




* رئيس التحرير
أثــارين جــدًا ترصيــح الدكتــور حيــدر العبــادي، رئيــس 
ــادروا  ــأن يب ــنّي ب ــّون الس ــب املك ــو خياط ــف، وه ــوزراء املكّل ال
»لفتــح صفحــة جديــدة من تاريــخ العــراق وإعــاره وإزدهــاره..«. 
ــي يســيطر  ــة يف املناطــق الت ــدًا العشــائر القاطن وهــو خياطــب حتدي
عليهــا »داعــش« التــي حتولــت اىل منطلــق لعملياهتــا االرهابيــة - 

ــة.  الدموي
مكمــن االثــارة يف الترصيــح ليــس يف جانبــه الســيايس، - وإن 
ــاث  ــع ث ــن م ــث تزام ــت، حي ــا يف التوقي ــة- إن ــه مدخلي كان ل

قضايــا، ال تقــل الواحــدة عــن االخــرى امهيــة وتعقيــدًا؛ االوىل 
انســانية، وتتعلــق بحــوايل ألفــي انســان او ربــا اكثــر تــم الغــدر 

ــا  ــة في ــة ودموي ــزرة مريع ــت، ويف جم ــة تكري ــم يف مدين هب
ُيعــرف بـــ »ســبايكر«، والثانيــة: سياســية متمثلــة بالشــّد 
ــدة.  ــة اجلدي ــكيل احلكوم ــول تش ــود ح ــذب املعه واجل

وهــذه املــرة بشــكل يــريض مجيــع االطــراف، بــا فيــه 
املكــّون الســنّي. أمــا الثالثــة: فهــي عــى امليــدان، ويف 

ــد  ــه احلش ــي ومع ــش العراق ــن اجلي ــال ب ــوح القت س
الشــعبي، وبــن عنــارص »داعــش« حيــث تــدور املعــارك 

ــن،  ــاح الدي ــوك وص ــي كرك ــق حمافظت ــًا يف مناط حالي
ــات  ــار. ومعطي ــا االنب ــل، ورب ــع اىل املوص ــا بالتوس ــع نواي م

ــدأت بـــ  ــي ب ــه الت ــش« وهزيمت ــار »داع ــد باندح ــاحة تفي الس
»آمــريل«، عــى يــد قــوات اجليــش العراقــي ومعــه املتطوعــون مــن 
ابنــاء الشــعب العراقــي، فيــا تناقلــت وســائل االعــام اخبــارًا عن 
ــدًا يف  ــال، وحتدي ــمركة« يف الش ــوات »البيش ــة لق ــارات مماثل انتص

ــل.  ــة املوص ــة ملحافظ ــق التابع املناط
نعــم؛ نفتــح صفحــة جديــدة مــع اجلميــع، ونطــوي صفحــات 
ــل  ــتقبل أفض ــع اىل مس ــل التطل ــى أم ــت، ع ــيئة الصي ــة - س قديم
التطــورات  هــذه  بعــد  أ  لكــن..!  املنكــوب،  الشــعب  هلــذا 
الثاثــة..؟! أ بعــد تعــرض العــراق وشــعبه اىل هتديــد رهيــب منــذ 
ــاحات  ــبب »س ــار بس ــّزق واالنفج ــنوات، بالتم ــاث س ــوايل ث ح
ــة النتقــال »داعــش«  ــة واحلاضن ــد األرضي االعتصــام«، الــذي مّه
ــزال،  ــا ي ــراق، وم ــاش الع ــا ع ــراق؟ وقبله ــوريا اىل الع ــن س م
ــه يف العــامل، لســبب واحــد فقــط، هــو  وضعــًا مأســاويًا المثيــل ل
ــة عــى صيغــة واحــدة للحكــم. ــه االجتاعي عــدم تفاهــم مكونات
ــى  ــدريس ع ــع امل ــاحة املرج ــد س ــدة، أك ــبات عدي يف مناس
ــر  ــلطة، وآخ ــتفراد بالس ــب االس ــية وجتن ــة السياس ــاد التعددي اعت

مــرة أكــد ســاحته عــى رضورة اســتيعاب املكــّون الســنّي وعــدم 
ــي،  ــع العراق ــن املجتم ــًا م ــزءًا مه ــكل ج ــه يش ــى أن ــه، ع جتاهل
وليــس مــن خملفــات نظــام صــدام البائــد. بيــد ان الــذي حصــل، 
ــة  ــى اهليمن ــوم ع ــس املحم ــيايس والتناف ــاف الس ــكاس اخل انع
ــدن  ــيا يف امل ــراق، الس ــي يف الع ــع االجتاع ــى الوض ــوذ، ع والنف
واالحيــاء الســكنية املتداخلــة طائفيــًا، الســيا يف العاصمــة بغــداد 
ــاح  ــوك وص ــم كرك ــاىل ث ــات؛ دي ــن حمافظ ــاالً م ــا ش ــا تاه وم
ــاء  ــال والنس ــد الرج ــذا نج ــار. ل ــى االنب ــوى وحت ــن ونين الدي
ــم  ــفك دماؤه ــون وتس ــاذا يقتل ــط مل ــون بالضب ــال ال يعرف واالطف

ــم..!  ــم وكرامته ــك اعراضه وتنته
ــظ  ــن الح ــدة. ومل ــة بعي ــاة يف زاوي ــرة ملق ــة م ــذه حقيق ه
ــوات  ــن يف الق ــن املتطوع ــة م ــداد اهلائل ــال االع ــاهد اعتق مش
املســلحة يف قاعــدة »ســبايكر« أو الرتــل البــري الطويــل 
ــهولة  ــكل س ــًا ب ــون مجيع ــم خيتف ــام، ث ــارع الع ــى الش ع
ــن  ــم وع ــن ذوهي ــي وع ــعب العراق ــار الش ــن انظ ع
املســؤولن السياســين والعســكرين يف بغــداد ايضــًا! 
ــارد  ــدم ب ــل ب ــح والقت ــاهد الذب ــر مش ــا تظه وبعده

ــرة.  ــة امل ــذه احلقيق ــدرك ه ــا ي ــب ، رب وعجي
هل هنالك خطأ ما يف احلسابات؟ 

احلســابات  فأيــن هــي  لنفــرض هــذا جــدالً.. 
الصحيحــة او اخلطــة - الربنامــج، الــذي يدفــع املكــّون 
الســنّي ومعــه الكــردي ايضــًا لفتــح صفحــة جديــدة )بيضــاء( 

ــد؟  ــراق جدي لع
ــبقت  ــنوات س ــذ س ــن من ــاء دي ــا عل ــرون ودع ــب مفك كت
ــد  ــا بع ــة م ــاملة ملرحل ــة ش ــة وطني ــدام، اىل مصاحل ــة بص االطاح
ــة،  صــدام للحــؤول دون وقــوع املجــازر واحــداث العنــف الثأري
نظــرًا للســجل الدمــوي لنظــام صــدام وأعوانــه. مســتلهمن مــن 
ــة،  ــح مك ــدى فت ــه، ل ــه وآل ــى اهلل علي ــرم، ص ــي األك ــة النب جترب
وكيــف انــه عفــا عــن املركــن ومــن اراد قتلــه وتدمــر االســام، 
ــة  ــم )احلري ــم والقي ــل مل جيــرب احــدًا عــى االســام. هــذه املفاهي ب
ــة  ــًا يف اخلارط ــا مكان ــد هل ــانية..( مل جت ــة االنس ــام - الكرام - الس
العراقيــة امللتهبــة منــذ اليــوم االول مــن االطاحــة بصــدام، فاندفــع 
ــة  ــح صفح ــة، لتفت ــف والدموي ــو العن ــربق نح ــة ال ــد برسع البل
ــود  ــذل اجله ــعى، ونب ــاول ونس ــأيت ونح ــم ن ــدة، ث ــة جدي دموي
ــل  ــى أم ــذا وذاك، ع ــن ه ــرىض م ــتحصال ال ــية واس الدبلوماس
ــدة اخــرى لكنهــا بيضــاء. فهــل يمكــن ان  أن نفتــح صفحــة جدي

ــاء؟ ــذه الدم ــط كل ه ــة وس ــذا الصفح ــامة ه ــى س ــلم ع نس

صفحة جديدة حمراء ...
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وراء األخبار

بس��لطاتها  الس��عودية  تواج��ه 
أم��ام  مأزق��ًا  واألمني��ة  القضائي��ة 
مساح��ة الش��يخ اجملاه��د من��ر باق��ر 
النم��ر املعتق��ل لديه��ا من��ذ عام��ن، 
فه��ي عاج��زة ع��ن إص��دار حك��م علي��ه 
سياس��يًا  اجن��ازاً  يك��ون  ان  تف��رض 
عل��ى صعي��د اخل��ارج، وامني��ًا عل��ى 
معطي��ات  أن  بي��د  الداخ��ل،  صعي��د 
الس��احة بش��كل ع��ام يف غ��ر ص��احل 
الس��لطات الس��عودية اذا م��ا ارتكب��ت 
خط��أ وأص��درت حكم��ًا باالع��دام ضد 
الش��يخ النم��ر ونفذت��ه، حي��ث الغليان 
يع��ّم  السياس��ي  والت��أزم  الش��عيب 

املنطق��ة بش��كل كام��ل.
وق��د أّجل��ت احملكم��ة اجلزائي��ة 
يف الري��اض حماكمة الش��يخ النمر 
الش��هر،  ه��ذا  م��ن  الح��ق  وق��ت  اىل 
وهي اجللس��ة العاش��رة ال��ي تعقدها 
من��ذ حوال��ي ع��ام، علم��ًا انه��ا كان��ت 
ق��د وع��دت انه��ا تعق��د جلس��ة النط��ق 
باحلك��م يف احل��ادي والثالث��ن م��ن 
ش��هر آب املنص��رم للنظ��ر يف طل��ب 
اإلدع��اء الع��ام تنفي��ذ »ح��د احلراب��ة« 
وصفته��ا  بته��م  االع��دام،  وه��ي 

بالباطل��ة. حقوقي��ة  منظم��ات 
ونق�������اًل ع��ن حمام��ي الدف������اع 

ع��ن الش��يخ النم��ر، الدكت��ور ص��ادق 
القادم��ة  اجللس��ة  ان  اجل��ران، 
النم��ر  الش��يخ  مساح��ة  حملاكم��ة 
س��تعقد ي��وم الثالث��اء ٢١ ذوالقع��دة 
اجل��اري املواف��ق  الس��ادس عش��ر م��ن 
ايل��ول املقب��ل. واض��اف موضح��ًا ان��ه 
ق��د »أغل��ق ب��اب املرافع��ات يف القضية 
ورمبا تكون اجللسة القادمة للنطق 
باحلك��م«. م��ن جهت��ه أك��د حمم��د 
أن  النم��ر،  الش��يخ  ش��قيق  النم��ر، 
»قضية الشيخ متّثل جزءاً من الصراع 
من أجل احلقوق، وهو ُيش��ّكل عنوانا 
الذي��ن يطالب��ون باحلق��وق  للن��اس 
وبال��ذات  اململك��ة،  واالصالح��ات يف 
املطالب��ة بالغ��اء التميي��ز الطائف��ي«. 
واعت��ر حمم��د النم��ر يف تصرحي��ات 
إعالمي��ة أن اجله��ات احلكومي��ة يف 
اململكة حتاول إرس��ال رسالة للناس 
م��ن خ��الل حماكم��ة الش��يخ النم��ر 
لتمنعه��م م��ن املطالب��ة باالصالحات 
أن  إىل  أش������ار  كم��ا  واحلق���������وق. 
القاض��ي مل ُيع��ِط مس��وغات مقنع��ة 
خالل اجللس��ة املاضية لعدم حضور 
عل��ى  القب��ض  ألق��ت  ال��ي  الفرق��ة 
الش��يخ النم��ر، يف الوق��ت ال��ذي كان 
ق��د أم��ر بإحضاره��ا، إال أن اإلدع��اء 

الع��ام رف��ض ذل��ك. وتفي��د املص��ادر 
ب��ان الس��لطات االمني��ة يف حال��ة م��ن 
االرباك الشديد واحلذر من احتمال 
ذات  املناط��ق  يف  الوض��ع  انفج��ار 
االغلبي��ة الش��يعية، الس��يما يف م��دن 
حمافظ��ة القطي��ف، حي��ث انتش��رت 
حتس��بًا  وعس��كرية  امني��ة  ق��وات 
مجاهري��ة  تظاه��رات  ان��دالع  م��ن 
يف ح��ال ص��دور حك��م عل��ى الش��يخ 
وق��ال  اجلماه��ر.  ترتضي��ه  ال  مب��ا 
اإلس��المي  العم��ل  بتي��ار  القي��ادي 
يف البحري��ن مساح��ة الس��يد جعف��ر 
العل�������وي: ان الس���������بب والطريق��ة 
اللذي��ن ج��رى منهما إعتق��ال آية اهلل 
الش��يخ النم��ر هم��ا خ��الف املوازي��ن 
واحلقوقي��ة  والقانوني��ة  الش��رعية 
ومل يفل��ح النظ��ام يف إمخ��اد ص��وت 
الش��يخ وأكثري��ة مجاه��ر املنطق��ة 

الش��رقية املؤي��دة ل��ه.
العل��وي يف ح��وار  الس��يد  وب��ن 
ق��د  نظ��ام  أي  ان  االح��د،  صحف��ي 
للخط�������وات  يلج��أ  أن  يس���������تطيع 
األعن��ف ولك��ن الثم��ن وردة الفع��ل 
تك��ون  ل��ن  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
س��هلة، مش��را بالق��ول: »ال أتص��ور 
أن النظ��ام الس��عودي س��يلجأ لذل��ك 

أم��ام املناش��دات واإلع��راض الواس��ع 
إلع��دام مساح��ة الش��يخ النم��ر«.

أما عن املوقف خارج الس��عودية، 
فق��د صدرت بيانات ومواقف حازمة 
حت��ذر الس��عودية م��ن مغب��ة ارت��كاب 
النم��ر،  الش��يخ  حب��ق  خط��أ  أي 
م��ن  ش��ديدة  فع��ل  ردود  فص��درت 
اي��ران ولبن��ان والع��راق والبحري��ن 
واليم��ن، وعدي��د الب��الد االس��المية، 
تناص��ر قضية الش��يخ النم��ر العادلة، 
وتطال��ب باالف��راج عن��ه. وق��د نظم��ت 
يف  عدي��دة  واعتصام��ات  تظاه��رات 
ع��دة ب��الد يف الع��امل، فف��ي بريطانيا، 
اجلاليت��ن  أبن��اء  م��ن  مج��ع  خ��رج 
مس��رة  يف  واإلس��المية  العربي��ة 
احتجاجي��ة انطلق��ت م��ن أم��ام مق��ر 
لن��دن  وس��ط  الس��عودية  الس��فارة 
الس��فارة األمريكي��ة.  وانته��ت عن��د 
وق��د طال��ب احملتج��ون باإلف��راج ع��ن 
الش��يخ النم��ر حمذري��ن م��ن عواق��ب 

أي مس��اس حبيات��ه.
كم��ا حفل��ت مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي بدع��وات ومطالب��ات ال 
عاملي��ة  اعالمي��ة  تظاه��رة  يف  ُتع��د، 
للضغ��ط عل��ى الس��لطات الس��عودية 

باالف��راج ع��ن الش��يخ النم��ر.

محاكمة 
»الشيخ 

النمر« 
والعواقب 
الخطيرة 

أمام 
السلطات 
السعودية 



وراء األخبار

تص���ف مص���ادر داخ���ل البحري���ن 
قضي���ة »التجني���س« بانه���ا مبنزل���ة 
الس���الح ال���ذي يس���تخدمه النظ���ام 
احلاك���م يف املنام���ة ملواجه���ة حال���ة 
اجلماه���ري  والرف���ض  املعارض���ة 
املس���تمر دون انقط���اع، وف���رض ام���ر 
واق���ع م���ن الناحي���ة الدميغرافي���ة، مبا 
حيج���م مس���احة الرف���ض يف مناط���ق 
حمدودة، مع االس���تمرار يف عمليات 
االعتق���ال وإص���دار اح���كام بالس���جن 

عل���ى املعارض���ن. 
دقيق���ة  إحص���اءات  توج���د  وال 
ومعروف���ة عل���ى اعتب���ار أن احلكوم���ة 
يف البحري���ن تتكت���م عل���ى إحصائيات 
يف  وه���ي  وأعداده���م،  اجملنس���ن 
قياس���ًا  خميف���ة  أرق���ام  احلقيق���ة 

بالواق���ع املش���اهد واملع���اش. 
واملتوف���ر حالي���ًا ه���ي إحصائي���ات 
تورده���������ا اجلمعي���ات السياس���������ية 
املعارضة عن عدد اجملنسن جتنيسًا 
طائفي���ًا أو كم���ا تس���ميه »التجني���س 
السياس���ي«، وت���راوح األع���داد م���ا ب���ن 

)95( إىل )١٢0( أل���ف جمن���س.

غي���اب األع���داد احلقيقي���ة م���ن 
اجملنس���ن، تقابل���ه معلوم���ات ص���ادرة 
ع���ن الس���جل الس���كاني يف البحري���ن، 
وه���ي جه���ة رمسي���ة تفي���د ب���أن ع���دد 
 ٢0٢7 الع���ام  يف  البحري���ن  س���كان 
س���يصل إىل مليون���ي نس���مة، وه���ي 
زي���ادة غ���ر طبيعي���ة قياس���ًا لع���دد 
الس���كان األصلي���ن ونس���بة املوالي���د.

وحس���ب املص���ادر، ف���ان »س���الح 
أبع���اده  اىل  اضاف���������ة  التجني���س«، 
السياس����������ية واهداف���ه الطائ���������فية 
الواضح���ة، فان���ه ب���ات يش���كل خط���راً 
عل���ى احلالة املعيش���ية لغر قليل من 
املواطن���ن البحريني���ن، عندم���ا يت���م 
تفضيل العامل او املوظف القادم من 
اخلارج على نظره من داخل البالد. 
ومبوازاة ه���ذا الواقع االجتماعي 
املرير، تتواصل االجراءات التعسفية 
والسياس���ين  املعارض���ن  حب���������ق 
مب���ا  والعقي���دة،  ال���رأي  ومعتقل���ي 
يؤك���د عم���ق اخل���وف يف اوس���اط 
الس���لطة احلاكم���ة م���ن اس���تمرار 
حال���ة الرف���ض رغ���م كل االج���راءات 

القمعي���ة طيل���ة الس���نوات الث���الث 
املاضي���ة. 

فه���ذا »ن���ادر التت���ان« وه���و ش���اعر، 
ولي���س عض���واً يف مجاع���ة سياس���ية، 
مت اعتقال���ه واالف���راج عن���ه بع���د فرة، 
يق���ول: خرج���ت م���ن التحقيق���ات بعد 
حتذي���ر وتهدي���د ال أعل���م م���ا س���ببه.. 
وأخرون���ي  ش���اعر..!  ألن���ي  فق���ط 
»باإلنتب���اه لنفس���ي وملس���تقبلي وع���دم 
اللع���ب بالن���ار« عل���ى ح���د تعبره���م، 
وأخ���ذوا بصم���ات وص���ورة ومسح���وا 

ل���ي بالذه���اب..«.
ويف آخ���ر تقري���ر جلمعية العمل 
االس���المي )أم���ل( يف االول م���ن ش���هر 
ايل���ول اجل���اري، فق���د أي���دت »حمكمة 
االس���تئناف« أحكام���ًا بالس���جن ل����مدة 
)١٤٦( س���نة واإلع���دام للمعتق���ل ماهر 
اخلباز. كما صدرت احكاٌم تعسفية 
ض���د معتقل���ن سياس���ن مب���ا فيه���م 
األس���رتان رحيانة املوسوي ونفيسة 

العصفور.
وحس���ب تقري���ر اجلمعي���ة ف���ان 
حمكم���ة اإلس���تئناف، الي تصفها يف 

بيانها بانها »جزء ال يتجزأ من نظام 
احلك���م اخلليف���ي ويديره���ا قض���اة 
م���ن عائل���ة آل خليف���ة احلاكم���ة«، 
أي���دت احلك���م املؤب���د لش���ابن وأيض���ًا 
أيد احلكم لشابن حمكومن ما بن 
)5 - ٦( س���نوات، بينم���ا خف���ف احلك���م 
م���ن املؤب���د إىل )١0( س���نوات ألربع���ة 
متهم���ون  ومجيعه���م  معتقل���ن 
ج���وراً مبقت���ل أح���د املرتزق���ة ويدع���ى 
عاص���ف خ���ان. وبالنس���بة لألس���رتن 
املوس���وي  رحيان���ة  الصامدت���ن؛ 
ونفيس���ة العصفور، وكذلك الش���اب 
عب���اس العصف���ور، فق���د حك���م عليه���م 
بالس���جن 5 س���نوات، لتص���ل س���نوات 
املوس���وي  رحيان���ة  احل���رة  س���جن 
لثمان���ي س���نوات رغ���م م���ا تعرضت���ا ل���ه 
م���ن تعذي���ب نفس���ي وبدن���ي. كم���ا 
أي���دت احلك���م بالس���جن )١0( س���نوات 
عب���اس  هاش���م  س���يد  لألس���رين 
وج���الل املدب���ر يف القضي���ة املث���رة 
للس���خرية وه���ي روث األغن���ام حي���ث 
إتهما بتصنيع املتفجرات عن طريق 

األغن���ام..! روث 

5

سالح »التجنيس« لمواجهة إرادة الشعب البحريني



وراء األخبار

تتس��اءل الكث��ر ع��ن س��بب ع��دم 
احلكوم��ة  عل��ى  التصوي��ت  تأجي��ل 
اجلدي��دة برئاس��ة الدكت��ور حي��در 
عدي��دة  بقضاي��ا  أس��وة  العب��ادي، 
أجله��ا الرمل��ان، ولي��س أقله��ا املوازن��ة 
االحتادية الي تركت العراق طيلة 
مثاني��ة أش��هر م��ن دون ميزانية، هذا 
يف وق��ت م��ا ت��زال صدم��ة »س��بايكر« 
ختي��م عل��ى النف��وس، حي��ث م��ا ت��زال 
عوائ��ل وذوو املغدوري��ن يف اجمل��زرة 
أي  عل��ى  حيصل��وا  مل  الرهيب��ة، 
معلوم��ة دقيق��ة م��ن الرمل��ان او م��ن 
املس��ؤولن املعنين ختفف من وطأة 
م��ن  خاطره��م،  وتطي��ب  الصدم��ة 
قبيل إدانة  املس��ؤولن عن اجلرمية، 
او عل��ى االق��ل العث��ور عل��ى بع��ض 
جثام��ن املغدوري��ن. مبعنى أن )١700( 
جث��ة انس��ان، او رمب��ا أكث��ر من ذلك 
بكث��ر، م��ا ت��زال مفق��ودة وبعيدة عن 

االنظ��ار!

