منه��ا، علم��ا منه��م ب��أن م��ن أنزل 
اآلي��ات ه��و الذي خلق احلياة، وس��ن فيها 

القوان��ن واألنظم��ة.
ثامنًا: الطموح الكبري

نَــا َهــْب  ِذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ }َوالَّ
َة َأْعــُنٍ  ــرَّ ــا ُق اتِنَ يَّ ــا َوُذرِّ ــْن َأْزَواِجنَ ــا ِم َلنَ
س��ورة   ( إَِمامــًا{  لِْلُمتَِّقــَن  َواْجَعْلنَــا 

 .)74  / الفرق��ان 
األزواج  طل��ب  ب��ن  العاق��ة  إن 
والذري��ة الصاحل��ة، وب��ن طل��ب اإلمامة 
والقي��ادة ل��دى عب��اد الرمح��ن، تتجل��ى 
يف طموحه��م حن��و امت��داد رس��التهم يف 
ذريته��م وأيض��ًا يف م��ن يلتق��ون به��م م��ن 
الن��اس، فيصبح��ون ق��دوة للمتق��ن، و 
اجملتم��ع،  طليع��ة  بدوره��م-  املتق��ون- 
فه��م يطمح��ون أن يكونوا قدوة الطليعة 

ولي��س الطليع��ة فحس��ب.  
--------------

)1( بحار األنوار: ج 24، ص 132.
)2( الكايف: ج 1، ص 427. 

)3( من هدى القرآن : ج6، ص 152 
)4( من هدى القرآن : ج6، ص 162.
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  إن أنبياء اهلل 
,عليهم السالم, 

كانوا يهدفون 
تغيري النظام 

السياسي يف 
املجتمع من 
نظام شركي 

قائم على أساس 
احلاكم واحملكوم 
إىل نظام توحيدي 

يقوم على أساس 
رفض احلاكميات 

جميعًا سوى  
حاكمية اهلل احلي 

القيوم  

لنكن 
من 

"عباد 
الرحمن"



اضاءات تدبريةاضاءات تدبرية

 االستغفار 
ليس بلقلقة  

لسان كما هو 
الشائع عند 

البعض من الناس، 
واالكتفاء بحركة 

اللسان، إمنا 
ينبغي ان ينعكس 

على السلوك 
اليومي 

أن  الكري��م  الق��رآن  لن��ا  ي��روي 
يف  طغ��وا  الس��ام،  نوح،علي��ه  ق��وم 
حياته��م  عليه��م  اهلل  فضي��ق  األرض، 
ب��أن قط��ع عنه��م املط��ر وش��حت األنهار 
وجف��ت األراض��ي الزراعي��ة، فاصبح��وا 
مهددي��ن بامل��وت جوع��ًا، بي��د أن نبيه��م 
ج��اء  إمن��ا  وش��أنهم،  يركه��م  مل 
بالبديل والسبيل للخروج من األزمة، 
أال وه��و »االس��تغفار«، فج��اءت اآلي��ة 
الكرمي��ة عل��ى لس��ان نبيه��م: } َفُقْلــُت 
ــارًا *  ــُه َكاَن َغفَّ ــْم إِنَّ ُك ــَتْغِفُروا َربَّ اْس
ــاَمَء َعَلْيُكــْم ِمــْدَرارًا *  ُيْرِســْل السَّ
َوُيْمِدْدُكــْم بَِأْمــَواٍل َوَبنِــَن َوجَيَْعــْل 
ــارًا  ــْم َأهْنَ ــْل َلُك َع ــاٍت َوجَيْ ــْم َجنَّ َلُك
ــارًا{  ــوَن هللَِِّ َوَق ــْم ال َتْرُج ــا َلُك * َم

)13-10/ ن��وح  )س��ورة 

* معنى االستغفار
اس��تغفر،  م��ن  فع��ل  »اس��تغفر«: 

يس��تغفر، استغ�������������������فارا، كقول��ك: 
»اس��تغفر اهلل ذنب��ه«، أي طل��ب من��ه أن 

يغف��ر ل��ه كم��ا يف قول��ه تع��اىل: 
ِمــْن  َأنَشــَأُكْم  ــِذي  الَّ }َوُهــَو 
ــَتْوَدٌع  ــَتَقرٌّ َوُمْس ــَدٍة َفُمْس ــٍس َواِح َنْف
ْلنـَـا اآلَيــاِت لَِقــْوٍم َيْفَقُهــوَن{.  َقــْد َفصَّ
واالس��تغفار:   )98 يوس��ف/  )س��ورة 
ه��و طل��ب املغف��رة والعف��و م��ن اهلل، أي 
أكثر من الندم و االستغفار والتوبة .

واالس��تغفار لي��س بلقلق��ة لس��ان 
كم��ا ه��و الش��ائع عن��د البع��ض م��ن 
الن��اس، واالكتف��اء حبرك��ة اللس��ان 
عل��ى  تأث��ري  هن��اك  يك��ون  ان  دون 

الس��لوك، مث��ل قول��ه: 
إلي��ه«، فل��و  »اس��تغفر اهلل وأت��وب 
كرره��ا أل��ف م��رة مل يك��ن يؤث��ر علي��ه 
بش��يء، إال أن يك��ون ق��د ع��زم يف القل��ب 
م��ن  ص��در  مم��ا  بالن��دم  اجل��وارح  و 
الذن��وب، ث��م الق��رار على ع��دم تكرارها 

بش��كل نهائ��ي، ويف ذل��ك يق��ول: أم��ري 
التوب��ة  »إن  الس��ام،  علي��ه  املؤمن��ن، 
جتمعه��ا س��تة أش��ياء: عل��ى املاض��ي م��ن 
الذن��وب الندام��ة، وللفرائ��ض اإلع��ادة، 
اخلص��وم،  واس��تحال  املظ��امل  ورّد 
وأن تع��زم عل��ى أن ال تع��ود، وأن تذي��ب 
نفس��ك يف طاع��ة اهلل كم��ا ربيته��ا يف 
املعصي��ة، وأن يذيقه��ا م��رارة الطاع��ات 

)1( كم��ا أذقته��ا ح��اوة املعاص��ي«. 
داخل��ي  ش��عور  فاالس��تغفار،  ل��ذا 
عند اإلنسان بالندم على فعل املعاصي 
الق��رار  واخت��اذ  إليه��ا  الع��ودة  وع��دم 
إىل  وال��ذي يص��ل  الص��ارم بركه��ا، 
ه��ذه املرحل��ة، يض��ع قدمي��ه عل��ى أول 
درج��ة م��ن درج��ات العابدي��ن، ووصواًل 
إىل معن��ى ه��ذه احلقيق��ة، فق��د س��أل 
كمي��ل ب��ن زي��اد أم��ري املؤمنن،علي��ه 

الس��ام، قائ��ًا: "ي��ا أم��ري املؤمن��ن". 
العب��د يصي��ب الذن��ب، فيس��تغفر 

اهلل من��ه. فم��ا ح��ُد االس��تغفار؟ ق��ال: ي��ا 
ب��ن زي��اد، التوب��ة. 

قل��ت:  كا،  ق��ال:  ؟  ب��س.  قل��ت: 
أص��اب  إذا  العب��د  إن  ق��ال:  فكي��ف.؟ 
ذنب��ا يق��ول: أس��تغفر اهلل بالتحري��ك. 
قل��ت: وم��ا التحري��ك؟.. ق��ال: الش��فتان 
ذل��ك  يتب��ع  أن  يري��د  واللس��ان، 
باحلقيق��ة.. قل��ت: وم��ا احلقيق��ة؟ قال: 
ال  أن  وإضم��ار  القل��ب،  يف  تصدي��ق 
يع��ود إىل الذن��ب ال��ذي اس��تغفر من��ه.. 
ق��ال كمي��ل: ف��إذا فعل��ت ذل��ك، فأن��ا 
م��ن املس��تغفرين ق��ال: ال، ق��ال كمي��ل: 
فكي��ف ذاك؟ ق��ال: ألن��ك مل تبل��غ إىل 
فأص��ل  كمي��ل:  ق��ال  بع��د!  األص��ل 
االس��تغفار م��ا ه��و؟ ق��ال: الرج��وع إىل 
التوبة من الذنب الذي استغفرت منه، 

العابدي��ن. درج��ة  أول  وه��ي 

* سبب نزول اآلية
يدع��و  الس��ام،  نوح،علي��ه  كان 
قوم��ه إىل اإلمي��ان ب��اهلل وآيات��ه وكان 
يندبه��م لي��ًا ونه��اراً، س��راً وعاني��ة، 
فكلما زاد يف دعائهم زادوا يف كفرهم 
وعناده��م، حت��ى لب��ث فيه��م أل��ف س��نة 
إال مخس��ن عام��ًا، فلم��ا طالت دعوتهم 
وزاد إصراره��م عل��ى معصيت��ه - ع��ز 
وج��ل- حب��س اهلل عنه��م املط��ر أربع��ن 
وكان  نس��ائهم  أرح��ام  وأعق��م  س��نة 
يف ذل��ك، إن��ذار س��ابق كم��ا يف اآلي��ة 
املبارك��ة م��ن »س��ورة األع��راف« ق��ال: 
}َلَقــْد َأْرَســْلنَا ُنوحــًا إىَِل َقْوِمــِه َفَقــاَل 
ــْن  ــْم ِم ــا َلُك ــُدوا اهللََّ َم ــْوِم اْعُب ــا َق َي
ُه إيِنِّ َأَخــاُف َعَلْيُكــْم َعــَذاَب  إَِلــٍه َغــرْيُ
األع��راف  )س��ورة  َعظِيــٍم{،  َيــْوٍم 
/59(،وبذل��ك ف��إن نوحًا،علي��ه الس��ام، 
حذره��م م��ن الع��ذاب األلي��م يف الدني��ا 
قب��ل اآلخ��رة، عل��ى أنها م��ن نتائج عدم 

عبادته��م هلل س��بحانه.

* ثمرة اإليامن يف الدنيا
يف  الس��ام،  علي��ه  ن��وح،  اعتم��د 
ه��ذه امل��رة عل��ى أس��لوب الرغي��ب، بع��د 
أن ج��رب معه��م كل الس��بل ليهديه��م 
إىل عب��ادة اهلل تع��اىل وهم معاندون، إذ 
يعده��م بانفتاح أب��واب الرمحة اإلهلية 
م��ن  تاب��وا  م��ا  إذا  اجله��ات  كل  م��ن 

الش��رك فيق��ول: 
ــُه  ــْم إِنَّ ُك ــَتْغِفُروا َربَّ ــُت اْس }َفُقْل
ــارًا{ فإن��ه ال يطهرك��م م��ن  َكاَن َغفَّ

ــاَمَء  الذن��وب فق��ط ب��ل }ُيْرِســْل السَّ
اهلل  إن  أي  ِمــْدَرارًا{،  َعَلْيُكــْم 
يفي��ض عليك��م بأمط��ار غزي��رة لرجع 
حياتك��م اىل طبيعته��ا باخل��ري الكث��ري، 
والعمران والركة واحلياة الس��عيدة. 
َعــْل  و}َوُيْمِدْدُكــْم بَِأْمــَواٍل َوَبنـِـَن َوجَيْ
َعــْل َلُكــْم َأهْنَــارًا{.  ــاٍت َوجَيْ َلُكــْم َجنَّ
م��ن  ان��واع  وعده��م خبمس��ة  وبذل��ك 
إىل  إضاف��ة  الكب��رية  املادي��ة  النع��م 
النعم��ة املعنوي��ة وه��ي غف��ران الذن��وب 
والتطه��ري م��ن درن الكف��ر، وأم��ا النع��م 
املادي��ة فه��ي ن��زول األمط��ار املبارك��ة 
األوالد  وكث��رة  األم��وال  وكث��رة 
واحلدائ��ق املبارك��ة واألنهار اجلارية. 
فقال هلم نوح،عليه السام، مبجرد أن 
تؤمن��وا فس��يدفع عنك��م اهلل -عز وجل- 

كل ه��ذه املصائ��ب والباي��ا. 
يعطي��ان  والتق��وى  اإلمي��ان  إن 
للحي��اة البهج��ة والعم��ران يف الدني��ا 
واآلخرة، إن اهلل س��بحانه ألبسنا لباس 
ال��روح واحل��واس  احلي��اة ووه��ب لن��ا 
واحلرك��ة وه��و تع��اىل معن��ا يف كل 
م��كان ويهدين��ا ل��كل خط��وة ويش��ملنا 

بلطف��ه وعنايت��ه، يق��ول تع��اىل: 
ــوا  ــَرى آَمنُ ــَل اْلُق ــْو َأنَّ َأْه }َوَل
َبــَرَكاٍت  َعَلْيِهــْم  َلَفَتْحنَــا  َقــْوا  َواتَّ
ــوا  ُب ــْن َكذَّ ــاَمِء َواألَْرِض َوَلِك ــْن السَّ ِم
َفَأَخْذَناُهــْم بِــاَم َكاُنــوا َيْكِســُبوَن{ 
)س��ورة األع��راف /9(، وكما يف كام 
يف  الس��ام،  املؤمنن،علي��ه  ألم��ري 
نه��ج الباغ��ة: »إن أفض��ل م��ا توس��ل ب��ه 
وتع��اىل،  س��بحانه  اهلل  إىل  املتوس��لون 
اإلميان به وبرس��له فإنه ذروة اإلسام 
فط��رة  فإنه��ا  اإلخ��اص  وكلم��ة 

وإقام��ة الص��اة فإنه��ا املل��ة«.)2(
بينم��ا عدم اإلحس��اس باملس��ؤولية 
واخل��روج ع��ن ج��ادة الص��واب وجتاه��ل 
القي��م األخاقية، تؤدي اىل االحنراف 
 - اهلل  مس��ح  ال   - اإلمي��ان  ج��ادة  ع��ن 
وه��ذه األمور الي تس��بب فقدان وحدة 
اجملتم��ع فيص��ل إىل طري��ق الس��قوط 
واهل��اك ل��ذا جي��ب علين��ا أن نتوج��ه 
لاستغفار وترك املعاصي الذي يبعث 
عل��ى إص��اح املعيش��ة وازدي��اد ال��رزق، 
علي،علي��ه  اإلم��ام  حدي��ث  يف  كم��ا 
جتل��ب  االس��تغفار  »أكث��ر  الس��ام، 
ال��رزق«. )3(، ه��ذا كل��ه يأت��ي م��ن خال 
اس��تثمار الف��رص االهلي��ة متمثل��ة يف 
املناس��بات الديني��ة ال��ي أوصان��ا فيه��ا 

بعدي��د  الس��ام،  البي��ت، عليه��م  أه��ل 
االعم��ال العبادي��ة م��ن صل��وات وصي��ام 
وتس��بيح أذكار اخ��رى، وم��ن أعظ��م 
ه��ذه الف��رص األش��هر الثاث��ة، رج��ب 
ورمض��ان  املعظ��م،  وش��عبان  املرج��ب، 
املب��ارك، فه��ي متث��ل فرص��ًا عظيم��ة 
لاس��تغفار واإلنابة إىل اهلل - س��بحانه 

- بألس��نتنا وقلوبن��ا وجوارحن��ا. 
يضم��ن  االس��تغفار  إن  ث��م 
لإلنس��ان املس��تقبل املش��رق يف حيات��ه 
الدني��ا، والراح��ة يف األم��ان م��ن العذاب 
}َوَأْن  تع��اىل:  يق��ول  اآلخ��رة.  يف 
ُكــْم ُثــمَّ ُتوُبــوا إَِلْيــِه  اْســَتْغِفُروا َربَّ
َأَجــٍل  إىَِل  َحَســنًا  َمَتاعــًا  ُيَمتِّْعُكــْم 
ى َوُيــْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضــٍل َفْضَلــُه  ُمَســمًّ
َعَلْيُكــْم  َأَخــاُف  َفــإيِنِّ  ــْوا  َتَولَّ َوإِْن 
َعــَذاَب َيــْوٍم َكبـِـرٍي{. )س��ورة ه��ود /3(

ناح��ظ أن التوب��ة ذك��رت بع��د 
أو  املغف��رة  تطلب��وا  ب��أن  االس��تغفار، 
جتعلوه��ا غرضك��م فتصلوا إىل املبتغى 
وه��و املغف��رة م��ن اهلل وال ين��ال ه��ذه 
املغف��رة إال بع��د التوب��ة النصوح��ة، و 
االس��تغفار أع��م م��ن التوب��ة، وهو طلب 
املغفرة من اهلل تعاىل بالدعاء أو غريها 
م��ن االعمال العبادي��ة، أما التوبة فإنها 
الندم على الفعل القبيح أو العزم على 
أن ال يع��ود إىل مث��ل ذل��ك أو اإلخ��ال 
بواج��ب م��ا م��ع اإلحس��اس بالن��دم عل��ى 

م��ا فعله.
إن االلت��زام بش��روط االس��تغفار، 
املرج��وة، وه��ي  النتيج��ة  لن��ا  يضم��ن 
كس��ب مرض��اة اهلل - تع��اىل- أهمه��ا 
القبي��ح،  الفع��ل  عل��ى  اإلص��رار  ع��دم 
الق��رآن  جن��د  ل��ذا  النص��وح،  والتوب��ة 
الكري��م يوجه الس��ؤال الصري��ح: }َأَفال 
َواهللَُّ  َوَيْســَتْغِفُروَنُه  اهللَِّ  إىَِل  َيُتوُبــوَن 
ــٌم{، )س��ورة املائ��دة/ 74(،  ــوٌر َرِحي َغُف
املداوم��ة  تك��ون  الاحق��ة  واملرحل��ة 
عل��ى االعم��ال الصاحل��ة ال��ي تص��ل 
بصاحبه��ا اىل مرحل��ة اهلدى احلقيقي 
ال املزي��ف كم��ا يف ق��ول الب��اري ع��ز 
وج��ل: }إاِلَّ َمــْن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل 
ــَة َوال  ــَك َيْدُخُلــوَن اجْلَنَّ َصاحِلــًا َفُأْوَلِئ
ُيْظَلُمــوَن َشــْيئًا{ )س��ورة مري��م/ )60 ( 

---------------
)1( الكايف/ )431/2(

)2( هنج البالغة اخلطبّة/110
)3( تفســري نــور الثقلــن /ج5/
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 االستغفار، 
شعور داخلي 
عند اإلنسان 

بالندم على فعل 
املعاصي وعدم 

العودة إليها 
واتخاذ القرار 

الصارم برتكها  

االستغفار يضمن الخير.. 
قوم »نوح« مثااًل



مجتمع

القناع��ة ، وذك��رت ل��ه حديث��ًا لإلم��ام 
علي ،عليه السام، يقول فيه: »السعيد 
م��ن اس��تهان باملفق��ود« فان��رى قائ��ًا: 

»م��اذا ت��راه يع��ي اإلم��ام م��ن ذل��ك«؟!
قل��ت: يقص��د؛ أن م��ن يرض��ى مب��ا 
لديه، ويقنع مبا عنده، يعيش السعادة. 
بينم��ا ال��ذي يبح��ث ع��ن املفق��ود، ل��ن 
يظف��ر بالس��عادة، إذ كل م��ا حيص��ل 
علي��ه يصب��ح موج��وداً، وه��و يبح��ث عن 
املفق��ود. وم��ن مل ي��رض مب��ا ق��د حص��ل 
علي��ه، فل��ن يرض��ى مبا يري��د احلصول 
عليه ،إذا حتقق له ذلك .فأخذ يتمشى 
يف الغرفة وهو يكرر مع نفسه كلمة 
اإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس��ام، ث��م التف��ت 

إلين��ا وقال: »هذه ضالي«.
وفيم��ا بع��د مل نس��مع من��ه ش��كاية 
عن أوضاعه، وال تذمراً من شيء. وقد 
أخرني أن حياته تبدلت متامًا منذ أن 
قرر أن يس��تهن باملفقود، كما أخرنا 
أن��ه عل��ق ه��ذه اجلمل��ة يف غرف��ة نوم��ه 

ويف مكتبه، وس��يارته.

* بني القناعة والبحث 
عن األفضل

حق��ًا إن الس��عادة تك��ون يف أحي��ان 
للقناع��ة  الذهني��ة  احلال��ة  كث��رية، 
فه��ي تب��دأ- كم��ا يق��ول املث��ل- حي��ث 
ينته��ي الطم��ع، فإذا مل حيالفك احلظ 
للتمت��ع مبا لي��س عندك فمن األفضل 
أن تتمتع مبا عندك، بدل أن تعيش يف 

غ��ّم م��ا ال متلك.
لي��س احلص��ول   وبالطب��ع فإن��ه 
على الكثري من األش��ياء خطأ أو مضراً 
يف حد ذاته، ولكن الرغبة يف احلصول 
عل��ى املزي��د ال ميك��ن إش��باعها، وكلم��ا 
أبقيت على ش��عورك بأن املزيد أفضل، 
كلم��ا فق��دت الش��عور بالرض��ا عم��ا يف 
يدي��ك، إنن��ا مبج��رد أن حنص��ل عل��ى 
ش��يء م��ا، أو حنق��ق هدف��ًا م��ا، فإنن��ا 
مباش��رة ننتق��ل إىل األم��ر ال��ذي يلي��ه، 
وي��ؤدي ذلك إىل القض��اء على تقديرنا 
للحي��اة وللعدي��د م��ن النعم ال��ي حبانا 
بها اهلل . والطريقة الوحيدة للتخلص 
م��ن ه��ذه الرغب��ة تكم��ن يف أن تقن��ع 
نفس��ك، أن األكث��ر لي��س دائم��ًا ه��و 
األفضل، وأن املش��كلة ال تكمن يف ما ال 
متتل��ك، ولك��ن يف توقعات��ك للحص��ول 
ت��ود أن تك��ون  املزي��د .ولك��ن إن  عل��ى 
راضيًا عما متلك ال يعي أنه ال ميكنك 
وال ينبغ��ي ل��ك أن ترغ��ب يف احلص��ول 

عل��ى أكث��ر مم��ا متتل��ك حالي��ًا، ب��ل يف 
االعتق��اد ب��أن س��عادتك ليس��ت متوقفة 
ال  مم��ا  أكث��ر  عل��ى  احلص��ول  عل��ى 
متل��ك. وميكن��ك أن تش��عر بالس��عادة 
تركيزه��ا  يصب��ح  ب��أن  متل��ك  مب��ا 
احلاض��رة،  اللحظ��ة  جت��اه  موجه��ًا 
ولي��س باإلف��راط يف الركي��ز عل��ى 
فم��ع  علي��ه،  احلص��ول  يف  ترغ��ب  م��ا 
انش��غال عقل��ك بأف��كار م��ا ق��د جيع��ل 
حيات��ك أفض��ل، ذك��ر نفس��ك برف��ق 
أن��ك ل��و حت��ى حصل��ت عل��ى م��ا تظ��ن 
أن��ك تري��د، فل��ن يزي��د رض��اك ق��در 
النفس��ية  احلال��ة  نف��س  ألن  أمنل��ة، 
ال��ي ترغ��ب يف احلص��ول عل��ى املزي��د 
م��ن الوق��ت احلاض��ر، س��وف ترغ��ب يف 
احلصول على املزيد يف املس��تقبل. ضع 
تقدي��راً جدي��داً لألش��ياء ال��ي حب��اك 
اهلل به��ا حت��ى اآلن، أنظ��ر حليات��ك م��ن 
منظ��ور جدي��د، كم��ا ل��و كن��ت تنظ��ر 
إليه��ا للم��رة األوىل، وم��ع وضعك هلذا 
اإلدراك اجلدي��د، س��تجد أن��ه عندم��ا 
متتلك شيئًا أو حتقق إجنازاً جديداً يف 
حيات��ك ف��إن مس��توى تقدي��رك س��وف 
يزداد. ومن املقاييس املمتازة للس��عادة، 
حس��اب الف��رق ب��ن م��ا متل��ك فع��ًا وما 
تقض��ي  فق��د  امتاك��ه.  يف  ترغ��ب 
احلص��ول  يف  ترغ��ب  وأن��ت  حيات��ك 
عل��ى املزي��د، بينم��ا مبق��دورك أن تقرر 
احلص��ول  يف  ترغ��ب  أن��ك  وع��ي  ع��ن 
على أش��ياء أقل . فهذه الطريقة أس��هل 

وأكث��ر إش��باعًا إىل أبع��د احل��دود. 

* استفد مما عندك 
يب��دو أنن��ا مهم��ا فعلن��ا أو متلكن��ا 
أو وصلن��ا مرحل��ة م��ن العل��م واملنزل��ة 
االجتماعية، يبدو أننا ال نكتفي بذلك 
أب��داً. ولك��ي نتغل��ب عل��ى ه��ذه الع��ادة، 
فاب��د أن نقن��ع انفس��نا أن الكث��ري م��ن 
إن��ك عندم��ا  أفض��ل.  لي��س  أي ش��يء 
تتعل��م الرض��ا والقناع��ة فه��ذا ال يع��ي 
أن��ه ال جي��وز ل��ك أن ترغ��ب يف املزي��د، 
وميكن��ك أن تصب��ح س��عيداً مب��ا متل��ك 
بأن تعيش حلظتك وتركز اهتمامك 
عل��ى م��ا متل��ك ،وعندم��ا تط��رأ علي��ك 
األف��كار ال��ي تق��ول: ل��و حصل��ت عل��ى 
املزي��د فه��ذا جيع��ل حيات��ك أفض��ل، هنا 
ذك��ر نفس��ك أن��ك حت��ى ل��و حصل��ت 
إلي��ه،  حباج��ة  أن��ك  تعتق��د  م��ا  عل��ى 
القاع��دة  نف��س  ألن  أب��داً،  تش��بع  ل��ن 
س��تنطبق عليك، وهي من يريد أكثر 

اآلن س��وف يري��د أكث��ر بع��د ذل��ك.
أع��د تقري��ر النع��م احلالي��ة ال��ي 
تنع��م به��ا، أنظ��ر إىل حيات��ك جم��دداً، 
ل��و كن��ت تفع��ل ذل��ك للم��رة  كم��ا 
ه��ذا  لدي��ك  ينم��و  وعندم��ا  األوىل. 
الوع��ي، فإن��ك س��تجد أن��ه بينم��ا تدخ��ل 
ه��ذه املمتل��كات اجلدي��دة أو النجاح��ات 
تقدي��رك  ف��إن مس��توى  إىل حيات��ك، 

أيض��ًا س��وف يرتف��ع.
يق��ول »دي��ل كارنيج��ي«: »أع��رف 
هارول��د أب��وت من��ذ س��نوات، يعي��ش يف 
ش��ارع س��اوث ماديس��ون رق��م 820، وق��د 
ي��وم،  ذات  يف  معه��دي.  مدي��ر  كان 
التقين��ا يف كنس��اس س��يي، فأوصلي 
إىل مزرع��ي يف مدين��ة ُبلت��ون، بوالي��ة 
س��ألته:  الطري��ق  وخ��ال  ميس��وري، 
والكآب��ة،  القل��ق  يتجن��ب  كي��ف 
فأخرن��ي قص��ة ل��ن أنس��اها أب��داً. ق��ال 
ل��ي: كن��ت دائ��م القل��ق، لك��ن يف أح��د 
كن��ت   ،1934 ع��ام  م��ن  الربي��ع  أي��ام 
أمتش��ى يف ش��ارع، دورت��ي الغرب��ي، يف 
وب��ي س��يي، ح��ن رأي��ت منظ��راً أزال 
ع��ي القل��ق. ح��دث ذل��ك خ��ال عش��ر 
ث��واٍن، لك��ن خ��ال العش��ر الثوان��ي هذه، 
مم��ا  أكث��ر  أعي��ش  كي��ف  تعلم��ت 
تعلمت��ه يف العش��ر الس��نوات الس��ابقة. 
خم��زن  أدي��ر  كن��ت  س��نتن،  فمن��ذ 
بقال��ة يف وب��ي س��يي، مل أخس��ر مجي��ع 
مدخرات��ي فق��ط، ب��ل غرق��ت يف دي��ون 
تتطل��ب م��ي س��بع س��نوات للتخل��ص 
منه��ا، وق��د أقف��ل خمزن��ي وذهب��ت إىل 
بن��ك التج��ار والصناعي��ن الس��تدانة 
امل��ال ال��كايف النتقال��ي إىل كنس��اس 

س��يي للبح��ث ع��ن عم��ل.
كن��ت أس��ري كالرج��ل امله��زوم، 
وق��د فق��دت ثق��ي وش��جاعي. وفج��أة 
رأي��ت رج��ًا وق��د ب��رت قدم��اه. كان 
عل��ى  يرتك��ز  مقع��د  عل��ى  جيل��س 
عجات، ويزحف يف الش��ارع مبساعدة 
قط��ع م��ن اخلش��ب يبثه��ا يف كل ي��د. 
الش��ارع  ع��ر  بعدم��ا  ب��ه  التقي��ت 
وبدأ يرفع نفسه ليصل إىل الرصيف، 
وفيم��ا ه��و يفع��ل ذل��ك، التقي��ت عين��اه 
بعي��ي، فابتس��م ل��ي ابتس��امة عريض��ة 
قائ��ًا: صب��اح اخل��ري ي��ا س��ّيد، صب��اح 
مجي��ل ألي��س كذلك؟ وفيما أنا واقف 
أنظ��ر إلي��ه، عرف��ت ك��م أن��ا غ��ي. فأن��ا 
أملك ساقن، وأستطيع السري، شعرت 
باخلج��ل م��ن نفس��ي، وقلت يف نفس��ي: 
إذا كان ه��و س��عيداً ومرح��ًا وواثقًا من 
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* إعداد / مرتىض املوسوي
حلظ��ات  م��ن  حلظ��ة  كل  يف 
حياتن��ا ميدن��ا اهلل بإم��دادات م��ن نعم��ه 
ورمحت��ه دون انقط��اع، لي��ًا و نه��اراً. 
و  الش��دة  يف  الن��وم.  ويف  اليقظ��ة  يف 
الرخ��اء. ول��و أردن��ا أن حنص��ي ج��زءاً 
م��ن ه��ذه النع��م العظيم��ة مل��ا اس��تطعنا 
ذل��ك أب��دا، ففي داخل أجس��ادنا املاين 
م��ن اخلاي��ا، مت��وت وحتي��ا وتتج��دد 
دون ارادتن��ا ومعرف��ة من��ا، وه��ي تعم��ل 
خلدمتن��ا لي��ل نه��ار. كم��ا أوجدن��ا اهلل 
يف هذه احلياة كرمًا منه وفضًا، من 

دون أن يك��ون لن��ا عل��م بذل��ك. 
نس��ري  ان  أج��ل  م��ن  ذل��ك،  كل 
يف طري��ق الس��عادة والتكام��ل يف ه��ذه 
احلي��اة م��ن خ��ال مواجه��ة التحدي��ات 
واملش��اكل  احل��روب  يف  املتمثل��ة 
يك��ون  الطري��ق  ه��ذا  يف  واالزم��ات. 
احمل��ك مل��ن يثب��ت جدارت��ه، وم��ن يتعث��ر 
والي��أس.  االحب��اط  بس��بب  ويراج��ع 
بينما ناحظ علماء النفس واالجتماع 
يدعون��ا ألن نتمتع مبا عندنا، ونرضى 

مب��ا قس��مه اهلل، وأن ال نك��ون من الذين 
يبحث��ون دائمًا عما ال ميلكون، فقائمة 
األش��ياء ال��ي ال متلكه��ا طويل��ة ج��داً. 
فمهم��ا امتلك��ت م��ن متطلب��ات احلي��اة 
وم��ن أم��اك وأم��وال، ومهم��ا ص��رت 
زعيمه��ا أو مل��ك املل��وك، ف��إن القائم��ة 

تبق��ى كم��ا ه��ي، وال تتغ��ري كث��رياً.
ولرمبا تقول: 

امل��ال،  بع��ض  عل��ى  حصل��ُت  إذا 
الق��وة،  وبع����ض  الوجاه��ة،  وبع�������ض 
األوالد.  وبع��ض  اجلم��ال،  وبع���������ض 
فس��وف اكتف��ي بذل��ك وأعت��ر نفس��ي 

س��عيداً وال أحب��ث ع��ن املزي��د. 
الكث��ري،  متل��ك  اآلن  أن��ك  غ��ري 
تعت��ر  وال  بذل��ك،  تكتف��ي  ال  فلم��اذا 
نفس��ك س��عيداً، بينم��ا تس��تعرض م��ع 
نفس��ك األش��ياء ال��ي ال متلكه��ا، وت��زرع 

يف نفس��ك الكآب��ة بس��بب ذل��ك 
النع��م  تق��ول: »يف  رواي��ة  هنال��ك 
انظ��روا إىل م��ن حتتك��م، ويف املصائ��ب 

انظ��روا إىل م��ن ه��و فوقك��م«.
الطبيع��ي  الطري��ق  ه��و  ه��ذا 
ملواجه��ة االزمات واملنّغصات يف حياتنا، 

وم��ا أكثره��ا.. فب��داًل م��ن الت��ّرم م��ن 
الواق��ع الس��يئ، والتوق��ع ان يتغ��ري كل 
ش��يء دفع��ة واح��دة، علين��ا اس��تذكار 
م��ا عندن��ا، رمب��ا يك��ون ذل��ك منطلق��ًا 

االفض��ل.  لتحقي��ق 
يق��ول اإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس��ام: 
»س��عادة امل��رء يف القناع��ة والرض��ا« ألن 
الس��عادة تنب��ع من قدرتن��ا على التكيف 
م��ع أوضاعن��ا، وظروفن��ا، والتمت��ع مب��ا 

تنب��ع م��ن اجمله��ول ال��ذي ل��ن يأتي.
كان ل��ي صدي��ق ميتل��ك م��ن املال 
واجلم��ال واملنص��ب م��ا كان يغبط��ه 
كان  ذل��ك  م��ع  ولكن��ه   ، أصدق��اؤه 
تعيس��ًا ال يفت��أ يش��تكي م��ن أوضاع��ه، 
ومش��كلته كان��ت تتلخ��ص يف أن��ه مل 
يك��ن قنوع��ًا مب��ا عن��ده ،فلم يتمت��ع أبداً 
مب��ا كان حت��ت يديه.. وكان- لذلك- 
ش��ديد التوت��ر، غ��ري أن��ه كان جيه��ل 
الس��بب احلقيق��ي وراء حالته النفس��ية 
املردي��ة، وغالب��ًا م��ا كان ينس��بها إىل 

عوام��ل الوراث��ة. 
مع��ه  نتج��اذب  كن��ا  ي��وم  وذات 
أط��راف احلدي��ث، فتحدث��ت ل��ه ع��ن 

 عندما 
تتعلم الرضا 

والقناعة فهذا ال 
يعني أنه ال يجوز 
لك أن ترغب يف 
املزيد، وميكنك 

أن تصبح سعيدًا 
مبا متلك بأن 

تعيش حلظتك 

 يقول 
اإلمام علي ،عليه 
السالم: »سعادة 

املرء يف 
القناعة والرضا« 

ألن السعادة 
تنبع من قدرتنا 

على التكيف 
مع أوضاعنا، 

وظروفنا  
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تحقيق سعادة كبيرة



* قاسم مظلوم
جــزء كبــري مــن احلضــارة الســائدة اليــوم مبنيــة عــى 
ــن  ــات ب ــرش املعلوم ــال ون ــا االتص ــع لتكنلوجي ــدم الري التق
ــدي  ــوم يف أي ــت الي ــا بات ــذه التكنلوجي ــامل. ه ــاء الع ــف انح خمتل
ــا، مل  ــدون عليه ــة حيس ــام فرص ــم ام ــا جعله ــذا م ــباب، وه الش
يكــن حيلمــون هبــا. لــذا جتــد الشــاب العراقــي وغــريه يف البــالد 
ــى  ــه ع ــس بقدرت ــداد بالنف ــر واالعت ــعر بالفخ ــالمية، يش االس
إبــداء رأيــه بحريــة مطلقــة وتقديــم مــا عنــده، ويف نفــس الوقــت 
ــن  ــك ضم ــات، وذل ــن املعلوم ــده م ــا يري ــى كل م ــول ع احلص
ــد أن الــذي حيصــل هــو حــرص  ــة »عــامل بــال حــدود«.. بي حال
ــم  ــام األه ــن، بين ــذات واآلخري ــاء ال ــى إرض ــباب ع ــض الش بع
واألوىل، رضــا اهلل عــّز وجــل، والعمــل يف طريــق بنــاء املجتمــع 

ــالم.  ــا االس ــرّش هب ــي ب ــانية الت ــارة االنس واحلض
حديثنــا عــن أبــرز وأكــر نافــذة عــى »معلومــات بــال 
حــدود« وهــي موقــع »فيســبوك«، الــذي يعلنــون  عنــه يف 

الغــرب عــى أنــه وســيلة للتواصــل االجتامعــي. 
هــذا املوقــع مــع مــا يقدمــه للفــرد  مــن حريــة لطــرح األفكار 
ــة  ــم الفكري ــم و آرائه ــول يف خواطره ــا جي ــن كل م ــري ع والتعب
والثقافيــة والسياســية، فانــه حيتمــل مســارين متناقضــن يف 
االســتخدام العمــي، فإضافــة اىل مــا مــّر مــن الفوائــد املعلوماتيــة 
واحيانــًا املعرفيــة، إال ان املالحــظ اســتخدامه مــن قبــل البعــض 

ــه كمصــدر معــريف وثقــايف.  ــة واالعتــامد علي بطريقــة خاطئ
صحيــح؛ أن املواضيــع واالفــكار املطروحــة مــن خــالل هــذا 
ــرح  ــة الط ــلوب، و مجالي ــاقة االس ــاز برش ــي، متت ــع التواص املوق
واختصــار املعلومــة، والتــذوق يف اختيــار الصــور املثــرية وايضــًا 
ــة  ــة املعلوم ــاوز حقيق ــريه ال يتج ــذا وغ ــو، كل ه ــع الفيدي مقاط
ــكل  ــع ل ــورة، فاملتاب ــيلة املتط ــذه الوس ــة يف ه ــة واخلاطف الريع
هــذا التنــوع املعلومــايت واالثــارات املحزنــة واملفرحــة، ســيتحول 
ــوب  ــاز احلاس ــه جه ــور مغادرت ــرى ف ــات اخ ــا اىل اهتامم عنه
ــك  ــن كل ذل ــر م ــي..! واألخط ــار الكهربائ ــاع التي ــام انقط او رب
ــن  ــديد- م ــف الش ــبابنا - ولألس ــض ش ــن بع ــه م ــا نالحظ م
ــن دون  ــع، م ــذا املوق ــالل ه ــن خ ــة م ــراءة املعلوم ــم بق اكتفائه
التحقــق منهــا والتمعــن فيهــا، فهــم يفضلــون املعلومــة الريعــة 
واملجانيــة التــي ال تكلفهــم شــيئًا، فبــدالً مــن أن يكونــوا باحثــن 
وحمققــن، خصوصــًا اذا كان املوضــوع عقائديــًا او تأرخييــًا، 
يتحولــون اىل متلقــن ُيمــى عليهــم كل يشء. بينــام املؤمــن جديــٌر 

بــان يكــون كــام حــدده أهــل البيــت، عليهــم الســالم، 
مــن صفــاة منهــا أن يكــون »كيســًا فطنــًا«، حساســًا إزاء 

كل مــا يقــال وُينــرش، او يشــك بوجــود فركــة يف الــكالم 
ــورة. او الص

عكــس هــذه احلالــة نجدهــا يف الكلمــة املكتوبــة يف كتــاب 
ــة اىل احتوائهــا عــى املعلومــة،  ــة مطبوعــة، فهــي اضاف او مقال

تقــدم املعرفــة والثقافــة والفكــر، وال تغــادر صاحبــه اذا كان وفيــًا 
ومواظبــًا عــى املطالعــة. ان الكتــاب او املقالــة يف املجلــة وغريهــا 
مــن املطبوعــات، لربــام تبقــى فــرة طويلــة، يســتفيد منهــا 
ــال القادمــة،  ــًا لألجي ــًا ثقافي الصغــري والكبــري، ثــم يتحــول تراث
ــت  ــون الوق ــن يرف ــن الذي ــد م ــا ال نري ــه. وهن ــون علي يّطلع
ــتغناء  ــل االس ــكل ارسع وأدق وامج ــة بش ــرش املعلوم ــري يف ن الكث
ــام  عــن »فيســبوك« او غــريه مــن وســائل االتصــال الريعــة، إن
جيتهــدون باحلــرص عــى اســتثامر هــذه الوســيلة لطــرح أفــكار 
ــي  ــاكل الت ــج املش ــع وتعال ــس أرض الواق ــة تالم ــة و واقعي قوي
يعيشــه املجمتــع مــع تقديــم احللــول والبدائــل، ذلــك بأســلوب 
ــال او اي  ــب املق ــون كات ــك يك ــذاب. وبذل ــرح ج ــد وط جي
موضــوع آخــر، قــد أحــرز أجريــن؛ أجــر الدنيــا وأجــر اآلخــرة، 
عندمــا يــأيت شــخص ويقــرأ هــذه املقالــة او هــذا الكتــاب، وكثريًا 
مــا أكــد النبــي األكــرم حممــد، صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، بــأن 
يكــون االنســان مؤثــرًا يف جمتمعــه متفكــرًا طالبــًا للعلــم حتــى ال 
يمــوت فُينســى، وقــد ورد عنــه، صــى اهلل عليــه وآلــه، قــال: »إذا 
مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــالث: صدقــًة جاريــة، او 

ــالل  ــن خ ــه«، وم ــو ل ــح يدع ــد صال ــه، او ول ــع ب ــم ينتف عل
ــت،  ــل البي ــول وأه ــد الرس ــة يري ــث الرشيف ــذه األحادي ه

عليهــم الســالم، أن يرشــدونا اىل طريــق احلــق والرشــاد.
ــايف  ــري والثق ــزو الفك ــددون بالغ ــوم مه ــن الي نح

مــــــن اخلــارج، لكــي ينــرشوا الفكــر الغــريب يف 
وحــدة  تفكيــك  أجــل  مــن  املســلمن  اوســاط 

املســلمن، لــذا جيــب أن نكــون عــى حــذر ويقــن 
بــأن كل هــذه الوســائل والتطبيقــات الذكيــة 

معرضــة  النقالــة،  اهلواتــف  يف  املوجــودة 
لالخــراق واملتابعــة بــكل ســهولة مــن قبــل 

الذيــن صنعوهــا، وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل 
علينــا  يوجــب  ممــا  علينــا،  خطــورة 

احلــذر مــن التأثــر باألفــكار والثقافــات 
الوافــدة.

»فيسبوك« فتح نافذة 
المعلومات وغلق باب المعرفة

مجتمع

نفسه، برغم من أنه فقد ساقيه فكيف 
جي��ب أن أك��ون أن��ا بوج��ود س��اقي؟

ق��د  وكن��ت  باالرتي��اح،  ش��عرت 
دوالر  مئ��ة  مبل��غ  أس��تلف  أن  ق��ررت 
ل��دي  فأصبح��ت  البن��ك،  م��ن  فق��ط 
مائت��ن.  لطل��ب  الكافي��ة  الش��جاعة 
وكن��ت أت��ردد أق��ول إن��ي ذاه��ب إىل 
كنس��اس س��يي ألح��اول العث��ور عل��ى 

العم��ل. 
لك��ي اآلن أعل��ن بثق��ة أن��ي أري��د 
الذهاب إىل كنساس سيي للحصول 
عل��ى عم��ل، فحصل��ت عل��ى الق��رض 
وحصل��ت على العم��ل، ويومها ألصقت 
ه��ذه الكلم��ات على امل��رآة حيث ميكني 
أش��عر  »كن��ت  صب��اح:  كل  قراءته��ا 
بالكآب��ة ألن ال ح��ذاء ل��ي، حت��ى التقيت 

يف الش��ارع برج��ل ال س��اقن لدي��ه«
ويضي��ف كارنيجي: »س��ألت مرة 
إدي ريكنباك��ر، م��ا ه��و أحس��ن درس 
تعلمه من خال بقائه واحداً وعشرين 
يومًا يف قارب النجاة مع رفاقه، تائهن 
بي��أس يف احمليط الباس��يفيكي؟ فقال: 
إن أك��ر درس تعلمت��ه م��ن تل��ك 
التجرب��ة، أن��ه جي��ب أن ال تتذم��ر أو 
تش��عر بالتعاس��ة إن كان لدي��ك امل��اء 

والطع��ام ال��كايف.
وتس������������أل  اآلن  تتوق��������ف  ال  مل 
نفس��ك:« مل��اذا أن��ا قل��ق؟ وم��ا ه��ي أس��باب 
ش��عوري بالكآب��ة«؟ رمب��ا تكتش��ف أن 

األم��ر غ��ري مه��م وس��خيف.
م��ن  باملئ��ة  تس��عن  حوال��ي  إن 

األش��ياء يف حياتن��ا صحيح��ة، وحوال��ي 
عش��رة باملئ��ة منه��ا خط��أ. ف��إن أردن��ا 
أن نك��ون س��عداء ف��إن كل م��ا علين��ا 
باملئ��ة  التس��عن  عل��ى  الركي��ز  ه��و 
باملئ��ة  العش��رة  وجتاه��ل  الصحيح��ة 
ونت��أمل  نقل��ق  أن  أردن��ا  وإن  اخلط��أ، 
ونصاب بقرحة املعدة فما علينا س��وى 
الركي��ز عل��ى العش��رة باملئ��ة اخلط��أ 
وجتاه��ل التس��عن باملئ��ة الصحيح��ة.

* »فّكر واشكر«
إن كل������������مي »فّك��ر واش���������كر« 
مكتوبتان منذ القدم، وقد دعت إليهما 
كل األدي��ان الس��ماوية الكرمي��ة. فك��ر 
جبمي��ع م��ا جي��ب أن نك��ون ممتن��ن له، 

وأش��كر اهلل عل��ى هبات��ه وعطاي��اه.
ِذيَن  َــا الَّ يق��ول اهلل تع��اىل: }َيــا َأهيُّ
آَمنُــوا ُكُلــوا ِمــْن َطيَِّبــاِت َمــا َرَزْقنَاُكْم 

َواْشــُكُروا هللَِِّ{. )س��ورة البق��رة /172(
ميكننا اإلس��تفادة م��ن هذه اآليات 
وه��ذا الدس��تور العظي��م، وان اهلل يعل��م 
م��ا حيي��ط باإلنس��ان، ولكن ه��ل مجيعًا 
نق��در ذل��ك اجل��واب: كا البع��ض م��ن 

يق��در ويتع��ظ والبعض كا.
ألن��ك  اهلل  تش��كر  أن��ك  تص��ور 
وأن  األطب��اق،  تغس��ل  أن  تس��تطيع 
ت��رى العصف��ور يط��ري ع��ر كل م��كان 
، جي��ب أن خنج��ل م��ن أنفس��نا، طيل��ة 
األي��ام والس��نوات كن��ا نعي��ش يف جن��ة 
من اجلمال، لكننا مل نستطيع أن نرى 

ذل��ك او، نتمت��ع مب��ا حولن��ا. 

القل��ق  ع��ن  التوق��ف  أردت  ف��إن 
والب��دء باحلي��اة، إلي��ك به��ذه القاع��دة:

* عدد نعمك، وليس متاعبك!
س��عادة  »م��ن  احلدي��ث:  يق��ول 
مب��ا  ورض��اه  اهلل،  اس��تخارته  آدم  اب��ن 
قض��ى اهلل، وم��ن ش��قوة اب��ن آدم ترك��ه 
اس��تخارة اهلل وس��خطه مبا قضى اهلل«. 

:ج77ص159(.  االن��وار  )حب��ار 
م��ن هن��ا؛ ميكنن��ا متل��س بصي��ص 
أمل وس��ط االجواء احلالكة، املش��حونة 
باالزم��ات واملش��اكل، الس��يما يف بل��د 
مثل العراق، حيث يتشابك فيها األمي 
واخلدمات��ي والسياس��ي واالقتص��ادي..