عق��د  الش��عب  ن��واب  جمل��س 
ملناقش��ة  ببغ��داد  خاص��ة  جلس��������ة 
جم��زرة س���������بايكر، حبض��ور وزي��ر 
الدليم��ي  س��عدون  وكال��ة  الدف��اع 
الدي��ن  ص��الح  عملي��ات  وقائ��د 
والناط��ق  الفرجي��ي،  الفري��ق عل��ي 
الرمس��ي ع��ن القائ��د الع��ام للق��وات  
املس��لحة،الفريق قاس��م عط��ا، فيم��ا 
غ��اب القائ��د الع��ام نفس��ه ع��ن حضور 
معروف��ة..!  غ��ر  الس��باب  اجللس��ة 
وق��د حت��دث اجلميع عن كل ش��يء، 
إال ع��ن ش��يء واح��د؛ املس��ؤول ع��ن 

اجلرمي��ة.
حق��ًا  مث��رة  مفارق��ة  هنال��ك 
م��ع  أدائ��ه  يف  الن��واب  جمل��س  يف 
قضاي��ا الش��عب املصري��ة.. بالنس��بة 
مث��ة  ف��ان  الوزاري��ة،  للتش��كيلة 
حرص��ًا ش��ديداً عل��ى االلت��زام باملوعد 
املق��رر والدس��توري وه��و العاش��ر م��ن 
يتأخ��روا عل��ى  الش��هر، وأن ال  ه��ذا 

ذل��ك، فيم��ا مت غل��ق مل��ف »س��بايكر« 
بش��كل ملف��ت وع��دم خ��روج الن��واب 
وم��ن  للش��عب،  مرضي��ة  بنتيج��ة 
أه��م النتائ��ج يف ه��ذه اجللس��ة خروج 
الفري��ق الفرجي��ي م��ن اجللس��ة يف 
حال��ة انزع��اج مل��ا آل��ت الي��ه جمري��ات 
التحقي��ق واالس��ئلة ال��ي رمبا ذهبت 
اىل زواي��ا حرج��ة، حت��رج الكث��ر م��ن 

واملس��ؤولن! الق��ادة 
مداخ��الت  باختص��ار  لنطال��ع 
قضي��ة  يف  واملس���تجوبن  الن��������واب 
وزي��������ر  طال��������ب  فق��د  »س��بايكر«.. 
الدف��اع وكال��ة يف ردوده، اجملل��س 
بتش��ريع ضواب��ط جدي��دة للجي��ش! 
فيما طالب النائب باقر جر الزبيدي 
يش��ملهم  الذي��ن  الضب��اط  حبج��ز 
والعم��ل  القضي��ة  بش��ان  التحقي��ق 
اجلاد ملنح حقوق الشهداء والتحرك 
عش��ائريا حل��ل املش��كلة! م��ن جانب��ه 
لف��ت النائ��ب به��اء االعرج��ي اىل ان 
املؤسس��ة االمني��ة يف حم��ل اته��ام من 
قبل االهالي و اعالن امساء الضباط 
املتهم��ن بالقضي��ة سيس��هم بابع��اد 
اصاب��ع االته��ام عنها! وتس��اءل النائب 
ص��احل احلس��ناوي ع��ن س��بب صم��ت 
االجه��زة االمني��ة والعس��كرية ع��ن 
تن��اول القضي��ة مل��دة طويل��ة وم��دى 
ضحاي��ا  م��ن  أحي��اء  وج��ود  صح��ة 
قاع��دة س��بايكر. فيم��ا اش��ار النائ��ب 
الضحاي��ا  اغل��ب  ان  العان��ي،  ظاف��ر 
ومتطوع��ون  الس�����������ن  صغ��ار  م��ن 

ج��دد فيم��ا مل تت��م معرف��ة طريق��ة 
تس��رب الضب��اط، مع��را ع��ن قناعت��ه 
بع��دم وج��ود تقيي��م ناج��ح حلج��م 
املعلوم��ات املوج��ودة ل��دى الس��لطات 
واق��رح  القضي��ة!  ع��ن  املختص��ة 
تش��كيل  الشرش��اب  ع��ادل  النائ��ب 
ق��وة خاص��ة النق��اذ ضحاي��ا قاع��دة 
س��بايكر ومعاقب��ة اجلناة! ب��دوره دعا 
النائ��ب موف��ق الربيع��ي اىل االبتع��اد 
ع��ن الق��اء الل��وم على الق��وات االمنية 
م��ع االق��رار باصاب��ة الق��وات االمني��ة 
بنكس��ة مم��ا يتطل��ب معرف��ة اجلان��ي 
احلقيقي!ويص��ر القادة العس��كريون 
عل��ى ع��دم مس��ؤوليتهم ع��ن اجمل��زرة 
- اجلرمي��ة، فق��د اتفق��ت كلمته��م 
يف الرمل��ان عل��ى أن قاع��دة »س��بايكر« 
مل تك��ن ق��د وقع��ت بي��د »داع��ش«، وال 
أوام��ر من ضباط خبروج املتطوعن 
خ��ارج القاع��دة، ب��ل هن��اك ل��وم غ��ر 
مباش��ر هل��م بأنه��م خرج��وا بش��كل 
عش��وائي دون موافق��ة املس��ؤولن..! 
وبالرغ��م م��ن أن الفري��ق عط��ا، 
نص��ف  أن  الرمل��ان  جلس��ة  يف  ق��ال 
احلقيق��ة يكم��ن يف مدين��ة تكري��ت 
عندما يتم حتريرها، إال أن احلقيقة 
تبق��ى خل��ف س��تار مسي��ك لي��س م��ن 
الس��هل ازالت��ه يف ه��ذه الف��رة عل��ى 
االق��ل.. ول��ذا يفّض��ل الساس��ة املض��ي 
قدم��ًا يف تقس��يم احلقائ��ب الوزاري��ة 
عل��ى الكت��ل الرملاني��ة، عّله��ا خت��رج 

باجن��از ام��ام الش��عب العراق��ي.

ملف »سبايكر« 
خلف الستار واألولوية 

لتقاسم الحقائب 
الوزارية
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اخلانق��ة  األزم��ة  ان��دالع  من��ذ 
الي أمّلت بالعراق سياس��يًا وعس��كريًا 
وامني��ًا وحت��ى انس��انيًا، وحت��ى الي��وم، 
و  معل��وم،  غ��ر  أم��د  اىل  رمب��ا  و 
االك��راد يواصل��ون ج��ي الثم��ار م��ن 
جهوده��م، وجهود »البيش��مركة« يف 
ص��د الزح��ف الداعش��ي م��ن املوص��ل 
اىل مناط��ق يف كرك��وك وص��الح 
ب���  املعروف��ة  املناط��ق  وه��ي  الدي��ن، 
»املتن��ازع عليه��ا«، باجت��اه العاصم��ة 
بغ��داد،  حس��ب م��ا ي��روج  ل��ه االكراد 

انفس��هم طبع��ًا.
الس��يطرة  البداي��ة يف  وكان��ت 
عل��ى كرك��وك كامل��ًة مب��ا فيه��ا 
املنش��آت النفطي��ة يف بداي��ة االم��ر، 
ويف س��يناريو الح��ق، س��يطروا عل��ى 
املنش��آت النفطية يف عن زالة مشال 

املوص��ل بع��د مواجه��ات م��ع 
االك��راد  قاهل��ا  وق��د  »داع��ش«. 
م��راراً، أن��ه ل��وال البيش��مركة، ل��كان 

ه��ذا التنظي��م االرهاب��ي الي��وم يصدر 
النف��ط العراق��ي اىل الع��امل وحيول��ه 
اىل عمل��ة صعب��ة. كم��ا يفع��ل يف 
س��وريا..! وه��ي توليف��ة رمب��ا انطل��ت 
عل��ى  البع��ض. ثم جاء دور التس��ليح، 
حي��ث هّب��ت دول اورب��ا، حت��ى املنس��ية 
مجهوري��ة  مث��ل  واملهمش��ة  منه��ا 
بتس�������ليح  رغبته��ا  باب��داء  التش��يك 

االك��راد.  
م��ن  ج���������اء  االخض��ر  الض���وء 
الوالي��ات املتح��دة، الي بدأت تدخلها 
لص��احل االك��راد أواًل، قبل احلكومة 
العراقي��ة، بقص��ف مواق��ع »داع��ش« 
لتس��هيل أم��ر هزميته��ا عل��ى ق��وات 
»البيش��مركة«. وقد اس��تقبل رئيس  
ع��دة  البارزان��ي  مس��عود  االقلي��م 
عس��كرين  ام��ركان،  مس��ؤولن 
املاضي��ة،  الف��رة  يف  وسياس��ين 
جمل��س  يف  النائ��ب  آخره��م،  كان 
الش��يوخ االمرك��ي »كارل ليفن«، 

ال��ذي ق��ال: »ان امري��كا تش��عر أنه��ا 
قريب��ة م��ن الش��عب الك��ردي،  مش��يدا 
بثقاف��ة التعاي��ش ال��ي يتمت��ع به��ا..«. 
م��ن جانب��ه ش��كا البارزان��ي للضي��ف 
االمرك��ي، م��ن سياس��ات احلكوم��ة 
العراقي��ة ب��� »احلص��ار ال��ذي تفرض��ه 
عل��ى ق��وات البيش��مركة من��ذ عش��ر 
س��نوات وال��ذي ادى حلرمانه��ا م��ن 
االس��لحة احلديثة والتدريب..«، ويف 
اش��ارة واضح��ة عل��ى حاجة االكراد 
الس��لحة حديث��ة ورمب��ا ثقيل��ة م��ن 
االمركين ليتحول »البيشمركة« 
مبع��دات  عس��كرية  مليش��يات  م��ن 
مس��تقل  جي��ش  ش��به  اىل  بس��يطة، 
باس��لحة حديث��ة وثقيل��ة ومع��دات 

متط��ورة. 
وعل��ى خط��ى واش��نطن، تس��ر 
لن��دن بوعده��ا دراس��ة »م��د الق��وات 
الكوردية - البيشمركة- يف العراق 
ملس��اعدتها  والتدري��ب  بالس��الح 

تنظي�������م  ملقاتل��ي  التص�������دي  يف 
داعش..«.كم��ا اعلن��ت دول أوروبي��ة 
بينها أملانيا وفرنسا وإيطاليا بالفعل 
عل��ى إرس��ال كمي��ات م��ن األس��لحة 

اخلفيف��ة للق��وات الكوردي��ة.
أم��ا م��ا يتعل��ق بالنف�������ط، ف��ان 
ع��ن  يب��دو خافت��ًا وبعي��داً  احلدي��ث 
االض��واء واالع��الم بش��كل مقص��ود، 
النف��ط  ناق��الت  تتح��رك  فيم��ا 
والصهاري��ج يوميًا من مشال العراق 
باجت��اه تركي��ا، ومنه��ا اىل االس��واق 
الطاق��ة  وزي��ر  وحس��ب  العاملي��ة، 
الرك��ي »تان��ر يل��دز: ف��إن اإلقلي��م 
ص��در عش��رة مالي��ن برمي��ل م��ن 
النف��ط ع��ر مرف��أ جيه��ان الرك��ي 
منذ شهر آيار املاضي. وحسب الوزير 
الرك��ي، فقد جرى حتميل الناقلة 
الثالث��ة عش��رة بنف��ط كوردس��تان، 
وإن الض��خ م��ن اإلقلي��م إىل تركي��ا 

زاد إىل ١80 ال��ف برمي��ل يومي��ا.
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بصائر

* إعداد / بشر عباس
قم��ة اجله��اد بالنفس، بإس��تعداد 
االنس��ان لكي يدافع عن دينه ووطنه 
حرم��ات  وع��ن  عرض��ه  و  مال��ه  و 
االس��الم وهو ما يقوم به ابناء الشعب 
زم��ر  مواجه��ة  يف  الي��وم  العراق��ي 

االره��اب والتكف��ر املأج��ورة. 
فاالنس��ان املؤم��ن يبح��ث دائم��ًا 
عم��ا يقرب��ه اىل اهلل س��بحانه وتع��اىل 
اكث��ر فأكث��ر، ويباع��ده ع��ن الن��ار 
وعب��ادات  اعم��ال  م��ن  فأبع��د،  أبع��د 

وقرب��ات، فم��ا ه��و ذل��ك العم��ل؟
إن الص��الة مع��راج املؤمن التقي، 
و  جهن��م،  ن��ران  تطف��ئ  والصدق��ة 
اقام��ة الش��عائر و بن��اء املس��اجد وم��ا 
اش��به، كل ذلك زلفى اىل اهلل تعاىل، 
املؤم��ن يبح��ث ع��ن االفض��ل  ولك��ن 
دائم��ًا، ومن خالل اآلي��ات واالحاديث 
الشريفة يبدو ان افضل القربات اىل 
اهلل تعاىل، اجلهاد يف س��بيل اهلل باملال 
آي��ات يف »س��ورة  والنف��س، وهنال��ك 
الص��ف«، ترغبن��ا يف اجله��اد باملال ويف 

النف��س. 
فه���������و  النف��س  يف  اجله��اد  أم��ا 
االنس��ان  يع��د  ان  يع��ي  و  واض��ح، 
نفس��ه لك��ي يداف��ع ع��ن وطن��ه، وع��ن 
دين��ه وع��ن مال��ه وعن عرض��ه. يدافع 
ع��ن حرمات االس��الم، وربنا س��بحانه 
وتع��اىل وع��د املدافعن ع��ن احلرمات 
بالنص��ر فق��ال س��بحانه وتع��اىل يف 

ِذيــَن ُيَقاَتُلــوَن  س��ورة احل��ج: }ُأِذَن لِلَّ
ِهــْم  ـُـْم ُظِلُمــوا َوإِنَّ اهللََّ َعــَى َنرْصِ بَِأنَّ
ِمــن  ُأْخِرُجــوا  ِذيــَن  الَّ  * َلَقِديــٌر 
ــوا  ــقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُل ــْرِ َح ــْم بَِغ ِدَياِرِه
ـاَس  نَــا اهللَُّ َوَلــْوال َدْفــُع اهللَِّ النَـّ َربُّ
ــُع  ــْت َصَواِم َم ُدِّ ــٍض هلَّ ــم بَِبْع َبْعَضُه
ــُر  ــاِجُد ُيْذَك ــَواٌت َوَمَس ــٌع َوَصَل َوبَِي
نَّ اهللَُّ  ــرُصَ ــًرا َوَلَين ــُم اهللَِّ َكثِ ــا اْس فِيَه
ــٌز{. ــِويٌّ َعِزي ُه إِنَّ اهللََّ َلَق ــرُصُ ــن َين َم

* أياٍد بني املسلمني لتمزيق األمة
والي��وم حي��ث يداف��ع اهلن��ا ع��ن 
ارضه��م  و  واعراضه��م  كرامته��م 
ومقدس��اتهم  وحرماته��م  ودينه��م 
يف الع��راق يف مواجه��ة ه��ذه الزم��ر 
ُيع��د  ه��ذا  ف��إن  الضال��ة  االرهابي��ة 
األم��ر  ه��و  كم��ا  اجله��اد،  يف  قم��ة 
أيض��ا يف دف��اع اه��ل غزة ض��د العدوان 
ألرضه��م  واحتالل��ه  الصهي���������وني 
وحصاره��م الظ�����������������امل وقصفه��م 
م��ن  والع��دوان  فاجلرائ��م  وقتله��م. 
زم��ر التكف��ر واالره��اب املأج��ورة يف 
الع��راق وس��وريا وغرهم��ا، والع��دوان 
واالره��اب الصهيون��ي يف غ��زة كل 
ذل��ك يأت��ي ضم��ن خمط��ط يه��دف 
اىل تركي��ع ش��عوب االم��ة و اذالهل��ا 

واضعافه��ا. ومتزيقه��ا 
وم��ا فعل��ه االعداء م��ن الصهاينة 
وغره��م  واليزال��ون  مل يك��ن إال بعد 
تواط��ؤ وتواف��ق بطريق��ة او بأخ��رى 
م��ع بعض العناصر يف العامل العربي 

واالس��المي لتمزي��ق االم��ة و ض��رب 
بعضه��م  واملس��لمن  املنطق��ة  دول 
ببع��ض ع��ر الطائفي��ة املقيت��ة م��ن 
خالل عناوين مشبوهة مثل »داعش« 

وأمثاهل��ا. 
ه��ذا التخ�����������طيط اجل���������هنمي 
لتمزي��ق البل��دان والش��عوب و اجي��اد 
املس��لمن  ب��ن  ال��دم  م���������ن  ح��دود 
انفس��هم، تظه��ر نتائج��ه املقيت��ة يف 
خمتل��ف بل��دان االم��ة م��ن ليبي��ا اىل 
مص��ر وس��وريا و لبن��ان واىل الع��راق 
و افغانس��تان وباكس��تان ول��ن يق��ف 
عن��د ه��ذا احل��د و يط��ال يف مرحل��ة 
تالي��ة حت��ى دول اخللي��ج املطمئن��ة 
اآلن ولكنه��ا موضوع��ة عل��ى القائم��ة 
أيض��ا. واالع��داء أمن��ا يعمل��ون عل��ى 
ذل��ك وخيطط��ون وينف��ذون ألنه��م 
يش��عرون أن من يف العامل االس��المي 
ق��د ذهب��ت محيته��م وبأس��هم وب��ات 
ه��ذا الب��أس بينه��م يف داخ��ل صف��وف 
األم��ة ذاته��ا ال��ي اصبحت أم��ة ذليلة 
ألن املعادل��ة انقلب��ت عنده��م، فب��دل 
أن تك��ون مس��تمدة م��ن اهلل س��بحانه 
وتع��اىل، ع��ن رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، وعن اه��ل بيته و اصحابه 
املنتجب��ن، رمح��اء بينه��م اش��داء على 
اعدائه��م، جتده��م الي��وم اش��داء عل��ى 
ف��ال  البع��ض،  وبعضه��م  انفس��هم 
يبال��ون - مث��اًل- ح��ن حت��رق غ��زة 
الته��م يف م��ا  ب��ل يتبادل��ون  بأهله��ا، 
بينه��م وي��ررون للصهاينة اجرامهم 

  ما يحدث 
يف العراق من 

دفاع اتباع أهل 
البيت، عن حياة 

الناس و قيم 
الدين، إمنا هم 

يواجهون احللف 
واملخطط 

الصهيوين - 
التكفريي الذي 

يريد متزيق 
األمة  

مخطط 
جهنمي 
إليجاد 

حدود من 
الدم بين 

المسلمين 



بصائر

وعدوانه��م.
ه��ذه  أن  كي��ف  جت��د  وهك��ذا 
الزم��ر الضال��ة يف الع��راق وغ��ره م��ن 
الذين يزعمون انهم ميثلون االسالم 
الصهيوني��ة واع��داء  إمن��ا خيدم��ون 
األم��ة ويتناغم��ون معه��ا فيقوم��ون 
بإس��م اجله��اد والدي��ن بتكف��ر وقت��ل 
املسلمن وباقي الطوائف والقوميات 
وتدم��ر بلدانه��م بينم��ا ال يطلق��ون 
طلق��ة واحدة على الكيان الصهيوني 
بدعمه��م  الكي��ان  ه��ذا  ويق��وم  ب��ل 
وباس���������تقبال واخ��الء ومع���������اجلة 

جرحاه��م. 

* احلل بالعودة اىل القرآن الكريم
االع��داء،  ملواجه��ة  احل���������ل  أن 
والتحدي��ات والع��الج هل��ذه االوض��اع 
الس��يئة لالم��ة، ه��و التح��دي، وامن��ا 
اىل  احلقيقي��ة  بالع��ودة  نتحداه��م 
الق��رآن والفه��م الصحي��ح لبصائ��ره 
الصحي��ح  اجله��اد  اىل  والع��ودة 
دون  فم��ن  بامل��ال  وقبل��ه  بالنف��س، 
وس��ائل  وتوف��ر  بامل��ال  اجله��اد 
والس��الح  واملنع��ة  الق��وة  واس��باب 
يس���تطيعون  ال  اجملاه���������دين،  اىل 
حتري��ر االرض ومحاي��ة احلرم��ات 
ال  حينم��ا  واملق��درات،  واالع��راض 
يوجد من ميوهلم ويدعمهم ملواجهة 

الع��دو.
كل  ورغ��م  الع��راق  يف  وحن��ن 
احمل��ن واالخط��ار والتضحي��ات ف��إن 
ابن��اء الع��راق الي��وم اصبحوا س��داً امام 
ه��ذه الفرق��ة الش��اذة و الفئ��ة املارق��ة 
مم��ن ترك��وا اجله��اد ض��د االع��داء 
وج��اءوا ليحارب��وا ويقتل��وا املس��لمن 
وميزق��وا  الش��عب،  اطي��اف  وباق��ي 
االمة، حتت عناوين وشعارات براقة 
ومفضوح��ة. وهن��ا اش��ر اىل أن م��ن 
ج��ارة  دول  م��ن  واملعي��ب  العجي��ب 
مث��ل االردن، كي��ف انه��ا تس��تضيف 
باملعارض��ة  نفاق��ًا  يس��مونهم  م��ن 
وأخ��رى  ف��رة  ب��ن  هل��م  وتعق��د 
مؤمت��رات دعائي��ة وحتريضية، فيما 
ه��م جمموع��ة عم��الء منب��وذون يف 
بلده��م ولي��س هلم فيه أي دور س��وى 

والتخري��ب. التحري��ض 
خيدع��ون  إمن��ا  ه��والء  إن 
الفاش��ل  االس��لوب  فه��ذا  انفس��هم، 

فش��ل  كم��ا  الع��راق  يف  ينج��ح  ل��ن 
يف س��وريا وفش��ل يف ليبي��ا وفش��ل يف 
الكث��ر م��ن بل��دان املنطق��ة و الع��امل.

صراح��ة  وب��كل  لك��م  أؤك��د  و 
الع��راق  م��ا حي��دث يف  إن  ووض��وح، 
م��ن دف��اع اتب��اع اه��ل البي��ت، عليه��م 
الس��الم، ومعه��م بقي��ة ابن��اء الش��عب، 
و  الدي��ن  قي��م  و  الن��اس  حي��اة  ع��ن 
واملقدس��ات،  واحل���������رمات  الكرام��ة 
إمن��ا ه��م بذل��ك يدافع��ون ويواجه��ون 
ض��د احلل��ف واملخط��ط الصهيون��ي - 
التكفري الذي يريد ان ميزق األمة 
بعضه��م  املس��لمن  ويض��رب  وي��ذل 
ببع��ض ليبق��ى ه��ذا الكي��ان واح��ة من 
األم��ن واالس��تقرار كم��ا حيلم��ون.