 وبام��كان امل��رء اس��تبدال احلال��ة 
عندم��ا  اجيابي��ة،  باخ��رى  الس��لبية 
ينظ��ر اىل »نصف الكأس اململوء« كما 
املوج��ودة  الس��لبيات  ويتج��اوز  ُيق��ال، 
متطلع��ًا اىل آف��اق املرحل��ة واالس��تفادة 
م��ا امك��ن م��ن الف��رص املتاح��ة يف الي��د، 
حي��ث ف��رص التق��دم والس��عادة ال تعد، 
املي��اه  الوف��رية يف  النع��م اإلهلي��ة  م��ن 
واالرض اخلصب��ة والنس��مة املتزاي��دة، 
واملع��ادن والث��روات الطبيعي��ة، يض��اف 
واإلرث  االس��راتيجي  املوق��ع  اليه��ا 

الدي��ي والعم��ق احلض��اري.
-------------

ــف  ــاب: »كي ــن كت ــس م * مقتب
تتمتــع بحياتــك وتعيــش ســعيدًا« 
هــادي  الســيد  اهلل  آيــة  لســامحة 

املــدريس

 كلمتي »فّكر 
واشكر« مكتوبتان 

منذ القدم، وقد 
دعت إليهما كل 

األديان السماوية 
الكرمية. فكر 

بجميع ما يجب أن 
نكون ممتنون له، 

وأشكر اهلل على 
هباته وعطاياه 
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والتط��ور التكنولوج��ي يف ب��اد الغ��رب، 
أح��د احملف��زات للهج��رة ل��دى االطب��اء 
واملهندس��ن وس��ائر الكف��اءات العلمية، 
لك��ن ه��ذا الع��ذر او الس��بب تنّح��ى أم��ام 
الظ��روف  بضغ��ط  جدي��دة  اس��باب 
الكث��ري  يفض��ل  حي��ث  واملس��تجدات، 
الس��يما خ��ال الس��نوات ال��ي س��بقت 
االطاح��ة بنظ��ام ص��دام، باهلج��رة اىل 
ال��دول العربي��ة مث��ل االردن او اليم��ن 
او س��وريا او قط��ر، لئ��ا يث��ري ش��بهة 
الس��لطات االمني��ة بانه يزيد من وطأة 
عل��ى  املفروض��ة  الدولي��ة  الضغ��وط 
نظ��ام ص��دام، كم��ا يضي��ف مشات��ة 
أخ��رى م��ن الع��امل عل��ى ص��دام وافعاله 

اهلدام��ة. 
إذن، نفه��م ان االس��باب واضح��ة 
هلج��رة العق��ول والكف��اءات العراقي��ة 
اىل اخل��ارج، فهنال��ك االس��باب االمني��ة 
 - االقتصادي��ة  وايض��ًا  والسياس��ية 

املعيش��ية.
يف العه��د الس��ابق كان��ت مجل��ة 
حاف��زاً  ومتث��ل  قائم��ة  االس��باب  م��ن 
ودافع��ًا قوي��ًا هلج��رة العق��ول العراقي��ة 
االمني��ة  االس��باب  وه��ي  اخل��ارج،  اىل 
فق��د  الطائفي��ة،  وحت��ى  والسياس��ية 
كان الع��امل واالختصاص��ي ماحق��ًا 
م��ن قب��ل اجه��زة الس��لطة يف هويت��ه 
الديني��ة والثقافية ويف حريته، وكان 
معروف��ًا ع��ن ص��دام حرصه على صهر 
كل الكف��اءات والق��درات يف مش��اريعه 
ومغامرات��ه اجلنوني��ة، وم��ن يرف��ض 
ف��إن مص��ريه التخوين ومع��اداة الوطن 
والش��عب و... ث��م غياه��ب الس��جون او 

االع��دام.
أم��ا الي��وم ف��ان ه��ذه االس��باب باتت 
م��ن املاض��ي، لك��ن حّلت حملها املش��كلة 
الطائفي��ة  النزاع��ات  حي��ث  االمني��ة، 
الدموي��ة ال��ي ش��هدها الع��راق خ��ال 
الس��نوات املاضي��ة ألق��ت بظاهل��ا عل��ى 
الس��احة العلمي��ة يف الب��اد، على االقل 
امل��رأة االختص��اص  أو  الرج��ل  يش��عر 
بان��ه مه��دد يف حيات��ه  االكادمي��ي  و 
عل��ى  اخل��وف  قب��ل  اس��رته  وحي��اة 
مس��تقبله امله��ي او كفاءت��ه العلمي��ة. 
ل��ذا فان��ه يفض��ل اهلج��رة للنج��اة أواًل 
اىل أي بل��د حيتضن��ه ويوف��ر ل��ه االمان 
واالطمئن��ان، وه��ذا م��ا حص��ل خ��ال 
الس��نوات ال��ي تل��ت عملي��ة االطاح��ة 
الع��راق  ش��هد  حي��ث  ص��دام،  بنظ��ام 
تصفي��ات دموي��ة لع��دد غ��ري قلي��ل م��ن 

الكف��اءات الس��يما االطب��اء منه��م.
ه��ذا اهل��روب اجلماع��ي للكف��اءات 
ومادي��ة،  علمي��ة  خس��ارة  يش��كل 
وكارث��ة ال ميك��ن تعويضه��ا يف االم��د 

القص��ري. 
هن��ا ال نس��تبعد ان ه��ذه اهلج��رة 
رمب��ا  لك��ن  عفوي��ة،  كان��ت  الكب��رية 
كان��ت وراءه��ا أي��ٍد خفية لك��ي يفرغوا 
الع��راق م��ن قدرات��ه العلمي��ة، وحتوي��ل 
البلد، من االنتاج واالبداع، اىل احلاجة 
الدائمي��ة للخ��ارج يف كل م��ا حيتاجه، 
ث��م ترك��ه يتخب��ط يف دوام��ة العن��ف 

الطائف��ي والسياس��ي. 
ال��ي  املس��تجدة  االس��باب  م��ن 
تدف��ع إىل مزي��د م��ن اهلج��رة، ع��دم 
اس��تيعاب  عل��ى  اجلامع��ات  ق��درة 
إىل  بالبع��ض  يدف��ع  مم��ا  الط��اب، 
الس��فر للخ��ارج للدراس��ة عل��ى حس��ابه 
اخل��اص، وهن��اك رمب��ا حيص��ل عل��ى 
مغري��ات للبق��اء والعم��ل هن��اك، عندما 
يلح��ظ االس��تقرار السياس��ي والوض��ع 
ان  إىل  إضاف��ة  املناس��ب،  االقتص��ادي 
هنالك من يذهب إىل الغرب للدراس��ة 
والتعلي��م، عن طريق بعث��ات حكومية، 
فيتلق��ى كث��رياً م��ن التش��جيع خ��ال 
انظ��ار  حم��ط  جيعل��ه  مم��ا  بعثت��ه 

اآلخري��ن.
وخ��ري دلي��ل يف الوق��ت احلاض��ر، 
البعثات اىل اوكرانيا واهلند وغريهما 
م��ن ال��دول، وه��ذا ام��ر جي��د ومطل��وب 
لكس��ب املزي��د م��ن اخل��رات والتج��ارب 
العلمية، لكن هل توجد هنالك متابعة 
للمس��رية العلمي��ة لطلبتن��ا وارش��ادهم 
أم��ل  س��يكونون  بأنه��م  وتذكريه��م 
الع��راق يف البناء والتطوير يف اجملاالت 
الش��ركات  عل��ى  ولي��س  كاف��ة، 
الش��ركات  رمب��ا  او  االجنبي��ة، 

اهلندي��ة..؟!  او  االوكراني��ة 

* املطلوب؛ خربات وطنية
ميك��ن  النظري��ة  الناحي��ة  م��ن 
الق��ول إن اخل��رات االجنبية تس��تطيع 
اخل��وض يف مش��اريع االعم��ار والبن��اء 
اخل��رات  ع��ن  النق��ص  تعوي��ض  و 
الوطني��ة، ولك��ن يبق��ى الف��رق كب��رياً 
ج��داً ب��ن االنطب��اع الذي حتمل��ه هاتان 
اخلرت��ان، فاخل��رة الوطني��ة والنابعة 
العام��ل  م��ن صمي��م اجملتم��ع، يك��ون 
االوق��ات،  معظ��م  يف  للعم��ل  احمل��رك 
ه��و خدم��ة البل��د وتنمي��ة مؤسس��اته 

وبإخ��اص، والس��عي احلقيق��ي لدف��ع 
عجل��ة التق��دم اىل االم��ام، أم��ا األي��ادي 
قاس��م  أي  متتل��ك  ال  فه��ي  االجنبي��ة 
مش��رك م��ع ذل��ك الش��عب، ل��ذا فانه��ا 
تفك��ر قب��ل كل ش��يء بالرب��ح وامل��ردود 
ل��ذا  االقتصادي��ة،  واملص��احل  امل��ادي 
ناح��ظ الش��ركات االجنبي��ة ترف��ض 
عل��ى  البل��د  ابن��اء  م��ن  عي��ون  وج��ود 
عمله��ا ومش��اريعها حت��ى ال يكتس��بوا 
اخل��رة ويتحول��وا اىل منافس��ن هل��ا يف 
املس��تقبل، واهل��دف ه��و ان تبقى الدولة 
رمح��ة  حت��ت  للخ��رات  املس��توردة 
حت��ى  االجنبي��ة  والكف��اءات  اخل��رات 
بع��د تنفي��ذ تل��ك املش��اريع، فاملنش��آت 
او املصن��ع أو أي مش��روع آخ��ر عندم��ا 
االتص��ال  س��يتعن  بعط��ل  يص��اب 
العط��ل  لرف��ع  املصنع��ة  بالش��ركة 
وتش��غيل اجله��از او املش��روع وهك��ذا... 
وه��ذا حب��د ذات��ه يكل��ف البل��د املزيد من 
التكالي��ف واجله��ود ويزي��د يف الوق��ت 
نفس��ه م��ن ع��دد العاطل��ن م��ن ذوي 
الش��هادات اجلامعية واألي��دي العاملة. 
ال  وغريه��ا  احلقائ��ق  ه��ذه 
ختف��ى عل��ى املعني��ن م��ن سياس��ين 
واقتصادي��ن يف الع��راق، حي��ث عليه��م 
احلاج��ة  بأم��س  البل��د  ان  يعرف��وا  ان 
اىل الكف��اءات م��ن أي وق��ت آخ��ر، ألن 
االعتم��اد عل��ى عائ��دات النف��ط وتوزيع 
االم��وال واهلب��ات يس��رع م��ن اف��اس 
البل��د وختلف��ه ودم��اره، ولن��ا ع��رة يف 
دول دمرته��ا احل��رب لكنه��ا الي��وم تقف 
عل��ى قدميه��ا وتتطل��ع للح��اق بال��دول 
كوري��ا  مقدمته��ا  ويف  املتقدم��ة، 
اجلنوبي��ة والص��ن واهلند، ومل نذكر 
هلم��ا  ألن  والياب��ان  املاني��ا  مث��ل  دوال 
ظروف��ًا خاص��ة، لك��ن نذك��ر دوال م��ن 
العامل الثالث، بل جند حتى دولة مثل 
فيتنام تس��عى ألن تتق��دم يف اقتصادها 
من خال تصدير احملاصيل الزراعية. 
هنال��ك عوام��ل عدي��دة م��ن ش��أنها 
ان حت��ّد م��ن هج��رة العق��ول العراقي��ة 
اىل اخل��ارج، مث��ل توفري ف��رص العمل، 
وتطوي��ر البح��وث العلمي��ة، واالرتق��اء 
مبس��توى اخلدم��ات وإبع��اد الكف��اءات 
ع��ن املصاع��ب املعيش��ية مث��ل الس��كن 
وااله��م  وغريه��ا،  والصح��ة  والنق��ل 
ال��ي  القوان��ن  س��ّن  ذل��ك  كل  م��ن 
تك��رم الكف��اءات وتش��جع على اس��تثمار 
االب��داع العلم��ي داخل الوطن وليس يف 

خارج��ه.
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احلقيقي��ة  الث��روة  ه��و  اإلنس��ان 
عل��ى س��طح األرض، فق��د منُح��ه اهلل 
تعاىل م��ن القدرات العقلية والعضلية 
م��ا مل يهب��ه لس��ائر املخلوق��ات، ول��ذا 
بنــي  كرمنــا  }ولقــد  تع��اىل:  ق��ال 
آدم..{، يكفي��ه ش��رفًا أن س��جدت ل��ه 
املائك��ة بأم��ر مليكه��ا الرمح��ن، ق��ال 
ــا لِْلَمالِئَكِة اْســُجُدوا  تع��اىل:}َوإِْذ ُقْلنَ
َأَبــى  إِْبِليــَس  إاِلَّ  َفَســَجُدوا  آِلَدَم 
اْلَكافِِريــَن{.  ِمــَن  َوَكاَن  َواْســَتْكَرَ 
متك��ن  والتكري��م،  املنزل��ة  وبه��ذه 
االنس��ان من اس��تخراج كنوز االرض، 
وتس��خري الطبيعة خلدمته ثم التقدم 
يف مس��رية تطوي��ر حيات��ه م��ن خ��ال 
اكتش��افات باه��رة ومذهل��ة م��ا ت��زال 

توق��ف.  دون  ماضي��ة 
وه��ذا م��ا جع��ل مس��ألة االهتم��ام 
غاي��ة  يف  أم��راً  بل��د،  أي  يف  بالعلم��اء 
االهمية واحليوية، وأي تس��رب هلؤالء 
اىل خ��ارج البل��د او خس��ارتهم بش��كل او 
بآخر، ميثل تهديداً ماحقًا، فهو يش��كل 
إهداراً ملوارد الدولة و للثروة البشرية، 
ل��ذا رب��ط خ��راء االقتص��اد، ب��ن ق��درة 
البل��د على االحتفاظ بعلمائه وعقوله، 
التق��دم والتط��ور  وب��ن قدرت��ه عل��ى 
والنج��اح. لك��ن بداي��ة، الب��د من معرفة 
االس��باب وراء ظاهرة هجرة ما يس��مى 
ب��� »االدمغ��ة« والعقول اىل خارج الباد.

* رواج الظواهر السلبية يف الوطن
لع��ل م��ن اب��رز دوافع ختّل��ي العامِل 
واخلب��ري واملخت��ص، ع��ن وطن��ه وبل��ده، 
ظاهرة الفس��اد واحملس��وبية، بس��بب ان 
االكادمي��ي - عل��ى األغل��ب- متطّب��ع 
والضواب��ط،  والقوان��ن  النظ��ام  عل��ى 
بكث��رة  جن��ده  ال  رمب��ا  ه��ذا  بينم��ا 
احلكومي��ة  ومؤسس��اتنا  دوائرن��ا  يف 
اخلب��ري  تس��توعب  ان  يف��رض  ال��ي 
االقتص��ادي او الطبي��ب او املهن��دس او 

احلقوق��ي وغ��ريه.
ال��ذي  ه��و  االداري  النظ��ام  ه��ذا 
والعم��ل  االس��تثمار،  ف��رص  يضي��ع 
عل��ى توظي��ف أم��وال وث��ورات البل��د، 
كما يعمل على تكريس التمييز على 
اس��اس املذه��ب او العش��رية او االنتم��اء 
احلزب��ي، وانتف��اء العدالة، وعدم وجود 
بني��ة حتتي��ة الزم��ة لنم��و االقتص��اد، 
العناي��ة  الدول��ة ع��ن  أهمه��ا تقاع��س 
بأصح��اب الكف��اءات، وغي��اب إمكان��ات 

البح��ث العلم��ي.
ورمب��ا يك��ون الع��راق الي��وم، األبرز 
ب��ن دول املنطق��ة يف هج��رة االدمغ��ة 
والعق��ول اىل اخلارج، الس��يما الواليات 
املتح��دة و اورب��ا ب��ل وحت��ى اىل ال��دول 
القريب��ة. ه��ذه الظاه��رة حباج��ة اىل 
املزي��د م��ن الدراس��ة والتحقي��ق النه��ا 

تس��هم بتفري��غ الوط��ن م��ن الكف��اءات 
والق��درات العلمي��ة ال��ي م��ن ش��أنها ان 
تس��هم يف تق��دم وتط��ور البل��د، يف ح��ن 
ه��م يس��همون يف الوق��ت احلاض��ر يف 
تق��دم ال��دول االخ��رى، وق��د مت اغ��راء 
الكث��ري م��ن ه��ؤالء مبناص��ب كب��رية 
حت��ى ال يفك��روا بالع��ودة اىل باده��م، 
علم��ًا ان ه��ذا ال مين��ع ب��أي ح��ال م��ن 
االح��وال م��ن ظه��ور اهلوي��ة احلقيقي��ة 
هل��ذا الع��امل أو ذاك، عندم��ا يعل��ن يف 
وس��ائل االعام عن تقدم احدى الباد 
بن��اء  او  الط��ب  يف  غريه��ا  أو  الغربي��ة 
اجلس��ور او الس��دود او الطاقة وغريها، 
يذك��رون ان صاح��ب الفك��رة واالبداع 
ه��و م��ن أص��ل عراقي مث��ًا . والنتيجة؛ 
ان الع��راق، وه��و البل��د احلاض��ن دائم��ًا 
الف��ّذة  للعق��ول  التاري��خ  م��ر  وعل��ى 
املبدع��ة، يكتف��ي بامس��ه يف  واالف��كار 
هوي��ة ذلك املبتكر والعامل ،الريطاني، 
وغ��ري  ،الس��ويدي،  او  ،االمريك��ي،  أو 
الس��لع  م��ن  احتياجات��ه  أم��ا  ذل��ك، 
االساس��ية  وحاجات��ه  االس��تهاكية 
فان��ه سيس��توردها م��ن البل��د الذي رمبا 
يك��ون لذل��ك ،الع��امل العراق��ي، دور يف 

تطوي��ر تل��ك الس��لعة.

* أسباب اهلجرة
العلم��ي  التق��دم  يك��ون  رمب��ا 

  اخلربة 
الوطنية والنابعة 

من صميم 
املجتمع، 

يكون العامل 
احملرك للعمل 

فيها، خدمة 
البلد وتنمية 

مؤسساته و 
بإخالص، أما 

األيادي االجنبية 
فهي ال متتلك أي 

قاسم مشرتك 
مع ذلك الشعب، 

لذا فانها تفكر 
قبل كل شيء 

بالربح واملردود 
املادي  

 يف 
البلدان التي 

تسمى بالنامية 
»اقتصاديًا« او 
بلدان العامل 

الثالث »سياسيًا« 
فمن النادر ان 
جند من يبحث 

عن نقاط االلتقاء 
لالنطالق منها 

نحو البناء 
والتقدم 
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هجرة 
العقول 

وهاجس 
بقاء 

التخّلف 



مجتمع

التعاي��ش وع��دم املخاط��رة باحلاض��ر 
واملس��تقبل م��ن اج��ل مص��احل ضيق��ة. 
ونس��تفيد هن��ا م��ن مقاط��ع يف كلم��ة 
الرئيس الرواندي »ُبل كاغامي« الذي 
ي��وم  احملتش��دين  آالف  أم��ام  حت��دث 
الذك��رى األليم��ة: »اذا كان��ت اإلب��ادة 
تكش��ف ع��ن جان��ب القس��وة الصادم��ة 
لإلنس��ان، ف��ان خي��ارات روان��دا تظه��ر 
قدرته��ا عل��ى االنبع��اث م��ن جدي��د..«، 
ث��م ذك��ر ب��ان نص��ف الش��عب ول��د بع��د 
تل��ك اجملازر.. وحس��ب املص��ادر فان هذا 
البلد االفريقي متكن من طّي صفحة 
التق��دم  م��ن  ش��يء  وحتقي��ق  املاض��ي 
االقتصادي واملصاحلة الوطنية وإلغاء 
التماي��ز القبل��ي والعرق��ي، حت��ى ب��ات 
التصريح بكلمة »توتسي« و »هوتو«، ال 
تثريان أي مش��كلة أو هاجس من ردود 
فعل رغم اجلروح الغائرة يف النفوس.
مظاه��ر  ان  نق��ول:  وللحقيق��ة 
االقتتال الرهيب يف بادنا االسامية، 
وحتدي��داً م��ا جي��ري يف الع��راق، يفّس��ر 
حال��ة التط��ّرف والتقوق��ع واالنط��واء 
عل��ى غاي��ات خاص��ة رمب��ا ال تتج��اوز 
ح��دود مدين��ة صغ��رية او حت��ى مجاعة 
عل��ى بقع��ة صغ��رية م��ن االرض. فه��ذا 
البل��د كان يع��ر عن��ه اح��د اخل��راء 
االقتصادي��ن الدولي��ن بأن��ه من ش��أنه 
ان يك��ون م��ن اق��وى اقتصادي��ات الع��امل، 
لتوفره على عدد الس��كان املتناس��ب مع 
املس��احة، واالي��دي العامل��ة والعق��ول 
والي��وم  هائل��ة،  ث��روات  م��ع  املبدع��ة 
الص��دام  ه��ي  خيارات��ه  أول  أن  جن��د 
الطائف��ي الدم��وي واحل��روب الكامية 
الس��افر.  السياس��ي  والتس��قيط 
ب��ن  يبحث��ون  اجلمي��ع  أن  واملفارق��ة 
ه��ذا املس��تنقع الدام��ي، ع��ن االمتي��ازات 
وكرام��ة  ع��ّزة  ال  وأن  واملكاس��ب، 
احلقائ��ق  بينم��ا  اآلخ��ر..!  بس��حق  إال 
التارخيي��ة ولغ��ة املنط��ق تؤك��د لن��ا 
القواس��م  عل��ى  الض��وء  تس��ليط  أن 
املش��ركة وحتفيز العوامل االنسانية 
واالخاقي��ة والديني��ة، ه��ي ال��ي م��ن 
ش��أنها حتقي��ق الع��ّزة والكرام��ة، ب��ل 
الوط��ن  اط��ار  يف  اجلمي��ع  ومص��احل 
الواح��د، كم��ا فعلت ذل��ك دول عديدة. 
ويف كتاب��ه »املتخلف��ون ملي��ار مس��لم« 
يش��ري مساح��ة االم��ام الراح��ل الس��يد 
الش��ريازي- ق��دس  حمم��د احلس��يي 
س��ره- اىل ه��ذه احلقيق��ة ويؤك��د أن 

املس��لمن، األخ��وة  »م��ن أس��باب ع��ّزة 
االس��امية، فان عام��ل الكثرة اذا احتد 
م��ع عام��ل األخ��وة، انت��ج الع��زة، ولي��س 
الش��واهد  ولع��ل  وحده��ا..«،  الكث��رة 
عل��ى ذل��ك كث��رية ومعروف��ة. يبق��ى 
الواح��د،  البن��اء  مس��رية  يف  التفاض��ل 
فه��ي واضح��ة وال لب��س فيه��ا، إذ ح��دد 
االس��ام املوازي��ن حبي��ث »ال َتظلم��ون 
وال ُتظلم��ون«. فف��ي االم��ور الش��رعية، 
تق��ف »التق��وى« يف اخل��ط الفاصل بن 
الص��احل والط��احل، فالعدال��ة - مث��ًا- 
وه��ي  والش��هادة،  القض��اء  يف  ش��رط 
ايضًا شرط يف احلكم. كذلك الكفاءة 
العلمي��ة، وه��ذا م��ا ناحظ��ه يف أخ��ذ 
الن��ي األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
مبش��ورة س��لمان احملمدي يف أمر حفر 

اخلن��دق. 
مبث��ال  مساحت��ه  ويستش��هد 
تارخيي من العراق على تأثري التآخي 
القاه��رة،  الق��وة  صن��ع  يف  والتاح��م 
حي��ث ينق��ل قصة ذلك اليهودي القادم 
م��ن اصفه��ان واملقي��م يف بغ��داد، فيم��ا 
مض��ى م��ن الزم��ن، وكيف ان بس��اطة 
حال��ه وفق��ره مل مين��ع يه��ود الع��راق 
م��ن تزوجي��ه وتش��غيله وإس��كانه م��ن 
قب��ل التج��ار اليه��ود يف بغ��داد، جمل��رد 
ان��ه يه��ودي مثله��م. يق��ول مساحت��ه: 
قّلته��م  عل��ى  اليه��ود  أخ��ذ  وهك��ذا   ..«
يراع��ون األخ��وة الديني��ة عندهم عمًا 
حت��ى اس��تقووا ومتكن��وا م��ن اغتص��اب 
عليه��ا  س��يادتهم  وإع��ان  فلس��طن 
وعل��ى املنطق��ة. بينم��ا ن��رى املس��لمن 
وأحزاب��ًا  متناح��رة،  ش��يعًا  ص��اروا 
متخاذل��ة، وقومي��ات متفاخ��رة، فه��ذا 
م��ن قومي��ة عربي��ة، وه��ذا م��ن قومي��ة 
كردي��ة، وه��ذا م��ن قومي��ة فارس��ية، 
وه��ذا من قومية هندية وهكذا.. وكل 

واح��د من��ا ي��رى غ��ريه أجنبي��ًا عن��ه..«.
ان االح��راب الطائف��ي القائ��م يف 
العراق، يبدو انه يتقدم دون هوادة مع 
وج��ود الكيان��ات السياس��ية واملنظم��ات 
الثقافي��ة  واملؤسس��ات  اجملتمعي��ة 
والديني��ة الضخم��ة، أم��ا األدوات فه��ي 
تق��دم اجلديد بن فرة واخرى..! ففي 
مقابل العمليات العس��كرية يف املناطق 
الغربي��ة ومناط��ق توت��ر اخ��رى، نش��هد 
انتش��ار الس��يارات املفخخ��ة والعب��وات 
الناس��فة يف امل��دن واالحي��اء الس��كنية 
والدم��ار،  امل��وت  رس��ل  حتم��ل  وه��ي 

الفلوج��ة  ويف مقاب��ل حص��ار مدين��ة 
بدعوى الضغط لطرد عناصر »داعش« 
منه��ا، نس��مع، ويس��مع العراقي��ون بغري 
قلي��ل م��ن املفاج��أة متّك��ن عناص��ر ه��ذا 
التنظي��م االرهاب��ي م��ن ح��رف جم��رى 
نه��ر عظي��م مث��ل »الفرات« عن مس��اره، 
تتجحف��ل  شاس��عة  مناط��ق  إلغ��راق 
عل��ى  إلجباره��ا  اجلي��ش  ق��وات  فيه��ا 
االنس��حاب وحلحل��ة احلص��ار - حس��ب 

الرواي��ة احلكومي��ة- .
ان ع��دم وج��ود امل��اء ل��دى ش��رحية 
م��ن الش��عب العراق��ي، وع��دم األم��ان 
لدى ش��رحية أخرى، جيب أن ال يكون 
أم��راً بديهي��ًا يف الع��راق، مهم��ا كان��ت 
كان��ت  م��ا  اذا  واخللفي��ات،  االس��باب 
احلكوم��ة  م��ن  ارادة  حق��ًا-   - هنال��ك 
والش��عب بتج��اوز هذه احملن��ة والقضاء 
عل��ى ه��ذه الفتن��ة العمي��اء. االم��ر الذي 
يس��تدعي احلكم��ة والتعّق��ل يف اخت��اذ 
الق��رارات وصياغ��ة املواق��ف للوص��ول 
جي��د  ال��ي  املركزي��ة  النقط��ة  اىل 
اجلمي��ع انفس��هم فيه��ا. ففيه��ا يتحق��ق 
التعاي��ش الس��لمي م��ع وج��ود الف��وارق 
يتحق��ق  كم��ا  وال��رأي،  العقي��دة  يف 
الكري��م.  العي��ش  ف��رص  يف  الت��وازن 
وه��ذا لي��س باألم��ر اهل��ّن، او م��ن قبي��ل 
لاس��تهاك  النف��ع  ذات  الش��عارات 
اىل  حباج��ة  ه��ي  إمن��ا  الدعائ��ي. 
االرواح  يف  لي��س  كب��رية،  تضحي��ات 
قطع��ًا، فه��ي حاصل��ة يف خض��م الفتن��ة 
واملكاس��ب  املص��احل  يف  ب��ل  القائم��ة، 

الش��جاعة. التن��ازالت  وتقدي��م 
واذا كان للسياس��ة ال��دور الكب��ري 
يف إبع��اد ش��بح احل��روب املدم��رة، بي��د 
ان ج��ذور الكراهي��ة واحلق��د والعن��ف، 
رمب��ا تتغ��ذى عل��ى ظواه��ر اجتماعي��ة 
وخصال وعادات فردية ايضًا، تتجس��د 
على صعيد األس��رة )اجملتمع الصغري( 
الس��كنية  املنطق��ة  صعي��د  عل��ى  او 
فوج��ود  الكب��ري(.  )اجملتم��ع  واملدين��ة 
الف��وارق يف احلال��ة املادي��ة او املس��توى 
العلم��ي ، اىل جان��ب التن��وع االث��ي، من 
او حت��ى  قوم��ي  او  او طائف��ي  عرق��ي 
مناطق��ي، كم��ا ه��و احل��ال عندن��ا يف 
الع��راق، كله��ا م��ن ش��أنها تتح��ول يف 
أي حلظ��ة اىل ش��رارة لن��زاع او ص��راع، 
رمبا ألتفه االسباب، االمر الذي جيعل 
مس��ؤولية حتقي��ق االم��ن واالس��تقرار 

ملق��اة عل��ى عات��ق اجلمي��ع.