* البشارة بالنرص
مطمئن��ون  وحن��ن  أبش��ركم، 
اىل أن اهلل تع��اىل، م��ع ابن��اء ش��عبنا يف 
ه��ذه املواجه��ة و س��وف ينصره��م الن 
اولئ��ك االرهابي��ن وزمره��م الضال��ة 
هل��م  اص��ل  ال  ش��ياطن،  جمموع��ة 
امن��ا  قي��م،  وال  تأري��خ  وال  ف��رع  وال 
جمموع��ة قتل��ة وس��راق ومرتزق��ة 
خدماته��م  يقدم��ون  ومنحرف��ن 
عل��ى طب��ق م��ن ذه��ب اىل الصهاين��ة 
وحلفائه��م. ف��دور ه��ؤالء م��ن الع��راق 
ومال��ي  ليبي��ا  اىل  ولبن��ان  وس��وريا 
وافغانس��تان والصوم��ال وغره��ا م��ن 
البل��دان إمن��ا ه��و دور خبي��ث هدف��ه 
تقس��يم وتفتي��ت وحتطي��م واضع��اف 
دول وش��عوب األم��ة وبال��ذات تدم��ر 
وضرب دول وشعوب حمور املقاومة 
كلبنان وس��وريا واي��ران ومن خلفها 
الصهيون��ي  فالكي��ان  الع��راق.  ايض��ا 
م��ع حلفائ��ه ورعات��ه، ينص��ب الع��داء 
ويرس��م املخطط��ات واملكائ��د ويس��عى 
ي��د  عل��ى  هزميت��ه  م��ن  لالنتق��ام 
املقاوم��ة يف االم��ة والس��يما يف لبن��ان 
وم��ن يدعمه��ا م��ن الش��عوب وال��دول 
الغاص��ب،  للكي��ان  حق��ًا  الع��دوة 
كس��وريا ولبن��ان واي��ران والع��راق، 
فلم جيد الصهاينة لتنفيذ انتقامهم 
ومش��روعهم س��وى ش��ذاذ اآلف��اق و 
عليه��ا  تغ��دق  به��ا  مغ��رر  جمامي��ع 
م��ن  والدع��م  واالس��لحة  االم��وال 
ه��ذه الدول��ة اوتل��ك. ولكن ابش��ركم 
ونص��ره  تع��اىل  اهلل  وبع��ون  أيض��ا، 

لعب��اده املؤمن��ن، لن ينج��ح هذا الكيد 
واملخطط الصهيوني البغيض مثلما 
فش��لت كل تل��ك املؤام��رات املدعوم��ة 
للمحاص��رة  دولي��ة  مبح��اوالت 
اقتصادي��ًا وعس��كريًا وسياس��يًا عل��ى 
ال��دول  املاضي��ة ض��د  العق��ود  م��دى 

املمانع��ة.
نك��ون  ان  دائم��ا  علين��ا  وحن��ن 
فاالع���������داء  ومنتبه��ن،  ح���������ذرين 
يس��تخدمون الي��وم يف االعالم وغره 
س��فيان  ب��ي  و  أمي��ة  ب��ي  اس��اليب 
الكي��ان  حماول��ة  ومنه��ا  الق��ذرة 
الصهيون��ي وحلفائ��ه ورعات��ه الدف��ع 
حن��و متزي��ق العراق بأس��اليب خبيثة 
دول��ة  اقام��ة  تش��جيع  ذل��ك  وم��ن 
الواض��ح  وم��ن  منفصل��ة.  كردي��ة 
ان اكث��ر االخ��وة الُك��رد س��وف ل��ن 
اذا  و  كه��ذا  ملخط��ط  يس��تجيبوا 
اس��تجاب بعضه��م ملث��ل ه��ذه املؤام��رة 
فإنه��م س��وف يقع��ون يف ف��خ كب��ر 
االجن��ازات  كل  وتتالش��ى  وقات��ل 
ال��ي حتقق��ت هل��م خ��الل العقدي��ن 

الزم��ن. االخري��ن م��ن 
حنت��اج  املرحل��ة  ه��ذه  يف  أنن��ا 
اىل وقف��ة ش��جاعة م��ن قب��ل اصح��اب 
ه��ؤالء  ملواجه��ة  البص��رة  و  ال��رأي 
ومنه��م  اجلمي��ع  وحن��ذر  املارق��ن، 
م��ن جيل��س يف االردن وغ��ره ويعق��د 
مؤمت��رات مش��بوهة ويتص��ور انه��م 
س��وف يبايعون��ه باإلم��رة، حنذره��م 
املارق��ن  س��فينة  يف  الرك��وب  م��ن 
واخل��وارج اجل��دد يف نين��وى وبع��ض 
املناط��ق االخرى ألنها س��فينة غارقة 
ال حمال��ة وس��وف تلحقك��م اللعن��ة 
الش��عب  فه��ذا  الش��عب.  خبيانتك��م 
ع��ن  يداف��ع  ال��ذي  البط��ل  العراق��ي 
نفس��ه وعرض��ه وارض��ه وقي��م دين��ه 
ومقدس��اته، ش��عب ش��جاع يت��وكل 
عل��ى اهلل وس��وف يس��تمر يف املواجه��ة 
م��ع ه��ذه الزم��ر املأج��ورة اىل أن يت��م 
تبق��ى  ل��ن  وس��وف  منه��ا  التخل��ص 
س��وى جمموع��ة ابواق مث��ل اجلزيرة 
يق��ف  وم����ن  وغرهم����ا  والعربي��ة 
ورائهم��ا، تدافع عن ه��ؤالء املأجورين 
وبل��دان  ش��عوب  حتص��د  مل  الذي��ن 
االم��ة منه��م س��وى اهل��دم واخل��راب 
ص��ورة  وتش��ويه  الدم��اء  وس��فك 
االس��الم وقيم��ه وتعاليم��ه الرباني��ة.

  علينا ان 
نكون حذرين، 

فاالعداء 
يستخدمون 

اليوم يف االعالم، 
أساليب بني أمية، 

ومنها حماولة 
الكيان الصهيوين 
وحلفائه، الدفع 

نحو متزيق العراق 
بأساليب خبيثة 

منها تشجيع 
إقامة دولة كردية 

منفصلة  
9



اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  حّي��ا 
امُلدّرس��ي  تق��ي  حمم��د  الس��يد  العظم��ى 
وابن��اء  الق��وى  خمتل��ف  م��ن  اجملاهدي��ن 
الش��عب املتطوع��ن م��ن ق��وات احلش��د الش��عيب 
واس��نادهم إلخوته��م يف الق��وات املس��لحة يف 
منازل��ة االع��داء ومواجه��ة عصاب��ات االره��اب 
وم��ا حتق��ق م��ن اجن��ازات عل��ى طري��ق دح��ر 

االرهابي��ن يف اكث��ر من م��كان ومن ذلك فك 
احلصار االرهابي احلاقد عن مدينة آمرلي و 
اهله��ا الصامدي��ن وحتريرها من أس��ر وإجرام 

عصاب��ات داع��ش وحلفائه��ا.
ودع��ا مساحت��ه يف بي��ان له بالعمل س��ريعًا 
وجدي��ًا م��ن اج��ل حتص��ن املناط��ق احمل��ررة 
وتطه��ر باق��ي املناط��ق من رج��س »الدواعش« 

املتحالف��ة  االرهابي��ة  اجلماع��ات  وباق��ي 
معه��م. واش��ار مساحت��ه اىل:  »انن��ا يف عص��ر ال 
جن��د يف الع��امل احلماي��ة الكافي��ة واحلقيقي��ة 
للش��عوب املس��تضعفة، وق��د رأين��ا كي��ف ان 
ه��ذا الع��امل ال��ذي يدع��ي الدف��اع ع��ن حق��وق 
االنس��ان جتاه��ل طوي��ال � والي��زال � م��ا ج��رى 
وجي��ري جت��اه آمرل��ي املنكوب��ة وم��ن قب��ل يف 
طوزخورمات��و وتلعف��ر، وم��ن ث��م م��ا وق��ع بع��د 
ذل��ك يف غرهم��ا من املناط��ق يف مشال العراق 
م��ن توغ��ل وتوح��ش االره��اب وارتكاب��ه جرائ��م 

ين��دى هل��ا اجلب��ن«.
ب��ان  اخلص��وص  به��ذا  مساحت��ه  وش��دد 
»علينا ان نعتمد على انفسنا وقدراتنا ونتحمل 
مس��ؤولية محاية شعبنا وبلدنا بصورة جدية 
ب��كل الس��بل املتاح��ة والثب��ات يف مواجه��ة فلول 
االره��اب حت��ى دحره واقتالع جذوره بإذن اهلل 

تعاىل«.

اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  وّج��ه 
العظمى الس��يد حممد تقي املدرس��ي دام ظله 
جمموع��ة من التوجيه��ات لألخوة املؤمنن يف 
خ��ارج الع��راق. ودع��ا يف كلم��ة ل��ه املؤمنن يف 

كل م��كان مل��ؤازرة اخوانه��م يف الع��راق ع��ر 
االم��ور التالي��ة:

 ١�  الدع��اء: فه��و س��الح املؤم��ن، وه��و س��الح 
مه��م ومؤث��ر ج��داً، وال ينبغ��ي إغفال��ه، لذل��ك 

أدع��و اخوان��ي يف كل م��كان إلحي��اء  فإن��ي 
بالدع��اء  م��كان،  كل  ويف  اجلمع��ة  ليال��ي 

عزوج��ل. اهلل  اىل  والتض��رع 
االس��اليب،  ب��كل  والنص��رة  االس��ناد    �٢
ونص��رة  مس��اندة  املؤمن��ن  مجي��ع  فعل��ى 
اخوانهم يف العراق بكل الطرق املمكنة، وكل 
حس��ب إمكانات��ه وقدرات��ه، جاعل��ن م��ن عملن��ا 
اليوم��ي جه��اداً مس��تمراً لنص��رة املؤمن��ن يف 

كل م��كان وال س��يما يف الع��راق.
 3� الدف��اع ع��ن مظلومي��ة الع��راق بالكلمة 
الصادق��ة الطيب��ة ع��ر كل وس��ائل االع��الم 
ال��ي  االط��راف  بع��ض  هن��اك  الن  املمكن��ة، 
الص��ورة وتزوي��ر احلقائ��ق،  حت��اول تش��ويه 
فم��ن واجبك��م مجيع��ا نق��ل الص��ورة الصادق��ة 

للع��امل.
��د جهودن��ا، ونتخل��ى ع��ن   ٤� الب��د أن نوحِّ
للش��يطان  نس��مح  ال  وأن  اخل��الف،  نق��اط 

بالتغلغ��ل والدخ��ول فيم��ا بينن��ا.
مساحت��ه  بّش��ر  حديث��ه  نهاي��ة  ويف   
املؤمن��ن بالنصر قائال: س��وف تس��معون قريبا 
لي��س فق��ط اخب��ار النص��ر يف الع��راق، وامن��ا 
نصر املؤمنن يف كل مكان ان شاء اهلل تعاىل. 
يف  العراقي��ة  النهض��ة  انع��كاس   أهمي��ة  و 
مواجه��ة االره��اب اليوم على الش��عوب والدول 

االخ��رى.

المرجع و األمة

المرجع المدرسي يحيي أبطال التحرير ويؤكد 
»االعتماد على أنفسنا« في دحر االرهاب

المرجع الُمدّرسي: على المؤمنين في 
كل مكان نصرة اخوانهم في العراق
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دام   - امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
ظل��ه- عل��ى أن حكوم��ة املش��اركة الوطني��ة ال 
تع��ي املش��اركة بتقس��يم األرب��اح "ب��ل حتم��ل 
املسؤولية"، واوضح مساحته يف بيان له صدر يف 
الثام��ن عش��ر م��ن آب املنص��رم، إننا: "ش��هدنا أقبح 
املواق��ف م��ن البع��ض الذي كان يش��رك علنًا يف 

الدول��ة ويدع��م اإلره��اب يف الس��ر". 
وأهاب مساحته بكل أبناء الشعب "أن يعملوا 
ي��داً واح��دة يف مواجه��ة عصاب��ات القت��ل املارق��ة 
ع��ن الدي��ن"، وأن "عل��ى قواتن��ا الباس��لة أن يتابعوا 
ض��رب مواق��ع العصاب��ات بوت��رة متصاع��دة، وأن 
يتالمح��وا م��ع أبن��اء الوط��ن يف مواجه��ة األعداء". 
ومم��ا ج��اء يف بي��ان مساحته ح��ول رؤية االوضاع 
يف الب��الد، وحتدي��د مس��ؤوليات الفئ��ات املختلفة 
م��ن اجملتم��ع جت��اه الفتن��ة ال��ي ته��دد وح��دة 

وتالح��م الش��عب العراق��ي: 
أيه��ا الش��عب العراق��ي املمتَح��ن.. إن الفتن��ة 
ال��ي أحاط��ت بك��م الي��وم، واحل��رب ال��ي ُفِرض��ت 
عليك��م م��ن خالل التنظيمات اإلرهابية، حباجة 
إىل ع��زم إميان��ي ش��ديد وِم��ن ِقَب��ل كل فئ��ات 
الش��عب لع��ل اهلل يكش��فها عنك��م، وإن اإلناب��ة إىل 
اهلل تع��اىل وحماس��بة ال��ذات وم��ن ِقَب��ل اجلمي��ع 
ه��ي الس��بيل إىل ن��زول النصر اإلهل��ي علينا. وقد 
ــْم  ــْت َأْيِديُك َم ــَا َقدَّ ــَك بِ ق��ال ربن��ا تع��اىل: }َذلِ
َوَأنَّ اهللََّ َلْيــَس بَِظــاٍَّم لِْلَعبِيــد{. واإلناب��ة ال 
تع��ي جم��رد لقلق��ة لس��ان، وإمن��ا ينبغ��ي عل��ى 

أن  طائف��ة،  وكل  فئ��ة،  وكل  ش��خص،  كل 
حياس��بوا أنفس��هم بش��جاعة، لك��ي يكتش��ف كلُّ 
م��دى تقص��ره يف جن��ب اهلل والوط��ن. ولعله��ا 
فرصة ذهبية نادرة أتاحها الرب لنا لنقد الذات، 
والتخل��ص م��ن كل األخط��اء، واالنبع��اث م��ن 
جدي��د حلي��اة فاضل��ة ب��إذن اهلل تع��اىل. إن اختيار 
رئي��س للرمل��ان وللجمهورية وللوزراء وتش��كيل 
احلكوم��ة، يزيدن��ا أماًل يف املس��تقبل، ش��ريطة أن 
يندفع اجلميع حنو تصحيح مساراتهم، والسر 
قدم��ا يف اجت��اه إنق��اذ الب��الد م��ن اإلره��اب، وم��ن 
التم��زق، وم��ن الفس��اد، وإع��ادة الع��راق إىل ص��ف 

ال��دول الفاعل��ة يف املنطق��ة.
يف  العربي��ة  القي��ادات  بع��ض  عل��ى  إن    -١
أن  يعرف��وا  أن  والغربي��ة  الش��مالية  املناط��ق 
واالس��تعانة  الطائفي��ة،  حف��رة  يف  التخن��دق 
بعصاب��ات القت��ل وببع��ض دول املنطقة ما زادهم 
إال رهقًا. إّن السبيل الوحيد لتقدم البالد، ونشر 
الع��دل يف كل أرجائه��ا، ه��و املزي��د م��ن  راي��ة 
التالح��م م��ع مواطنيه��م يف اجلن��وب والوس��ط، 
وإبع��اد ش��بح الطائفي��ة ع��ن الب��الد وإىل األب��د 
ِذيــَن  َــا الَّ ب��إذن اهلل. وق��د ق��ال اهلل تع��اىل :}َيــا َأهيُّ
ــا  ــْم ملَِ ــوِل إَِذا َدَعاُك ُس ــَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ ــوا اْس آَمنُ
ُقوا فِْتنـَـًة ال ُتِصيَبنَّ  ِييُكــْم{ وق��ال تع��اىل: }َواتَّ ُيْ

ــًة{. ــْم َخاصَّ ــوا ِمنُْك ــَن َظَلُم ِذي الَّ
أن  يعلم��وا  أن  األخ��وة األك��راد  ٢- وعل��ى 
دعوته��م لالنفص��ال ه��ي ال��ي أغ��رت بع��ض دول 

م��ن  خوف��ًا  اإلره��اب  عصاب��ات  لدع��م  املنطق��ة 
إقام��ة دول��ة كردية قد تتمدد إىل بالدهم. وإن 
األص��وات ال��ي ترتف��ع الي��وم من بع��ض احلناجر 
اجلاهلة باالس��تفادة من الوضع الش��اذ ما هي إال 

الصي��د يف امل��اء العك��ر ول��ن يس��تفيد من��ه أح��د.
3 - وعل��ى العلم��اء والسياس��ين وأصح��اب 
البص��رة أن يزي��دوا من تكاتفهم، وابتعادهم عن 
العمل الفئوي، واالرتفاع إىل مس��توى املسؤولية 
ع��ن قضاي��ا الدي��ن والوط��ن، ولنعل��م مجيع��ًا أن 
ُــْم  هن��اك يوم��ًا يهت��ف املن��ادي بنا:}َوِقُفوُهــْم إِنَّ

ــُئوُلوَن{.  َمْس
٤- إن ش��عبنا يتطل��ع إىل حكوم��ة مش��اركة 
وطني��ة ش��املة، ولك��ن ليس��ت املش��اركة ال��ي 
تع��ي جم��رد تقس��يم األرب��اح، ب��ل وأيض��ًا حتم��ل 
املس��ؤولية. بل��ى، إنن��ا ش��هدنا أقب��ح املواق��ف م��ن 
الدول��ة  ال��ذي كان يش��رك علن��ًا يف  البع��ض 

ويدع��م اإلره��اب يف الس��ر.
5 -  وعل��ى كل أبن��اء الش��عب أن يعمل��وا ي��داً 
واح��دة يف مواجه��ة عصاب��ات القت��ل املارق��ة ع��ن 
الدي��ن، وال ينتظ��روا أح��داً، ب��ل يق��وم كلُّ بق��در 
طاقت��ه م��ن أج��ل دين��ه ووطن��ه، وإّن ي��د اهلل م��ع 
اجلماع��ة، ولنعل��م مجيعًا أن كل جهد مطلوب.

٦- وعل��ى قواتن��ا الباس��لة أن يتابع��وا ض��رب 
وأن  متصاع��دة،  بوت��رة  العصاب��ات  مواق��ع 
يتالمح��وا م��ع أبن��اء الوط��ن يف مواجه��ة األع��داء، 

املس��تعان". واهلل 

تلق��ى مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام ظل��ه- اتصااًل 
معص��وم،  ف��ؤاد  الدكت��ور  اجلمهوري��ة  رئي��س  م��ن 
أك��د خالل��ه حرص��ه عل��ى معرف��ة وتقدي��ر توجيه��ات 
املرجعي��ة الديني��ة بش��أن االوض��اع ال��ي مت��ر به��ا البالد، 

وخبص��وص تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة.
م��ن جانب��ه ش��دد مساح��ة املرج��ع املدرس��ي، خ��الل  
آب  ش��هر  نهاي��ة   - اجلمهوري��ة،  رئي��س  م��ع  حديث��ه 
املنص��رم-  عل��ى ض��رورة االس��راع يف تش��كيل حكوم��ة 
جامع��ة ق��ادرة عل��ى اخ��راج الع��راق م��ن ازمات��ه. مطالب��ًا 
بتقوية مؤسس��ات الدولة ملواجهة األخطار والتحديات 
أّن��ى كان��ت، وأن يك��ون اجلمي��ع اش��د إص��رارا وق��وة من 

اج��ل بن��اء البل��د والدف��اع عن��ه. 
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ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي أن : »الق��وى 
املتطرف��ة االرهابي��ة والتكفري��ة املارق��ة كان��ت 
ع��ر التاريخ وس��ائل يس��تخدمها اآلخ��رون فهي 
ع��ادة تك��ون ادوات بيد ش��ياطن االرض ومن ثم 

يقض��ون عليه��ا بع��د حتقي��ق مآربه��م منها«. 
كلمات��ه  اح��دى  يف  مساحت��ه  وأض��اف 
ابتلي��ت  االس��المية  »االم��ة  أن  االس��بوعية؛ 
ع��ر تأرخيه��ا باملؤام��رات اخلط��رة لتمزيقه��ا 
وهزميته��ا وتش��ويه ص��ورة االس��الم وم��ا تعيش��ه 
االم��ة الي��وم م��ن فتن��ة زم��ر االره��اب والتكف��ر 
م��ن  ج��زء  وامثاهل��ا  وداع��ش  القاع��دة  باس��م 
ذل��ك«. واش��ار مساحت��ه اىل أن »بع��ض ال��دول 
واالنظمة استغلوا طول هذه السنوات الظروف 
الع��راق وحاك��وا  به��ا  ال��ي مي��ر  االس��تثنائية 
عصاب��ات  ومول��وا  ض��ده  اخلبيث��ة  املخطط��ات 
االره��اب وحركوه��م م��ن وراء الس��تار لض��رب 
ش��عبنا وبلدن��ا وتدم��ره.. وه��ذه الدوائ��ر والقوى 
اخلبيث��ة وع��ر ام��وال الب��رول وكهنته��ا م��ن 
وعاظ الس��الطن و فضائياتها واعالمها املأجور 
ه��ي ذاته��ا  ال��ي عمل��ت عل��ى ه��دم س��وريا وقت��ل  

الن��اس والي��وم  ج��اءوا وع��ادوا بق��وة حبقده��م 
ودسائس��هم اىل الع��راق، ولكنن��ا نق��ول هل��ؤالء 
إنه��م :سيخس��أون وه��ذه الدس��ائس و االم��وال 
ال��ي يبذلونه��ا س��تتحول اىل لعنة عليهم وترتد 
س��رتد  االجرامي��ة  العصاب��ات  وه��ذه  عليه��م 

عليه��م ايض��ا«.
ويف ه��ذا الس��ياق أيض��ا ح��ذر مساحت��ه م��ن 
وصفه��م ب�«الذي��ن يتصي��دون يف امل��اء العك��ر م��ن 
بع��ض الق��وى والدوائ��ر  ال��ي تدخ��ل على اخلط 
لك��ي تس��تفيد م��ن ه��ذا الوض��ع االس��تثنائي يف 
أن  نق��ول هل��م  افكاره��م ومش��اريعهم،  ف��رض 
ي��وم  كل  ع��ن  س��يزداد  وخس��رانهم  ضالهل��م 
يتأخ��رون في��ه ع��ن مس��اندة الش��عب العراق��ي يف 

مواجه��ة ه��ذا االره��اب والبغ��ي والطغي��ان«. 
يف  تع��اىل  اهلل  س��نن  ان   « بالق��ول:  وتاب��ع 
اخلليق��ة تأب��ى التط��رف و تق��وم عل��ى احل��ق 
املارق��ة  الفئ��ات  وه��ذه  والقس��ط   والع��دل 
كالقاع��دة وداع��ش وامثاهل��ا ابع��د م��ا تك��ون عن 
ه��ذه االس��س، فه��ي يف طري��ق الظل��م والع��دوان 
وبالتال��ي س��تصطدم بس��نن اهلل وس��تنتهي كما 

كان مص��ر غره��ا من احلركات املماثلة عر 
التاري��خ س��واء يف امتن��ا او غره��ا م��ن جت��ارب 
األم��م.. فالتط��رف كالن��ار ال��ي تنتش��ر ولك��ن 
ان  املارق��ة  الزم��ر  ه��ذه  اس��تطاعت  ول��و  حت��ى 
تتحك��م يف ع��دد م��ن البالد لكنه��ا كالنار يأكل 
ويقت��ل بعضه��م بعض��ًا، اكث��ر مم��ا ق��د يقتل��ون 

بي��د اعدائه��م.. 
وأك��د مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي عل��ى أن 
»ه��ذه اجلماع��ات االرهابي��ة املارق��ة ال��ي تق��وم 
خب��الف  والع��دوان  وااله��واء  العصبي��ات  عل��ى 
س��نن اهلل، حمكوم��ة بال��زوال لك��ن ه��ذا ال يعف��ي 
االم��ة م��ن نهض��ة عارم��ة وعزمي��ة مجاهري��ة 
كب��رة للقي��ام بدوره��ا وتطبي��ق أم��ر اهلل تع��اىل 
يف مواجهته��ا و قتاهل��ا. ول��ذا نطال��ب ونأم��ل ب��أن 
بنب��ذ  م��كان  كل  ويف  املس��لمن  كل  يق��وم 
ومس��ؤولياتهم  واجبه��م  وبتحم��ل  العصبي��ات 
ويقاوم��وا ه��ؤالء، ه��ذه الفئ��ات من البغ��اة الطغاة 
املارق��ن ع��ن الدي��ن واالنس��انية س��واء يف الع��راق 
او س��وريا وليبي��ا وغرها م��ن البالد، فيجب على 
االم��ة مجيع��ًا ان تقاتله��ا وتضع حداً لش��رورها«.

شرور االرهاب سيرتّد على الداعمين والممولين

في بيان له: المرجع المدرسي يحّمل الجميع 
مسؤولية مواجهة االرهاب التكفيري 

أك��د مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي- دام ظل��ه- 
عل��ى أن »مواجه��ة التحدي��ات االصعب��ة تتطل��ب 
من��ا أن نتجن��ب التف��رق والتم��زق حت��ى نتمك��ن 
م��ن الوق��وف يف وج��ه مت��دد العصاب��ات الضاّل��ة 
واجملرم��ة ونضم��ن نص��ر اهلل تع��اىل«، وأن ه��ذه 
املسؤولية »ال تتحّدد يف نطاق مجاعة خاصة بل 

كل الفئ��ات واجلماع��ات يف ذل��ك س��واء«.
و ق��ال بي��ان ص��ادر ع��ن مكت��ب مساحت��ه إن 
»املؤام��رات ال��ي أخ��ذت تتس��ع الي��وم الس��تهداف 
اإلس��الم  وبال��ذات  اإلس��المية  األم��ة  كي��ان 
األصي��ل املتمث��ل يف نه��ج أه��ل بي��ت رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ل��ن تتوق��ف ع��ن تنفي��ذ 
اخلط��ط اهلّدام��ة إن مل يواجهه��ا املخلص��ون من 
أبناء األمة بالتصدي واملواجهة«. واضاف البيان 
أن »العصاب��ات التكفري��ة الضاّل��ة وبالتحال��ف 
م��ع حث��االت البعث الصدامي الذليل ومبس��اندة 
الصهيوني��ة  وخط��ط  النفطي��ة  ال��دوالرات 
يف  التم��ّدد  عل��ى  تعم��ل  واالس��تكبار  العاملي��ة 
الع��راق وس��وريا ولبن��ان وم��ن واج��ب األم��ة - 
كم��ا أفت��ى مراج��ع الدي��ن العظ��ام- ه��و الدف��اع 
عن االمة ومقدساتها بكل اإلعداد والقوة وعلى 
س��ائر املؤمن��ن يف خمتل��ف الب��الد دع��م وإس��ناد 

املدافع��ن باملال وس��ائر اإلمكاني��ات والتجهيزات 
الالزم��ة«.

وج��اء يف البي��ان أيضًا »املتواج��دون يف البالد 
دة مباش��رة جي��ب عليه��م  وامل��دن واملناط��ق امله��دَّ
وأنفس��هم  ومدنه��م  مقدس��اتهم  ع��ن  الدف��اع 
املناط��ق  يف  املتواجدي��ن  وعل��ى  وأعراضه��م 
األخ��رى دع��م املدافع��ن وإس��نادهم، ف��اهلل تع��اىل 
ِذيــَن آَمنـُـوا بِاهللَِّ َوَرُســولِِه  ــَا امْلُْؤِمنـُـوَن الَّ يق��ول: }إِنَّ
ــِهْم يِف  ــْم َوَأنُفِس ــُدوا بَِأْمَواهِلِ ــوا َوَجاَه ــمَّ مَلْ َيْرَتاُب ُث

اِدُقــوَن{. فاملؤم��ن  َســبِيِل اهللَِّ ُأْوَلِئــَك ُهــُم الصَّ
الص��ادق جياه��د بنفس��ه ف��إن مل ميكن��ه ذل��ك 
اجملال��س  عق��د  يكف��ي  ف��ال  بأموال��ه.  جياه��د 
واحملاض��رات فق��ط، ب��ل ال��الزم أن يس��تتبع ذلك 
العم��ل احلثي��ث عل��ى تنظي��م الطاق��ات يف هيئات 
تربوي��ة وجل��ان عم��ل ودف��اع وإس��ناد للوق��وف 
الضاّل��ة واجملرم��ة.  العصاب��ات  يف وج��ه مت��دد 
واملس��ؤولية ه��ذه ال تتح��ّدد يف نط��اق مجاع��ة 
خاص��ة ب��ل كل الفئ��ات واجلماع��ات يف ذل��ك 
واملثقف��ون  واخلطب��اء  الدي��ن  فعلم��اء  س��واء، 
والط��الب  والكس��بة  والتج��ار  واجلامعي��ون 
والعم��ال واملوظف��ون و الرج��ال والنس��اء الش��يوخ 
محاي��ة  يف  املس��ؤولية  يتحمل��ون  والش��باب، 
اإلس��الم واملس��لمن ودرء األخط��ار ع��ن كي��ان 
األم��ة وكرامته��ا والدف��اع ع��ن املس��تضعفن.«
 - مجيع��ًا  »علين��ا  بالق��ول:  البي��ان  وخت��م 
وحن��ن نواج��ه التحدي��ات الصعب��ة - ان نعتص��م 
حت��ى  والتف��رق  التم��زق  ونتجن��ب  اهلل  حبب��ل 
نضم��ن النص��ر ب��إذن اهلل - تع��اىل- حي��ث يق��ول: 
ــوا...{  ُق ــا َوالَ َتَفرَّ ــِل اهللَِّ مَجِيًع ــوا بَِحْب }َواْعَتِصُم
ــْنَ َأَخَوْيُكــْم  ــَوٌة َفَأْصِلُحــوا َب ــوَن إِْخ ــَا امْلُْؤِمنُ و}إِنَّ

ُقــوا اهللََّ َلَعلَُّكــْم ُتْرَحُــوَن{. َواتَّ
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اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي، عل��ى 
أن "ش��عبنا اثب��ت ان��ه يف قم��ة العط��اء والنخ��وة 
وال��والء.. وج��اء ميع��اد القي��ادات العلي��ا ليثبت��وا 
جدارته��م يف قي��ادة ه��ذا الش��عب"، واوض��ح يف 
بي��ان ل��ه" يف احل��ادي عش��ر م��ن آب املنص��رم"، 
أن "علين��ا ان ننتف��ض انتفاضة وطنية عارمة 
لالنتصار على االرهاب ومن يقف وراءه" وأن 
" م��ن يقّص��ر الي��وم يف حمارب��ة داعش ومن يف 
خطه��م م��ن املارق��ن، بع��د ان اس��تفحل امرهم 
وافتضح��ت احدوثته��م وطنيًا ودوليًا، خيش��ى 
ان يكتب امسه معهم". وفيما يلي نص البيان:

احلم��د  الرحي��م.  الرمح��ن  اهلل  "بس��م   
هلل قاص��م اجلباري��ن مب��ر الظامل��ن م��درك 
املرس��لن  س��يد  عل��ى  اهلل  وصل��ى  اهلارب��ن.. 
وقائد اجملاهدين املصطفى حممد وعلى اهل 
بيت��ه اهل��داة امليام��ن.. مصابي��ح الدجى وليوث 

الوغ��ى.
وعل��ى  االب��رار  ش��هدائنا  عل��ى  الس��الم 

االبط��ال.. اجملاهدي��ن 
ان ش��عبنا املس��لم واملوال��ي هلل وللرس��ول 
واه��ل بيت��ه عليهم الس��الم يف ارض الرافدين، 
ق��د اثب��ت ان��ه يف قم��ة العط��اء وانه اه��ل النخوة 
واه��ل ال��والء..  والي��وم ق��د ج��اء ميع��اد القيادات 
واداري��ن  وسياس��ين  علم��اء  م��ن  العلي��ا 

واصح��اب القل��م وامل��ال، ليثبت��وا جدارته��م يف 
قي��ادة ه��ذا الش��عب.

فت��اوى  يفّعل��وا  ان  العلم��اء  فعل��ى   -١
املرجعيات الدينية الي كانت سفينة النجاة 
يف حب��ار االزم��ات، ونوص��ي بتش��كيل جل��ان يف 
كل منطق��ة تهت��م بتفعي��ل الفت��اوى الي هي 
يف مس��توى االحكام الش��رعية املفروضة على 

كل مس��لم ومس��لمة.
ان  واالداري��ن  السياس��ين  وعل��ى   -٢
جين��دوا انفس��هم لقضي��ة املعرك��ة ال��ي تهدد 
وج��ود الع��راق وتن��ذر بك��وارث بش��رية، ف��ال 
يأل��وا جه��داً يف اس��تيعاب ه��ذا امل��د اجلماه��ري 

وحتويل��ه اىل تش��كيالت جهادي��ة متط��ورة.
ان الع��راق كل��ه وعل��ى امت��داد اراضي��ه 
اآلمن��ة، جي��ب ان يتحول اىل مرابض االبطال 
وخن��ادق االش��اوس واىل معس��كرات لتدري��ب 
وتفوي��ج اجملاهدي��ن، وان ث��روات العراق جيب 
ان توض��ع يف خدم��ة الدف��اع ع��ن الش��عب قب��ل 
اي ش��يء اخر، فكل ش��يء رخيص يف معركة 

الكرام��ة حل��ن النص��ر ب��إذن اهلل.
بيده��م  وم��ن  البصائ��ر  ذوي  وعل��ى   -3
م��ن  اقالمه��م  جين��دوا  ان  االع��الم  ناصي��ة 
اج��ل تعبئ��ة االم��ة وتوحي��د صفوفه��ا وش��حذ 
املقدس��ات  ع��ن  الدف��اع  اج��ل  م��ن  عزائمه��ا 

والوط��ن.

٤- وعل��ى االغني��اء وكل صاحب ثروة اال 
يقصر يف دعم اجملاهدين وتوفر كل وسائل 

الدفاع هلم.
يقّص��ر  م��ن  ان  الك��رام..  االخ��وة  ايه��ا 
الي��وم يف حمارب��ة داع��ش وم��ن يف خطه��م م��ن 
املارق��ن، بع��د ان اس��تفحل امره��م وافتضحت 
احدوثته��م وطني��ًا ودولي��ًا، خيش��ى ان يكت��ب 
امس��ه معه��م، اذ ان��ه يعت��ر راضي��ًا بأفعاهل��م 

والعي��اذ ب��اهلل.
حق��ًا ان��ه م��ن الصع��ب ج��داً ان يعي��ش امل��رء 
دهراً مع االمام احلس��ن، عليه الس��الم، ولكنه 
يكت��ب امس��ه م��ع املارق��ن، ألن��ه مل يداف��ع ع��ن 
بلد االمام احلس��ن، عليه الس��الم، وعن قيمه، 
وق��د روى االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��الم، ع��ن 
ج��ده رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وال��ه، ان��ه 
��ُرِم  قال:"َم��ْن َرَأى ُس��ْلَطانًا َجاِئ��راً ُمْس��َتِحالًّ حِلُ
ِة َرُس��وِل اهللَِّ  اِلفًا ِلُس��نَّ اهللَِّ َناِكثًا ِلَعْهِد اهللَِّ خُمَ
َيْعَم��ُل يِف ِعَب��اِد اهللَِّ ِباإْلِْث��ِم َو اْلُع��ْدَواِن ُث��مَّ مَلْ 
ُيَغ��رِّْ ِبَق��ْوٍل َو اَل ِفْع��ٍل َكاَن َحِقيقًا َعَلى اهللَِّ َأْن 

ُيْدِخَل��ُه َمْدَخَله".
ننتف��ض  ان  "علين��ا  اخ��رة:  وكلم��ة 
كل  وحن��ول  عارم��ة  وطني��ة  انتفاض��ة 
انش��طتنا باجت��اه ه��دف واح��د وأكي��د، وه��و 
االنتص��ار عل��ى الع��دو الل��دود، االره��اب وم��ن 

القص��د". وراء  م��ن  واهلل  وراءه��م،  يق��ف 

علينا ان ننتفض انتفاضة وطنية عارمة 
لالنتصار على االرهاب ومن يقف وراءه
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السياس��ي  للتاري��خ  قراءتن��ا  خ��الل  م��ن 
للع��راق واملنطق��ة، ال جن��د أي ش��ائبة يف ان 
رأس��ها  وعل��ى  الش��يعية  الديني��ة  املؤسس��ة 
املرجعية، هي االس��اس يف حتريك الس��واكن 
داخ��ل املن��اخ السياس��ي واالجتماع��ي، بالش��كل 
ال��ذي حيق��ق االعت��دال واالصالح يف اجملتمع، 

وه��ذا م��ا جنده من خالل تتبعنا للدور املتميز 
هل��ذه املؤسس��ة من��ذ نهاي��ات احلك��م العثمان��ي، 
اىل  وص��واًل  االجن��يب  االحت��الل  وبداي��ات 
دورها يف رس��م احداث ثورة العش��رين الكرى 
كحلقة اوىل تتبعها حلقات ُأخر، واىل يومنا 
وتارخيي��ة  صادع��ة  فت��وى  اص��دار  يف  ه��ذا 
الظ��الم  وق��وات  التكف��ري  الفك��ر  ملواجه��ة 
ال��ي هامج��ت مدين��ة املوص��ل العراقي��ة وم��ا 
تبعه��ا م��ن جت��اوزات عل��ى االهال��ي اآلمن��ن يف 

الع��راق.

* أول فتوى، ضد االستعامر
ان البداي��ات االوىل يف الوع��ي السياس��ي 
هل��ذه املؤسس��ة ظه��ر يف نهاي��ة الق��رن التاس��ع 
هل��ذا  اساس��ي  س��بب  هن��اك  كان  اذ  عش��ر، 
النم��و متمث��اًل بالفت��وى ال��ي اصدره��ا املرج��ع 
الديي األعلى يف زمانه، الس��يد حممد حس��ن 

الش��رازي - ق��دس س��ره- يف مدين��ة س��امراء 
بتحري��م اتفاقي��ة امتي��از التب��غ ال��ي وقعه��ا 
ناص��ر الدي��ن الش��اه )القاج��اري( م��ع ش��ركة 
اهلن��د الش��رقية الريطاني��ة ع��ام ١89١م، وال��ي 
جاءت لتمثل تياراً عكسيًا ضد النفوذ االجنيب 
يف ايران، اذ مثل هذا التصدي، الدور االساس 
النص��ر  االزم��ة وحتقي��ق  م��ن  التخل��ص  يف 
ض��د مطام��ع الريطاني��ن واس��تبداد احلك��م 

القاج��اري االيران��ي آن��ذاك.
ام��ا ال��دور السياس��ي ال��ذي خاضت��ه ه��ذه 
املؤسس��ة م��ن خ��الل رجاالته��ا، ف��كان يف بداي��ة 
الق��رن العش��رين وقبي��ل »ث��ورة الدس��تور« يف 
انقس��ام  اىل  أدت  وال��ي   )١9١١  -  ١905( اي��ران 
فريق��ن:  اىل  املقدس��ة،  كرب��الء  يف  ال��رأي 
مس��ي أحدهم��ا »املش��روطة«، والي أي��دت قيام 
نظ��ام حك��م ملك��ي - دس��توري، ام��ا الفري��ق 
رفض��وا  م��ن  وه��م  »املس��تبدة«  فه��و  الثان��ي، 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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الدس��تور مجل��ة وتفصي��اًل، وم��ن ث��م والدة 
فكرة »املشروطة املشروعة« الي قادها الشيخ 

الش��هيد فض��ل اهلل الن��وري يف اي��ران. )١(
الث��ورة  ال��ي أحدثته��ا ه��ذه  ان اليقظ��ة 
الس��ائدة  الفكري��ة  البن��ى  اي��ران، قوض��ت  يف 

آن��ذاك ح��ول احلك��م والسياس��ة وجنح��ت يف 
إع��ادة الثق��ة يف نف��س األم��ة وقدرته��ا عل��ى 

املش��اركة يف احلك��م.
يف  اجلماه��ر  أي��دت  لذل��ك،  ونتيج��ة 
كرب��الء املقدس��ة، احلرك��ة الدس��تورية 
متحدي��ن بذل��ك ارادة احلاك��م العس��كري 
وَم��ن حتف��ظ عل��ى احلرك��ة، ومل��ا حت��ول 
ذل��ك التأيي��د اىل مظاه��رة عارم��ة امت��دت 
اىل مجيع مناطق املدينة سارعت السلطات 
وحصل��ت  بعن��ف  قمعه��ا  اىل  احلاكم��ة 
مذحب��ة تف��رق بعده��ا الناس هرب��ًا من املوت 
والتج��أ قس��م من املتظاهري��ن اىل القنصلية 
الريطاني��ة مم��ا أزع��ج ه��ذا الس��لوك العديد 

م��ن العلم��اء واجلماه��ر الذي��ن عمل��وا عل��ى 
ادانت��ه، اذ كان هل��ذه االدان��ة االث��ر الكب��ر يف 
حتجي��م دور الس��فارات االجنبي��ة يف الع��راق. 

)٢(

* تبلور الوعي يف العراق 
ان الوع��ي السياس��ي اجلدي��د يف الع��راق 
اخ��ذ يتجس��د ع��ر مواق��ف سياس��ية جريئ��ة 
تتواتر على رؤية واضحة للموقف، واصبحت 
حمارب��ة االس��تبداد مب��دأ متكاماًل ل��دى علماء 
الدين يف احلوزة العلمية الشريفة يف النجف 
ال��ذي  االم��ر  املقدس��ة،  وكرب��الء  االش��رف 
دفعه��م للتع��اون م��ع »ح��زب االحت��اد والرقي« 
الرك��ي ضد اس��تبداد الس��لطان عب��د احلميد 
الثان��ي واس��تمر التع��اون بينه��م مل��دة ث��الث 

س��نوات. )3( 
كم��ا إن موقف املؤسس��ة الدينية مل يكن 
مقتص��راً عل��ى حتري��ك األح��داث السياس��ية 
ب��ل  الف��رة،  تل��ك  إب��ان  الداخلي��ة  العراقي��ة 
االح��داث  يف  االقليمي��ة  املس��اندة  اىل  تع��دى 
ال��ي تتع��رض هل��ا املنطق��ة بأس��رها خصوص��ًا 
ع��ام ١9١١، عندم��ا اجتاح��ت الق��وات الروس��ية 
مش��ال اي��ران اثر اخلالف احلدودي على املياه 
احلاص��ل بينهم��ا، وقي��ام الق��وات الريطاني��ة 
تل��ك  ب��ررت  حي��ث  اي��ران  جن��وب  باحت��الل 
الدولت��ان ان اهلج��وم عل��ى اي��ران ج��اء اس��تناداً 
إىل اتفاقي��ة ع��ام ١907، كم��ا وعم��دت الق��وات 
تري��ز  يف  الدي��ن  علم��اء  قت��ل  اىل  الروس��ية 
واش��اعة الرع��ب يف صف��وف الن��اس، وعنده��ا 
أعل��ن علم��اء الدي��ن يف الع��راق اجله��اد ض��د 

الغازي��ة ومنه��م اآلخون��د  الروس��ية  الق��وات 
اخلراس��اني، الذي دعا اىل نصب اخليام خارج 
اس��تعداداً  اجلماه��ر  لتعبئ��ة  النج��ف  مين��ة 
ان��رى  فيم��ا  الغ��زاة،  ض��د  اجله��اد  ملواصل��ة 
املرج��ع الدي��ي الس��يد حمم��د اجملاه��د م��ن 

كربالء للحضور بنفسه ومجهور كبر من 
اجملاهدي��ن للمرابط��ة يف مشال ايران ملواجهة 

ال��روس الغ��زاة.
وعندم��ا قصف��ت الق��وات الروس��ية مرق��د 
االم��ام عل��ي ب��ن موس��ى الرض��ا، علي��ه الس��الم، 
الكاظمي��ة  الدي��ن يف مدين��ة  اجتم��ع علم��اء 
والش��يخ  احلي��دري  مه��دي  الس��يد  وه��م: 
مه��دي اخلالص��ي والس��يد امساعي��ل الص��در 
والس��يد عب��د اهلل املازندران��ي والش��يخ فت��ح اهلل 
االصفهان��ي والش��يخ حمم��د حس��ن النائي��ي 
مصطف��ى  والس��يد  الدام��اد  عل��ي  والس��يد 
تق��ي  حمم��د  الش��يخ  وكذل��ك  الكاش��اني، 
العش��رين  ث��ورة  قائ��د  الش��رازي،  احلائ��ري 

املقي��م حينه��ا يف س��امراء.
االس��تعمارية  النواي��ا  ب��دأت  وعندم��ا 
الريطاني��ة تظه��ر للعي��ان باحت��الل الع��راق 
تبع��ًا لتن��وع املص��احل السياس��ية واالقتصادي��ة 
واالسراتيجية، وتنفيذاً هلذا املخطط، عملت 
بريطاني��ا عل��ى تس��ير محل��ة عس��كرية م��ن 
البحري��ن، و نزل��ت يف الفاو ي��وم ١9١٤/٢/١، فما 
كان للس��لطات العثماني��ة إال العم��ل لتعبئ��ة 
اجلمه��ور ملقاوم��ة الغ��زو الريطان��ي، اذ اصدر 
ش��يخ االس��الم »خ��ري افن��دي« فت��وى اجله��اد 
ي��وم ١9١٤/٢/7 وكرره��ا يف  الغ��زاة يف  ض��د 
يوم ١9١٤/٢/١١، وقد اشار يف فتواه اىل ضرورة 
املن��ورة  واملدين��ة  املكرم��ة  مك��ة  ع��ن  الدف��اع 
والنج��ف وكرب��الء، بي��د أن أث��ر ه��ذه الفت��وى 
كان ضعيف��ًا، مل��ا كان��ت اجلماه��ر ق��د الق��ت 
م��ن ظل��م واس��تبداد وقت��ل م��ن قب��ل العس��كر 
الركي لشيعة العراق واعتبارهم »مرتدين« 