مجتمع

 
* حسني حممد عيل 

الشع�����������وب واجملتم�����ع�������ات ذات 
تعي��ش  وال��ي  احلضاري��ة،  البص��رية 
ضم��ن ح��دود جغرافي��ة معين��ة، ترن��و 
دائمًا حنو األمن واالس��تقرار، ملعرفتها 
بأهمي��ة هذي��ن العاملن يف دفع عجلة 
البلد حنو التقدم والتطور يف اجملاالت 
كافة، وهذا لن يتوفر بسهولة ويأتي 
عل��ى طب��ق م��ن ذه��ب، إمنا يأت��ي - على 
األغلب - بعد حروب وصراعات دامية، 
س��واًء عل��ى اس��اس عرق��ي او قوم��ي او 
سياس��ي. فه��ذه الوالي��ات اخلمس��ون يف 
امري��كا، ش��هدت حرب��ًا أهلي��ة ضروس��ًا 
يف الق��رن التاس��ع عش��ر، أودت حبي��اة 
حوال��ي )600( أل��ف جندي من اجلانبن، 
أورب��ا  ش��هدت  العش��رين  الق��رن  ويف 
حرب��ن عامليت��ن يف اق��ل م��ن ثاث��ة 
عق��ود، أودت حبي��اة املاي��ن من البش��ر 
ودم��ار هائ��ل، وحس��ب املؤرخ��ن ف��ان 
ه��ي أكث��ر  الثاني��ة  العاملي��ة  احل��رب 
احل��روب كارثي��ة يف التاري��خ، حي��ث 
قتل فيها حوالي س��بعن مليون انسان، 
بيد ان املخلفات النفسية واخلسائر يف 

االرواح واملمتل��كات مل تك��ن حائ��ًا أمام 
تش��كيل االحت��اد االورب��ي ال��ذي يض��م 
ع��دداً م��ن ال��دول املتحارب��ة س��ابقًا، اىل 
جان��ب املاني��ا ال��ي انطلق��ت منه��ا ه��ذه 

احل��رب املدم��رة.
للتعاي��ش  املنطل��ق  إن  صحي��ح، 
ال��دول  ب��ن  املتوازن��ة  والعاق��ات 
ملصلح��ة  حتقيق��ًا  كان  االوربي��ة، 
اقتصادي��ة مش��ركة، بي��د ان الع��رة 
والفائ��دة، كان��ت يف حتقي��ق األم��ن 
واالس��تقرار الكامل��ن يف ه��ذه الق��ارة، 
والقومي��ات  االع��راق  تع��دد  رغ��م 
وس��ائر  االورب��ي  فاالحت��اد  واللغ��ات، 
تأسس��ت  ال��ي  الدولي��ة  املنظم��ات 
الثقافي��ة  الف��وارق  تل��غ  مل  أورب��ا،  يف 
واألثني��ة اب��داً، إمن��ا املوجود ه��و التوازن 
مص��احل  خي��دم  مب��ا  العاق��ات  يف 
اجلميع. لنأخذ العملة املوحدة »يورو«، 
فه��ي أرهق��ت كاهل ال��دول الصناعية 
املتقدم��ة مثل فرنس��ا واملاني��ا وايطاليا، 
ضعيف��ة  اخ��رى  دواًل  س��اعدت  لكنه��ا 
مث��ل اليون��ان، وايض��ًا ال��دول احلديث��ة 
روماني��ا  مث��ل  االحت��اد،  عل��ى  العه��د 
وهنغاريا وحتى دول البلطيق وغريها. 

ورمب��ا يك��ون ه��ذا حّث��ًا وتش��جيعًا عل��ى 
ب��ذل املزيد من اجلهد ملواكبة التطور 

االخ��رى. البل��دان  يف 
تس��مى  ال��ي  البل��دان  يف  أم��ا 
بالنامي��ة »اقتصادي��ًا« او بل��دان الع��امل 
ان  الن��ادر  فم��ن  »سياس��يًا«  الثال��ث 
جن��د م��ن يبح��ث ع��ن نق��اط االلتق��اء 
لانط��اق منه��ا حن��و البن��اء والتق��دم، 
فالغال��ب، البح��ث ع��ن نق��اط االف��راق 
ضم��ن  االح��راب،  وف��رص  والتماي��ز 
تعبوي��ة  بأه��داف  ممنه��ج  عم��ل 
وغاي��ات سياس��ية إللغ��اء اآلخ��ر مهم��ا 
كل��ف األم��ر م��ن االرواح واملمتل��كات 
والقدرات. ومما ميكن االس��تفادة منه، 
جترب��ة ش��عب روان��دا ال��ذي أحي��ا قب��ل 
ف��رة الذكرى العش��رين لوقوع أبش��ع 
إب��ادة مجاعي��ة للبش��ر يف تاري��خ الق��ارة 
االفريقية، حيث قتل حوالي )800( ألف 
انس��ان خ��ال مائ��ة ي��وم فق��ط، وذل��ك 
داخ��ل ح��دود البل��د الواح��د، والس��بب 
ليس سوى خاف عرقي - سياسي بن 
قبلي »اهلوتو« و »توتسي«. ورمبا تكون 
روان��دا مث��ًا ب��ارزاً عل��ى عبثي��ة احل��رب 
االهلي��ة واحلاج��ة املاّس��ة لإلنس��ان اىل 

 ان مظاهر 
االقتتال الرهيب 

يف بالدنا 
االسالمية، 
وحتديدًا ما 

يجري العراق، 
يفّسر حالة 

التطّرف والتقوقع 
واالنطواء على 

غايات خاصة رمبا 
ال تتجاوز حدود 

مدينة صغرية او 
حتى جماعة على 
بقعة صغرية من 

االرض 

 يف 
البلدان التي 

تسمى بالنامية 
»اقتصاديًا« او 
بلدان العامل 

الثالث »سياسيًا« 
فمن النادر ان 
جند من يبحث 

عن نقاط االلتقاء 
لالنطالق منها 

نحو البناء 
والتقدم 
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* الشيخ حممد حسن احلبيب
س��يادة  ال  أن  والش��رع  العق��ل  يق��رر 
ألح��د م��ن البش��ر عل��ى نفس��ه نظ��راً إلفتق��اره 
إىل الب��ارئ - ج��لَّ وع��ا- يف وج��وده وبقائ��ه 
ومملوكيت��ه وعبوديته له س��بحانه، وبالتالي 

فه��و متص��ف بالضع��ف واحملدودي��ة.
أن  أوىل  ب��اب  فم��ن  كذل��ك  كان  وإذا 
ال تك��ون س��يادة للبش��ر عل��ى بعضه��م البع��ض، 
كلي��ة كان��ت أو جزئي��ة، وعلي��ه ف��إن أي ن��وع 
م��ن أن��واع الس��لطنة ديني��ة كانت أو سياس��ية 
أو غريهم��ا حتت��اج إىل اإلذن مم��ن ل��ه احل��ق 
يف إضف��اء صف��ة الش��رعية عل��ى ه��ذه الس��يادة 

والس��لطنة.
م��ن هنا تعاطى اإلس��ام مع ه��ذا املوضوع 
م��ن زاوي��ة احلك��م واحلاك��م وق��رر احنص��ار 
هات��ن  عل��ى  املطلق��ة  واحلاكمي��ة  الوالي��ة 
أن  ألح��د  جي��وز  ف��ا  وح��ده،  هلل  الزاويت��ن 
يش��رع قانون��ًا أو ينص��ب نفس��ه ولي��ًا إال ب��إذن 
ال  كم��ا  املطل��ق،  والس��يد  احلقيق��ي  الول��ي 
جي��وز ل��ه أن يتخ��ذ حكم��ًا أو ينتخ��ب حاكم��ًا 
مل يأم��ر ب��ه اهلل س��بحانه وتع��اىل. وم��ن املعل��وم 
أن املس��لمن كاف��ة يؤمن��ون ب��أن اهلل ق��د بع��ث 
األنبي��اء والرس��ل ليقوم��وا بهذي��ن الدوري��ن 

عل��ى تفصي��ل يطل��ب م��ن حمل��ه.
البش��ر  عل��ى  والرس��ل  األنبي��اء  فس��يادة 

ليس��ت بلح��اظ عنص��ر البش��رية فيه��م وإمن��ا 
ق��ال  به��م:  املرتب��ط  الوح��ي  عنص��ر  بلح��اظ 
ــى  ــْم ُيوَح ْثُلُك ــرَشٌ مِّ ــا َب ــاَم َأَن ــْل إِنَّ تع��اىل }ُق
َكاَن  َفَمــن  َواِحــٌد  إَِلــٌه  إهَِلُُكــْم  َأنَّــاَم  إيَِلَّ 
ــًا  ــاًل َصاحِل ــْل َعَم ــِه َفْلَيْعَم ــاء َربِّ ــو لَِق َيْرُج
ــِه َأَحــدًا{. )س��ورة  ْك بِِعَبــاَدِة َربِّ َواَل ُيــرْشِ
الكه��ف، 110( وحل��اظ العصم��ة ال��ي يتمتع��ون 
به��ا فيتج��ردون للدي��ن وخيلص��ون للش��ريعة 
وحيكم��ون بالدي��ن وحيّكمون��ه يف الواق��ع دون 
الوق��وع يف وح��ل األه��واء والش��هوات واألمزجة 

الش��خصية.
ق��ال تع��اىل: }َوَمــا َينطِــُق َعــِن اهْلـَـَوى * 
ــى{. )س��ورة النج��م،  ــٌي ُيوَح ــَو إاِلَّ َوْح إِْن ُه

آي��ة 3، 4(
وهل��ذا وج��ب إتب��اع الرس��ل وطاعته��م ألن 
إتباعهم وطاعتهم تتمثل بالرس��الة وحتقيقا 
لس��يادة الدي��ن، وه��و مص��داق لس��يادة الب��اري 
ُســوَل  ــِع الرَّ ــْن ُيطِ ع��ز وج��ل. ق��ال تع��اىل: }مَّ
ــْلنَاَك  ــاَم َأْرَس ــَوىلَّ َف ــن َت ــاَع اهللَّ َوَم ــْد َأَط َفَق

ــًا{. )س��ورة النس��اء، آي��ة 80( ــْم َحِفيظ َعَلْيِه
وم��ع غي��اب الرس��ل يأت��ي دور األوصي��اء 
الذي��ن ميثل��ون الش��ريعة، وهن��ا يق��رر الش��يعة 
اس��تنادا إىل م��ا وص��ل إليه��م صحيح��ًا م��ن 
الس��نة الش��ريفة أن��ه ال حي��ق ألح��د أن يتخ��ذ 
إمام��ًا مل يأم��ر ب��ه اهلل، أو مل يأذن باتباعه، وقد 
ن��ّص الن��ي، صل��ى اهلل عليه وآله، بأمر من اهلل 

على اثي عش��ر إمامًا أوهلم اإلمام علي ،عليه 
املنتظ��ر  احلج��ة  اإلم��ام  وآخره��م  الس��ام، 

أرواحن��ا ل��راب مقدم��ه الف��داء.
ــاُء  ــا َيَش ــُق َم ُل ــَك خَيْ ق��ال تع��اىل: }َوَربُّ
ُة ُســْبَحاَن اهللَِّ  ــرَيَ َتــاُر َمــا َكاَن هَلُــُم اخْلِ َوخَيْ
ــوَن{. )س��ورة القص��ص،  ُك ــامَّ ُيرْشِ ــاىَل َع َوَتَع

آي��ة 68(
ويف احلدي��ث ع��ن اإلم��ام الرض��ا، س��ام 
نًا  اهلل عليه: »ِإنَّ اإْلَِماَمَة َأَجلُّ َقْدراً َوَأْعَظُم َش��أْ
َوَأْعَل��ى َمَكان��ًا َوَأْمَن��ُع َجاِنب��ًا َوَأْبَع��ُد َغ��ْوراً ِمْن َأْن 
َيْبُلَغَه��ا النَّ��اُس ِبُعُقوهِلِ��ْم َأْو َيَناُلوَه��ا ِبآَراِئِه��ْم 
َأْو ُيِقيُم��وا ِإَمام��ًا ِباْخِتَياِرِه��ْم«. فه��ؤالء األئم��ة 
علمه��م  بلح��اظ  وطاعته��م  إتباعه��م  جي��ب 
بالدي��ن والعصم��ة، وإتباعه��م ه��و اآلخ��ر إتب��اع 
للدي��ن والرس��ول وبالتال��ي خض��وع لس��لطان 

اهلل ع��ز وج��ل.
نوابه��م  دور  يأت��ي  األئم��ة  غي��اب  وم��ع 
اخلاص��ن أو العام��ن، عل��ى أن يطاعوا بلحاظ 
الفقاه��ة ب��داًل م��ن الوح��ي والعل��م، والعدال��ة 

ب��داًل م��ن العصم��ة.
وأخ��ريا ينبغ��ي الق��ول: أن التعي��ن اإلهل��ي 
الش��رعية فيم��ا يرتب��ط  ه��و وح��ده مص��در 
األوصي��اء  ن��واب  أم��ا  واألوصي��اء،  باألنبي��اء 
فيس��تمدون ش��رعية س��لطانهم م��ن أمري��ن: 
الفقاهة واالنتخاب إذ يعد »التقليد«، نوعًا من 
أن��واع االنتخ��اب الصامت يف البقعة الي يكون 

الفقي��ه فيه��ا غ��ري مبس��وط الي��د، أم��ا إذا كان 
الفقي��ه مبس��وط الي��د فمضاف��ًا إىل التقلي��د، 
خاهل��ا  م��ن  ميك��ن  أخ��رى  وس��ائل  هن��اك 

استكش��اف رأي الن��اس.

* الكفاءة
رم��وز  م��ن  ين��ال  أن  البع��ض  حي��اول 
اإلس��ام فينس��ب هل��م ضع��ف الكف��اءة، وق��د ال 
يص��رح البع��ض بذل��ك ولك��ن ذل��ك يفه��م م��ن 
خ��ال بع��ض التعليق��ات ال��ي يستش��ف منه��ا 
الغم��ز هل��ذا املعن��ى، ورمب��ا انس��اق البع��ض وراء 
ذل��ك فنس��ب الفش��ل السياس��ي - مث��ًا- ألم��ري 
املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، أو أش��كل عل��ى اإلم��ام 
احلس��ن ،عليه الس��ام، أو غريهما من األئمة، 
عليهم السام ، وإذا كان احلال يف املنصوص 
عليه��م هك��ذا ففي غري املنص��وص يكون األمر 

س��هًا يس��رياً.
وه��ذا التش��كيك ُينب��ئ ع��ن اجله��ل بالقي��م 
أج��ل  م��ن  ويعم��ل  املعص��وم  حيمله��ا  ال��ي 
تثبيته��ا يف نف��وس الن��اس وواق��ع اجملتمع��ات، 
فاملعص��وم يعم��ل عل��ى تطوي��ع الواق��ع للقي��م 
واملب��ادئ، بينم��ا امل��وروث م��ن الفك��ر السياس��ي 
التارخي��ي ه��و تطوي��ع القي��م واملب��ادئ للواق��ع، 
وعل��ى ح��د تعب��ري املفك��ر اجلزائ��ري؛ مال��ك ب��ن 
ني: »احلضارة اإلسامية مل تنشأ عن مبادئ 
اإلس��ام، ولك��ن املب��ادئ ه��ي ال��ي تكيف��ت م��ع 

س��لطة زمني��ة قاه��رة«.
ولع��ل الفك��ر السياس��ي املعاص��ر مطاب��ق 
لذل��ك املوروث حتت ش��عار الواقعي��ة والعقلنة 
مقدم��ات  ع��ن  ُينب��ئ  فاإلش��كال  ش��ابه.  وم��ا 
خاطئ��ة يف التحلي��ل ومت��ى مت إص��اح ه��ذه 
املقدم��ات ف��إن اإلش��كال يرتف��ع، ويض��اف إىل 
ذل��ك االصطف��اء الرباني للمعصومن. عليهم 

الس��ام.

ق��ال تع��اىل: }إِنَّ اهللَّ اْصَطَفــى آَدَم َوُنوحًا 
َوآَل إِْبَراِهيــَم َوآَل ِعْمــَراَن َعــَى اْلَعامَلِــَن 
ــِميٌع  ــٍض َواهللُّ َس ــن َبْع ــا ِم ــًة َبْعُضَه يَّ * ُذرِّ

َعِليــٌم{. )س��ورة آل عم��ران، آي��ة 33، 34(
قال الش��يخ الطوس��ي: ومعن��ى »اصطفى«: 
اخت��ار واجتب��ى، وأصل��ه م��ن »الصف��وة«، وه��ذا 
م��ن حس��ن البي��ان ال��ذي ميث��ل في��ه املعل��وم 
باملرئ��ي وذل��ك أن الصايف هو النقي من ش��ائب 
الك��در فيم��ا يش��اهد، فمّث��ل ب��ه خل��وص ه��ؤالء 
الق��وم م��ن الفس��اد، ملا علم اهلل ذل��ك من حاهلم 
ألنهم كخلوص الصايف من ش��ائب األدناس.

خبتي��ار  اختاره��م..؟  مب��اذا  قي��ل:  ف��ان 
أق��وال:  ثاث��ة  في��ه  قي��ل  بغ��ريه؟  أو  دينه��م 
أحده��ا: مبعن��ى أن��ه اخت��ار دينه��م واصطف��اه، 
كم��ا ق��ال: »واس��أل القرية« وهذا ق��ول الفراء. 
والثان��ي: ق��ال الزج��اج واخت��اره اجلبائ��ي، أن��ه 
أم��ا  اختياره��م للنب��وة عل��ى عامل��ي زمانه��م. 
الثال��ث: ق��ال البلخ��ي: بالتفضي��ل على غريهم 
مبا رتبهم عليه من األمور اجلليلة، ملا يف ذلك 
م��ن املصلح��ة. واالصطف��اء ه��و االختص��اص 
حب��ال خالص��ة من األدناس. ويق��ال ذلك على 
وجه��ن: ُيق��ال: اصطف��اه لنفس��ه، أي جعل��ه 
خالص��ًا ل��ه خيتص به. والثان��ي: اصطفاه على 
غ��ريه أي اختص��ه بالتفضي��ل عل��ى غ��ريه، وه��و 

معن��ى اآلي��ة.
أم��ا  املعص��وم،  إىل  بالنس��بة  كل��ه  ه��ذا 
ال��ي  العام��ة  الش��رائط  إىل  فمضاف��ًا  غ��ريه 
وردت يف لس��ان الرواي��ات وال��ي يش��م منه��ا 
الكف��اءة، فقول��ه ,عليه الس��ام: »َحاِفظًا ِلِديِنِه« 
يف احلدي��ث ال��وارد ع��ن أب��ي حمم��د احلس��ن 
��ا َم��ْن َكاَن ِمَن  العس��كري ,علي��ه الس��ام: »َفَأمَّ
اِلف��ًا  اْلُفَقَه��اِء َصاِئن��ًا ِلَنْفِس��ِه َحاِفظ��ًا ِلِديِن��ِه خُمَ
َعَل��ى َه��َواُه ُمِطيع��ًا أِلَْم��ِر َم��ْواَلُه َفِلْلَع��َوامِّ َأْن 
ُفَقَه��اِء  َبْع��َض  ِإالَّ  َيُك��وُن  اَل  َوَذِل��َك  ُيَقلِّ��ُدوُه 
��يَعِة اَل ُكلَُّه��ْم«. مضاف��ا إىل ذل��ك فاألم��ر  الشِّ
لي��س منحص��راً يف ش��خص بعين��ه وإمن��ا يف 
جمم��وع الفقه��اء والرجي��ح يف ي��د الناخ��ب أي 

املقل��د.

* إدارة القاعدة.. األساليب والوسائل
باملوق��ع  والوس��ائل  األس��اليب  تتأث��ر 
اجلغ��رايف وم��ا حييط به من ظروف سياس��ية 
ال��ذي  والزم��ن  اجتماعي��ة،  أو  اقتصادي��ة  أو 
مي��ارس في��ه القائ��د دوره القي��ادي، كم��ا أنه��ا 
تتأث��ر بعاق��ة القائ��د م��ن الس��لطة وموقع��ه 
اخت��اف  جلي��ًا  لن��ا  يكش��ف  م��ا  وه��ذا  فيه��ا. 
األدوار ال��ي ق��ام به��ا أئم��ة أه��ل بي��ت العصمة، 
عليه��م الس��ام، فم��ن معارض��ة اإلم��ام أم��ري 

املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، للق��وم إىل اس��تام 
اإلس��امية،  الب��اد  يف  السياس��ية  الس��لطة 
واإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، م��ن اس��تام 
الس��لطة حينم��ا بوي��ع بع��د استش��هاد أبي��ه إىل 
جمابه��ة االنفصالي��ن يف الش��ام ومنه��ا إىل 
الصلح أو اهلدنة معهم والتخلي عن السلطة 
السياس��ية، واإلم��ام احلس��ن، س��ام اهلل عليه، 
يعل��ن الث��ورة ضد بي أمية بعد موت معاوية، 
واعت��اء ابن��ه يزي��د س��دة احلك��م، وهك��ذا بقي��ة 
األه��داف  أن  بوض��وح  يكش��ف  مم��ا  األئم��ة، 
ختتل��ف  الوس��ائل  بينم��ا  تتغ��ري  ال  واح��دة 

باخت��اف حلظاته��ا.
وعل��ى ه��ذا املنه��ج س��ار فقهاؤن��ا- رض��وان 
اهلل عليه��م- متمس��كن بالثاب��ت م��ن الدي��ن، 
بينم��ا املتغ��ري وال��ذي تع��د الوس��ائل ج��زءاً من��ه، 
فقد أبدوا فيه من املرونة ما يكفي النسجامه 

م��ع الزم��ان واملكان.

* املصلحة واملبدئية
حينم��ا ترتب��ط املص��احل باألف��راد، وعل��ى 
حس��اب القي��م ف��ا ش��ك يف كونه��ا م��ن األمور 
إذا  أم��ا  واملذموم��ة ش��رعًا وعق��ًا،  القبيح��ة 
ارتبط��ت باملب��ادئ والقي��م ولعب��ت دور احلفاظ 
عليه��ا ف��ا ش��ك أنه��ا تك��ون حينئ��ذ م��ن األم��ور 
احلميدة، وهذا يفسر لنا سكوت أمري املؤمنن 
,علي��ه الس��ام ,عل��ى كل م��ا ج��رى ل��ه وتن��ازل 
اإلم��ام احلس��ن, س��ام اهلل علي��ه ,ع��ن الس��لطة 
السياس��ية وعق��د هدنة مع ق��ادة االنفصال يف 

الشام.
ب��ن  املوازن��ة  أن  الب��ّن،  الواض��ح  وم��ن 
األمري��ن وتش��خيص املوق��ف ه��و م��ن صل��ب 
فقيه��ًا،  أو  إمام��ًا  أو  نبي��ًا  القي��ادة،  مه��ام 
وعلي��ه ف��ا حي��ق ألح��د أن يتص��دى لعملي��ة 
التش��خيص ويعم��ل به��ا اس��تناداً إىل خاصي��ة 

إقليمي��ة. أو  عرقي��ة  أو  قومي��ة 
إىل  القائ��د  تش��خيص  تع��رض  ورمب��ا 
نق��د أو ع��دم اس��تيعاب م��ن العام��ة أو حتى من 
اخلاصة كالذي جرى لإلمام احلس��ن، عليه 
السام، حن خاطبه بعضهم بقوهلم: »السام 
علي��ك ي��ا م��ذل املؤمن��ن..«! فأجابه��م، علي��ه 
الس��ام، مس��تنكراً وموضح��ًا هل��م املصلح��ة 
العليا الي من أجلها أقدم اإلمام على الصلح، 
��ِذلِّ امْلُْؤِمِن��ْنَ  فق��ال علي��ه الس��ام: »َم��ا َأَن��ا مِبُ
��َي ملَِا َرَأْيُتُكْم َلْيَس ِبُكْم  ، ِإنِّ َوَلِك��يِّْ ُمِع��زُّ امْلُْؤِمِنْنَ
ٌة َس��لَّْمُت اأْلَْمَر أِلَْبَقى َأَن��ا َوَأْنُتْم َبْنَ  َعَلْيِه��ْم ُق��وَّ
��ِفْيَنَة ِلَتْبَق��َى  َأْظُهِرِه��ْم، َكَم��ا َع��اَب اْلَع��امِلُ السَّ
ِلَنْبَق��ى  َوَأْنُت��ْم  َنْفِس��ْي  َوَكَذِل��َك  أُلَْصَحاِبَه��ا 

َبْيَنُه��م« .
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اإلمامة 
والقيادة 

السياسية

  تتأثر األساليب 
والوسائل باملوقع 

اجلغرايف وما يحيط به 
من ظروف سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، 

والزمن الذي ميارس فيه 
القائد دوره القيادي، كما 

أنها تتأثر بعالقة القائد من 
السلطة وموقعه فيها  
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* الشيخ حسني صالح آل الشيخ
الوص��ول  يف  الرئيس��ية  املفاص��ل  أه��م 
واألساس��يات  البن��ى  يف  ج��ذري  تغي��ري  اىل 
عوام��ل  دراس��ة  يف��رض  جمتم��ع،  ألي 
التغي��ري وعوائق��ه، وذل��ك ألن ح��دوث التغي��ري 
واإلص��اح مرتب��ط بتج��اوز العوائ��ق، وإجي��اد 
عوام��ل التغي��ري عل��ى أرض الواق��ع، وحتويله��ا 

م��ن الذه��ن اىل واق��ع اجملتم��ع.
والدع��اة  املصلح��ون  ع��اش  وطامل��ا 
و  الفكري��ة  تياراته��م  بش��تى  والعامل��ون 
اإليديولوجي��ة، واخت��اف أزمانه��م منذ نش��وء 
اخلليق��ة، حمن��ة العوائ��ق، وصعوب��ة إجي��اد 
العوام��ل واألس��باب للتغي��ري، ول��ذا يف س��رية 
األنبياء واملصلحن س��وف نش��اهد ذلك بش��كل 
واض��ح، حي��ث تق��ف ه��ذه العوائ��ق حائ��ًا دون 
حتقي��ق رغباته��م يف الوص��ول اىل أهدافه��م 

املقدس��ة.
ومتثل »ثواب��ت اجلمود والتخلف« العائق 
الرئيس��ي أم��ام اجلمي��ع، حت��ى بات��ت ثواب��ت 

أش��به باجلب��ال الراس��يات، يصع��ب حتريكه��ا، 
أو زحزحته��ا، وه��ذا م��ا دف��ع بالكثريي��ن م��ن 
أبن��اء األم��ة اإلس��امية، لتب��ي خي��ارات أكثر 
جذرية وعنفًا، إلحداث التغيري املنشود، وعند 
القس��م األك��ر ولَّ��د ورس��خ مب��دأ صعوب��ة 
التغي��ري، وتنازل��وا هل��ذه الثواب��ت وخضع��وا هل��ا، 
ب��داًل م��ن حتطيمه��ا، فأصبح��ت ه��ذه الغالبية 
يف حالة مماهاة مع ثوابت اجلمود والتخلف.

عميل��ة  تعي��ق  ال��ي  الثواب��ت  ه��ذه  إن 
التغي��ري، ه��ي يف ذات الوق��ت الرق��م الضائ��ع يف 
املعادل��ة الصعب��ة للتغي��ري، ومت��ى م��ا اس��تطعنا 
الس��احة،  يف  العامل��ن  قب��ل  م��ن  جتاوزه��ا 
اس��تطعنا حتقي��ق التغي��ري يف كاف��ة احلق��ول 
الثواب��ت  ه��ذه  اس��قاط  ف��إن  ول��ذا  املختلف��ة. 
ل��دى  أولي��ة  و  رئيس��ية  مهم��ة  اخلاطئ��ة، 
الدعاة والعاملن يف س��بيل التغيري، والبد من 
التخطي��ط هلا بش��كل س��ليم ودقي��ق، للوصول 
اىل تغي��ري حقيق��ي وعلم��ي، واأله��م، للس��ري 
يف طري��ق اإلص��اح، ه��و حتدي��د ه��ذه الثوابت 
ومعرفته��ا، وذل��ك ألن ه��ذه الثواب��ت كث��رية 

اىل  نش��ري  عدي��دة،  ف��روع  وذات  ومتش��ابكة 
أبرزه��ا:

* 1/ التخيل عن حتمل املسؤولية
املش��كلة األك��ر ال��ي تواج��ه اجملتمع��ات 
الي��وم هي »املس��ؤولية«، بكل أبعاده��ا املختلفة، 
فغالبي��ة  التغي��ري،  مس��رية  يف  وباخلص��وص 
ع��ن  غ��ري مس��ؤولة  أنه��ا  تعتق��د  اجملتمع��ات 
إح��داث التغي��ري، وليس��ت مطالب��ة ب��أي ش��يء 
بش��تى  اجملتم��ع  يف  الس��ائد  الظل��م  جت��اه 
املطل��وب  أن  اإلنس��ان  يعتق��د  حي��ث  أنواع��ه. 
من��ه أن ال مي��ارس اخلط��أ فق��ط، أم��ا إذا ق��ام 
الغ��ري باخلط��أ، ف��إن ذل��ك ال يع��ي ل��ه ش��يئًا، 
جت��اه  بالصم��ت  يلت��زم  اجلمي��ع  ف��إن  ول��ذا 
األوض��اع الفاس��دة يف جمتمعاتن��ا. بينم��ا اهلل 
حقيق��ة  عل��ى  يؤك��د  وتع��اىل-  س��بحانه   -
دائ��م،  بش��كل  الكري��م  الق��رآن  يف  املس��ؤولية 
ويعتره��ا جوهراألدي��ان الس��ماوية. وج��اء يف 
ــَى  ــَة َع ــا األََماَن ــا َعَرْضنَ اآلي��ة الكرمي��ة: }إِنَّ
َأْن  َفَأَبــْنَ  َبــاِل  َواجْلِ َواألَْرِض  ــَمَواِت  السَّ

ــاُن  ــا اإِلْنَس ــا َومَحََلَه ــَفْقَن ِمنَْه ــا َوَأْش ِمْلنََه حَيْ
ــوالً{ )س��ورة األح��زاب  ــًا َجُه ــُه َكاَن َظُلوم إِنَّ
/72(،ويف تفس��ري مساح��ة املرج��ع املدرس��ي، 
فإن لفظ »األمانة«، تعي املسؤولية. واملاحظ 
عل��ى ه��ذه اآلي��ة الش��ريفة، أنه��ا س��بقتها آي��ة 
تدعو لإلصاح ولغفران الذنوب، بينما جاءت 

آي��ة ت��ذم املنافق��ن واملش��ركن.
وه��ذا يؤك��د عل��ى حقيق��ة األمان��ة، وهي 
املسؤولية، الي ترتبط يف آيات القرآن بالعهد 
يف كث��ري م��ن األحي��ان، إن األمان��ة ال��ي أب��ت 
الس��ماوات واألرض واجلبال محلها، وأشفقن 
منها، البد أن تكون ثقيلة على اإلنسان، وهل 

هن��اك أثقل من مس��ؤولية التغيري؟
ولق��د ورد لف��ظ املس��ؤولية املع��رة ع��ن 
ــْم  التغي��ري يف آي��ات عدي��دة أبرزه��ا: }َوِقُفوُه
ُــْم َمْســُئوُلوَن{، )س��ورة الصاف��ات /24(.  إهِنَّ
ــَك  ــَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلِئ ــَرَ َواْلُف ــْمَع َواْلَب }إِنَّ السَّ
ــُئوالً{، )س��ورة اإلس��راء /36(. ــُه َمْس َكاَن َعنْ
}َوَلَقــْد َكاُنــوا َعاَهــُدوا اهللََّ ِمــْن َقْبــُل ال 
ــُئوالً{،  ــُد اهللَِّ َمْس ــاَر َوَكاَن َعْه ــوَن األَْدَب ُيَولُّ

)س��ورة األح��زاب /15(.
القس��م  تش��كل  الق��رآن  يف  املس��ؤولية 
وإص��اح  اجله��اد،  آي��ات  وم��ا  من��ه،  األك��ر 
النف��س، والس��رية التارخيي��ة اهلادف��ة لألنبي��اء 
حمم��د،  رس��ولنا  وبال��ذات  واملصلح��ن، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، إال أك��ر دلي��ل عل��ى 
أهمي��ة ه��ذا املفه��وم يف حي��اة اجملتمع��ات، وال 
يس��تطيع أي جمتم��ع أن يعي��ش ب��دون روح 
ه��ذه  عم��اد  تش��كل  ألنه��ا  وذل��ك  املس��ؤولية، 
اجملتمع��ات. و خيط��ئ م��ن يتص��ور أن يعي��ش 
يف حي��اة »الاأبالي��ة« ويتخلى عن مس��ؤولياته 
م��ن  تنب��ع  احلقيقي��ة، ألن محاي��ة اجملتم��ع 
ترس��يخ مفه��وم املس��ؤولية يف عق��ول وقل��وب 
امل��اء إذا انطل��ق يف  الن��اس، وذل��ك ألن س��يل 
املدين��ة ال يفي��د حتص��ن البي��ت الواح��د، ألن��ه 

س��وف يقتل��ع كل بي��وت املدين��ة.
إن ع��دم حتم��ل املس��ؤولية ال يعف��ي أف��راد 
اجملتم��ع م��ن آث��ار الوض��ع الفاس��د املرس��بة يف 
اإلس��امية، أك��ر  أمتن��ا  اجملتم��ع، وتاري��خ 
ش��اهد عل��ى خط��ورة التخل��ي ع��ن املس��ؤولية، 
والتغ��رب،  االس��تبداد،  اىل  أوصله��ا  حي��ث 

والظل��م، والفس��اد، ول��ذا ف��إن محل��ة الرس��الة 
الثاب��ت يف س��عيهم  أن يس��تهدفوا ه��ذا  الب��د 
لتغي��ري األوض��اع اخلاطئ��ة، ألن��ه ميث��ل أهمه��ا 

عل��ى اإلط��اق.
واق��ع  ع��ن  املس��ؤولية  غي��اب  إن 
الثقاف��ة  وج��ود  يك��رس  اإلس��امية،  األم��ة 
الامس��ؤولة، وه��ذا يبش��ر بس��يادة التخل��ف، 
يف كل مناح��ي احلي��اة، ويبعدن��ا ع��ن طري��ق 
التنمي��ة الش��املة، وه��ذا م��ا يؤك��ده مساح��ة 
املرجع الس��يد حممد تقي املدرس��ي قائًا: »إن 
الس��بب األصل��ي يف ه��ذا التخل��ف ال��ذي يس��ود 
ال��ي  الثقاف��ة الامس��ؤولة  األم��ة يع��ود اىل 
انتش��رت يف ذهني��ة األم��ة، فكرس��ت عناص��ر 

)1( الضع��ف، وابتع��دت ع��ن مص��ادر الق��وة«. 

* 2 / التجزئة
»الش��مولية«  مفه��وم  مقاب��ل  التجزئ��ة 
مفه��وم  مقاب��ل  تك��ون  أن  وميك��ن  الفك��ري، 
جغ��رايف - فك��ري وه��و الوح��دة، ول��ذا فإنن��ا 
نش��اهد ارتباط التجزئة باالختاف، يف كا 
االجتاه��ن الفك��ري واجلغ��رايف، ألن التجزئة 
الفرق��ة  وي��ات  جت��ر  والثقاف��ة  الفك��ر  يف 
واالخت��اف، واالجت��اه اآلح��ادي الف��رد. كم��ا 
أنها تفعل ذات النتيجة السلبية يف اجلغرافيا 
وامل��كان، وه��ذا م��ا ح��دث يف الع��امل اإلس��امي، 
وحتول��ه اىل دوي��ات متع��ددة وخمتلف��ة يف 
الفك��ر واجلغرافي��ا واملوق��ف، حت��ى أضح��ت 
فلسطن ضائعة وحمتلة من قبل الصهاينة.

يق��ول املرج��ع املدرس��ي: »م��ن املش��اكل 
ال��ي ابتل��ي به��ا الع��امل الي��وم مش��كلة التجزئ��ة 
املتوغل��ة اىل ح��دود عميق��ة وبعي��دة يف كي��ان 
ه��ذا الع��امل؛ فلق��د توج��ه العل��م احلدي��ث حن��و 
التحليل والتجزئة اىل درجة أنه أنسى العامل 
الرؤي��ة التكاملي��ة الواح��دة، واإلط��ار املش��رك 

ال��ذي جيم��ع األف��كار واملعلوم��ات«. )2(
وبالفع��ل يش��اهد امل��رء ان العل��م احلدي��ث 
التحلي��ل والركي��ب، وأوغ��ل يف  توج��ه اىل 
التجزئ��ة بش��كل عميق، حت��ى إنك تراه يبحث 
ع��ن جزئي��ات العل��وم، ب��داًل عن وحدته��ا، بينما 
العل��وم جزئي��ات مركب��ة ومرابط��ة، واأله��م 
م��ن ذل��ك أن ه��ذه احلال��ة التجزيئي��ة س��وف 

جترن��ا اىل خماط��ر عدي��دة.
عل��ى  آخ��ر  م��كان  يف  مساحت��ه  ويؤك��د 
خطورته��ا قائ��ًا: »التجزئ��ة تش��كل خط��ورة 
للبش��رية، وخطورته��ا ه��ذه تكم��ن يف أن اهلل - 
تع��اىل- مل خيل��ق جمتمع��ًا م��ن دون ف��رد، وال 
ف��رداً م��ن غ��ري جمتم��ع، وال نفس��ًا تعي��ش يف 
ع��امل االجتم��اع، وأخ��رى يف ع��امل االقتص��اد أو 
يف ع��امل السياس��ة... ف��اهلل س��بحانه خلق الكون 
وح��دة واح��دة مرابط��ة األج��زاء، وال ميك��ن 
فه��م ه��ذا الك��ون م��ن دون الرؤي��ة التكاملي��ة«. 

)املص��در الس��ابق/ ص 174(.
إن الش��مولية يف التفك��ري، منهج إس��امي 
مقاب��ل التجزئ��ة، وال��ي نش��اهدها يف تطبي��ق 
األح��كام الديني��ة، أو يف قي��م الدي��ن وأهداف��ه، 
وباخلص��وص يف األم��ر باملع��روف والنه��ي عن 
املنك��ر، ال��ذي ه��و فريض��ة إس��امية متعين��ة 

عل��ى اجلميع.

* 3 / ثقافة التربير
كي��ف يس��تطيع اإلنس��ان التخل��ي ع��ن 

مس��ؤولية التغي��ري ؟   
ج��واب ه��ذا الس��ؤال يكم��ن يف اس��تخدام 
التري��ر كس��اح، ومظل��ة حيتم��ي  ثقاف��ة 
به��ا املتقاعس��ون ع��ن العم��ل، بإش��هار الثقاف��ة 
التريرية يف الساحة وتروجيها، ليواجهوا بها 
دع��وات حتم��ل مس��ؤولية التغي��ري واالص��اح.

األف��كار  جوه��ر  التري��ر  ثقاف��ة  إن   
ب��ان  املتتب��ع  ياح��ظ  وس��وف  الامس��ؤولة، 
ع��ن  التخل��ي  ب��ن  رئيس��يًا  ارتباط��ًا  هن��اك 
يف  التري��ر  ثقاف��ة  وإش��اعة  املس��ؤولية، 
اجملتمع، فاملررون حيملون شعارات رئيسية 

وه��ي: التريري��ة  الثقاف��ة  ترك��ز  أربع��ة 
أ- ل��ن نس��تطيع تغي��ري الواق��ع املوج��ود، 
وياح��ظ ان ه��ذا الش��عار »ال أس��تطيع« حت��ول 
بس��بب تراكم��ات األف��كار الس��لبية، وثقاف��ة 
اهلزمي��ة، اىل ثاب��ت يف ثقافتن��ا، وباخلص��وص 
الثقافة الشعبية، فكلما واجهت شخصًا بعمل 

أجاب��ك أن��ه ال يس��تطيع القي��ام ب��ه.
ب- إلق��اء املس��ؤولية عل��ى عاتق اآلخرين، 
ع��ن  مس��ؤول  غ��ري  أن��ه  الف��رد  يعت��ر  حي��ث 
التغي��ري، وأنه��ا مس��ؤولية كب��ار العلم��اء أو 
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  املشكلة األكرب التي تواجه املجتمعات اليوم هي »املسؤولية«، بكل أبعادها 
املختلفة، وباخلصوص يف مسرية التغيري، فغالبية املجتمعات تعتقد أنها غري مسؤولة 

عن إحداث التغيري  



* عمر الفاكهاين
نجــاح يتلــوه نجــاح وفشــل يلحقــه فشــل ودنيــا مكتــوب هلــا 
قدرهــا ولــن يتغــري القــدر هــو قدرنــا مكتــوب علينــا وســيمي 
وهــو عمرنــا مكتــوب لنــا، وســيمر الوقــت شــئنا أم أبينــا، ولــن 

يســتفيد منــه إال الذكــي الفطــن الــذي عــرف معنــى احليــاة.
ــعور  ــو الش ــاب ه ــزن واالكتئ ــة واحل ــاعات صعب ــر بس نم
ــا واحاسيســنا، واملشــكلة ليســت  املســيطر عــى شــعورنا وافكارن
بلحظــات االكتئــاب او احلــزن بــل فينــا نحــن، يف طريقــة تفكرينــا 

جتــاه االمــور. 
ــاب  ــب كت ــدا، وصاح ــة فلوري ــن جامع ــر م ــول د.هلمس يق
»احلــل يف التحــدث مــع النفــس«، ان )80%( مــن االفــكار التــي 
متــر يف عقولنــا خــالل اليقظــة، هــي ســلبية والغريــب يف البحــث 
انــه اشــار اىل ان )75%( مــن االمــراض التــي نمــر هبــا مــن اكتئاب 
ــل  ــع يف املفاص ــب ووج ــات قل ــة ونوب ــة مزمن ــة وعصبي وقرح
والعديــد مــن االمــراض هــي ايضــا مــن خــالل تفكرينــا الســلبي، 
حيــث اننــا نتوقــع حصــول اشــياء ضــارة وســيئة بالرغــم مــن اهنــا 
مل حتصــل بعــد، ونفكــر جتــاه االمــور بســلبية، كأن خيــرج ولــد مــن 
املنــزل اىل البقــال فنقــول اننــا نخــاف عليــه مــن حــوادث الســري او 
مــن االختطــاف، ثــم يمــر الوقــت ومل يرجــع الطفــل اىل املنــزل، 
ــارج  ــًا يف اخل ــمع رصاخ ــم نس ــد، ث ــلبي يتزاي ــعور الس ــدأ الش فيب
ــب  ــراه يلع ــده ن ــب لتفق ــا نذه ــد«، وعندم ــا الول ــول »خرن فنق
مــع ابــن اجلــريان، ومهــا يصــدران أصواتــًا غريبــة هبــدف اللعــب.
 كــام قــد نمــر بفــرة اهنيــار عصبــي، كيــف و اذا تأخــر الوقــت 
ــه  ــل ب ــأيت لنتص ــزل ون ــارج املن ــازال االخ او االب خ ــال وم لي
وفجــأة »اخلــط مقفــل« مــاذا نقــول ألنفســنا؟ هــل هــو واقــع يف 
ــدأ  ــري؟ ونب ــو بخ ــل ه ــادث؟ وه ــه ح ــرأ علي ــل ط ــكلة..؟ ه مش
ــأل  ــه ونس ــكان عمل ــل بم ــلبية فنتص ــكار الس ــل االف ــعال فتي بإش
ــرع«  ــو م ــاعتن وه ــذ س ــرج من ــون »خ ــة تك ــه واذا باإلجاب عن
ــا تفــور حتــى تصــل ذروهتــا، ثــم  ونبــدأ بالغليــان وتبــدأ اعصابن
فجــأة يــدق البــاب وهــو حيمــل قالــب الكاتــو لكــي حيتفــل مــع 

ــن«. ــة والعرشي ــه اخلامس ــرى زواج اوالده بذك
ــب  ــة القل ــرّي يف عضل ــن« وتغ ــون »االدرينال ــادة هرم ان زي
فســيولوجية  تغــريات  اىل  يــؤدي  الــدم،  ضغــط  وارتفــاع 
)جســدية(، وقــد تتعــدى يف الكثــري مــن االوقــات مرحلــة احلــزن 
ــم  ــة، ث ــدة واجيابي ــرة جدي ــل اي فك ــدم تقب ــة ع ــل اىل مرحل فتص
تزيــد احلالــة ســوءًا فتصــل اىل مرحلــة مــا قبــل االكتئــاب وهــذه 
ــدأ  ــيتغري ويب ــدك س ــدة ألن كل يشء يف جس ــرية جدي ــة خط مرحل
ــم  ــوأ ث ــيئ اىل االس ــن الس ــكار م ــري االف ــل فتتغ ــن العق ــك م ذل

ــاب. كل هــذا  ــة االكتئ ــة اىل ذروهتــا اىل حال تصــل احلال
ــه.  ــان نفس ــببه االنس س

األطبــاء  أهــم  مــن  وهــو  .تشــارلز  د  خيطــئ  ومل 
عــن  املســؤولة  النخاميــة  بالغــدد  املختصــن  النفســين 

افــرازات اهلرمــون يف اجلســم، حــن قــال: ان الغــدد النخاميــة 
تتلقــى أوامــر مــن اجلهــاز العصبــي املوصــول بالعقــل مبــارشة، 

ــات  ــن تقلص ــم م ــى اجلس ــرأ ع ــيولوجية تط ــة فس إذ ان أي حال
باملعــدة او زيــادة دقــات القلــب ممــا يــؤدي اىل تدهــور احلالــة هــي 
ــس  ــور جيم ــي الدكت ــامل النف ــول الع ــل«. ويق ــن العق ــادرة م ص
ــرشي:  ــل الب ــة العق ــه بدراس ــوال حيات ــص ط ــذي اخت ــآن، ال ال
ــث  ــدًا حي ــتكون غ ــكارك، وس ــك أف ــث أوصلت ــوم حي ــت الي »أن

ــكارك«. ــذك أف تأخ
قصــد د.اآلن بكالمــه انــك انــت مــن تصنــع افــكارك.. 
ــة التــي  ــة العصبي ــة يف الرجمــة اللغوي وســنقف حلظــة امــام فرضي
تقــول: »أنــت متلــك عقلــك لــذا أنــت مســؤول عــن افــكارك«، 
وتقــول احلكمــة الصينيــة: »راقــب أفــكارك ألهنــا ســتصبح أفعــاالً 
وراقــب أفعالــك ألهنــا ســتصبح عــادات وراقــب عاداتــك ألهنــا 

ــريك«. ــتحدد مص ــا س ــك ألهن ــب طباع ــًا وراق ــتصبح طباع س
مــا الفــرق بــن انســان حزيــن وانســان ســعيد، مــع ان االثنــن 
ــان  ــيئة واالثن ــيس س ــب واحاس ــزن وغض ــاالت ح ــرون بح يم
لدهيــم عقــل وجهــاز عصبــي ولدهيــم قــدرة هائلــة عــى التفكــري 
ــان ويفكــران ويميــزان؟ الفــرق الواضــح  ــان يتكلــامن ويري وألثن
ــن،  ــدث مع ــاه ح ــة جت ــة حزين ــر بطريق ــن فك اذ ان االول احلزي

ــر  ــه فك ــة ولكن ــس التجرب ــر بنف ــا م ــو ايض ــعيد ه ــاين الس والث
ــة. ــة اجيابي بطريق

ليــس خطــأ ان نحــزن او نغضــب، لكــن اخلطأ ان نســتمر 
ــتوى  ــب ومس ــتوى الغض ــادة مس ــاهم بزي ــا وان نس بحزنن

ــود  ــوال وج ــى ان ل ــا ان ال ننس ــلبي. علين ــري الس التفك
ــود  ــوال وج ــرح، ول ــم الف ــنا بطع ــا احسس ــزن مل احل

املــرض ملــا أحسســنا بطعــم الصحــة تفــاءل، و اطــرد 
مجيــع االفــكار الســلبية مــن عقلــك واســتبدهلا 

ــك او  ــتمرة ب ــا مس ــي الدني ــعادة، فه ــرح والس بامل
بغــريك. عــش كل حلظــة كأهنــا آخــر حلظــة فقــد 

ــعادة و  ــها بس ــة عش ــر حلظ ــال آخ ــون فع تك
أمــل وفــرح وعطــاء عشــها يف احلــب عشــها 