يف بع��ض خطاب��ات الدول��ة العثماني��ة!)٤(

* انطالق »احلركة االسالمية«
وخاص��ة  الديني��ة،  املؤسس��ة  مواق��ف  ان 
املواقف السياسية مل تأِت من فراغ، بل كانت 
بداياته��ا متمثلة بنمو احلركة االس��المية 
يف امل��دن الش��يعية املقدس��ة، وكي��ف ان هذه 
السياس��ي  الفك��ري  االجت��اه  ش��كلت  امل��دن 
والرئي��س يف تل��ك امل��دن خ��الل امل��دة املمت��دة 
ب��ن اوائل القرن العش��رين وحتى االحتالل 
االنكلي��زي للع��راق ع��ام ١9١٤ حي��ث متث��ل 
ذل��ك النم��و بع��دد م��ن املظاه��ر السياس��ية 
عنه��ا،  تول��دت  ال��ي  للتي��ارات  والفكري��ة 
وكان��ت النج��ف وكرب��الء، وعل��ى الرغ��م 
ق��د  االخ��رى،  الش��يعية  امل��دن  اهمي��ة  م��ن 
ش��كلت املركز القيادي االساسي للحركة 
االس��المية ومظاهره��ا الفكري��ة وتياراته��ا.
املس��لمن  علم��اء  ق��ام  الوق��ت  ه��ذا  يف 
الش��يعة مبب��ادرة منه��م مماثل��ة لفت��وى ش��يخ 
االس��الم يف اآلس��تانة، خ��ري افن��دي، تدع��و 
اىل اجله��اد ومقاوم��ة االحت��الل االجنلي��زي 
وتأيي��د العثماني��ن يف احل��رب عل��ى الرغ��م 
م��ن انه��م كان��وا عل��ى يق��ن ب��أن العثماني��ن 
إال  الصحي��ح،  االس��المي  الوج��ه  ميثل��ون  ال 
ان ش��ّرهم أه��ون عليه��م م��ن خط��ر االجنلي��ز 
امل��دن  س��كان  بتعبئ��ة  قام��وا  حي��ث  الكف��ار، 
والعش��ائر وحثهم عل��ى اجلهاد وتنظيم تطوع 
اجملاهدي��ن وقيادته��م اىل جبه��ة احل��رب. )5(

وع��ر هذي��ن التطوري��ن اهلام��ن دخل��ت 
املؤسس��ة الديني��ة حقب��ة جدي��دة وهام��ة م��ن 
تطوره��ا السياس��ي والفك��ري ال��ذي امت��د حن��و 
عق��د م��ن الزمن كانت املواجهة املس��لحة هي 

الس��مة الب��ارزة هل��ذه احلقب��ة.
املس��لحة  املواجه��ات  اوىل  وكان��ت ه��ذه 
الي قادها واشرك فيها رجال الدين والعلماء 
والش��يعة ضد االحتالل، والي ش��كلت جتربة 
مهم��ة وناضج��ة ملواجهت��ن مس��لحتن هم��ا: 
ث��ورة النج��ف ع��ام ١9١8 وث��ورة العش��رين ع��ام 

 )٦(  .١9٢0
ومن��ذ تل��ك احلقب��ة اىل يومن��ا ه��ذا، م��رت 
املنطق��ة والع��راق بال��ذات مبتقلب��ات كث��رة 
واجتماعي��ة  سياس��ية  انعطاف��ات  س��ادتها 
العراقي��ة  احلكوم��ة  تش��كيل  مث��ل  عدي��دة، 
احلديث��ة، وم��ا رافق��ه م��ن موق��ف املرجعي��ة 
يف الدف��اع ع��ن الوط��ن و إبع��اد ي��د االجن��يب 
عنه��ا، كذل��ك حرم��ة االقتت��ال الداخل��ي ب��ن 
املس��لمن وابن��اء الوط��ن الواح��د، كالفت��وى 
يف  احلكي��م  املرج��ع  الس��يد  اصدره��ا  ال��ي 

  أيدت اجلماهري يف 
كربالء املقدسة، احلركة 

الدستورية يف ايران متحدين 
بذلك ارادة احلاكم العسكري 

وَمن حتّفظ على احلركة  
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حرم��ة مقاتل��ة االكراد وحرمة غ��زو البلدان 
اجمل��اورة مث��ل الكوي��ت.

ويف قم��ة صع��ود املد االمحر )املاركس��ي( 
يف العراق، وما ش��هده من انتهاكات فاضحة 
للقي��م الديني��ة واالخالقي��ة، ان��رت املرجعي��ة 
الدينية بفتوى شجاعة بأن »الشيوعية كفٌر 
واحلاد«، رافقتها مواقف يف كربالء املقدسة، 
م��ن ل��دن املرج��ع الدي��ي الراح��ل املرزا الس��يد 
ق��دس س��ره- مبواجه��ة  الش��رازي-  مه��دي 
املقدس��ة  الرم��وز  مع��امل  وتبي��ن  االحل��اد 
مش��روع  اط��الق  ع��ر  العظيم��ة،  والنم��اذج 
االم����ام  مول��د  بذك��رى  الع���املي  االحتف��ال 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم، يف الثال��ث 
عش��ر م��ن ش��هر رج��ب، وتك��رار الرنام��ج كل 
ع��ام، ودع��وة األدب��اء والش��عراء والش��خصيات 
الديني��ة والسياس��ية حلض��ور ه��ذا املهرج��ان 
اول  وكان��ت  املقدس��ة.  كرب��الء  يف  الكب��ر 

جترب��ة ناجح��ة هل��ذا املهرج��ان ع��ام ١9٦0.
اي��ران  الث��ورة االس��المية يف  ان م��ؤازرة 
اخلمي��ي،  اهلل  روح  الس��يد  االم��ام  بقي��ادة 
اراضيه��ا،  وغ��زو  ابنائه��ا  مقاتل��ة  وحرم��ة 
ه��و اآلخ��ر كان موقف��ًا تارخيي��ًا تش��هد ل��ه 
الس��احة الديني��ة والسياس��ية. كم��ا ان دع��م 
واملعارض��ة  الفاعل��ة  االس��المية  احل��ركات 

االنتفاض��ة  ودع��م  الصدام��ي،  للبع��ث 
الش��عبانية، وختصي��ص اج��زاء م��ن االم��وال 
اجملاهدي��ن  ضحاي��ا  لعوائ��ل  الش��رعية 
واملش��ردين العراقي��ن، وغ��ره كث��ر، يأت��ي 
يف نف��س س��ياق احلض��ور امليدان��ي واجله��ادي 
الدي��ي للمرجعي��ة الديني��ة. كم��ا ان دع��وة 
لتحذي��ر  الع��راق  يف  الديني��ة  املرجعي��ة 
احملت��ل االمرك��ي بع��دم البق��اء يف الع��راق، 
املش��اركة  عل��ى  احل��ّث  نفس��ه  الوق��ت  ويف 
الفاعل��ة يف التصوي��ت عل��ى الدس��تور العراق��ي 
اجلدي��د واملش��اركة يف االنتخاب��ات، وآخره��ا 
الفت��وى التارخيي��ة ملواجه��ة عصاب��ات الظ��الم 
والتكف��ر مم��ن صنعه��م اع��داء االم��ة وزجه��م 
يف ه��دم ب��الد املس��لمن يف الش��ام والع��راق بع��د 
دخوهل��م املوص��ل وص��الح الدي��ن، ُيع��د موقف��ًا 
جهادي��ًا تارخيي��ًا واض��ح املع��امل واملقاص��د م��ن 
مرجعية حريصة على املصاحل العامة لالمة 

املض��ي. جهاده��م  ومكتس��بات  والعراقي��ن 
الديني��ة  املرجعي��ة  اصطف��اف  ان  كم��ا 
يف الع��راق واي��ران ودول املنطق��ة ومؤسس��اتها 
الديني��ة والثقافي��ة، ويف وقف��ة رج��ل واح��د 
لدعم قضية الشيعة يف البحرين والسعودية، 
الس��يما مظلومي��ة آي��ة اهلل الش��يخ النم��ر باق��ر 
النمر، املعتقل لدى س��لطات االمن الس��عودية، 

بإعدام��ه،  واملطالب��ة  علي��ه  الته��م  وتلفي��ق 
الديني��ة،  واملؤسس��ة  االم��ة  اع��داء  اذه��ل  ق��د 
وأجره��م عل��ى جتمي��د خمططه��م الرهي��ب 
مطال��ب  ه��ادر  ص��وت  كل  م��ن  الني��ل  يف 
باحلق��وق املش��روعة للمظلوم��ن يف البحرين 

والس��عودية ومناط��ق اخ��رى.
------------------

ــق  ــي، حقائ ــن اهليم ــد احلس ــاء عب 1/ د. ع
ــتورية  ــورة الدس ــن الث ــراق م ــف يف الع ــن املواق ع
الكوفــة،  جامعــة   )1911  -  1905( االيرانيــة 

ــة. ــة الربي كلي
ــاوي، الشــيخ حممــد حســن  2/ ماجــد الغرب
النائينــي )منظــر احلركــة الدســتورية( مؤسســة 

ــراف. االع
3/ املصدر السابق.

4/ احــد باقــر علــوان الريفــي، كربــاء بــن 
ــن )1918 - 2004/1939(. احلريب العامليت

ــة  ــخ احلرك ــي، تاري ــم الرهيم ــد احللي 5/ عب
االســامية يف العــراق )1900 - 1924( الــدار 

ــروت. ــر، ب ــة والن ــة للطباع العاملي
ــداث  ــيعة يف االح ــن الش ــال الدي 6/ دور رج
السياســية العراقيــة )1900 0 1920( ، احللقــة 
االوىل، باســم احــد هاشــم الغانمــي/ باحــث 

ــيايس. ــخ الس ــي يف التاري اكاديم

  اصطفاف املرجعية الدينية يف العراق وايران، ويف 
وقفة رجل واحد لدعم قضية الشيعة يف البحرين والسعودية، 

أذهل اعداء االمة واملؤسسة الدينية  
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لرتفع رايات احلسن والعباس - عليها السام - فوق »آمريل« 
* عيل جواد

ربــا مــن العســر علينــا تصــور الفرحــة العارمــة التــي 
ــة »آمــريل«، الســيا النســاء واالطفــال، وهــم  عّمــت أهــايل ناحي
ــوارع  ــوب ش ــة، جت ــلحة العراقي ــوات املس ــع الق ــاهدون طائ يش
وأنحــاء مدينتهــم الوادعــة، بعــد حتريرهــا مــن حصــار وهتديــدات 
ــي  ــن نعن ــال« فنح ــاء واالطف ــول: »النس ــا نق ــش«، وعندم »داع
ــرصاع،  ــف يف ال ــة االضع ــوا احللق ــًا كان ــؤالء دائ ــول، إذ ه بالق
وربــا ســمعوا الكثــر عــن مشــاهد القتــل اجلاعــي واالنتهــاكات 
للحرمــات واالعــراض يف مناطــق عديــدة خــال الفــرة القليلــة 
املاضيــة، لــذا فهــم يعــدون انفســهم بحــق، منترصيــن بعــد 
صمــوٍد وحتــد دام اكثــر مــن شــهرين، عانــوا خالــه مــرارة 
احلصــار والتجويــع والتهديــد باملــوت وكل مــا يبعــث عــى القلــق 

ــراب.  واالضط
البنــادق  آمــريل وهــّن يملــن  النســوة مــن  ان مشــاهد 
ويســتقبلن املحرريــن هبتافــات اهلل اكــرب واطــاق الرصــاص فرحًا 
وهبجــة، يمــل رســائل عديــدة وبليغــة لنــا بــأن هــذا االنتصــار مل 
ــات اجلســام، ممــا يضــع قــوات  ــا جــاء بالتضحي ــأت باهلــّن، إن ي
احلشــد الشــعبي امــام مســؤولية كبــرة وتارخييــة يف احلفــاظ 
عــى هــذا النــرص، واملــي يف تســجيل انتصــارات اخــرى تطهــر 
ــة  ــر التكفري ــس الزم ــن دن ــات م ــراق واملقدس ــا ارض الع خاهل

ــة.  واالرهابي
ــة  ــة الناجح ــد التجرب ــريل، يع ــر آم ــول: ان حتري ــة نق وللحقيق
االوىل لقــوات احلشــد الشــعبي، عــى أمــل ان يكــون القــادم مدنــًا 
ومناطــق اخــرى يف مقدمتهــا مناطــق ســهل نينــوى ومدينــة تلعفــر 

وغرهــا، بيــد ان هــذا األمــل والطمــوح أمامــه اســتحقاقان:
االول: القيادة..

فاليــوم ال خيتلــف اثنــان يف العــراق ويف كل مــكان، عــى 
العــراق  الدينيــة يف  للمرجعيــة  الرسيــع  التدخــل  لــوال  أنــه 
باصــدار فتــوى »اجلهــاد الكفائــي« واســتنهاض املؤمنــن للتعبئــة 
ــارص  ــت عن ــم، لكان ــر الداه ــة اخلط ــال ملواجه ــب والقت والتدري
ــاه  ــداد باجت ــة بغ ــاوزت العاصم ــد جت ــا ق ــوم، رب ــش« الي »داع
ــه اآلن..  ــي علي ــا ه ــت ك ــور ليس ــت االم ــة وكان ــدن املقدس امل
واملعطيــات السياســية تشــر اىل هــذه احلقيقــة، حيــث بــات 
الساســة واهــل احلــل والعقــد يف بغــداد يشــيدون بــدور املرجعيــة 
الدينيــة يف القيــام بــا عجــزوا عنــه واحلــؤول دون اســتمرار تقــدم 
ــراق.  ــط الع ــق وس ــوي اىل مناط ــايب - الدم ــم االره ــذا التنظي ه
ــن  ــعبي م ــد الش ــع احلش ــكلت جمامي ــق، تش ــذا املنطل ــن ه وم
جهــات عديــدة، وشــهدنا كيــف ان اآلالف مــن املتطوعــن 
ــوا  ــع، هّب ــة يف املجتم ــح خمتلف ــن رشائ ــار، وم ــف االع ــن خمتل م
ــهدًا  ــة مش ــكلت باحلقيق ــي ش ــوات الت ــذه الق ــراط يف ه لانخ

ــط،  ــن فق ــس للعراقي ــزاز، لي ــر واالعت ــى الفخ ــث ع ــرًا يبع باه
ــنا  ــن لس ــامل. وإذن؛ فنح ــارى يف الع ــلمن الغي ــكل املس ــا ل وإن
ــود  ــع يع ــة او أي جتم ــائرية او فئوي ــة او عش ــيات حزبي ــام مليش ام
اىل إطــار خــاص. إنــا هنالــك عامــل وحــدة وتاحــم ال ينفصــم، 
ــر االرض  ــو حتري ــد وه ــدف واح ــو ه ــًا نح ــاس مجيع ــه الن يوج
واالنســان مــن التكفــر واالرهــاب واالنحــراف، ونــر الســام 

ــراق.  ــوع الع ــن يف رب ــة واالم واحلري
ــا  ــد أن ــاعر، بي ــر املش ــة تث ــة ورائع ــداف مجيل ــا اه ــم؛ ان نع
ــلم  ــا ال تس ــا رب ــددة، فان ــاء متع ــر وأس ــى أط ــت ع اذا توزع
مــن التغيــر والتحويــر، وفقــًا لتوجهــات هــذا التيــار وذاك 
احلــزب او تلــك الشــخصية، ومــا أكثــر املصالــح املتقاطعــة 
ــة  ــية املختلف ــات السياس ــر التوجه ــا اكث ــراق..! وم ــا يف الع عندن
ــع  ــك أصاب ــًا..! وهنال ــة ايض ــة واخلارجي ــذور الداخلي ذات اجل
ــات  ــذه التوجه ــض ه ــي اىل بع ــعب العراق ــوم الش ــن عم ــام م اهت
واملصالــح يف اخلســارة الفادحــة التــي حلقــت بنــا منــذ الثــاين مــن 
ــاح »داعــش« مناطــق واســعة  ــد اجتي ــارك، عن شــهر رمضــان املب
مــن البــاد، وارتــكاب أبشــع اجلرائــم ضــد ابنــاء هــذا الشــعب.

الثاين: املعنويات
وســائل اعامنــا قامــت بدور مــّرف وكبــر يف إثارة املشــاعر 
الوطنيــة لتحشــيد القــوى وشــحذ اهلمــم ورّص الصفــوف، وهــذا 
ــات،  ــد للمعنوي ــل احلاش ــذا العام ــب ه ــه اىل جان ــد ان ــٌن، بي حس
هنالــك عامــل أمــى منــه و أكثــر عمقــًا يف النفــوس والضائــر. 
ــات  ــى أن اجلاع ــا ننس ــة.. ف ــدة واهلوي ــل العقي ــو عام أال وه
االرهابيــة، ليســت اليــوم، إنــا منــذ ســقوط الطاغيــة وحتــى اآلن، 
ــن  ــي، م ــعب العراق ــدى الش ــاء ل ــة واالنت ــتهدف اهلوي ــا تس إن
خــال الســيارات املفخخــة واالحزمــة الناســفة وخمتلــف وســائل 
املــوت اجلاعــي، وهــذه املــرة، يســتخدمون اســراتيجية »االرض 
املحروقــة« التــي يســكنها املوالــون ألهــل البيــت، عليهم الســام، 
وهــذا مــا الحظنــاه يف ســهل نينــوى وتلعفــر عــى وجــه التحديــد، 

مــع مناطــق اخــرى يف ديــاىل وصــاح الديــن وكركــوك..
ــي  ــؤالء، وه ــالة ه ــدًا اىل رس ــاء جي ــي اإلصغ ــا؛ ينبغ ــن هن م
ــلمي  ــي ومس ــعب العراق ــاء الش ــرة البن ــالة الكب ــن الرس ــزء م ج
ــة  ــام، ومدرس ــه الس ــن، علي ــام احلس ــج االم ــأن منه ــامل، ب الع
ــة واملقاومــة وحتــدي الظلــم  كربــاء، هــي امللهــم األول للتضحي
ــام  ــات االم ــع راي ــر رف ــر بالذك ــن اجلدي ــد م ــراف. وأج واالنح
ــام، يف كل  ــا الس ــاس، عليه ــل العب ــه أيب الفض ــن وأخي احلس
ــاذا كان هنالــك  شــرب يتحــرر مــن دنــس »داعــش« يف العــراق، ف
مــن نــرص عــى الفكــر الظامــي والتكفــري، وكل مــا يدعــو اىل 
ــه اىل  ــود بفضل ــة يع ــه باحلقيق ــار، فان ــدوان والدم ــة والع الكراهي
ــف  ــامل كي ــي والع ــعب العراق ــت الش ــي عّلم ــاء الت ــة كرب مدرس

ــًا. ــرًا كري ــش ح يعي
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أزمة النازحين .. مشاكل وحلول

العراقي��ون  وج��د  وضحاه��ا  ليل��ة  ب��ن 
انفس��هم ام��ام حقيق��ة مري��رة، ل��و انه��ا ُقّص��ت 
عليهم، ومل تكن ماثلة امامهم لكانت يف نظر 
الكثري��ن منه��م، انه��ا اىل اخلي��ال اق��رب منه��ا 
اىل احلقيقة. فعصابات االرهاب قد س��يطرت 
على مس��احات شاس��عة من العراق، وعاثت يف 
االرض فس��ادا. فمن الذبح واالغتصاب وس��يب 
واس��تعباد النس��اء والس��لب والنهب، اىل تفجر 
البي��وت وصواًل اىل التهجر اجلماعي، ونزوح 
مئ��ات اآلالف م��ن املواطن��ن م��ن حمافظ��ات 
املوصل وكركوك و دياىل، اىل باقي مناطق 
الع��راق. فالش��يعة م��ن الركم��ان والع��رب يف 
تلعفر وس��هل نين��وى وطوزخورمات��و وغرها، 
ق��د نال��وا القس��ط األوف��ر م��ن ه��ذا التهج��ر 
والنزوح، والقتل على اهلوية وكذا احلال مع 

الش��بك وااليزيدي��ن و املس��يحين. وحتول��ت 
وموط��ن  للمع��ارك  س��احات  اىل  مناطقه��م 

للتكفري��ن. 

* رحلة النزوح .. مأساة ما بعدها ماساة
م��ن يلتق��ي بالنازح��ن ويس��تمع قص��ص 
بالذه��ول؛  س��يصاب  ان��ه  الش��ك  نزوحه��م، 
لعظي��م معاناته��م ومأس��اتهم، فلن��ا ان نتصور: 
مناطقه��م  م��ن  خرج��وا  الن��اس  ان  كي��ف 
وكث��ر منه��م ال يعل��م ع��ن ح��ال باق��ي اف��راد 
عائلت��ه واي��ن هم وما ه��ي وجهتهم؟! والبعض 
اآلخ��ر م��ن هل��م مع��اق اومري��ض او مس��ن يف 
اس��رهم، فاضط��روا اىل اهل��روب وترك��ه يف 
ال��دار، او ترك��ه عل��ى طري��ق اهل��روب؛ بع��د ان 
داهمه��م اخلط��ر. ب��ل ان البعض تركوا بعض 
اف��راد اس��رهم؛ حينم��ا أعياه��م التع��ب واجل��وع 
والعط��ش، ومل يك��ن هل��م وس��يلة حلمله��م، 
فالكث��ر م��ن الن��اس ق��د نزوح��وا هارب��ن س��را 
عل��ى اقدامه��م. ومنه��م م��ن مل يس��تطع دف��ن 
او مات��وا م��ن  امامه��م!  ذويه��م حينم��ا قتل��وا 
اخل��وف او إعي��اء اهل��رب.. ولن��ا ان نتصور ماهو 
شعور االسرة جبميع افرادها وهي ترك احد 
افراده��ا ميت��ًا بال دفن يف داره��ا.. اوعلى قارعة 
الطري��ق! واألصع��ب من��ه ذاك الش��عور ال��ذي 

وال ش��ك انه س��يقضي على صاحبه بعد حن، 
حينما يركون ذويهم من املسنن او املرضى 
او الذي��ن اعياه��م التع��ب عل��ى قارع��ة الطري��ق 
ليس��تقبلوا امل��وت ب��ال مع��ن.. فع��ال انه��ا ماس��اة 
م��ا بعده��ا مأس��اة. وال أدري ان كان بامكانن��ا 
ان نستشعر بوالدين تغتصب ابنتهما امامهما 
او انه��ا توخ��ذ م��ن بن ايديهم��ا او اطفااًل يذبح 
والده��م ام��ام اعينهم وينتهك عرض والدتهم 

ويس��بون معه��ا.. وغره��ا كث��ر.

* النازحون يف املخيامت
ويف مناط��ق الن��زوح تب��دأ معان��اة اخ��رى 
فمنه��م  س��كنهم؛  اماك��ن  أوهل��ا:  للنازح��ن، 
م��ن س��كن املخيم��ات، ومنه��م م��ن س��كن خرب��ة 
قدمي��ة، والبع��ض اآلخ��ر س��كن بناي��ات قي��د 
االنش��اء، ومنه��م م��ن س��كن امل��دارس، والبع��ض 
اآلخ��ر حص��ل عل��ى وض��ع أفض��ل اىل ح��د م��ا؛ 
املواك��ب  وبناي��ات  احلس��ينيات،  س��كن  ب��ان 
مس��اكن  ش��كل  تع��دد  ورغ��م  احلس��ينية. 
النازح��ن إال انه��ا تش��رك يف مس��ات عام��ة 
املناخي��ة  الظ��روف  فف��ي  مجيع��ا؛  تش��ملها 
ه��ذه  ف��ان  الش��ديد؛  احل��ر  حي��ث  القاس��ية 
املس��اكن التل��يب ادن��ى متطلب��ات احلماية من 
احل��ر. كم��ا ان��ه ق��د ال تتوف��ر يف بعضه��ا أي 

* الشيخ فارس اجلبوري
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خدم��ات صحي��ة كافي��ة او مناس��بة. 

* املشاكل الصحية
يس��كنها  ال��ي  احلالي��ة  االماك��ن  ان 
النازح��ون، وبس��بب ع��دم وج��ود تناس��ب ب��ن 
مس��احة امل��كان وع��دد العوائ��ل، ف��ان احتم��ال 
ظهور مش��اكل صحية يكون كبراً، كما 
ان االزدحام باالس��اس، يس��اهم وبس��هولة يف 
انتق��ال وتفش��ي االم��راض الس��ارية. وهن��ا 
عل��ى الدوائ��ر الصحي��ة يف عم��وم الع��راق، 
اس��تحداث وح��دة عملي��ات صحي��ة خاص��ة 
يتواج��دون  منطق��ة  كل  يف  بالنازح��ن 
فيه��ا، وترك��ز عل��ى االم��راض ال��ي ميك��ن 
ان تنش��أ يف اوس��اطهم، وحتويل املخصصات 
الصحي��ة للمناط��ق ال��ي نزح��وا منه��ا اىل 

و  لقاح��ات  م��ن  اليه��ا،  نزح��وا  ال��ي  املناط��ق 
ادوي��ة، وخن��ّص بالذك��ر االدوي��ة اخلاص��ة 
باالم��راض املزمن��ة، مث��ل الس��كري وضغ��ط 
ال��دم وغره��ا. وكم��ا مت دم��ج املنتس��بن يف 
الدوائ��ر الصحي��ة يف املناط��ق الس��اخنة، فان��ه 
الكف��اءات يف  باالم��كان االس��تفادة م��ن ه��ذه 
مراك��ز صحي��ة قريب��ة خاص��ة قريب��ة م��ن 
مس��اكن النازح��ن، وعق��د الن��دوات لزي��ادة 
وس��ائل  م��ن  واالس��تفادة  الصح��ي  الوع��ي 
االع��الم، وطب��ع املنش��ورات يف ب��ث ه��ذا الوع��ي.

* اآلثار النفسية
وامل��وت  والذب��ح  الدم��اء  مش��اهد  ان 
واالغتص��اب والدم��ار واص��وات اط��الق الن��ار 
وحمن��ة اهل��رب وفق��د األحب��ة، هل��ا آثار س��لبية 
وعل��ى  عام��ة  النازح��ن  نف��وس  يف  عميق��ة 
ان  اىل  مضاف��ا  خاص��ة.  واالطف��ال  النس��اء 
ظ��روف حي��اة النزوح اجلديدة ه��ي حبد ذاتها 
ب��ركان يغل��ي ويوّل��د محمًا المراض نفس��ية 
قاس��ية. وه��ذا يتطل��ب تش��كياًل فوري��ًا لوحدات 
العالج النفسي تقوم مبهمة املباشرة الفورية 
ملتابع��ة ه��ذه احل��االت قب��ل اس��تفحاهلا. وال��ي 
رمب��ا حتت��اج لس��نوات حت��ى يتعاف��ى املص��اب 

منه��ا.

* اآلثاراالقتصادية
س��يطرة  م��ن  رافق��ه  وم��ا  الن��زوح  ان 
االره��اب عل��ى مناط��ق النازح��ن كان ل��ه آثار 
اقتصادي��ة وخيم��ة عل��ى النازح��ن انفس��هم 
اليه��ا.  نزح��وا  ال��ي  املناط��ق  س��كان  وعل��ى 
فاالرهابيون جردوا النازحن من ممتلكاتهم، 
ودم��روا ع��ددا كب��را م��ن منازهل��م، وس��لبوا 

ونهب��وا، ل��ذا فانه��م يفتق��دون متام��ًا لف��رص 
عمله��م احل��ر، ووج��دت الغالبي��ة العظم��ى من 
النازح��ن انفس��هم يف مناط��ق النزوح بال ادنى 

م��ردود مال��ي.
وكما ال جيهل املس��ؤولون يف احملافظات 
مش��اكل  أن  النازح��ن،  تس��تضيف  ال��ي 
البطال��ة والغ��الء يف امل��واد االساس��ية والس��كن، 
م��ن اب��رز مس��ات الوضع االقتصادي واملعيش��ي 
يف الع��راق، ف��ان وج��ود االخ��وة النازح��ن م��ع 
حاجته��م لف��رص العم��ل والدخ��ل البس��يط 
لس��د حاجاته��م، ف��ان املطل��وب منه��م، اجي��اد 
حل��ول منهجي��ة وخط��ط متكامل��ة، لتوف��ر 
ف��رص عم��ل ال تؤث��ر عل��ى الوض��ع املعيش��ي 
الصع��ب ل��دى الس��كان احمللي��ن، الس��يما فيم��ا 
يتعلق بفرص العمل وقيمته، واس��عار السكن 

واالجي��ار. 

* اآلثار الثقافية
ان اخت��الط العوائ��ل وخباص��ة املراهق��ن 
للس��كن،  مع��دة  غ��ر  بناي��ات  يف  واالطف��ال 
انتش��ار  اىل  ي��ؤدي  ج��داً،  كب��رة  وبأع��داد 
املراهق��ن  ب��ن  الس��لبية،  الع��ادات  بع��ض 
ظه��ور  ع��ن  فض��اًل  ه��ذا  االطف��ال.  وك��ذا 
املختلف��ة  العوائ��ل  ب��ن  ومش��ادات  مش��اكل 
الطب��اع والع��ادات. وهن��ا يتوج��ب عل��ى أولي��اء 
عل��ى  والعم��ل  ذل��ك،  اىل  االلتف��ات  االم��ور 
محاي��ة اطفاهل��م م��ن اكتس��اب ه��ذه الع��ادات 
الس��يئة، م��ن خالل برنام��ج مكثف الطفاهلم، 
معه��م،  الس��اكنن  اآلخري��ن  ولالطف��ال 
لغ��رس ثقاف��ة االح��رام والتع��اون واحملب��ة 
والتعاي��ش.. وبه��ذا حن��ول أزم��ة الن��زوح م��ن 
اىل  الثق��ايف  التده��ور  عوام��ل  اح��د  كونه��ا 
عامل للبناء الثقايف؛ وذلك بتحويل املس��اكن 
املزدمح��ة اىل مراك��ز ثقافي��ة، تش��ارك فيه��ا 

االس��ر، وتتع��اون فيم��ا بينها لغ��رس الثقافة 
الس��ليمة يف نف��وس االبن��اء. وهن��ا تق��ع عل��ى 
املس��ؤولن مهم��ة كب��رة، الس��يما يف وزارة 
الش��باب و وزارة الربي��ة، يف توف��ر االج��واء 
الالزم��ة الجناح الربي��ة والتعليم والتأهيل 
خ��الل ف��رة الن��زوح، م��ن خالل فت��ح رياض 
لالطف��ال، بتخصي��ص ع��دد م��ن املبان��ي او 
وض��ع الكرفان��ات هل��ذا الش��ان، باالس��تفادة 
م��ن موظف��ي ري��اض االطف��ال النازح��ن او 
التعاق��د م��ع نازح��ن او حملي��ن، وتوف��ر 
أولي��اء  للعوائ��ل وخباص��ة  توعي��ة  وس��ائل 
االم��ور ع��ن كيفي��ة التعام��ل م��ع الوض��ع 
اجلدي��د. وجي��ب ان ال يغي��ب دور منظم��ات 
اجملتم��ع املدن��ي املهتم��ة بش��ؤون الطفول��ة 
ه��ذا  حتقي��ق  يف  والثقاف��ة  واملراهق��ن 
اهل��دف. وينبغ��ي باحل��وزة العلمي��ة ان تتحم��ل 
مس��ؤوليتها الش��رعية يف ه��ذا االجت��اه، بفت��ح 
دورات تعلي��م االح��كام ونش��ر الثقاف��ة الدينية 
م��ا  اذا  وخاص��ة  واالخالقي��ة،  والقرآني��ة 
علمن��ا ان معظ��م النازح��ن ق��د مترك��زوا يف 
حمافظ��ات تنش��ط فيه��ا احل��وزة العلمية. وان 
اكثره��م يس��كنون يف احلس��ينيات املمتدة مع 
الط��رق اخلارجي��ة مما يس��هل عملية الثقيف 

والتبلي��غ الس��ّيار.

* اآلثار التعليمية
الع��راق  مناط��ق  ان  معل��وم  ه��و  كم��ا 
كاف��ة تعان��ي م��ن ت��ردي خدماته��ا التعليمي��ة 
بش��كل كبر، فعدد ط��الب الصف الواحد، قد 
بل��غ ارقام��ا قياس��ية، وان كث��راً م��ن امل��دارس 
خّفض��ت س��اعات دوامه��ا؛ لتش��ارك اكث��ر م��ن 
مدرس��ة يف بناي��ة واح��دة، والبع��ض اآلخ��ر 
يعّم��ر،  م ومل  فه��دِّ الفس��اد؛  طالت��ه صفق��ات 
اضاف��ة اىل ت��رّدي خدماته��ا الصحي��ة بش��كل 
النازح��ون..  س��كنه  اآلخ��ر  والبع��ض  كب��ر. 
والي��وم ف��ان ه��ذه املؤسس��ة ام��ام حت��ٍد جدي��د 
وكب��ر أال وه��و الطلب��ة النازح��ون. فه��ؤالء 
الطلب��ة ق��د ترك��وا مدارس��هم، وم��ن لدي��ه 
يب��ق  مل  ومنه��م  الثان��ي،  لل��دور  امتحان��ات 
عل��ى خترج��ه م��ن الكلي��ة إال امتحان��ات الدور 
فص��ار  جامعت��ه؛  وت��رك  ن��زح  وق��د  الثان��ي، 
مس��تقبله يف مه��ب الري��ح. فص��ار م��ن امله��م 
وض��ع حل��ول س��ريعة هل��م، خاص��ة وحن��ن 
عل��ى اب��واب امتحان��ات ال��دور الثان��ي، وبداي��ة 
الع��ام الدراس��ي اجلدي��د. ولع��ل م��ا ميك��ن ان 
نس��ميه ح��اًل ه��و الس��ماح للطلب��ة يف امل��دارس 
واجلامع��ات ب��اداء امتحان��ات ال��دور الثان��ي يف 
مناط��ق نزوحه��م، واس��تدعاء موظفي الربية 

  على الدوائر الصحية يف 
عموم العراق، استحداث وحدة 

عمليات صحية خاصة بالنازحني يف 
كل منطقة يتواجدون فيها، وحتويل 
املخصصات الصحية للمناطق التي 
نزحوا منها اىل املناطق التي نزحوا 
اليها، من لقاحات و أدوية، ونخّص 
بالذكر االدوية اخلاصة باالمراض 

املزمنة  



 قضية الشهر 

والتعلي��م كاف��ة للعم��ل يف غرف��ة عملي��ات 
خاصة بالطلبة النازحن يف مناطق النزوح 
يض��اف اليه��م ع��دد م��ن موظف��ي الربي��ة 
والتعلي��م يف مناط��ق الن��زوح. ولع��ل مش��كلة 
الطلب��ة اجلامعي��ن ق��د ميك��ن - بطري��ق او 
آخ��ر- اس��تيعاب نس��بة كب��رة منه��ا. إال ان 
االم��ر الصع��ب ه��و اس��تيعاب مش��كلة طلب��ة 
الثانويات واالبتدائيات. وهنا البد ان تقوم ما 
ميكن تس��ميته »غرفة العمليات املشكلة من 
االداري��ن الربوي��ن النازح��ن واحمللي��ن«، 
النازح��ن،  واملدرس��ن  املعلم��ن  بدع��وة 
والتعاقد مع احمللين غر املعينن اذا تطلب 
االم��ر، وباالس��تفادة م��ن البناي��ات املدرس��ية 
كم��دارس  احلس��ينيات  او  ليل��ي،  ب��دوام 
وبالتع��اون م��ع وزارة النق��ل لتوف��ر س��يارات 

لنقلهم اىل هذه املدارس او احلس��ينيات، وهي 
فع��ال متوف��رة، وح��ل ه��ذه املش��كلة بالكام��ل. 

* التحديات االمنية
املناط��ق  يف  االمني��ة  اجله��ات  تواج��ه 
املنزوح اليها حتديات امنية؛ وذلك الس��تغالل 
ب��ن  والتخّف��ي  الن��زوح  موج��ة  االرهابي��ن 
النازح��ن؛ الخراق هذه املناطق وهذا يتطلب 
م��ن اجله��ات االمني��ة القي��ام ببع��ض التداب��ر، 
وال��ي ق��د يك��ون منه��ا: اص��دار بطاق��ة خاص��ة 
جلمي��ع النازح��ن حت��ى االطف��ال منه��م تكون 
مرجع��ًا إلثب��ات الش��خصية، ومعرف��ة م��كان 
اس��تقرارهم اجلدي��د. و تش��تمل عل��ى بع��ض 
معلوم��ات هوي��ة االح��وال املدني��ة، ومعلوم��ات 
بطاقة الس��كن االصلية للنازحن، ومعلومات 
متاثله��ا للس��كن اجلدي��د وحتم��ل م��ع هوي��ة 
وفت��ح  النازح��ن.  جلمي��ع  املدني��ة  االح��وال 
يف  ومرابط��ة  موح��دة  معلوم��ات  ش��بكة 
مجي��ع الع��راق خاص��ة به��ذه البطاق��ة، وم��ن 
خالهل��ا ميك��ن معرف��ة التح��ركات احملتمل��ة 
لالرهابي��ن املتخف��ن ب��ن االخ��وة النازح��ن، 
واملس��ؤولن  النازح��ن،  املختاري��ن  ودع��وة 
االمني��ن احمللي��ن يف املناط��ق املن��زوح منه��ا، 
وك��ذا اعض��اء اجملال��س احمللي��ن النازح��ن، 
الكروني��ًا  ه��ؤالء  مجي��ع  م��ع  والتواص��ل 
لالس��تفادة م��ن املعلوم��ات ع��ن الش��خصيات 
املش��بوهة يف مناطقه��م االصلي��ة. وم��ن امله��م 
تأس��يس جمال��س حملي��ة جدي��دة للنازح��ن 
وحتدي��د خمتاري��ن هل��م للمتابع��ة االمني��ة، 
وتس��هيل توف��ر االم��ن هل��م، وتس��هيل اموره��م 
املتعلق��ة باجلان��ب االم��ي، كمعرف��ة مص��ر 
املفقودي��ن منه��م، وحتصيل اوراقه��م الثبوتية 
م��ن  وغره��ا  غره��ا،  واس��تصدار  املفق��ودة، 

االم��ور املرتبط��ة باملوافق��ات االمني��ة.

* اآلثار االجتامعية
واذا كان��ت اآلثار النفس��ية واالقتصادية 
واالمني��ة املرتب��ة عل��ى الن��زوح وخيم��ة، ف��ان 
آثاره��ا االجتماعي��ة ه��ي االش��د خط��ورة، فم��ا 
ج��رى مؤخ��راً يف الع��راق ق��د م��زق النس��يج 
ج��داً.  خط��ر  بش��كل  العراق��ي  االجتماع��ي 
فمعل��وم ان النازح��ن امن��ا نزح��وا هرب��ًا م��ن 
قت��ل االرهابي��ن هل��م، وال خيف��ى عل��ى اح��د ان 
النازح��ن امن��ا ينتم��ون اىل مكون��ات معين��ة 
مقدمته��م،  يف  الركم��ان  الش��يعة  يات��ي 
وع��دد  واملس��يحين،  وااليزيدي��ن  والش��بك 
او  القت��ال،  م��ن  الفاري��ن  الس��نة  م��ن  قلي��ل 
اولئ��ك الرافضن لتوجه اجلماعات االرهابية 
والتكفرية والطائفية والبعثية واالنتهازية، 
بغالبيته��م  ينتم��ون  امن��ا  ه��ؤالء  ان  ومعل��وم 
العظم��ى ان مل يكون��وا مجيعه��م، اىل الطائف��ة 
اليش��مل  ال��كالم  ف��ان  هن��ا  وطبع��ا  الس��نية. 
مجيع السنة بل يشمل من ساند »داعش« من 
الطائفي��ن والبعثي��ن واالنتهازين. والس��ؤال 
هو كيف ميكن هلؤالء النازحن بعد عودتهم 
ان يتعايش��وا مع من هربوا منهم، بل ش��اركوا 
يف قتله��م واس��تباحوا حرماته��م و اعراضه��م 
و س��لبوا ممتلكاتهم؟!احلقيق��ة ان ه��ذا االم��ر 
صع��ب للغاي��ة ق��د حيت��اج اىل ف��رة طويل��ة 
لعالج��ه. ان املش��كلة االجتماعي��ة االك��ر يف 
تزاح��م االع��داد الكب��رة م��ن العوائ��ل يف م��كان 
واح��د وه��ي ع��ادًة عب��ارة ع��ن قاع��ات كب��رة، 
اليفص��ل ب��ن عائل��ة واخ��رى س��وى قطعة من 
القم��اش او »بطاني��ة«..! وه��ذا حب��د ذات��ه ميث��ل 
ثغ��رة رمب��ا تتوس��ع لتخل��ق ازم��ات ومش��اكل 
اس��رية صعب��ة احل��ل، فف��ي معظ��م اماك��ن 
س��كن النازح��ن، ال وج��ود خلصوصي��ة لرج��ل 

وال إلم��رأة.وال لطف��ل او ش��يخ، وال لصحيح 
او س��قيم..!

وباختصار فان أزمة الس��كن أمام انظار 
املس��ؤولن يف مجي��ع امل��دن ال��ي تس��تضيف 
االخ��وة النازح��ن، والب��د م��ن وج��ود حل��ول 
س��ريعة ومالئم��ة لتف��ادي ظه��ور مش��اكل 

تزي��د هم��وم النازح��ن، عل��ى م��ا ه��م عليه.

* خطوات اساسية عىل طريق احلل
عل��ى  وااله��م  االساس��ية  اخلط��وة   -١
س��بب  عل��ى  القض��اء  ه��ي  احل��ل  طري��ق 
االره��اب،  عل��ى  القض��اء  وه��و  أال  الن��زوح، 
وط��رد عناص��ر »داع��ش« م��ن امل��دن واملناط��ق 
احملتل��ة، وه��و لي��س باالم��ر العس��ر، وج��ود 
الق��درات املالي��ة والعس��كرية اهلائل��ة ل��دى 
الدول��ة، يعاضده��ا الدع��م الدول��ي والتفاع��ل 
اجلماه��ري يف الداخ��ل. وم��ا يضم��ن جن��اح 
هذه، مش��اركة الش��باب والرجال االشداء من 
االخ��وة النازح��ن يف تطه��ر مناطقه��م. مم��ا 
يتطل��ب تش��كيل ق��وات خاص��ة م��ن ه��ؤالء بع��د 
تنظيمه��م وتأهيله��م يف جمامي��ع عس��كرية، 
ث��م يت��م تدريبه��م وتس��ليحهم عل��ى مس��توى 

ع��اٍل. 
وم��ن جان��ب آخ��ر ف��ان ه��ؤالء املتطوع��ن 
س��يحصلون على رواتبهم أس��وة باملنتسبن يف 

القوات املس��لحة. 
٢- تش��كيل غرف��ة ازم��ة ك��رى تتش��كل 
م��ن املؤسس��ة الديني��ة، والرمل��ان واحلكوم��ة 
االحتادي��ة واحلكوم��ات احمللي��ة، ومنظم��ات 
اجملتم��ع املدن��ي. وتقس��م ه��ذه الغرف��ة الك��رى 
اىل غ��رف فرعي��ة يف احملافظ��ات وتقس��م كل 
منه��ا اىل اقس��ام: اقتصادية وعس��كرية وامنية 
ونفس��ية  وثقافي��ة  وتعليمي��ة  واجتماعي��ة 

واداري��ة.
خاص��ة  اعالمي��ة  جلن��ة  ختصي��ص   -3
للنازح��ن، وموق��ع الكروني، يت��وىل االهتمام 
بش��ؤون النازح��ن اخلدمي��ة، وتهت��م بالوع��ي 
الثقايف واالمي، وعالج املشاكل االجتماعية 
واالقتصادي��ة والنفس��ية، وتك��ون املرج��ع هل��م 
واس��تقبال  والتعليم��ات  التبليغ��ات  تلق��ي  يف 

الش��كوى، وكل م��ا يتعل��ق بش��ؤونهم.
تت��وىل  النازح��ن  ٤- تش��كيل هيئ��ة م��ن 
مس��ؤولية الضغ��ط عل��ى احلكوم��ة واجملتم��ع 
الدول��ي عل��ى ح��د س��واء ؛لوض��ع ح��د ملعان��اة 
النازح��ن، ورفع ش��كوى قضائي��ة يف احملاكم 
املتورط��ن يف دع��م  احمللي��ة والدولي��ة ض��د 
وحماس��بة  واخل��ارج  الداخ��ل  م��ن  االره��اب 

املقصري��ن.

  مشاهد الدماء واملوت 
والدمار وحمنة الهرب.. لها آثار 

سلبية عميقة يف نفوس النازحني 
عامة، وعلى النساء واالطفال 
خاصة. وهذا يتطلب تشكيل 

فوري لوحدات عالج حاالت املرض 
النفسي، تقوم مبهمة املباشرة 
الفورية ملتابعة هذه احلاالت قبل 

استفحالها  
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* حممد عيل

أخطــر التحديــات التــي تواجههــا املجتمعــات هــي تلــك التــي 
يقــف فيهــا املجتمــع حائــرًا بــا حلــول أو معاجلــات، حيــث يبقــى 
املجتمــع أســرًا أمــام أزماتــه مــن دون قــدرة عــى تلمــس الطريــق 
نحــو احلقيقــة، ولذلــك نــرى أن بعــض املجتمعــات تــراوح مكانــا 
ــات  ــدم جمتمع ــا تتق ــة بين ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــتطيع اخل ال تس
ــن  ــي ب ــز احلقيق ــو املائ ــر، وه ــة والتغي ــق التنمي ــى طري ــرى ع أخ
املجتمعــات، فــا ختلــو احليــاة عــى خمتلــف األصعــدة مــن حتديــات 
تطــل برأســها حســب الظــروف واملتغــرات وهــي ليســت خمتصــة 
ــاك مــن جمتمــع »حمظــوظ« وآخــر  بأنــاس دون آخريــن وليــس هن

ــوال  ــارق يف كل األح ــع الف ــذي يصن ــن ال ــوس« ولك »منح
هــو الرؤيــة واملنهــج واملــروع، والقــرآن الكريــم يشــر إىل 

هــذه احلقيقــة الدامغــة حيــث يقــول ربنــا عــز وجــل }إِْن 
ــْأُتْم َفَلَهــا{ . َأْحَســنُتْم َأْحَســنُتْم أِلَنُفِســُكْم َوإِْن َأَس

وهــذا هــو مــا ينبغــي علينــا أن نســعى إلجيــاده يف 
بادنــا حيــث نواجــه أزمــات ليســت قليلــة تعصــف 
بواقعنــا عــى أكثــر مــن صعيــد، وال يمكــن التســر 
ــن  ــد أو م ــذي - بقص ــض ال ــو للبع ــا يل ــا ك عليه
دونــه- يرتكــب جرمــًا بحــق النــاس والوطــن 

حينــا يــاول التقليــل أو التعتيــم وقــد يصــل البعــض 
إىل درجــة مــن اجلهــل حينــا ال يعــرف أساســًا بوجــود 

ــويه«  ــرد »تش ــو جم ــك ه ــن ذل ــث ع ــّد احلدي ــات ويع أزم
ــا  لصــورة الوطــن..!؟ ولكــن احلقيقــة تؤكــد عــى حاجتن

املاســة لـ«رؤيــة« نســتند إليهــا يف وضــع املنهــج واملــروع 
ــه وفهمــه بوضــوح وهــو  ــاء الوطــن قراءت الــذي يمكــن ألبن

مــا ســيجعل مــن النــاس هــذه الكتلــة األساســية يف أي دولــة، 
الرأســال احلقيقــي للوصــول إىل تطــور وبنــاء و تنميــة حقيقيــة.