هلل.
------------------

* حمــارض يف التنمية 
البرشية مقيم يف لبنان

لـــوال وجود الحـــزن 
لما أحسسنا بطــعم الفرح
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طلب��ة العل��م، وأن��ه ش��خص ع��ادي يف اجملتمع.
والوس��يلة  االس��راتيجية  غي��اب  ج- 
القادرت��ن عل��ى التغي��ري، حي��ث ي��رر الف��رد 
بان��ه ال جي��د م��ا يعم��ل به، وهو ترير ش��ائع يف 
أمتن��ا اإلس��امية، وأن رقع��ة الوض��ع الفاس��د 
أك��ر م��ن الش��خص، فل��ذا ال يس��تطيع أن 
جي��د الوس��يلة الفعال��ة للتغي��ري، إضاف��ة اىل 
أن إجي��اد التغي��ري حيت��اج اىل خط��ة كب��رية، 

تس��تطيع تغي��ري الوض��ع الراه��ن.
م��ا  كث��رياً  العامل��ة،  اجله��ة  انع��دام  د- 
ت��رى أناس��ًا يتحدث��ون ع��ن اجله��ة الش��رعية 
ال��ي يعمل��ون معه��ا، فهم الجي��دون من يعمل 
مع��ه، وه��ذا نت��اج حال��ة التفرق��ة يف الس��احة 
واالخت��اف، فه��و يش��ك يف اجلمي��ع، وال جي��د 

ش��خصًا يث��ق ب��ه ويعم��ل مع��ه.
ه��ذه ه��ي أبع��اد ثقاف��ة التري��ر، وال��ي 
األم��ة،  يف  نش��رها  التقاع��س  تي��ار  حي��اول 
واملاح��ظ لس��ياق آي��ات الق��رآن الكري��م، أنه��ا 
حت��اول الركي��ز على دحض احلجج، حبيث 

تق��وم بتفني��د ه��ذه األبع��اد.
فم��ن يق��ول: »ال أس��تطيع«، فإن��ه يتناس��ى 
في��ه،  اهلل  أودعه��ا  ال��ي  الكب��رية  الق��درات 
وال��ي أعط��اه إياه��ا اخلال��ق س��بحانه وتع��اىل، 
ــَق  ــِذي َخَل حي��ث يق��ول يف كتاب��ه: }اهللَُّ الَّ
ــاَمِء  ــَمَواِت َواألَْرَض َوَأنــَزَل ِمــْن السَّ السَّ
ــْم  ــًا َلُك ــَراِت ِرْزق ــْن الثََّم ــِه ِم ــَرَج بِ ــاًء َفَأْخ َم
َر َلُكــْم اْلُفْلــَك لَِتْجــِرَي يِف اْلَبْحــِر  َوَســخَّ
َر  َر َلُكــْم األهَنَــاَر * َوَســخَّ بَِأْمــِرِه َوَســخَّ
َر َلُكــْم  ــْمَس َواْلَقَمــَر َداِئَبــْنِ َوَســخَّ َلُكــْم الشَّ
ْيــَل َوالنََّهــاَر{. )س��ورة إبراهي��م / 32- 33 ( اللَّ
صن��و  الق��درة  أن  نع��رف  أن  وعلين��ا 
اإلنس��ان  ق��درة  كان��ت  فكلم��ا  املس��ؤولية، 
حب��ق  مس��ؤوليته  كان��ت  كلم��ا  كب��رية، 
قدرها، ألنه يستحيل أن يعطى اإلنسان نعمة 
دون أن يطالب��ه اهلل إيف��اء ح��ق ه��ذه النعم��ة، 
وه��ذا املعن��ى ن��راه متمث��ًا يف اآلي��ة الكرمي��ة: 
ــا آَتاَها{.)س��ورة  ــُف اهللَُّ َنْفســًا إاِلَّ َم }ال ُيَكلِّ

.)7/ الط��اق 

للجه��اد  الداعي��ة  الق��رآن  آي��ات  وم��ا 
والتح��رك، إال ج��زءاً رئيس��يًا م��ن التحري��ض 
ألن  األم��ة،  يف  واجلم��ود  التري��ر  ملقاوم��ة 
اجله��اد ه��و الفريض��ة األساس��ية واجلوهري��ة، 
ال��ي باس��تطاعتها إضف��اء احليوي��ة يف أبن��اء 
األم��ة. أم��ا م��ن جهة غي��اب الوس��يلة واخلطة، 
اإلنس��ان  تركيب��ة  م��ن  ج��زء  اإلع��داد  ف��إن 
ــُروَج  ــْو َأَراُدوا اخْلُ العقلي��ة، واهلل يق��ول: }َوَل
ــْم  ــِرَه اهللَُّ اْنبَِعاَثُه ًة َوَلِكــْن َك ــُه ُعــدَّ وا َل ــدُّ ألََع
ــَن{. ــَع اْلَقاِعِدي ــُدوا َم ــَل اْقُع ــْم َوِقي َفَثبََّطُه
)س��ورة التوبة / آية: 46(. وخيطئ من يتصور 
أن لي��س هن��اك جه��ة عامل��ة تس��تطيع القي��ام 
بواجبه��ا اإلصاح��ي، ألن ه��ذا ميكن أن يدخل 
يف دائ��رة الظ��ن باآلخري��ن والش��ك يف النواي��ا، 
كم��ا ال ميك��ن تص��ور جه��ة او مجاع��ة خالي��ة 
من األخطاء، بيد أن هنالك موازين خاصة يف 
الكت��اب والس��نة م��ا يكف��ي ملعرف��ة الص��ادق من 

غريه.

* 4/ إلغاء اآلخر وإقصاؤه
م��ن  وإلغ��اؤه  باآلخ��ر  االع��راف  ع��دم 
الس��احة، م��رض خط��ري جيت��اح جمتمعاتن��ا 
اإلس��امية، ويه��دده باالنق��راض، وذل��ك ألن 
االخت��اف  روح  إذكاء  يف  يس��اهم  اإللغ��اء 
يتج��ه  اجملتم��ع  أن  يع��ي  وه��ذا  والفرق��ة، 
التن��ازع  بفع��ل  واالنق��راض،  الذوب��ان  حن��و 
واالخت��اف. وه��ذه املش��كلة ال��ي ورثناه��ا م��ن 
عه��ود التخل��ف واهلزمي��ة، ورافق��ت مس��رية 
األم��ة اإلس��امية، ال نس��تطيع التخلص منها 
بس��هولة، أي باخت��اذ ق��رار آن��ي، ب��ل حتت��اج اىل 
ش��جاعة وحب��ث وق��درة عالي��ة م��ن التفان��ي 
جت��اوز  نس��تطيع  لك��ي  اجلماعي��ة،  وال��روح 

حواج��ز األناني��ة والذاتي��ة.
إن اإلقص��اء يع��ود اىل ج��ذر حقيق��ي وه��و 
س��يكولوجية اخل��وف م��ن اآلخ��ر ال��ي تكتن��ف 
نفوس��نا، فنح��ن خن��اف من االع��راف باآلخر، 
لع��دم وج��ود ق��درات دفاعي��ة نتحص��ن به��ا، 
مفضل��ن  دواخلن��ا،  عل��ى  ننكف��ئ  فأضحين��ا 

ذواتن��ا ال��ي ق��د ختاجله��ا بعض األخط��اء على 
االع��راف باآلخ��ر واحل��وار مع��ه عل��ى أس��س 
الثاب��ت، أن  الغري��ب يف ه��ذا  متين��ة. واألم��ر 
اجلميع يش��تكي من هذا اإللغاء واإلقصاء، إال 
أنه ميارس��ه بش��تى وس��ائله الس��يئة، واألكثر 
بش��اعة يف ه��ذا املوض��وع. إن اإللغ��اء مي��ارس 
عل��ى صع��د ش��املة، ب��دءاً م��ن األدب واإلع��ام 
اىل السياس��ة واالقتص��اد، وق��د يك��ون العم��ل 
احلزبي أحد الساحات الرئيسية ملمارسة هذا 
اإللغ��اء. ومعاجل��ة ه��ذا الوب��اء يكم��ن يف إرس��اء 
قواع��د احل��وار م��ع اآلخ��ر، وع��دم الته��اون بأي 
ط��رف لاع��راف ب��ه، وذل��ك ألن االع��راف به 
يش��كل اخلط��وة األوىل لب��دء احل��وار، وع��دم 
يف  األط��راف  متاي��ز  إلغ��اء  عل��ى  االص��رار 
خصوصيات��ه  ل��ه  ط��رف  كل  ألن  الس��احة، 
التس��امح  ثقاف��ة  نش��ر  أن  كم��ا  ومميزات��ه، 
األساس��ية  القاع��دة  يش��كل  األط��راف،  ب��ن 
ذل��ك  م��ن  واأله��م  باآلخري��ن،  لاع��راف 
االح��رام ب��ن األطراف، ألنه الطريق األس��لم 

للتخل��ص م��ن ه��ذا امل��رض.
الثواب��ت ال متث��ل اجلم��ود بواقع��ه  ه��ذه 
احلقيق��ي، فق��د يض��اف إليه��ا ثواب��ت أخ��رى 
واختاف��ات  السياس��ي،  االس��تبداد  مث��ل: 
اهلوي��ة،  وفق��دان  الس��احة،  يف  العامل��ن 
واخلض��وع لآلخ��ر األق��وى، ولكن ذلك ال يعي 
أن ه��ذه الثواب��ت اجلام��دة، ال ميكنه��ا ان ت��زول 
م��ن الوج��ود، وتبق��ى كاجلب��ال الراس��خة يف 
األرض. وذلك ألن اإلنسان بقدراته يستطيع 
تغي��ري الظ��روف ألن��ه ه��و ال��ذي خيل��ق ه��ذه 
الظ��روف، ويقدر عل��ى مقاومتها، ويف جتارب 
الش��عوب واألم��م خ��ري دلي��ل، على ق��درة بعض 
الش��عوب للتخل��ص من ن��ري العبودية، والس��ري 
حن��و حي��اة العدال��ة بع��د إنه��اء حي��اة الظل��م 

وال��ذل.
------------------

1- تطلع أمة ، عبدالغني عباس / ص 333.
2- املعهد اإلسالمي، املرجع املدريسw / ص 173.

3- املصدر السابق/ ص 174.

  عدم االعرتاف باآلخر وإلغاؤه من الساحة، مرض خطري يجتاح جمتمعاتنا اإلسالمية، 
وذلك ألن اإللغاء يساهم يف إذكاء روح االختالف والفرقة، وهذا يعني أن املجتمع يتجه نحو 

الذوبان واالنقراض  
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الباغ��ة حدي��ث  نه��ج  ع��ن  أن احلدي��ث 
ش��ّيق متن��ّوع، يأخ��ذ مس��احات واس��عة متث��ل 
ح��رة  حي��اة  أج��ل  م��ن  اإلنس��ان  طموح��ات 
كرمي��ة، وكذل��ك ميث��ل دلي��َا ل��ه يف مجي��ع 
وعاقت��ه معه��ا جبمي��ع  احلي��اة  يف  مواقف��ه 

جوانبه��ا وف��ق مفاهي��م س��امية. 
امت��از  اخلال��د  اإلنس��اني  الس��فر  فه��ذا 
القي��م  مجي��ع  مش��ل  حي��ث  بش��موليته 
واملفاهي��م اإلنس��انية والفكري��ة واالجتماعي��ة 
والفلس��فية، وإذا كان الواج��ب يقتضين��ا أن 
نك��رس ل��ه وقتن��ا ونض��ع في��ه دراس��اتنا، ف��إن  

االوجب أن نفّعل هذا اإلرث الثقايف اإلنس��اني 
يف حياتن��ا، واالس��تفادة م��ن ه��ذا الكون العلمي 
ه��ذا  وقتن��ا  يف  وخاص��ة  اخل��ّاق،  والفك��ري 
وحضاري��ًا  فكري��ًا  غ��زواً  في��ه  نواج��ه  ال��ذي 
يس��تهدف ش��خصيتنا بالتمزق��ات والصراعات 
وال��ي اس��تنزفت كي��ان األم��ة اإلس��امية. 

ب��كل  اإلس��ام  ميث��ل  الباغ��ة  نه��ج  إن 
نقائ��ه وصفائ��ه وه��و أعظ��م دس��تور إنس��اني 
لإلنس��انية  حيف��ظ  الكري��م  الق��رآن  بع��د 
حقوقه��ا وكرامته��ا ويبل��غ بها مبال��غ الكمال، 
فل��م يع��رف التاري��خ اإلس��امي بع��د رس��ول 
عقلي��ة  وس��لم،  وآل��ه  علي��ه  اهلل  اهلل،صل��ى 
نهج��ًا  تس��ّن  أن  اس��تطاعت  واعي��ة  عظيم��ة 
اجتماعيًا وسياس��يًا واقتصاديًا بهذه العبقرية 

كعل��ي ب��ن أب��ي طالب،علي��ه الس��ام. 
ف��كان م��ن أه��م ممي��زات ه��ذا النه��ج أن��ه 
مل يص��در كأغل��ب اآلث��ار الثقافي��ة نتيج��ة 
لعوام��ل اجتماعي��ة أو سياس��ية معين��ة تل��ي 
حاجات معينة ثم تفقد قيمتها عندما تنتفي 
تل��ك العوام��ل، ب��ل كان نهجًا عامليًا إنس��انيًا ال 

يتح��دد بزم��ان وال م��كان، يرتقي باإلنس��ان يف 
كل زم��ان وم��كان. 

املي��زة إىل دلي��ل فه��ذا  وال حتت��اج ه��ذه 
عل��ى  العق��ول  أصح��اب  عق��ول  ح��رّي  النه��ج 
بباغت��ه ومشوليت��ه وغزي��ر  األزم��ان  م��دى 
علم��ه، ننتقي بعض النماذج من األقوال حبق 
نه��ج الباغ��ة م��ن عص��ور خمتلف��ة وتوّجه��ات 
متباين��ة لكنه��ا توّح��دت ووقف��ت إج��ااًل أم��ام 

ه��ذه العبقري��ة ال��ي خلب��ت ألبابه��م. 
ي��روي اب��ن أب��ي احلدي��د يف ش��رح النه��ج 
األم��ة  ح��ر  عب��اس  اب��ن  أن  ص14(  )ج15/ 
واملعاص��ر لعل��ي ب��ن أب��ي طالب،علي��ه الس��ام، 
قال :" واهلل ما انتفعت بكام بعد كام رسول 
اهلل كانتفاع��ي به��ذا ال��كام" - يقص��د كام 
املؤمن��ن-، وعندم��ا يذك��ر اجلاح��ظ  أم��ري 
والتبي��ن  البي��ان  يف  255ه���   س��نة  املتوف��ى 
)ص202( كلم��ة أم��ري املؤمنن،علي��ه الس��ام  
:" قيم��ة كل ام��رئ م��ا حيس��نه"  يق��ول : فل��و 
مل نق��ف م��ن كتابنا ه��ذا إاّل على هذه الكلمة 
لوجدناه��ا كافي��ة ش��افية، وجمزي��ة مغني��ة، 

ب��ل لوجدناه��ا فاضل��ة عل��ى الكفاي��ة، وغ��ري 
مقّص��رة ع��ن الغاي��ة، وكأن اهلل ع��ز وج��ل ق��د 
ألبس��ه م��ن اجلال��ة، وغش��اه م��ن ن��ور احلكم��ة 
على حسب نية صاحبه وتقوى قائله، وعندما 
س��ئل عب��د الرحي��م ب��ن نباتة اخلطي��ب املتوفى 
س��نة 374ه��� وال��ذي كان يض��رب ب��ه املث��ل يف 
اخلطاب��ة ع��ن س��ر فصاحت��ه وباغت��ه ق��ال 
:  حفظ��ت مائ��ة فص��ل م��ن مواع��ظ عل��ي ب��ن 
أب��ي طال��ب، علي��ه الس��ام، ويق��ول قدام��ة ب��ن 
جعف��ر املتوف��ى س��نة 337ه��� : أم��ا عل��ي فق��د بز 
أه��ل ال��كام يف القص��ار والط��وال ويف س��ائر 

الفضائ��ل.
والب��ن أب��ي احلدي��د كام كث��ري يف حق 
نه��ج الباغ��ة نقتط��ف منه قول��ه:" إن كامه 
املخل��وق ودون كام اخلال��ق"   ف��وق كام 
وهن��اك أق��وال كث��رية يف تل��ك العص��ور غ��ري 
أنن��ا اكتفين��ا به��ذه النم��اذج م��ن األق��وال ال��ي 

ميث��ل قائلوه��ا قم��ة الباغ��ة يف عصره��م. 
وتبل��ى العص��ور واألزم��ان ويبق��ى نه��ج 
وينب��ض  بالعط��اء  األجي��ال  يرف��د  الباغ��ة 
بالن��ور ال��ذي أبص��ر ب��ه حت��ى األعم��ى حي��ث 
يقول طه حس��ن عندما يس��مع كلمة اإلمام 
علي،عليه الس��ام :"أع��رف احلق تعرف أهله" 
: ما أعرف جوابًا أروع من هذا اجلواب الذي ال 
يعصم من اخلطأ أحداً مهما تكن منزلته، وال 
حيتك��ر احل��ق ألحد مهما تكن مكانته، بعد أن 
س��كت الوح��ي، وانقطع خر الس��ماء، إن عميد 
األدب العرب��ي يع��رف بأن��ه ال يس��تطيع أح��د 
أن يأت��ي مبث��ل ه��ذا ال��كام بع��د انقط��اع خ��ر 

الس��ماء أي الق��رآن. 
ونكتف��ي به��ذه األق��وال فالع��رة ليس��ت 
هن��ا  نري��د  ال  أنن��ا  كم��ا  للعاق��ل،  بالكث��رة 
اس��تعراض هذه األق��وال للتعريف بهذا النهج 
اخلال��د فه��و كصاحب��ه الذي قال في��ه املتني: 

وتركُت مدحي للويصِّ تعّمدًا               
إذ كان نورًا مستطياًل شاماًل

وإذا استطاَل اليء قام بنفسِه
 وصفاُء ضوِء الشمِس يذهُب باطال 

أنن��ا يف أم��س  ولك��ن أردن��ا اإلش��ارة إىل 
احلاج��ة الي��وم أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى إىل 
هذا النهج العظيم الذي يعيد إلينا إنس��انيتنا، 
ويبع��ث فين��ا ال��روح ال��ي حنظ��ى فيه��ا باحل��ق 
القي��م  ومجي��ع  والفضيل��ة  والنب��ل  والع��دل 
اإلنس��انية العلي��ا ال��ي كان رائده��ا عل��ي ب��ن 

أب��ي طالب،علي��ه الس��ام.

* شمولية األبعاد
"إن  مطه��ري:  مرتض��ى  األس��تاذ  يق��ول 
الكلم��ة م��رآة ال��روح اإلنس��انية" ولذل��ك ف��إن 
ال��ذي  الع��امل  بنف��س  تتعّل��ق  كلم��ة  كل 
ال��ي  فالكلم��ات  صاحبه��ا،  روح  ب��ه  يرتب��ط 
تتعل��ق بع��وامل عدي��دة تك��ون عام��ة على تلك 
ال��روح ال��ي مل تنحص��ر يف ع��امل واحد، وحيث 
إن روح اإلم��ام ال تتح��دد بع��امل خ��اص، ب��ل هو 
ذل��ك اإلنس��ان الكام��ل اجلام��ع جلمي��ع مراتب 
اإلنس��انية والروحي��ة واملعنوي��ة، ف��ا ختت��ص 
كلمات��ه أيض��ًا بع��امل واح��د، إن م��ن ممي��زات 
كام اإلم��ام إن��ه ذو أبع��اد متع��ددة ولي��س ذا 

بع��د واح��د. 
أجل إن خصوصية الش��مول واالس��تيعاب 
ن��وراً  جعلت��ه  الباغ��ة  نه��ج  به��ا  متّي��ز  ال��ي 
وم��كان،  زم��ان  كل  يف  كله��ا  لإلنس��انية 
وأعطت��ه صف��ة اخلل��ود، فل��م ي��دع ه��ذا الس��فر 
املض��يء  أب��داً، جم��ااًل من جم��االت احلياة دون 
أن يق��دم ل��ه أفض��ل ما يقدمه عق��ل للمجتمع 
حبك��م ومواع��ظ وأف��كار عظيم��ة، ترس��م ل��ه 

واقع��ًا إنس��انيًا مثالي��ًا.
ولع��ل م��ن أه��م ه��ذه اجلوان��ب ه��و جان��ب 
احلك��م وم��ا جي��ب أن يتص��ف ب��ه احلاك��م 
خلط��ورة  الن��اس  جت��اه  وواجبات��ه  وحقوق��ه 
ه��ذا املنص��ب وأهميته يف حي��اة األمة وحتديد 
أن��ه   ": يق��رر  الس��ام،  فهو،علي��ه  مصريه��ا  
الب��د للن��اس م��ن حاك��م  ب��ر أو فاج��ر" وقول��ه 
ه��ذا ج��اء يف ال��رد عل��ى اخل��وارج  الذي��ن رفع��وا 
هل��ذه  تقري��ر  فه��و  هلل"   إاّل  حك��م  ال  ش��عار" 
الض��رورة ال��ي يفرضه��ا الواق��ع االجتماع��ي، 
ف��إن كان��ت إم��رة الفاج��ر بغي��اب العادل ش��راً، 

فه��ي عل��ى عّاته��ا أفض��ل م��ن الفوض��ى ال��ي 
تصي��ب اجملتم��ع بغي��اب احلاك��م، فهو،علي��ه 
الس��ام، مل يقص��د طبيع��ة احلك��م اإلس��امي 
مقاب��ل  احلك��م  ض��رورة  بي��ان  قص��د  وإمن��ا 
دع��وى اخل��وارج فاحلاك��م : " جُيمع به الفيء 
وُيقاتل به العدو، وُتأّمن به الس��بل، وُيؤخذ به 
للضعي��ف م��ن الق��وي، حت��ى يس��ريح ب��ه ب��ر، 

وُيس��راح م��ن فاج��ر" .
وال خيف��ى أن��ه ال تتحق��ق ه��ذه األم��ور 
أي  يس��تطيع  ف��ا  احلاك��م،  وج��ود  ب��دون 
إنس��ان أن يتخي��ل حج��م الك��وارث ال��ي تصيب 
اجملتم��ع بغي��اب احلاك��م، وق��د رأين��ا يف وقتن��ا 
يف  حدث��ت  ال��ي  االنتقالي��ة  الف��رات  أثن��اء 
بع��ض ال��دول العربي��ة م��ن اجمل��ازر، واألعم��ال 
بانتخ��اب  الش��عب  يق��م  مل  فل��و  الفظيع��ة، 
حكوم��ة  ألصب��ح اجملتم��ع عب��ارة ع��ن غاب��ة. 

* احلاكم.. احلارس األمني
أم��ا ع��ن الش��روط ال��ي جي��ب أن تك��ون 
الس��ام"   اإلمام،علي��ه  فيق��رر  احلاك��م  يف 
بأن��ه جي��ب أن يك��ون، كري��م النف��س ك��ي 
ال يتط��اول عل��ى أم��وال الن��اس، وع��اداًل لك��ي 
يف  ونزيه��ًا  العط��اء،  يف  الن��اس  ب��ن  يس��ّوي 
القض��اء" إضافة إىل أم��ور أخرى مجعها،عليه 
الس��ام، يف قول��ه :" وق��د علمت��م أن��ه ال ينبغ��ي 
أن يك��ون الوال��ي على الف��روج والدماء واملغامن 
واألحكام وإمامة املسلمن البخيل، فتكون يف 
أمواهل��م نهمت��ه، وال اجلاه��ل فيضلهم جبهله، 
وال اجل��ايف فيقطعه��م جبفائ��ه، وال احلائ��ف 
لل��دول فيتخ��ذ قوم��ًا دون ق��وم، وال املرتش��ي 
يف احلك��م فيذه��ب باحلق��وق، ويق��ف به��ا دون 

املقاط��ع، وال املعط��ل للس��نة فيهل��ك األم��ة" 
فهو،علي��ه الس��ام، يؤك��د عل��ى ض��رورة 
أن يك��ون احلاك��م متصف��ًا بصف��ات تؤهل��ه 
حق��وق  حف��ظ  يف  املس��ؤولية  به��ذه  للقي��ام 
الن��اس وأمواهل��م وأعراضه��م ودمائهم ورّكز 
عل��ى مس��ألة عدال��ة احلاك��م عم��ًا بقول��ه 
َأْن  ـاِس  النّـَ َبــْنَ  َحَكْمُتــْم  }َوإَِذا  تع��اىل: 
ــْدل{  فه��و ي��رى يف احلاك��م  ــوا بِاْلَع ُكُم حَتْ
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 إن نهج البالغة ميثل اإلسالم بكل نقائه وصفائه 
وهو أعظم دستور إنساين بعد القرآن الكرمي يحفظ 

لإلنسانية حقوقها وكرامتها ويبلغ بها مبالغ الكمال 

إضاءات من النهج
وظيفة الحاكم في"نهج البالغة"

* حممد الصفار



* زهراء عباس صحن
مــاذا يعنــي االقتــداء؟ ومــا هــي الصفــات املطلوبــة ليكــون 

الشــخص قــدوة ؟
االقتــداء حســب كتــاب معجــم املعــاين اجلامــع هــو مصــدر 

الفعــل، يقتــدي، ويعنــي َفَعــَل مثــُل فعلــِه تشــبهًا.
ــاًل او  ــاس مث ــذه الن ــذي يتخ ــخص ال ــو الش ــدوه فه ــا الق ام
ــه  ــعب من ــذي تتش ــل ال ــو االص ــدو ه ــم. والق ــوًة يف حياهت اس

ــروع. الف
ــق  ــع الطري ــي ان نتب ــخص يعن ــداء بش االقت
ــه  ــا ب ــًا من ــخص اعجاب ــذا الش ــه ه ــذي اتبع ال
ــأن طريقــه هــو الصحيــح. ويعنــي ايضــًا  وثقــًة ب
ان نــرىض بفعلــه ونطمــح للوصــول اىل مــا وصــل 

ــه. الي
الفــرد  تربيــة  يف  كبــرية  امهيــه  ولالقتــداء 
ــام  ــتوى الع ــى املس ــخيص وع ــتوى الش ــى املس ع
الربيــة  كتــاب يف  للمجتمــع حيــث ال خيلــو 
ــة  ــائل املهم ــدى الوس ــدوة كإح ــراد الق ــن إي م
لفعاليتهــا، وهــذا ال شــك يعــود إىل رؤيــة النــاس 
ــدون  ــاهدونه، وب ــذي يش ــي ال ــوذج الواقع للنم
التوجيهــات  تكــون  الواقعــي  التطبيــق  هــذا 
واملحــاوالت الربويــة كتابــة عــى املــاء ال أثــر هلــا 

يف قلــوب املتلقــن وعقوهلــم.
وهنــا الســؤال الــذي يتبــادر اىل اذهاننــا، مــن 

هــو القــدوة ؟ومــا هــي صفاتــه؟
ــم  ــًا يتس ــًا كان او ميت ــان حي ــو انس ــدوة ه الق
بســامت معينــه ومــن املؤكــد ان كل انســان يف 

ــة  ــن معين ــري وموازي ــأ اىل معاي ــدوة يلج ــن الق ــث ع ــة البح رحل
ــه.  ــدي ب ــه ليقت ــا قدوت ــزن هب ي

ومــن صفــات القــدوة الصاحلــة هــي ان يكــون هــذا القــدوة 
صاحــب مبــدأ وفكــر قويــم وســليم خــاٍل مــن الشــبهات جيعــل 
املقتــدي بــه يبــر طريــق احلــق ويتبعــه ويتجنــب طريــق الباطل.