ال يمكــن ألي نظــام ســيايس أن ينطلــق مــن دون »رؤيــة«، 
و التــي تتلخــص يف مــروع ســيايس يمــل التطلعــات واآلمــال، 

وهــذه القضيــة بحاجــة إىل مناقشــة جــادة وصادقــة. فهــل توجــد 
لدينــا رؤيــة واضحــة؟ وأيــن معاملهــا وآثارهــا ونتائجهــا؟

لقــد انطلقنــا كمجتمــع عــى أكثــر مــن صعيــد حــن كان مــن 
ــن  ــًا ولك ــض غائب ــا كان البع ــر ورب ــات يتعث ــن املجتمع ــا م حولن
واقــع احلــال يف بادنــا اليــوم يتحــدث عــن مــؤرشات ســيئة ومــع 
األســف ففــي األلفيــة الثالثــة ال يــزال املواطــن يعــاين مــن أزمــات 

أوليــة ترتبــط بوجــود »الوظيفــة« و«الســكن«، ناهيــك عــن الفقــر 
ومشــاكل ترتبــط بالسياســة و صنــع القــرار، وغرهــا مــن القضايــا 

التــي ال تــزال تثــر قلــق املواطــن .
إن احلــل ال يكمــن يف اســتثارة العواطــف ســلبًا وتأجيــج 
املشــاعر بطريقــة ســيئة بقدر مــا يرتبــط باســتثارة اهلمم واســتنهاض 
الطاقــات مــن أجــل التواصــل والرابــط والتكامــل، كــا أن احلــل 
ال يكمــن يف دفــع النــاس للتصــادم والتقابــل، بــل ينبغــي أن ترشــد 
حركــة النــاس بطريقــة راقيــة مــن خــال »التنافــس« عــى طريــق 
ــة  ــات املتقدم ــز املجتمع ــا يمي ــو م ــاز، وه ــة واالنج ــم واملعرف العل
التــي تســعى دائــا لصناعــة الفــارق مــن خــال »اســتثار« اإلنســان 
ــتحار«  ــى »اس ــة ع ــات املتخلف ــل املجتمع ــا تعم ــا، بين يف باده
ــى  ــل ع ــول تعم ــل« العق ــاد »تفعي ــن اعت ــدالً م ــان. وب اإلنس
»تعطيــل« العقــول والقــدرات وتقييدهــا حتــت مســميات ال 
طائــل منهــا، وال شــك أن الكثــر مــن املتابعــن واملراقبــن 
يف بادنــا يتســاءلون إىل متــى ســنبقى عــى هــذه احلــال؟ 
ومــن هــو املســؤول عــن ذلــك؟ وأيــن هــي احللــول؟

إن مــا وصلــت إليــه الــدول املتقدمــة التــي 
ــدر  ــظ بق ــة ح ــو رضب ــحرًا وال ه ــس س ــبقتنا لي س
مــا هــو وضــوح يف الرؤيــة عــى مســتوى التخطيــط 
ــوا  ــذ، فوصل ــتوى التنفي ــى مس ــروع ع ــة يف امل ودق
إىل مراحــل متقدمــة يف اإلنجــاز عــى أكثــر مــن صعيــد 
حتــى حتــول كل يشء عندهــم إىل حالــة أشــبه باإلبــداع.

ــك  ــن يمتل ــوم أن م ــامل الي ــع يف ع ــت الوقائ ــد أثبت لق
الســاحة،  عــى  مكانــًا  لــه  جيــد  أن  يســتطيع  »رؤيــة« 
ــت  ــة وليس ــاحات اجلغرافي ــت باملس ــربة ليس ــى أن الع حت
ــية  ــابات السياس ــك يف احلس ــة ذل ــع أمهي ــكاين م ــداد الس بالتع
ــق  ــة حتق ــن رؤي ــع م ــه املجتم ــا يمتلك ــا ب ــة، إن واالقتصادي
ــع  ــة وتصن ــة والعلمي ــية واالقتصادي ــن السياس ــبق يف امليادي الس
الفــارق عــى مســتوى احلضــور ، ولكــن هــذه »الرؤيــة« املطلوبــة 
بحاجــة إىل صناعــة »مجعيــة« مــن خــال رشاكــة حقيقية يســتطيع 
ــل  ــن فيكم ــرة الوط ــول دائ ــوا ح ــن أن يلتق ــع املواطن ــا مجي فيه
ــرة ، وليــس  ــع أطــراف الدائ ــة جلمي ــة النظــر والرؤي بعضهــم زاوي
ــكل  ــط ب ــتطيع أن حتي ــد ال تس ــط ق ــدة فق ــة واح ــال رؤي ــن خ م
أطــراف الدائــرة وهــذا مــا يســبب حالــة مــن اإلربــاك و«التدويــر« 
و«التدويــخ«، فيبقــى الوطــن يــدور يف فلــك األزمــات التــي تبــدأ 

ــي. وال تنته

الحاجة إلى رؤية وطنية



تحقيقات

* إعداد / قاسم مظلوم - حممد عيل جواد 
* تصوير حبيب اخلرسان - أمحد العبودي

احلدي��ث ع��ن النازح��ن م��ن امل��دن ال��ي 
تعرض��ت الجتي��اح عناص��ر »داع��ش«، حتي��ط 
ب��ه مش��اعر األمل واملعان��اة، ويس��تدعي مش��اهد 
الدم��اء والدم��ار وحمن��ة اهل��رب م��ن امل��وت.. 
اطف��ال ونس��اء يهرول��ون مذعوري��ن، ودم��وع 
واضط��راب يع��ّم س��كان مدين��ة كامل��ة مث��ل 
نين��وى  س��هل  يف  واس��عة  ومناط��ق  تلعف��ر 
ومناط��ق اخ��رى اس��تهدفها االره��اب الطائف��ي 
مريع��ة،  انس��انية  مأس��اة  إنه��ا  البغي��ض. 
تس��تدعي وقف��ات - ولي��س وقف��ة واح��دة- يف 
والثق��ايف  واالجتماع��ي  السياس��ي  الصعي��د 
باخوانن��ا  أملّ��ت  ال��ي  االزم��ة  ه��ذه  الحت��واء 

النازح��ن. 
ه��ذا وج��ه واح��د م��ن احلكاي��ة، بي��د أن 
هنال��ك وجه��ًا آخ��ر ال يق��ل أهمي��ة يف تس��ليط 
الض��وء علي��ه. ف��اذا كان م��ن امله��م تس��ليط 
الض��وء عل��ى املعان��اة ال��ي خلفه��ا الن��زوح، م��ن 
فق��دان للس��كن وف��رص العم��ل واالس��تقرار 
واالضط��راب النفس��ي، وقب��ل ذل��ك؛ االع��راض 

ال��ي انتهك��ت والش��هداء االبري��اء الذي��ن راح��وا 
مل  خمابراتي��ة   - سياس��ية  صفق��ة  ضحي��ة 
تتض��ح معامله��ا بع��د. ف��ان امله��م ايض��ًا االش��ارة 
ول��و م��ن خ��الل جول��ة صحفي��ة خاطف��ة اىل 
التجرب��ة والع��رة م��ن وراء ه��ذا احل��دث غ��ر 

املتوق��ع للجمي��ع.
ل��ذا عندم��ا نتح��دث م��ع االخ��وة النازح��ن 
من مناطق خمتلفة، فانهم يرفقون احلديث 
ع��ن معان��اة النزوح وارهاب »داع��ش«.. بعبارات 
الش��كر هلل تع��اىل عل��ى م��ا رأوه م��ن تضام��ن 
وتكاف��ل ومس��اعدة مذهل��ة م��ن االهالي الذين 
اس��تضافوهم، س��واٌء خ��الل رحل��ة الوصول اىل 
م��دن الوس��ط واجلن��وب، أو خ��الل تواجده��م 
احلالي��ة.  الس��كن  وأماك��ن  احلس��ينيات  يف 
واالش��ارة األه��م منه��م واألق��وى اىل اهلوي��ة 
واالنتماء الذي من اجله يتحملون كل شيء 
- كم��ا يقول��ون هم- ل��ذا ميكن القول، إن هذا 
التحقي��ق البس��يط، وس��ط ام��واج ه��ذا احل��دث 
االنس��اني الضخ��م، كان عب��ارة ع��ن انع��كاس 
للمشاعر الصادقة الي أدىل بها بعض االخوة 
النازحن، وهي رسالة بليغة اىل املسؤولن يف 
الدول��ة، وايض��ًا اىل املؤسس��ات الثقافي��ة، ب��ل 

واىل عم��وم ابن��اء الش��عب العراق��ي ب��ان هنال��ك 
ومؤمن��ًا  وصام��داً  ومضحي��ًا  كب��راً  ش��عبًا 
يعي��ش حال��ة األقلي��ة ضم��ن االكثري��ة يف 
وص��الح  وكرك��وك  املوص��ل  حمافظ��ات 
اىل  حيتاج��ون  ال  وه��ؤالء  ودي��اىل.  الدي��ن 
الطع��ام والش��راب والس��كن وامل��ال فق��ط، إمن��ا 
اىل التفّه��م والتضام��ن ليش��عروا بانه��م ليس��وا 
وحيدي��ن يف الس��احة وميتلك��ون م��ن الق��وة 
واملنع��ة م��ا ميكنه��م م��ن الدف��اع ع��ن هويته��م 

وكرامته��م.

* ملحة من حياة الشيعة يف تلعفر
نين��وى،  حملافظ��ة  التاب��ع  تلعف��ر  قض��اء 
س��بعن  حوال��ي  املوص��ل  مدين��ة  ع��ن  يبع��د 
كيلوم��راً، ش��رقًا باجت��اه احل��دود مع س��وريا، 
وُيعد بالنسبة للشيعة يف احملافظة، بانه يضم 
اك��ر ع��دد م��ن الش��يعة قياس��ًا مبناطق س��هل 
نين��وى وس��نجار وغرهم��ا. علم��ًا أن الش��يعة 
والس��ّنة يتقامس��ون تقريب��ًا نس��بة الس��كان يف 
هذا القضاء. هذا القضاء مشله، ما مشل سائر 
االقضي��ة وامل��دن املماثلة يف حمافظات صالح 
سياس��ات  م��ن  وكرك��وك،  ودي��اىل  الدي��ن 

الناجون من ارهاب »داعش« 
و ثمن الهوية واالنتماء 

من زيارات وفد املرجعية الدينية إىل أماكن إقامة النازحني



تحقيقات

التميي��ز واإلقص��اء والقم��ع املمنه��ج منذ نظام 
حك��م ص��دام البائ��د. ي��روي أحد النازح��ن، أنه 
كان معلمًا آنذاك، وبداًل من ان يتخذ غرفة 
االدارة مكانًا لالس��راحة وتبادل احلديث بعد 
انته��اء ال��درس، كان يتج��ول يف الس��احة الن 
من غر املس��موح للمعلم الش��يعي الدخول اىل 
غرف��ة اإلدارة يف م��دارس تلعف��ر! ه��ذا ح��ال 
املعل��م، وه��و يع��د موظف��ًا ل��دى احلكوم��ة، فم��ا 
ب��ال االنس��ان الع��ادي يف القض��اء، مثل الكاس��ب 

او العام��ل او امل��زارع وغره��م.. 
وبع��د االطاح��ة بنظ��ام ص��دام، وس��ريان 
الشعور باالرتياح واالنفراج يف صفوف شيعة 
تلعفر، باملقابل سرى شعوٌر عارم باالمتعاض 
واالنزعاج من لدن بعض االوساط السّنية يف 
املوصل على وجه التحديد، حيث هي مركز 
وب��دأت  والعق��د..  احل��ل  وبيده��ا  احملافظ��ة 
املش��اكل واملنّغص��ات م��ع بداي��ة اش��تعال فتيل 

االزم��ة الطائفي��ة يف الع��راق، ع��ام ٢005. 
الكث��ر منه��ا  ال��ي رمب��ا  ه��ذه احلقائ��ق 
احلدي��ث  خ��الل  ج��اءت  علين��ا،  خافي��ًا  كان 
االخ��وة  م��ن  اثن��ن  م��ع  واألخ��وي  اجلمي��ل 
النازح��ن م��ن مدين��ة تلعف��ر، وهم��ا ش��قيقان: 
مدي��ر   - يون��س  حمم��د  حمس��ن  االس��تاذ 
 - يون��س  حمم��د  س��امل  واالس��تاذ  مدرس��ة، 
لالس��تاذ  احلدي��ث  ج��ّل  ف��كان  صيدالن��ي، 
حمس��ن ال��ذي ق��ال: »محلت كف��ي على يدي 
طيلة السنوات املاضية،ومل أكن أخشى احداً 
م��ن الدف��اع ع��ن عقيدتي وهوي��ي«.. ثم أوضح 
بالق��ول: إن مدين��ة املوص��ل كان��ت متث��ل هل��م 
عن��ق زجاج��ة ضيق��ة م��ن الصع��ب امل��رور منها 
بس��الم. فأي تعليمات او أوامر تأتي من بغداد 

الين��ا، يف��رض ان تطب��ق م��ن قب��ل جمل��س 
احملافظ��ة او الدوائ��ر املعني��ة، مث��ل الربي��ة او 
الصح��ة وغرهم��ا، لك��ن نالح��ظ التس��ويف 

والتجاه��ل وحت��ى الرف��ض املعل��ن. 
فيم��ا تق��دم االخ الصيدالن��ي، مبداخل��ة 
ع��ن االوض��اع الصحي��ة ومعاناة اهال��ي تلعفر، 
فق��ال: كان الن��اس هناك يعان��ون األمرين اذا 
ص��ادف ان وصل��ت احلال��ة املرضي��ة بأحده��م 
اىل درج��ة اللج��وء اىل مستش��فيات املوص��ل، 

ف��كان ه��ذا مبنزلة اهلّم الكبر على صدورهم. 
فجمي��ع مستش��فيات املوص��ل ترف��ض بش��كل 
عني��د اس��تقبال اي مريض ش��يعي م��ن تلعفر، 
ل��ذا يضط��ر ذوو املري��ض الذه��اب بصاحبه��م 
فيه��ا  تتوف��ر  مدين��ة  كأق��رب  ده��وك،  اىل 
مستلزمات العالج، وهناك ينفقون مبلغ )5.١( 
مليون دينار لعملية رفع املرارة - مثاًل- بينما 
التكلف��ة احلقيقي��ة هل��ذه العملي��ة يف املوص��ل 

)٤00(ال��ف دين��ار فق��ط!
ومل��ن تت��أزم ب��ه احلال��ة الصحي��ة، علي��ه 
ة، من اجلران  اصطحاب أحد املواطنن الس��نّ
او االصدق��اء، ليك��ون ه��و م��ن يس��جل امس��ه يف 
باملستش��فى هن��اك، وعلي��ه  الواردي��ن  س��جل 
أن حي��رص عل��ى التخّف��ي خوف��ًا م��ن العق��اب 

الش��ديد..!
االخ��وة  جع��ل  التعس��في  الوض��ع  ه��ذا 
الش��يعة هن��اك، ي��زدادون تالمح��ًا وتواص��اًل 
ملواجه��ة  واهلوي��ة،  االنتم��اء  عل��ى  وإص��راراً 
املخاط��ر والتهدي��دات احملتمل��ة. وه��ذه ليس��ت 
امل��رة االوىل ال��ي يتع��رض هل��ا ابن��اء تلعف��ر 
االول؛  الن��زوح  كان  إذ  والتش��ريد،  للن��زوح 
ع��ام ٢00٦، عندم��ا نش��طت اجملامي��ع االرهابي��ة 
م��ن  االرهاب��ي  النش��اط  وب��دء  التكفري��ة،   -
اغتي��ال  عملي��ات  فج��رت  القض��اء،  داخ��ل 
»العمال��ة  مث��ل  واهي��ة،  حبج��ج  وتصفي��ات 
لالم��ركان« وغره��ا. فغادر الس��كان القضاء، 
وبع��د تطهره��ا م��ن قب��ل الق��وات االمريكي��ة، 
ع��ادوا اىل دياره��م ثاني��ة، أم��ا الن��زوح الثان��ي، 
ف��كان ع��ام ٢008، بع��د ع��ودة العن��ف الطائف��ي 
والعملي��ات االرهابي��ة الي اس��تهدفت املؤمنن 
م��ن ش��يعة اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، فغ��ادر 
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  االستاذ سعد 
الشمري: حتول مكتب 

مرجعية السيد املدرسي 
- دام ظله- يف كربالء 

املقدسة اىل مركز 
استقطاب ملخلتف أشكال 

املساعدة العينية واملادية 
من كربالء وخارجها  



تحقيقات

الس��كان ه��ذه امل��رة وبق��وا بعيدي��ن ع��ن بيوته��م 
مل��دة عش��رين يوم��ًا، ع��ادوا بعده��ا اىل دياره��م 

بع��د اس��تتباب االم��ن واالس��تقرار. 

* رحلة النزوح.. معاناة وجتارب تارخيية 
قم��ة املعان��اة يف ازم��ة انس��انية تل��ّم بش��عب 
م��ا، ه��ي معان��اة الن��زوح واهل��رب م��ن امل��وت، 
فيك��ون الكب��ار والصغ��ار والنس��اء واالطف��ال، 
يف حال��ة م��ن اهلل��ع واالضطراب، وق��د تركوا 
وال  االس��تقرار  حي��اة  هج��روا  و  منازهل��م 
يفك��رون إال بش��يء واح��د؛ النج��اة.. وه��ذا م��ا 
حص��ل لس��كان مدين��ة تلعف��ر، وه��ي من اكر 
أقضي��ة الع��راق، حي��ث يس��كنها حوال��ي ٤00أل��ف 
نس��مة، غالبيته��م م��ن االخوة الركم��ان، واذا 
كان حوال��ي نص��ف ه��ذا الع��دد م��ن الش��يعة، 
فم��ع التهدي��د املاحق هلم م��ن قبل التكفرين 
والدموي��ن، ف��ان حوال��ي ٢00 ال��ف ن��ازح ت��رك 

املدين��ة باجت��اه الوس��ط واجلن��وب.. 
حال��ة  ع��ن  احلدي��ث  الس��هل  م��ن  لي��س 
الن��زوح، وكي��ف مت��ت، الن املس��موع واملق��روء 
ب��ن  ويك��ون  بعين��ه  االنس��ان  ي��راه  م��ا  غ��ر 

النازح��ن ليع��رف حقيق��ة م��ا ج��رى. 
لك��ن الب��د م��ن نق��ل ص��ور مصغ��رة عن ما 
ج��رى الخوانن��ا املؤمن��ن م��ن معان��اة ومأس��اة 
خ��الل ه��ذه الرحل��ة املري��رة، فكان لن��ا احاديث 
م��ع ع��دد م��ن النازح��ن يف مناط��ق خمتلف��ة 

ب��أن  التذك��ر  املقدس��ة، م��ع  م��ن كرب��الء 
هنال��ك اآلالف م��ن النازح��ن هل��م حكاي��ات 
مري��رة ومأس��اية ع��ن ه��ذه الرحل��ة، مل يتس��ّن 
لن��ا زيارته��م.. احده��م ق��ال لن��ا: ب��أن الن��زوج 
يرافق��ه  كان  مريع��ة،  وبص��ورة  اجلماع��ي 
القذائف والنران من »داعش«، فكان يفرض 
ان يك��ون ب��ن س��يارة واخ��رى مس��افة معين��ة 
لتف��ادي االصاب��ة، لك��ن م��ن ف��رط اخل��وف 
الطري��ق  ف��ان  اجلمي��ع  ع��ّم  ال��ذي  واهلل��ع 
الع��ام امل��ؤدي اىل قض��اء س��نجار كان مليئ��ًا 
بالس��يارات ال��ي تتحرك بش��كل متق��ارب جداً، 
كم��ا ل��و ان الن��اس - يق��ول االخ املتح��دث- 
ق��د نس��وا امل��وت حت��ت ن��ران القذائ��ف. وآخ��ر 
ع��ن قذيف��ة س��قطت عل��ى س��يارة  يتح��دث 
»كّية« امامه فقتل من كان فيها، ورغم هذا 
التهديد املاحق، واصل س��ره اىل حيث النجاة 

بعي��داً ع��ن »داعش«.  
وقب��ل االس��هاب يف احلدي��ث ع��ن الن��زوح 
اجلماع��ي الهال��ي تلعف��ر، جت��در االش��ارة اىل 
ان الن��زوح مل يت��م جمل��رد وصول »داعش« على 
اب��واب تلعف��ر، إمن��ا صم��د االهال��ي والغي��ارى 
م��ن املؤمن��ن، مل��دة يوم��ن ملواجه��ة العناص��ر 
املس��اعدة  طلب��وا  إنه��م  علم��ًا  االرهابي��ة، 
والدع��م العس��كري واللوجس��ي م��ن احلكومة 
االخ  يق��ول  ج��دوى..  دون  لك��ن  املركزي��ة، 
االمني��ة  االوض��اع  نرق��ب  كن��ا  حمس��ن: 

والسياس��ية بع��د احت��الل املوص��ل مل��دة ١5يوم��ًا، 
ومل��ا وصل��وا تلعف��ر كان مجي��ع اف��راد الق��وات 
املس��لحة العراقي��ة ق��د وضع��وا الس��الح أرض��ًا 
وهرب��وا..! االم��ر ال��ذي خل��ف حال��ة م��ن اهلل��ع 
واخل��وف ال مثي��ل ل��ه يف املدين��ة، حي��ث وج��د 
الن��اس انفس��هم ب��ال محاية أم��ام موت حمقق. 
االخ��وة  اح��د  املعلوم��ة،  ه��ذه  ويؤك��د 
النازح��ن م��ن س��هل نين��وى ب��ان االخ��وة يف 
باملقاوم��ة  بطولي��ة  مالح��م  س��طروا  تلعف��ر 
وط��رد »داع��ش« م��ن مدينته��م ث��الث م��رات، 
واضطراره��م  لديه��م  الذخ��رة  نف��اذ  قب��ل 

. ب نس��حا لال
م��ع  وص��ل  ان��ه  حمس��ن،  االخ  ويضي��ف 
عائلته اىل قضاء س��نجار ش��رق املوصل، حيث 
كانت املأوى الوحيد الهالي تلعفر، وبالرغم 
مدين��ة  م��ن  للنازح��ن  الكب��ر  احلج��م  م��ن 
كب��رة مث��ل تلعف��ر اىل مدين��ة صغ��رة مث��ل 
سنجار، إال انه يتحدث عن االستقبال احلافل 
وكرم الضيافة الذي رأوه من اهالي سنجار، 
وخيّص بالذكر »االيزدين«. ولدى وصوهلم 
اىل مدين��ة مندل��ي يف حمافظ��ة دي��اىل، تك��رر 
مش��هد التضام��ن والتكاف��ل االجتماع��ي م��ن 
االهال��ي، حي��ث فتح��وا اب��واب بيوته��م وقدم��وا 
وش��راب  طع��ام  م��ن  يلزمه��م  م��ا  كل  هل��م 

ومس��كن، ب��ل حت��ى قدم��وا املس��اعدة املالي��ة. 
كان  رمب��ا  ان��ه  حمس��ن،  االخ  ويق��ول 
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افض��ل م��ن اآلخري��ن ح��ااًل، المتالكه س��يارة 
نق��ل به��ا اف��راد عائلت��ه، فق��د ت��رك اناس��ًا قت��ل 
ينج��و  ان  قب��ل  عوائله��م  اف��راد  م��ن  العدي��د 
اآلخ��رون، او ان البع��ض ت��رك مدينت��ه وه��و ال 

حيم��ل يف جيب��ه س��وى )٢50 دين��ار(..!
ال��ي  الديني��ة  املرجعي��ة  ب��دور  ويش��يد 
وصل��ت مبس��اعداتها املالي��ة اىل قض��اء س��نجار 
امل��دن  حن��و  النازح��ن  س��فر  أم��ر  لتس��هيل 
االكث��ر اس��تقراراً يف الوس��ط واجلن��وب مل��ن 
ال ميتل��ك الق��درة املالي��ة ولي��س لدي��ه وس��يلة 

نق��ل. 
يق��ول أحده��م وه��و ميتل��ك س��يارة ش��حن 
كب��رة، ان��ه س��اعد الكث��ر عل��ى نقله��م م��ن 
مناطق اخلطر ممن ال حول هلم وال قوة، ويف 
س��نجار كان هن��اك »مرك��ز الس��يدة زين��ب« 
يت��م في��ه تس��جيل امس��اء الراغب��ن بالس��فر 
فيت��م  ال��الزم،  امل��ال  ميلك��ون  وال  والرحي��ل 

تس��هيل امره��م.

* بكى الرجال جلوع وعطش االطفال..!
أم��ا اهال��ي س��هل نين��وى فلديه��م قص��ة 
أخ��رى م��ن االح��داث، فه��م كان��وا قريبن من 
املوص��ل - املدين��ة ال��ي س��يطر عليه��ا »داع��ش« 
بس��هولة، حي��ث ق��ال احده��م: حن��ن يف قري��ة 
القب��ة، وه��ي م��ن الق��رى الش��يعية يف س��هل 
نين��وى، طالبن��ا احلكوم��ة والقي��ادة العس��كرية 
بتزويدن��ا بالس��الح للدف��اع ع��ن انفس��نا، عل��ى 
االقل، فلم يس��تجيبوا لنا، حتى وصل عناصر 
»داع��ش« اىل قران��ا، واجتاحوه��ا ب��كل س��هولة 
ام��ام انظارن��ا، ومض��ت اربع��ة اي��ام، مل حيص��ل 
أي احت��كاك به��م، وكان��وا يطمئن��ون الس��كان 
بأنه��م ل��ن يتعرض��وا هل��م، لك��ن حص��ل تغر يف 
املوق��ف عندم��ا دخل��وا جام��ع العب��اس - علي��ه 
الس��الم، وانزل��وا راي��ة اجلام��ع، ومزقوه��ا يف 
االرض، عندئ��ذ ش��عر اهال��ي القري��ة بعدده��م 
عل��ى  باخل��وف  نس��مة،  آالف  اربع��ة  البال��غ 
حياتهم بعد االساءة لعقيدتهم، فقرر اجلميع 
مغ��ادرة القري��ة، وبق��ي يف بع��ض البي��وت ع��دد 
م��ن كب��ار الس��ن، عل��ى أم��ل ع��ودة العوائ��ل، 
وبه��دف محاي��ة البي��ت م��ن الس��راق، بي��د ان 
املفاج��أة الرهيب��ة حصل��ت يف اعتق��ال مجي��ع 
الس��ن، وكان  الطاعن��ن يف  الش��يوخ  ه��ؤالء 
عددهم بن 70 اىل 80 ش��خص، واقتادوهم اىل 
اماك��ن جمهول��ة، وال يع��رف مصره��م حتى 
اآلن. كما اشاروا اىل شيوخ طاعنن يف السن 
مثلهم ألقي القبض عليهم يف تلعفر، وبنفس 
احلالة، لكن هناك اتهموهم بالتجسس، علمًا 
انه��م وجدوه��م داخ��ل البي��وت، فحكموا عليهم 

باالع��دام ف��وراً، وعلق��وا اجس��ادهم يف أعم��دة 
االض��اءة يف ش��وارع املدين��ة. 

يؤك��د  نين��وى  س��هل  م��ن  الق��ادم  االخ 
م��ا اش��ار الي��ه االخ اآلخ��ر م��ن تلعف��ر، عل��ى 
الضياف��ة والك��رم والتعام��ل االنس��اني الرائ��ع 
للس��كان االيزيدي��ن يف الق��رى القريب��ة م��ن 
احل��دود م��ع كردس��تان، ومس��ع م��ن احده��م: 
»اننا نقسم اخلبز بيننا وبينكم..«. قد بقينا ملدة 
ش��هرين يف ضياف��ة ه��ؤالء قب��ل ان نص��ل اىل 
كرب��الء املقدس��ة. ويضي��ف الق��ادم م��ن س��هل 
نين��وى، حقيق��ة ناصع��ة، اش��ار اليه��ا االخ م��ن 
تلعفر، وآخر التقينا به، وهي أنهم - الشيعة- 
كانوا يش��كلون اخلط األمامي للمواجهة مع 
التكفري��ن، لي��س الي��وم، وإمن��ا من��ذ س��قوط 
الطاغي��ة ص��دام. يق��ول احده��م: ال جت��د يف 
بي��ت ش��يعي مبدين��ة تعلف��ر إال وق��دم ش��هيداً 
او اكث��ر يف االنفج��ارات واهلجمات االرهابية 
ه��ذا  مث��ن  ف��كان  املاضي��ة.  الس��نوات  طيل��ة 
التمس��ك، القت��ل والس��لب والنه��ب، يف مجي��ع 
املناط��ق الش��يعية يف حمافظ��ة املوص��ل، ورمبا 
س��ائر احملافظ��ات الي يعش��عش فيه��ا االرهاب 

الطائف��ي. 

يق��ول احده��م ان بيت��ه يف س��هل نين��وى، 
الن��ه كان مق��راً ملوك��ب حس��يي، فق��د دم��ر 
وس��وي م��ع االرض.. وآخ��ر يتح��دث كي��ف 
انه��م اعتقل��وا ابن��ه البال��غ م��ن العم��ر )٢١( س��نة 
الن ص��ادف دوري��ة للدواع��ش فس��ألوه ع��ن 
هويته املذهبية، فاجاب بعفوية بانه »ش��يعي«، 
يف  احلس��يي  املوك��ب  خدم��ة  م��ن  وكان 
بقي��ت  وق��د  نين��وى.  بس��هل  »القب��ة«  قري��ة 
ايام��ًا ط��وااًل انتظ��ر خ��راً ع��ن اب��ي او ان يف��رج 
عن��ه دون ج��دوى.. فأتين��ا كرب��الء. لك��ن ه��ل 
انته��ت املأس��اة..؟ يف االي��ام االوىل من وصولنا، 
تعرض��ت زوج��ة ابي حلادث م��روري وفارقت 
احلي��اة، بق��ي الطف��ل اليتي��م »عل��ي« امام��ي، ال 
أعرف كيف س��يواجه مصره يف املس��تقبل..؟
يف طري��ق الن��زوح - يق��ول االخ الكري��م- 
بك��ى الرج��ال ألول م��رة أم��ام حال��ة اجل��وع 
اجل��وع  ش��دة  وم��ن  لالطف��ال،  الفظيع��ة 
والعط��ش واحل��ر، لق��ي ثالث��ة اطف��ال حتفهم 

الطري��ق..! امام��ي، فدفنوه��م ذويه��م يف 

* ضيافة من وحي الثقافة احلسينية 
كم��ا اش��رنا آنفًا، بأننا اكتفينا بتس��ليط 
يف  النازح��ن  واح��وال  اوض��اع  عل��ى  الض��وء 
كرب��الء املقدس��ة، يف ح��ن هنال��ك احادي��ث 
وحكاي��ات ومعان��اة اخ��رى يف ص��دور نازح��ن 
ومدن��ًا  االش��رف  النج��ف  يس��كنون  آخري��ن 
والس��ماوة  واحلل��ة  الك��وت  مث��ل  اخ��رى 
والناصري��ة والعم��ارة والبص��رة. م��ن التقين��ا 
به��م، يب��دي كث��ر امتنان��ه حلس��ن الضياف��ة 
ال��ي القاه��ا، ويتح��دث ع��ن س��يل املس��اعدات 
االنس��انية، م��ن م��واد غذائي��ة وادوي��ة وألبس��ة 
ومس��تلزمات اخ��رى للحي��اة، اىل جان��ب توفر 
الس��كن بالقدر املمكن. وأتفقت كلمة معظم 
م��ن التقيناه��م عل��ى أن املس��ؤولن يف العتب��ة 
احلس��ينية والعباس��ية، اس��هموا بش��كل فاع��ل 
اس��تضافتهم  يف  صعي��د،  م��ن  اكث��ر  وعل��ى 
وتوف��ر م��ا يل��زم للعي��ش الكري��م خ��الل ف��رة 

اقامته��م يف كرب��الء املقدس��ة. 
احده��م ق��ال: انن��ا يف كرب��الء املقدس��ة، 
جن��د أن مظلوميتن��ا امت��داد ملظلومي��ة االم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��الم، فهم قبلنا مت أس��رهم 
مقيدي��ن  االق��دام  عل��ى  س��راً  واقتياده��م 
بالسالس��ل، ونرج��و ان نك��ون عل��ى نهجه��م 
وس��رتهم، وم��ا لقين��اه م��ن حس��ن الضياف��ة 
والتضام��ن والتكاف��ل اجلمي��ل، يعر عن عمق 
أهال��ي  ل��دى  واالنس��انية  االمياني��ة  املش��اعر 
كربالء املقدس��ة اجملاورين لإلمام احلس��ن، 

علي��ه الس��الم.
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* املرجعية الدينية وجهود اإلغاثة
للوق��وف عل��ى نب��ذة يس��رة م��ن جه��ود 
يف  النازح��ون  عليه��ا  حص��ل  ال��ي  االغاث��ة 
كربالء املقدسة، كان البد من احلديث مع 
أح��د االخ��وة االداري��ن املش��رفن عل��ى توزي��ع 
م��واد اإلغاث��ة، وه��و االس��تاذ س��عد الش��مري 
االي��ام  م��ن  املكثف��ة  جبه��وده  أنطل��ق  ال��ذي 
املب��ارك اليص��ال  االوىل م��ن ش��هر رمض��ان 
والس��اكنن  النازح��ن،  اىل  االغاث��ة  م��واد 
الط��رق  عل��ى  واملواك��ب  احلس��ينيات  يف 
الرئيس��ية املؤدي��ة اىل كرب��الء. فاوض��ح لن��ا، 
بانه »استجابة لدعوة املرجعية الدينية، لبذل 
اجله��ود إلغاث��ة النازح��ن. وق��د حت��ول مكت��ب 
مرجعي��ة الس��يد املدرس��ي - دام ظل��ه- مرك��ز 
م��ن  املس��اعدة  اش��كال  ملخلت��ف  اس��تقطاب 
كرب��الء وخارجه��ا، فق��د وصلن��ا م��ن مدين��ة 
احلل��ة مبل��غ ثالث��ة مالي��ن دين��ار لغ��رض 
توف��ر امل��واد الغذائي��ة، كم��ا وصلتن��ا )3( ط��ن 
م��ن الطح��ن و )3( ط��ن م��ن ال��رز، مت توزيعها 
عل��ى اماك��ن اقام��ة النازح��ن. وع��ن طري��ق 
بغ��داد،  املدرس��ي يف  املرج��ع  مكت��ب مساح��ة 
م��ن  تتأل��ف  غذائي��ة  حص��ة   )١٢00( وصلتن��ا 
ال��رز ومعج��ون الطماط��ة والزي��ت وغره��ا.. 
كم��ا وزعن��ا )١800( عب��اءة نس��ائية، كم��ا مت 
االم��وال  وحت��ى  العيني��ة  املس��اعدات  توزي��ع 
عل��ى النازح��ن«. ويش��ر االس��تاذ الش��مري اىل 
تع��اون اصح��اب املواك��ب احلس��ينية الزال��ة 
مالم��ح األمل واملعان��اة م��ن وج��وه النازح��ن، 
معراً باننا »الحظنا هّبة ونهضة لالغاثة من 
اصحاب املواكب احلس��ينية، فهم ليس فقط 
فتح��وا اب��واب احلس��ينيات للس��كن، إمن��ا ب��دأوا 
بتقدي��م امل��واد الغذائية املخزونة أليام الزيارة 

وتوزيعه��ا عل��ى النازح��ن. وق��د بل��غ التوزي��ع 
اىل ح��د الفائ��ض ل��دى النازح��ن.. كم��ا مت 
توف��ر املردات والثالج��ات والطباخات بالقدر 

املمك��ن..«.

* ماذا يريد النازحون..؟
االس��تاذ س��امل حمم��د يون��س، اش��ار اىل 
حقيقة هامة، وهي ان النازح، سواء من تلعفر 
او أي منطقة منكوبة باالرهاب، كان يعيش 
مث��ل أي مواط��ن عراق��ي، يف بي��ت مؤث��ث ول��ه 
فرص��ة عم��ل وحي��اة جي��دة، ويقض��ي حيات��ه 
ه��ذه  ج��اءت  حت��ى  وطبيع��ي،  س��لس  بش��كل 
الضربة العنيفة واملفاجئة فركت يف نفسه 
آثاراً عميقة.. يقول: »بالنسبة لالنسان النازح، 
فه��و مص��دوم و مص��اب، رمب��ا يس��تفز ب��أي 
تعامل معن، لذا فهو يطلب التفّهم واملساعدة 
وتطييب اخلاطر، السيما اذا توفرت اخلدمات 
واملس��اعدات مث��ل الس��كن وغره��ا للتخفي��ف 
من وطأة االزمة عليه.. فحتى الكلمة الطيبة 
هل��ا اثره��ا يف النف��وس، وه��ي رمب��ا تص��در م��ن 
امثالك��م عندم��ا تتحدث��ون معن��ا، او م��ن ع��امل 
دين او مبلغ، ، كما من املفيد حترك االعالم 
احلكوم��ي، للحدي��ث م��ع الناس ع��ن النازحن 
ومعاناته��م وظروفه��م وتصوراتهم، فهو يفيد 

الن��ازح كم��ا يفي��د الناس مجيع��ًا..«. 
الس��يما  الن��ازح،  ب��ه  يفك��ر  م��ا  اه��م  أم��ا 
الرج��ال ال��ذي يعيل��ون عوائله��م، فه��و فرص��ة 
العم��ل وامل��ردود املال��ي ال��ذي يس��مح ل��ه ب��ادارة 
ش��ؤون عائلت��ه بش��كل مري��ح - يق��ول االس��تاذ 
حمسن - بل انه يؤكد على املطلب األساس، 
وه��و ان تعّج��ل احلكوم��ة اجراءاتها العس��كرية 
وحتسم املعركة مع »داعش« ليعود النازحون 

إىل بيوته��م ومدنه��م.

وع��ن اخلدم��ات الصحية، حتدث ش��قيقه 
وهو صيدالني يف تلعفر، فكشف لنا عن أزمة 
االدوي��ة اخلاص��ة باالم��راض املزمن��ة، وه��ي 
السكري وضغط الدم وغرها، مع اشارته اىل 

وج��ود س��ائر االدوي��ة واللقاح��ات لالطف��ال. 
املش��اكل  ث��م حت��دث ع��ن س��بب نش��وء 
االجتماعية او النفس��ية يف اوس��اط النازحن، 
وه��و الس��كن غ��ر الالئ��ق والزح��ام يف امل��كان 
معظ��م  يس��كن  حي��ث  واملش��رك،  الواح��د 
النازح��ن حالي��ًا يف صاالت كبرة خمصصة 
الس��راحة الزائري��ن الس��ائرين مش��يًا عل��ى 
اىل  املؤدي��ة  الرئيس��ية  الطري��ق  يف  االق��دام 
كربالء، من حماور بغداد والنجف االشرف، 
ويف هذه الصاالت يشرك احيانًا ثالث عوائل 
او اكث��ر يف املبي��ت والس��كن، والع��ازل بينهم��ا 
ه��و عب��ارة ع��ن بطاني��ة او قط��ع قم��اش وغ��ر 
ذل��ك.. ث��م هنال��ك االحت��كاك ب��ن االطف��ال 
والتقاط��ع يف الس��لوكيات واملزاجات وغرها، 
ممك��ن جيع��ل العي��ش - ول��و لف��رة قص��رة- 
ام��راً عس��راً للغاي��ة. االم��ر ال��ذي يس��توجب 
التعجي��ل يف أم��ر الس��كن يف »كرافان��ات« او 
غره��ا، اضاف��ة اىل ح��ل مش��كلة البطال��ة ب��ن 
النازح��ن. يع��ود االس��تاذ حمس��ن للحدي��ث 
ع��ن تقييم��ه ل��ألداء احلكوم��ي، فيق��ول: »عل��ى 
احلكوم��ة ان تس��تفيد من التج��ارب واخلرات 
يف ه��ذا اجمل��ال، فهنال��ك العدي��د م��ن احل��االت 
حصل��ت يف الع��امل ون��زح الكث��ر م��ن البش��ر، 
جت��ارب  م��ن  االس��تفادة  املف��رض  فم��ن 

اآلخري��ن وكي��ف تعامل��وا وجنح��وا..«. 

* جهود حكومية للحل
بع��د لقائن��ا م��ع بع��ض االخ��وة النازح��ن 
كان  ومأس��اتهم،  معاناته��م  ع��ن  احلدي��ث 

  حمسن حممد 
يونس - مدير مدرسة: 

على احلكومة ان 
تستفيد من التجارب 
واخلربات يف العامل، 

وكيف تعاملوا مع حاالت 
النزوح اجلماعي  



تحقيقات

الب��د م��ن زي��ارة دائ��رة اهلج��رة واملهجري��ن 
يف كرب��الء املقدس��ة واللق��اء باالس��تاذ قي��س 
حسن علي الغامني، الذي متكنا من اقتناص 
فرصة دقائق للحوار وس��ط زمحة املراجعن 
من النازحن ومتابعة ش��ؤونهم ومتطلباتهم، 
حي��ث تع��د الدائ��رة املرك��ز احلكوم��ي االول 
املس��ؤول عن البيان��ات واالحصائيات الرمسية 
اخلاص��ة بالنازح��ن يف احملافظ��ة. فرغ��م هذه 
ملس��ار  موازي��ًا  بن��ا  الرحي��ب  كان  املش��اغل، 
العم��ل االنس��اني. فس��ألنا ع��ن آخ��ر م��ا اجنزت��ه 
تاري��خ   8  -٢١( الي��وم  »لغاي��ة  فق��ال:  الدائ��رة 
نازح��ة  عائل��ة   )99٤7( تس��جيل  مت  اللق��اء(، 
دي��وان  اىل  إرس��اهلا  و  احلاس��بة  بيان��ات  يف 
املعلوم��ات،  قس��م   - بغ��داد  يف  اهلج��رة  وزارة 
وق��د تس��لمت حت��ى اآلن )3٤00( عائل��ة منح��ة 
امللي��ون دين��ار لغاي��ة ه��ذا الي��وم«. كم��ا حت��دث 
ع��ن املس��اعدات العيني��ة والغذائي��ة، واش��ار اىل 
حص��ول موافق��ة من الوزارة لتخصيص مبلغ 
)١00( ملي��ون دين��ار عراق��ي لش��راء املس��تلزمات 
البيتية االساسية مثل خزانات املاء والثالجات 
والطباخات واملفروشات وغرها، وحنن حاليًا 
بص��دد تنفي��ذ اج��راءات الش��راء ث��م التوزي��ع« . 
املراح��ل  ع��ن  الغامن��ي  االس��تاذ  س��ألنا 
ال��ي وصل��وا اليه��ا الص��دار بطاق��ة التعري��ف 
جانبن��ا  »م��ن  فاج��اب:  بالنازح��ن،  اخلاص��ة 
كدائ��رة هج��رة ومهجري��ن س��نقوم باص��دار 
بطاق��ة تعري��ف، وق��د أعددن��ا النم��وذج لذل��ك. 
كل  ف��اق  احلال��ي  الن��زوح  حج��م  ان  علم��ًا 
التوقع��ات والتص��ورات، ومل مي��ر عل��ى الع��راق 
ن��زوح به��ذه الكثاف��ة.. وش��رط ص��دور بطاق��ة 
التعريف، هو إقفال س��جل البيانات واس��تقرار 
النازح��ن يف اماكنه��م. حت��ى ميك��ن توف��ر 
واملش��كلة  هل��م،  وغره��ا  والدراس��ة  الس��كن 

احلالي��ة امامن��ا ع��دم اس��تقرار الن��ازح يف مكان 
مع��ن، فه��و رمب��ا يتنق��ل اىل حمافظ��ة اخ��رى 
لس��بب او آلخ��ر..«. وع��ن الضواب��ط اخلاص��ة 
ال��ي يعتمدونه��ا يف تثبي��ت هوي��ة النازح��ن، 
اج��اب: بانن��ا نق��وم بتس��هيل العملي��ة والقب��ول 
ب��أي وثيق��ة ثبوتي��ة تدل على وج��ود النازح يف 
مدينته، وعلى اساسها يتم تسجيله يف قاعدة 

البيان��ات. واش��ار اىل »تع��اون جملس احملافظة 
و ايض��ًا الس��يد احملاف��ظ وجلن��ة اهلج��رة يف 
جمال��س احملافظ��ة ، بتس��هيل أمر التس��جيل«. 
النازح�����ن  م�����عاناة  لالس�����تاذ  ون�����قلنا 
بالنس��بة لف��رص العم��ل، فقال: »قمن��ا بتزويد 
املوظف��ن بكت��ب رمسي��ة لاللتح��اق  مجي��ع 
بدوائ��ر عمله��م املعني��ة يف كرب��الء. ام��ا ع��ن 
فق��د  احلرفي��ن،  او  العم��ل  ع��ن  العاطل��ن 
جاءتن��ا منظم��ات انس��انية و اعلنت اس��تعدادها 
للتنس��يق م��ع ال��وزارة لتوف��ر ف��رص العم��