ــه  ــًا بالفكــر واملبــدأ الــذي ســار علي فضــاًل عــن كونــه مؤمن
فاإليــامن بقضيــة معينــه جيعلهــا راســخة يف نفــس القــدوة وبالتايل 

باملقتــدي.
 وجيــب ان يتســم القــدوة بحســن اخللــق، إذ البــد أن يتحــى 
ــو،  ــامح والعف ــة والتس ــة والرأف ــل الرمح ــة مث ــالق الرفيع باألخ
ــه ال  ــات، فإن ــذه األخالقي ــد هل ــه يفتق ــًا ولكن ــو وإن كان عامل فه

ــدوة. ــرًا كق ــون مؤث ــتطيع أن يك يس
ــل،  ــم والعم ــن العل ــوازن ب ــه الت ــس يف اخالقيات وان ُيلم
ــال  ــه اىل افع ــم اقوال ــنة يرج ــدوة احلس ــل، فالق ــول والفع والق

ــع. ــض بالواق ــرة تنه مؤث

ــكالم. ــدود ال ــعاراته يف ح ــف ش  وال تتوق
فضــاًل عــن انــه ال يناقضهــا فذلــك التــي يدعو إىل 

الصــدق ويكــذب ينقلــب التقديــر الواجــب لــه إىل 
اســتهجان واســتغراب ممــن يدعــو إىل يشء وخيالفــه. 

ــادرًا مــا خيطــئ، وإن اخطــأ فهــو  والقــدوة الصاحلــة ن
ــه  ــع نفس ــو يراج ــأ، وه ــح اخلط ــا اىل تصحي ــادر رسيع يب

وحياســبها دائــام.
ــار  ــان ان خيت ــكان االنس ــه بإم ــم طرح ــا ت ــالل م ــن خ م

قدوتــه بســهولة. وان يبحــث ببســاطة عــن شــخص تتوفــر فيــه 
صفــات القــدوة احلســنة.

اهلل تعــاىل جعــل يف خالئقــه الكثــري مــن 
ومل  واحلاظــرة  الســابقه  االمــم  مــن  االمثــال 
ــرية اال اوضحهــا بإعجــازه  يــرك صغــرية وال كب
العجيــب يف قرآنــه املجيــد حيــث قــال تعــاىل 
ــِدْه {  ــُم اْقَت ــَدى اهللُّ َفبُِهَداُه ــَن َه ِذي ــَك الَّ }ُأْوَلِئ

) األنعــام)90 
باالقتــداء  االهلــي  التوجيــه  جــاء  وهنــا 
بالذيــن هداهــم اهلل، وســلكوا الســبيل الصحيــح 
لســائر  حســنة  قــدوة  تعــاىل  اهلل  وارتضاهــم 
والعبــاد  واملرســلون  االنبيــاء  وهــم  النــاس. 
الصاحلــون حيــث اهنــم مــرضب االمثــال يف 
ــريًا يف  ــات تأث ــر املخلوق ــزة واكث ــات املتمي الصف

االصــالح والنهــوض بواقــع االمــم.
القــرآن  يف  االقتــداء  موضــوع  وتكــرار 
ــذا  ــة ه ــري اىل امهي ــددة يش ــات متع ــم يف آي الكري
ــث  ــاس حي ــاة الن ــغ يف حي ــره البال ــوع واث املوض
ــوله  ــزاب، رس ــورة االح ــاىل يف ، س ــر اهلل تع ذك

ــه  ــى اهلل علي ــول ,ص ــأيس بالرس ــلمن بالت ــر املس ــم وام الكري
وآلــه وســلم، يــوم األحــزاب يف صــره ومصابرتــه ومرابطتــه 

وجماهدتــه، وانتظــاره الفــرج مــن ربــه فقــال تعــاىل :}َلَقــْد 
ــْن َكاَن َيْرُجــو اهللََّ  َكاَن َلُكــْم يِف َرُســوِل اهللَِّ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة ملَِ

ــرًيا { )21(. ــَر اهللََّ َكثِ ــَر َوَذَك ــْوَم اآْلِخ َواْلَي
اهلل  صــى  الرســول،  جتعــل  الكريمــة  فاآليــة 

ــن  ــداء مل ــة االقت ــدر احقي ــلم، يتص ــه وس ــه وآل علي
ــمو  ــوق اىل الس ــاه ويت ــد رض ــو اهلل ويري كان يرج

واالرتقــاء.
ويف اخلتــام فــإن اهلل تعــاىل فضلنــا عــى 

ــل  ــة العق ــرى بنعم ــات االخ ــع املخلوق مجي
وجعلنــا اصحــاب االختيــار يف الدنيــا، 

ووضــع لنــا اخليــارات الصائبــة ووجهنــا 
ســوى  علينــا  يتبقــى  مــا  اليهــا، 

اختيارهــا.

كيف تكون القدوة؟
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اسوة حسنة

احل��ارس األم��ن عل��ى اجملتم��ع وإن احلكوم��ة 
العادل��ة إمن��ا ه��ي أمان��ة عل��ى عات��ق احلاك��م 
جي��ب أن يؤديه��ا جتاه األمة، ففي وصيته إىل 
عامل��ه عل��ى أذربيج��ان  يقول،علي��ه الس��ام :" 
وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه يف عنقك 
أمانة، وأنت مس��رعى ملن فوقك، ليس لك أن 

تقت��ات يف رعيت��ه".
ويف كتاب��ه إىل جب��اة ال��زكاة يعظه��م 
الن��اس  م��ع  التعام��ل  يف  ب��اهلل  ويذكره��م 
أنفس��كم  م��ن  الن��اس  "فأنصف��وا  فيق��ول: 
واص��روا حلوائجه��م فإنك��م خ��زان الرعي��ة 

األم��ة".  ووكاء 
إىل  عه��ده  ال��ذي  اخلال��د  عه��ده  ويف   
مال��ك األش��ر حينم��ا واله مص��ر يق��ول، علي��ه 
للرعي��ة،  الرمح��ة  قلب��ك  "وأش��عر  الس��ام: 
واحملبة واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبعًا 
ضاري��ًا  تغتن��م أكله��م" فإنهم صنف��ان، إما أخ 
ل��ك يف الدي��ن أو نظ��ري ل��ك يف اخلل��ق، يف��رط 
منه��م الزل��ل، وتع��رض هل��م العل��ل، ويؤت��ى 
عل��ى أيديه��م يف العم��د واخلط��أ، فأعطهم من 
عف��وك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك 
اهلل من عفوه وصفحه... وال تقولن إني مؤمر 
آم��ر فأط��اع فإن ذلك إدخال يف القلب ومنهكة 
للدي��ن وتق��رب م��ن الغ��ري... ف��إن حق��ًا عل��ى 
الوال��ي أن ال يغ��ريه عل��ى رعيت��ه فضل ناله وال 
ط��ول خ��ص به، وأن يزيده ما قس��م اهلل له من 
نعم��ة دن��واً م��ن عب��اده وعطف��ًا عل��ى إخوان��ه....  
فحق��وق الرعي��ة جي��ب أن تك��ون م��ن أولوي��ات 
طبيعة احلكم لدى اإلمام علي، عليه السام، 
الن��اس،  التق��رب م��ن  ال��والة إىل  كم��ا دع��ا 
وع��دم االحتج��اب عنه��م لك��ي ال تك��ون هن��اك 

نف��رة بينه��م، ولك��ي تك��ون هن��اك مش��اركة 
إنس��انية ب��ن احلاك��م والن��اس يق��ول، علي��ه 
الس��ام: "ف��ا تطول��ن احتجاب��ك ع��ن رعيت��ك، 
ف��إن احتج��اب ال��والة ع��ن الرعي��ة ش��عبة م��ن 
واالحتج��اب  باألم��ور،  عل��م  وقل��ة  الضي��ق، 
منه��م يقط��ع عنه��م عل��م م��ا احتجب��وا دون��ه، 
الصغ��ري،  ويعظ��م  الكب��ري،  عنده��م  فيصغ��ر 
ويش��اب  القبي��ح،  وحيس��ن  احلس��ن،  ويقب��ح 
احل��ق بالباط��ل، وإمن��ا الوال��ي بش��ر، ال يع��رف 
م��ا ت��وارى عن��ه الن��اس ب��ه م��ن األم��ور، وليس��ت 
عل��ى احل��ق مسات تع��رف بها ض��روب الصدق 

م��ن الك��ذب".
س��ّنة الن��ي األك��رم، صل��ى اهلل عليه وآله 
وس��لم،لقد دعا،علي��ه الس��ام،  للعم��ل بس��نة 

الني،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، وه��ي مس��ة 
األنبي��اء مجيع��ًا يف جمالس��ة الن��اس وإلغ��اء 
الطبقي��ة يف اجملتم��ع وال��ي غريه��ا بن��و أمي��ة 
وخصوص��ًا يف عه��د عثم��ان فأن��ف ه��و ووالت��ه 
م��ن الن��اس واس��تكروا عليه��م ونظ��روا إليه��م 
نظ��رة عبي��د هل��م، كم��ا جيرد،علي��ه الس��ام، 
الوال��ي م��ن أي��ة امتي��ازات جتعل��ه يس��تأثر مب��ا 
ليس له فيقول لألشر: "إياك واالستئثار مبا 
الن��اس في��ه أس��وة، والتغاب��ي عم��ا تغن��ى به مما 
ق��د وض��ح للعي��ون، فإن��ه مأخ��وذ من��ك لغريك، 
وعم��ا قلي��ل تنكش��ف عن��ك أغطي��ة األم��ور، 

وينتص��ف من��ك للمظل��وم".
وم��ن واجب��ات احلاك��م أيض��ًا العمل على 
توف��ري األم��ن يف الداخ��ل واخل��ارج، وتأم��ن 

احلي��اة االقتصادي��ة وتطويره��ا: 
لك��م،  فالنصيح��ة  عل��ي  حقك��م  فأم��ا 
وتوف��ري فيئك��م، وتعليمك��م كي��ا جتهل��وا، 

تعلم��وا.  كيم��ا  وتأديبك��م 
إن��ه لي��س عل��ى اإلم��ام إاّل م��ا مح��ل م��ن 
أم��ر رب��ه "اإلب��اغ يف املوعظ��ة، واالجته��اد يف 
النصيح��ة، واإلحي��اء للس��نة، وإقام��ة احل��دود 
عل��ى  الس��همان  وإص��دار  مس��تحقيها،  عل��ى 
أهله��ا" ه��ذا م��ا أم��ر ب��ه عب��د اهلل عل��ي أم��ري 
املؤمن��ن مال��ك بن احل��ارث يف عهده إليه حن 
واله مص��ر، جباي��ة خراجه��ا، وجه��اد عدوه��ا، 

واس��تصاح أهله��ا، وعم��ارة باده��ا.
وثيق��ة  وح��ده  ه��ذا  عه��ده  يف  فنج��د   
الدول��ة  قوان��ن  كل  مجع��ت  كامل��ة 
ومقوماتها املستمدة من روح اإلسام لتصبها 
يف إط��ار اجملتم��ع التمدن��ي ال��ذي يس��عى إىل 
االرتقاء على أسس من النظام العادل الواعي.

  من واجبات 
احلاكم أيضًا 

العمل على توفري 
األمن يف الداخل 
واخلارج  وتأمني 

احلياة االقتصادية 
وتطويرها   

  جاء 
التوجيه االلهي 

باالقتداء بالذين 
هداهم اهلل، 

وسلكوا السبيل 
الصحيح 

وارتضاهم اهلل 
تعاىل كقدوة 

حسنة لسائر 
الناس  



اسوة حسنةاسوة حسنة

* حسني هاشم آل طعمة 
البي�������ت  واملناق�������ب أله�������ل  الف�������ضائل 
الكرام،عليهم الس��ام،ال ميكن أن حتجب عن 
الن��اس، مهم��ا ح��اول وس��عى االع��داء م��ن ذل��ك 
ومهم��ا طال��ت ظلم��ات اللي��ل فاب��د م��ن ان��وار 
أش��عة الش��مس من ان خترق حجب الظلمات 
مهما كانت دامس��ة وقائمة وال بد للحقيقة 
النورانية من ان تصدع االمساع وتعلو بصوت 
ع��اٍل يس��معُه املخال��ف واملؤال��ف املس��لم وغ��ري 

املس��لم القري��ب والبعيد. 
عش��ر  االث��ي  األئم��ة  ع��ن  والبش��ائر 
املبش��ر به��م م��ن قب��ل جده��م رس��ول اهلل،صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، مل تقتص��ر عل��ى كت��ب 
يف  ايض��ًا  موج��ودة  ه��ي  ب��ل  فق��ط.  الش��يعة 
مقت��ل  كت��اب  وم��ا  هل��م،  املخالف��ن  كت��ب 
احلس��ن،عليه الس��ام، للخوارزم��ي اال واح��د 
منه��ا. وان دل ه��ذا عل��ى ش��يء فإن��ه ي��دل عل��ى 

ق��وة احلج��ة ع��ن مذه��ب اه��ل البيت،عليه��م 
الس��ام، وه��ذه الق��وة ه��ي م��ن ارادة اهلل ع��ز 
وج��ل، وه��ذه االرادة م��ن الب��اري جل��ت قدرت��ه 
س��وف تع��زز وب��كل وض��وح عن��د ظه��ور ول��ي 
املنتظر،عج��ل  امله��دي  االم��ام  القائ��م  امرن��ا 
اهلل فرج��ه الش��ريف، الثان��ي عش��ر م��ن أئم��ة 

الس��ام،. اهلدى،عليه��م 

* نبذة عن حياة أخطب خوارزم
قب��ل ذكرن��ا لاحادي��ث الش��ريفة ال��ي 
ختص األئمة االثي عش��ر من كتاب "مقتل 

احلس��ن"، علي��ه الس��ام، للخوارزم��ي.
 ال ب��د م��ن الق��اء الض��وء على س��رية املؤلف 
وه��و اب��و املؤي��د املوف��ق حمم��د ب��ن أمح��د املؤي��د 
بن أبي س��عيد أس��حاق املؤيد املكي اخلوارزمي 
لعلم��ه  وذل��ك  خ��وارزم،  ب�،أخط��ب  وامللق��ب 

وفصاحت��ه.
واما عن والدته فكانت سنة 484ه� وتلقى 

العلم عن يد أبيه وبعدها طاف يف باد فارس 
والع��راق واحلج��از ومص��ر والش��ام يف طل��ب 
احلدي��ث. وكات��ب العلماء فأج��ازوه واجازهم. 
وخط��ب يف ب��اد خ��وارزم حت��ى عرف خبطيب 
او اخطب خوارزم. وداخل دراسته وتتلمذ على 
يد الزخمشري يف العربية وتطلع فيها، فكان 
يق��ال ل��ه خليف��ة الزخمش��ري. وكان جيي��د 
الش��عر ونظم��ه وتتلم��ذ عل��ى يدي��ه مجاع��ة. ن 
منه��م ول��ده أمح��د املؤيد، ومنه��م ناصر الدين 
املط��رزي صاح��ب كت��اب، املع��رب يف اللغ��ة، 
وكت��اب، ش��رح مقام��ات احلريري،وللموف��ق 

مصنف��ات هي:-
س��يد  اح��وال  يف  االربع��ن  كت��اب   -1

وس��لم، وآل��ه  علي��ه  اهلل  املرس��لن،صلى 
طالب،علي��ه  أب��ي  ب��ن  عل��ي  مناق��ب   -2

الس��ام،
3- مناقب أبي حنيفة

4- مسانيد على البخاري

مقتل احلسن يف جزأين.
وه��و الكت��اب ال��ذي اقتبس��نا من��ه حبثن��ا 
املتواض��ع، واملوف��ق - كم��ا ه��و معل��وم- عل��ى 
املذه��ب احلنف��ي، كما هو واض��ح من مصنفه 

أع��اه.
س��نة  خ��وارزم  ب��اد  يف  وفات��ه  وكان��ت 
568ه��� أو 569ه���. كم��ا ج��اء ذل��ك يف املص��ادر 

املختلف��ة.
ومن أراد التوس��ع يف س��ريته فعليه بكتاب 
الغدي��ر للعام��ة األمي��ي. وق��د ترج��م س��ريته 
يف اجمللد الرابع وفصل ذلك تفصيًا موس��عًا.


* مالحظات حول هذا الكتاب

علي��ه  احلس��ن"،  "مقت��ل  كت��اب  يع��د 
الس��ام، للخوارزمي من الكتب القيمة ملؤلفه 
أب��ي املؤي��د املوف��ق املع��روف ب��� "اخلوارزم��ي" أو 
أخط��ب خ��وارزم وه��و من كبار علم��اء املذهب 
الس��ادس  الق��رن  يف  وحمدثيه��م  احلنف��ي 

اهلج��ري حي��ث كان��ت وفات��ه س��نة 568ه���.
وم��ن ممي��زات الع��امل واحمل��دث الكب��ري انه 
إىل احملب��ن ال آل البي��ت الك��رام الطاهري��ن، 

عليه��م الس��ام.
وق��د دفعت��ه ه��ذه احملب��ة م��ن ان ي��روي 

الكث��ري عنه��م يف مصنفات��ه القيم��ة.
وه��ذا م��ا ب��دا واضح��ًا يف مؤلف��ه الش��هري 
كتاب"مقت��ل احلس��ن"،عليه الس��ام، وم��ن 
ه��ذا الكت��اب القيم ارتأين��ا أن نذكر االحاديث 
ال��ي تؤك��د عل��ى ذك��ر األئم��ة االث��ي عش��ر 
ال��ي ج��اءت م��ن ط��رق مدارس��هم - يف األع��م 
األغل��ب - وم��ن ه��ذا املنطل��ق أهي��ب بالباحث��ن 
الك��رام يف حال��ة حبثه��م ع��ن األحادي��ث ال��ي 
خت��ص األئم��ة االث��ي عش��ر م��ن كت��ب أه��ل 
الس��نة. أن يدرج��وا ه��ذه االحادي��ث ال��ي يف 
الس��ام،  علي��ه  احلس��ن"،  "مقت��ل  كت��اب 

للخوارزم��ي ضم��ن حبثه��م.
هل��ذا  جف��وة  هن��اك  ان  الحظ��ت  حي��ث 
الكت��اب القي��م م��ن قب��ل الباحث��ن، م��ن حي��ث 
س��يما  ال  املق��ارن،  حبثه��م  يف  من��ه  االخ��ذ 
االحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة املرتبط��ة بذك��ر 
األئمة االثي عش��ر، عليهم الس��ام، من حيث 

اظهاره��ا يف حبوثه��م واالستش��هاد به��ا ل��دى 
الع��ام واخل��اص.

ويع��زى ذل��ك - حس��ب ظ��ي- اىل الس��هو 
والغفل��ة ع��ن هذا املصن��ف القيم. وهذا ما اريد 
ان ان��وه أو أش��ري الي��ه يف ه��ذا البح��ث املتواض��ع.


* تسلسل األحاديث

االحادي��ث الس��تة الش��ريفة ال��ي ذكره��ا 
املوفق اخلوارزمي يف كتابه )مقتل احلسن(، 

"عليه الس��ام" جاءت كاآلتي:-
- احلدي��ث األول ج��اء يف مقدم��ة املؤل��ف 

يف الصفح��ة 15 - 16.
الفص��ل  يف  ج��اء  الثان��ي  احلدي��ث   -
اخلام��س يف فضائ��ل فاطم��ة الزه��راء، عليه��ا 
الس��ام، بن��ت رس��ول اهلل،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 

21 ص99. رق��م  وس��لم، واحلدي��ث حت��ت 
الفص��ل  يف  ج��اء  الثال��ث  احلدي��ث   -
السادس يف فضائل احلسن واحلسن،عليهما 

ص145.  20 رق��م  حت��ت  الس��ام،واحلديث 
- احلديث الرابع جاء يف الفصل السادس 
يف فضائل احلس��ن واحلس��ن،عليهما الس��ام، 
حت��ت رق��م 22 ص146 - 147 وه��ذان احلديث��ان 
21 - 23 فيهم��ا تسلس��ل لألئم��ة االث��ي عش��ر 

بأمسائهم.
الفص��ل  يف  ج��اء  اخلام��س  احلدي��ث   -
السادس يف فضائل احلسن واحلسن،عليهما 

الس��ام، واحلدي��ث حت��ت رق��م 60 ص160.
الفص��ل  يف  ج��اء  الس��ادس  احلدي��ث   -
السادس يف فضائل احلسن واحلسن،عليهما 
السام، واحلديث حتت رقم 40 ص 212 - 213.

وه��ذه االحادي��ث املبارك��ة س��وف نورده��ا 
م��ع ذكر امس��اء الرواة وه��م كاآلتي:-

* احلديث األول
اخ��ي  الكب��ري  األج��ل  اإلم��ام  واخرن��ا 
س��راج الدي��ن رك��ن االس��امي مش��س األئمة 
ام��ام احلرم��ن اب��و الف��رج حمم��د ب��ن أمح��د 
املكي،رمح��ة اهلل علي��ه، ق��ال: أخرن��ا االم��ام 
اب��و حمم��د امساعي��ل ب��ن عل��ي ب��ن  الزاه��د 
امساعي��ل، ق��ال: اخرن��ا الس��يد االم��ام االج��ل 

املرش��د ب��اهلل اب��و احلس��ن حيي��ى ب��ن املوف��ق 
ب��اهلل، ق��ال: اخرن��ا اب��و طاه��ر حمم��د ب��ن عل��ي 
بن حممد بن يوسف الواعظ، قال: اخرنا ابو 
جعف��ر حمم��د ب��ن امح��د ب��ن حمم��د ب��ن محاد 

املع��روف ب�"اب��ن ميث��م" ق��ال: 
اخرن��ا اب��و حمم��د القاس��م ب��ن جعف��ر ب��ن 
عب��د اهلل ب��ن حمم��د ب��ن عم��ر ب��ن عل��ي ب��ن ابي 
طال��ب، ق��ال: حدثي اب��ي جعفر بن حممد بن 
عب��د اهلل ب��ن حمم��د، ع��ن ابيه حمم��د، عن أبي 
عبد اهلل جعفر بن حممد، عن ابيه حممد بن 
عل��ي الباق��ر ع��ن ابي��ه عل��ي ب��ن احلس��ن زي��ن 
العابدي��ن، ع��ن ابي��ه احلس��ن ب��ن علي الش��هيد 
ق��ال: مسع��ت جدي رس��ول اهلل،صل��ى اهلل عليه 

وآل��ه وس��لم، يقول:-
ومي��وت  حيات��ي،  حيي��ى  ان  أح��ب  "م��ن 
وعدن��ي  ال��ي  اجلن��ة  ويدخ��ل  ميت��ي، 
رب��ي، فليت��ول عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب وذريت��ه 
الطاهرين، أئمة اهلدى ومصابيح الدجى من 
بعده، فأنهم لن خيرجوك من باب اهلدى اىل 

ب��اب الضال��ة".

* احلديث الثاين
- ذك��ر االم��ام حمم��د ب��ن امحد ب��ن علي 
بن شاذان. أخرني احلسن بن محزة عن علي 
ب��ن حمم��د ب��ن قتيب��ة. ع��ن الفض��ل ب��ن ش��اذان 
ع��ن حمم��د اب��ن زي��اد ع��ن محي��دة ب��ن ص��احل، 
ع��ن جعف��ر ب��ن حمم��د ق��ال: حدث��ي اب��ي، ع��ز 
أبي��ه، ع��ن احلس��ن قال: ق��ال رس��ول اهلل،صلى 

اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم:
مث��رة  وأبنائه��ا  قل��ي،  بهج��ة  "فاطم��ة 
م��ن  واألئم��ة  بص��ري،  ن��ور  وبعله��ا  ف��ؤادي. 
ولده��ا أمن��اء رب��ي، وحبل��ه مم��دود بين��ه وب��ن 
خلق��ه، م��ن اعتص��م به��م جن��ا، وم��ن ختل��ف 

عنه��م ه��وى".

* احلديث الثالث
- ذك��ر االم��ام حمم��د ب��ن أمح��د بن علي 
بن ش��اذان، حدثنا حممد بن علي بن الفضل، 
ع��ن حمم��د ب��ن القاس��م، ع��ن عباد ب��ن يعقوب، 
ع��ن موس��ى ب��ن عثم��ان، ع��ن األعم��ش حدث��ي 
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  البشائر عن األئمة االثني عشر املبشر بهم من 
قبل جدهم رسول اهلل ,صلى اهلل عليه وآله وسلم, مل 

تقتصر على كتب الشيعة فقط  

األئمة االثنا عشر في 
كتاب )الخوارزمي( 



* حبيب بايش
ــا  ــر هب ــي يم ــل الت ــم املراح ــن اه ــباب م ــة الش مرحل
ــان  ــوى االنس ــه ق ــح في ــة تصب ــذه املرحل ــي ه ــان، فف االنس
ــاط يف  ــة والنش ــن احليوي ــة م ــباب كتل ــا، فالش ــى مراتبه يف أع
ــًا،  ــًا وعلمي كل املجــاالت، واالمــم تتقــدم بالشــباب حضاري
ــه  ــوا التوجي ــا وجه ــا، إذا م ــر حياهت ــا وتزده ــو ثقافته وتنم
الصحيــح، وأكــر دليــل عــى ذلــك اعتــامد االســالم يف بــادئ 
ــب،  ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــال، اإلم ــباب أمث ــى الش ــوئه ع نش
عليــه الســالم، وغريهــم مــن خــرية الصحابــة الذيــن ضحــوا 

ــب. ــن واملذه ــل الدي ــن اج م
وهكــذا؛ عــى شــبابنا اليــوم ان يتحملــوا املســؤولية 
وان يكونــوا أهــاًل لكــي يقومــوا بدورهــم وان ينهضــوا مــن 
واقعهــم املريــر، اىل واقــع افضــل، وكــام حتملــوا االمتحانــات 
االكاديميــة والنجــاح فيهــا، عليهــم أن يســتعدوا لالمتحانــات 
االهليــة واإلختبــارات واالبتــالءات، التــي تواجههــم خــالل 
الطالــب بعــد مرحلــة  العطلــة الصيفيــة. فيجــب عــى 
االمتحانــات تكثيــف وجــوده بــن اوســاط املجتمــع بشــكل 
فّعــال، والقيــام بــادوار اجتامعيــة وخرييــة وانســانية،  ال 
ــد  ــه الوحي ــون مه ــات ويك ــج االمتحان ــط بنتائ ــر فق أن يفك
النجــاح، يف حــن يفــرض أن يكــون النجــاح يف املدرســة ويف 

ــد.  ــت واح ــع يف وق املجتم
الحظنــا بعــض الشــباب بلــغ اهتاممهــم باالمتحانــات أن 
ــبوك« و  ــل »فيس ــل  مث ــبكات التواص ــى ش ــاته ع ــل جلس أّج

»وتســاب«، وأطلــق عبــارات ألصحابــه مثــل: 
ــبب  ــق بس ــبوك«، أو »مغل ــا فيس ــذرًا ي ــًا« او »ع »وداع
ــًا عــن النجــاح  ــارات، بحث ــات«، وغريهــا مــن العب االمتحان
ــذه  ــى ه ــذا ع ــرص كه ــل ح ــة، فه ــات النهائي يف االمتحان
االمتحانــات نجدهــا يف االمتحانــات املعنويــة..؟! كأن خيتــر 
نفســه يف صدقــه وأمانتــه يف التعامــل مــع اخوانــه، وإخالصــه 

ــل.  يف العم
نعــم؛ نحــن مــع النجــاح يف االمتحانــن.. فالنجــاح 
ــخصية  ــاة الش ــرى يف احلي ــات اخ ــق نجاح ــام حيق ــزدوج رب امل
للطالــب وللشــباب، كأن يفتــح الطريــق لفــرص التقــدم 
والتطــور يف احليــاة، عــى الصعيــد االجتامعــي واملهنــي، 
فعــى الصعيــد االول، بامــكان الشــباب طــرق بــاب الــزواج 
الكــامل نصــف الديــن، اضافــة اىل اجلــد واالجتهــاد يف 

ــن  ــور يف امله ــرص التط ــن ف ــث ع ــداع والبح ــل واالب العم
واحلــرف التــي خيوضهــا، عــن النبــي، صــى اهلل عليــه وآلــه، 
ــن  ــاء العرشي ــا أبن ــادي: ي ــة فين ــزل كل ليل ــكًا ين »إن هلل مل
ــم  ــولنا الكري ــول رس ــن ق ــًا م ــدوا«. وانطالق ــُدوا واجته ج
ــح  ــل الصال ــم والعم ــد والعل ــى اجل ــباب ع ــث الش ــو حي وه
ليكــون لــه ذخــرًا يف الدنيــا واآلخــرة، عــى الشــباب االهتــامم 
ــالل  ــن خ ــة م ــة واملهني ــم العلمي ــم وقدراهت ــر مهاراهت بتطوي
دورات صيفيــة مفيــدة و ورش عمــل، ووضــع برامــج عمــل 
حقيقيــة تكــون كفيلــة بســد حاجــات الشــباب، مثــل التفّقــه 
ــاءات  ــر الكف ــى تطوي ــل ع ــم العم ــن ث ــم أوالً، وم يف دينه
العلميــة والفكريــة، اىل جانــب التوجــه نحــو الربيــة البدنيــة 

ــة،  ــالمة البدني ــة والس ــه الصح ــن ل ــا يضم ــة، مل والرياض
مــن هنــا، نجــد عــى احلــوزة العلميــة واجلامعــات حتّمــل 
مســؤولياهتا احلضاريــة يف مســاعدة الشــباب عــى اجيــاد 
الرامــج التــي حيتاجهــا الشــباب، مثــل التوعيــة الدينيــة عــر 
الرامــج احلواريــة اهلادفــة واملبــارشة، وبذلــك ربــام نكــون قــد 
حققنــا، ولــو الــيء البســيط ، من بعــض االحتياجــات املهمة 
ــادق،  ــام الص ــن االم ــرة. ع ــا واآلخ ــم يف الدني ــي تفيده الت
عليــه الســالم، قــال: »لســت أحــب أن أرى الشــباب منكــم 
إال غاديــًا يف حالــن: عاملــًا أو متعلــاًم، فــإن مل يفعــل فــّرط، وإن 
فــّرط ضّيــع، فــإن ضيــع أثــم، فــإن أثــم ســكن النــار والــذي 

بعــث حممــدًا باحلــق«.
ويبــن لنــا االمــام الصــادق، عليــه الســالم، أن الشــباب 
ــم  ــن العل ــدًا م ــتوى جي ــغ مس ــد بل ــًا ق ــون عامل ــا ان يك إم
يكــون  أو  بذلــك.  اآلخريــن  يفيــد  أن  فعليــه  واملعرفــة، 
متعلــاًم وباحثــًا عــن مزيــد مــن العلــم، ونرجــو أن ال نكــون 
ــو  ــالم، وه ــه الس ــادق، علي ــا الص ــم إمامن ــذر منه ــن ح مم
»جهنــم« والعيــاذ بــاهلل. لــذا جيــب ان ننطلــق يف احليــاة 
اجلديــدة والدراســة اجلديــدة والتوجــه نحــو العلــم والعمــل 
ــا ولــو جــزءًا  ــة وعزيمــة لكــي نكــون قــد حققن بــكل روحي
بســيطًا مــن اقــوال اهــل البيــت، عليهــم الســالم، وهلــذا عــى 

ــه  ــم حيات ــم بتنظي ــٍد منه ــوم كل واح ــة ان يق الطلب
ضمــن برنامــج عمــي خمطــط لــه ســلفًا، 

ولكــي يكونــوا عــى قــدر املســؤولية وهبــذا 
نكــون قمنــا بــدور فعــال يف حياتنــا، كــام 

نجحنــا يف خدمــة وتطويــر 
ــع. املجتم

ماذا بعد االمتحانات؟

بأقال مكم
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اسوة حسنة

أبو اسحاق، عن احلرث، وسعيد بن بشري، عن 
عل��ي ب��ن أبي طالب قال: قال رس��ول اهلل،صلى 

اهلل عليه وآله وس��لم:
وأن��ت  احل��وض،  عل��ى  واردك��م  "...ان��ا 
ي��ا عل��ي الس��اقي، واحلس��ن الذائ��د، واحلس��ن 
اآلم��ر، وعل��ي ب��ن احلس��ن الف��ارط، وحمم��د 
ب��ن عل��ي الناش��ر، وجعف��ر ب��ن حمم��د الس��ائق 
احملب��ن  حمص��ي  جعف��ر  ب��ن  وموس��ى 
واملبغض��ن وقام��ع املنافقن، وعلي بن موس��ى 
مزي��ن املؤمن��ن، وحمم��د ب��ن عل��ي من��زل أه��ل 
اجلن��ة درجاته��م، وعل��ي ب��ن حمم��د خطي��ب 
ش��يعت ومزوجه��م، واحلس��ن اب��ن عل��ي س��راج 
أه��ل اجلنة يس��تضيئون به، واملهدي ش��فيعهم 
ي��وم القيام��ة حي��ث ال ي��أذن اهلل اال مل��ن يش��اء 

ويرض��ى".

* احلديث الرابع
- ذك��ر اب��ن ش��اذان ه��ذا، حدثن��ا امح��د 
ب��ن امح��د ب��ن عب��د اهلل احلاف��ظ، حدث��ي عل��ي 
ب��ن عل��ي ب��ن س��نان املوصل��ي، ع��ن امح��د ب��ن 
امح��د ب��ن ص��احل، ع��ن س��لمان ب��ن حمم��د، عن 
زي��اد ب��ن مس��لم ع��ن عب��د الرمح��ن ب��ن يزي��د 
ب��ن جاب��ر، ع��ن س��امة، عن ابي س��لمة - راعي 
إبل الرس��ول قال مسعت رس��ول اهلل،صلى اهلل 

علي��ه وآل��ه وس��لم، يق��ول:-
"...ليل��ة أس��ري ب��ي اىل الس��ماء، ق��ال ل��ي 
اجللي��ل جل��ّى وع��ا:" آم��ن الرس��ول مب��ا ان��زل 
 )258 البق��رة)  الس��ام،  ربه"،علي��ه  م��ن  الي��ه 
وقل��ت: واملؤمن��ون، ق��ال: صدقت يا حممد، من 
خلق��ت يف أمت��ك، قل��ت خريه��ا، ق��ال عل��ي ب��ن 
أبي طالب، قلت: نعم يا رب قال يا حممد اني 
اطلع��ت اىل االرض إطاع��ة واخرت��ك منه��ا 
فش��ققت ل��ك امس��ًا م��ن امسائي، ف��ا اذكر يف 

موض��ع اال ذك��رت مع��ي. 
فأنا احملمود وأنت حممد.

ث��م اطلع��ت ثاني��ة فاخ��رت علي��ًا وش��ققت 
ل��ه أمس��ًا م��ن أمسائ��ي، فأن��ا االعل��ى وه��و علي، 
ي��ا حمم��د، اني خلقتك وخلق��ت عليًا وفاطمة 
واحلس��ن واحلس��ن واألئم��ة م��ن ول��ده م��ن 
س��نخ ن��ور م��ن ن��وري. وعرض��ت واليتك��م على 

اهل السماوات وأهل األرض، فمن قبلها كان 
م��ن املؤمن��ن، وم��ن جحده��ا كان عن��دي م��ن 
الكافري��ن ي��ا حمم��د ل��و ان عب��داً م��ن عبي��دي 
عبدني حتى ينقطع او يصري كالشن البالي. 
ث��م أتان��ي جاح��داً لواليتك��م ما غف��رت له حتى 

يق��ر بواليتكم.
ي��ا حمم��د، أت��ح ان تراه��م، قل��ت: نع��م ي��ا 

رب.
قال لي: التفت عن مين العرش.

فالتف��ت ف��اذا ان��ا بعل��ي وفاطم��ة واحلس��ن 
واحلس��ن وعل��ي ب��ن احلس��ن وحمم��د ب��ن 
عل��ي وجعف��ر ب��ن حمم��د وموس��ى ب��ن جعف��ر 
وعل��ي ب��ن موس��ى وحمم��د ب��ن عل��ي وعل��ي بن 
حمم��د واحلس��ن ب��ن عل��ي وامله��دي ضحض��اح 
من نور. قيامًا يصلون. وهو يف وس��طهم يعي 
املهدي،"علي��ه الس��ام" كأن كوك��ب دري.

ق��ال: ي��ا حممد."هؤالء احلجج. ه��و الثائر 
ان��ه احلج��ة  م��ن عرت��ك وعزت��ي وجال��ي، 

الواجب��ة ألوليائ��ي، واملنتق��م م��ن اعدائ��ي..".

* احلديث اخلامس
فيم��ا   - ه��ذا  احلف��اظ  س��يد  اخرن��ي   -
كتب الي- أخرني والدي. أخرني أبو خلف 
عب��د الرحي��م ب��ن حمم��د الفقي��ه - بال��ري- 

وس��ألي ان ال أبذل��ه.
م��درك  ب��ن  عبي��د  الفت��ح  أب��و  حدث��ي 

ال��رازي.
وسألي ان ال أبذله.

حدث��ي يوس��ف ب��ن عبي��د اهلل بأردبي��ل. 
وس��ألي ان ال ابذل��ه.

حدثي احلسن بن صدقة الشيباني.
وسألي ان ال أبذله.

نص��ر،  ب��ن  وس��ليمان  أب��ي  أخرن��ي 
وس��ألي أن ال أبذله حدثي اس��حاق بن يس��ار 
االعم��ش  حدث��ي  أبذل��ه  ال  ان  واس��تحلفي 
واس��تحلفي ان ال أبذل��ه. حدث��ي جماه��د عن 
ابن عباس قال: قال رسول اهلل،صلى اهلل عليه 

وآل��ه وس��لم:-
"انا ميزان العلم، وعلي كفتاه، واحلس��ن 
واحلس��ن خيوطه، وفاطمة عاقته، واألئمة 

م��ن أم��ي عموده، يوزن فيه أعمال احملبن لنا 
واملبغضن لنا" .

* احلديث السادس
- ذكر ابن ش��ادان هذا، حدثنا أبو حممد 
احلس��ن ب��ن عل��ي العل��وي الط��ري ع��ن أمح��د 
ب��ن عب��د اهلل، حدث��ي ج��دي أمح��د ب��ن حمم��د 
ع��ن أمح��د ب��ن عب��د اهلل، حدث��ي ج��دي أمح��د 
ب��ن حمم��د ع��ن أبي��ه. عن محاد بن عيس��ى عن 
عم��رو ب��ن أذين��ة. حدث��ي أبان بن أب��ي عياش.
ع��ن س��ليم ب��ن قي��س اهلالي، عن س��لمان 

احملمدي قال:
"دخل��ت عل��ى الني،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم، واذا باحلس��ن عل��ى فخ��ذه وه��و يقب��ل 
عيني��ه، ويلث��م فاه، ويقول. أنك س��يد ابن س��يد 

أب��و الس��ادة، أن��ك ام��ام اب��ن امام اب��و األئمة.
أن��ك حج��ة اب��ن حج��ة اب��و احلج��ج تس��عة 

م��ن صلب��ك تاس��عهم قائمه��م" . 

* مسك اخلتام
كت��اب مقت��ل احلس��ن، علي��ه الس��ام، 
ع��دة  ومطب��وع  قي��م  كت��اب  "للخوارزم��ي" 

خمتلف��ة. طبع��ات 
ان  اخلامت��ة  ه��ذه  يف  ابين��ه  ان  اود  وم��ا 
فضائ��ل ومناق��ب آل البي��ت الك��رام يف كت��ب 

اه��ل الس��نة كث��رية.
عش��ر  االث��ي  األئم��ة  ذك��ر  ان  اال 
تسلس��ًا أو امج��ااًل يف مصادره��م فيه��ا م��ن 
القل��ة والن��درة م��ا ه��و واض��ح للعي��ان. وذل��ك 
بس��بب التس��لط اجلائ��ر للحكومت��ن األموي��ة 
والعباس��ية عل��ى مق��درات االم��ة االس��امية 
وعدائهم الشديد ال آل البيت الكرام وال سيما 
االئمة االثي عشر املبشر بهم من قبل جدهم 
املصطف��ى حممد،صل��ى اهلل علي��ه واله وس��لم.

وم��ع عل��م اجلمي��ع أن عصرن��ا احلاض��ر 
ه��و عص��ر ق��د ازده��رت في��ه احلري��ات والتقدم 
العلم��ي والتق��ي، ال بد من ان تظهر احلقيقة 
االس��امي  العامل��ن  ومس��مع  م��رأى  أم��ام 
واالنس��اني. واهلل ول��ي التوفي��ق ومن��ه الع��ون 

والس��داد.

  بالرغم من أن }اخلوارزمي{ من  كبار علماء املذهب 
احلنفي , فأنه كان من احملبني ال آل البيت الكرام الطاهرين 

,عليهم السالم, وقد دفعته هذه احملبة من ان يروي 
عنهم  الكثري يف مصنفاته القيمة  



* نعامن التميمي
ــد  ــون لـ»القائ ــون ويصفق ــاس هيتف ــف كان الن ــر كي ــا ال يتذك ــن منّ م
ــار  ــم باختي ــبة، بعضه ــبة ودون مناس ــد« بمناس ــزب القائ ــرضورة«، و»احل ال
وقناعــة منهــم، وال يزالــون، واغلبهــم خوفــًا وكرهــًا، حتــى غــدت »ثقافــة 
التصفيــق« واهلتافــات، ظاهــرة مرضيــة يف املجتمــع التــزال جذورهــا 
وظالهلــا مســتمرة بشــكل وآخــر، حتــى بعــد زوال ذلــك الطاغــوت ونظامــه 
القمعــي!؟ هــذه الثقافــة - لألســف الشــديد- تــكاد تكــون امتيــازًا وماركــة 
ــا  ــهادة عليه ــى الش ــا و اعط ــا وصنعه ــة، ابتكره ــعوب العربي ــجلة للش مس
النظــام العــريب بعمومــه، ملــا وجــد و اليــزال بيئــة حاضنــة ونفوســًا متقبلــة.

ــة،  ــة مربح ــق، مهن ــت« التصفي ــي »أدمن ــادي الت ــرت لالي ــريا ظه و اخ
فالفضائيــات العربيــة ـ وعــى شــاكلة االنظمــة ـ املوغلــة يف تســطيح العقــول 
واالســفاف، بحاجــة دائمــة اىل تســويق بضاعتهــا الرديئــة، ومكيجــة براجمهــا 
اهلابطــة، بجمهــور بائــس يتــم إحضــاره لالســتوديوهات لتســجيل برامــج 
حافلــة بـ«التصفيــق« لــكل مــا يطــرح ومــا يقــال وما يعــرض.. فقــد أظهرت 
دراســة حديثــة أن املئــات مــن الشــباب والشــابات العــرب يامرســون مهنــة 
ــيلة  ــات كوس ــى الفضائي ــو« ع ــوك ش ــج »الت ــات برام ــق« يف خلفي »التصفي
ــى  ــة تلق ــذه املهن ــة، أن ه ــد الدراس ــايل. وتفي ــردود م ــى م ــول ع للحص
ــوم  ــد ي ــًا بع ــري يوم ــد كب ــي يف تزاي ــريب وه ــباب الع ــن الش ــريًا م ــاالً كب إقب
نظــرًا للظــروف االقتصاديــة التــي يمــرون هبــا ولتــدين األجــور يف األعــامل 
ــون يف  ــع العامل ــاز. وخيض ــى التلف ــهرة ع ــم الش ــق حل ــرى، ولتحقي األخ
ــن  ــان »ف ــة التق ــات مكثف ــو« لتدريب ــوك ش ــج الـ»ت ــق يف برام ــة التصفي مهن

ــق«! التصفي
ــرب  ــن الع ــا نح ــدر من ــن اق ــان، وم ــاج اىل إتق ــن! وحيت ــه ف ــم .. ان نع
عــى اتقــان هــذا الــدور! وال ادري أ هــو مــن حظنــا العاثــر وهــوان انفســنا 
ــاء  ــات والرؤس ــة واحلكوم ــظ االنظم ــن ح ــو م ــي؟ أم ه ــارنا الداخ وانكس
والساســة ان يالقــوا أناســًا تصفــق عــى الفضائيــات، مقابــل مــردود مــايل، 
ــو  ــى ماه ــال ع ــتمر احل ــابق، ليس ــل يف الس ــق دون مقاب ــام كان التصفي أو ك

ــه، نــاس تصفــق ونــاس تبكــي عــى املصفقــن؟! علي

تصفيــق للرؤســاء والــوزراء، وللعطايــا واهلبــات و»املنــح واملكرمــات« 
الــوايل والســلطان! تصفيــق للسياســين واالحــزاب و  مــن »كيــس« 
ــر  ــكل مؤمت ــق ل ــايب! تصفي ــم انتخ ــاء كل موس ــل واثن ــيام قب ــن، الس املحلل
ونــدوة، لــكل منـّـة بزيــادة بعــض الدنانــري اىل رواتــب املنســين، كاملتقاعدين 
واالرامــل يف شــبكات تســمى بـ»احلاميــة االجتامعيــة« وال ادري كيــف وبأي 
ــون االذالل يف  ــم يالق ــم وه ــر كرامته ــم وتوف ــن أي يشء حتميه يشء، وم

ــا؟! ــول عليه ــبيل احلص س
ــرات  ــرشات امل ــره لع ــم حف ــارع ث ــد ش ــكل تعبي ــة ل ــق وهبرج تصفي
وتعبيــده جمــددًا، لــكل افتتــاح رصيــف، لــكل مــرشوع مهــام كان، أنجــز أم 
مل ُينجــز، الســيام اذا مــا تــم وضــع حجــره االســاس ليبقــى كشــاهدة القــر! 
تصفيــق وهتليــل لــكل قانــون او تقديــم مــرشوع قانــون يف الرملــان ليدخــل 

نفــق اخلالفــات والتســويف واملســاومات.
ــة، او  ــادة و بتحســن مفــردات التمويني ــق لــكل وعــد كاذب بزي تصفي
ــؤولن  ــار املس ــة وكب ــات. واذا باحلكوم ــائر اخلدم ــي، وس ــار الكهربائ التي
املســاكن - رعاهــم اهلل مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء- يقومــون 
باملســؤولية عــى أكمــل وجههــا خــالل فــرة الدعايــة االنتخابيــة مســتغلن 
نفــوذ الســلطة واملنصــب الســتخدام املــال العــام يف ختريــب ورشاء الضامئــر 
واالصــوات ، بتخصيــص تلــك االرايض، ومتليكهــا بــل و مســاومة النــاس 
عليهــا، كــام فعــل نائــب ومرشــح أجــد مــن العــار تســميته »قــايض«، وهــو 
يبتــز املســاكن يف حقهــم و حاجتهــم لكــي ينتخبــوه وقائمتــه مقابــل وعــد 
ــى  ــلطة ع ــدق الس ــام تغ ــم. بين ــن ارض بالده ــار م ــة امت ــم بضع بتمليكه
ــى  ــة ويف أرق ــاف دجل ــى ضف ــور ع ــا بقص ــيها و أبواقه ــا وحواش رموزه
مناطــق العاصمــة، واملحافظــات، حتننــًا عــى هــؤالء املســاكن الذيــن 

ــة! ــكنية خانق ــة س ــن ازم ــون م يعان
ــكل يشء  ــة، ل ــول اىل مهن ــكاد تتح ــي ت ــق« الت ــة »التصفي ــا مرحي  اهن
وعــى كل يشء.. تصفيــق احيانــا بــإرادة، و أحيانــا كرهــًا واســتالبا، 
ــادا، او   ــًا واعتي ــل..«!  و تطبع ــس الطب ــى ح ــان »ع ــن االحي ــري م ويف كث
كاهللوســة،  دون ان نعــرف ملــاذا، ومــن أيــن واىل أيــن! و »َرِحــَم اهلل امــرءًا 

ــن«. ــن وإىل أي ــن ويف أي ــن أي ــرف م ع

»التصفيق« .. مهنة!




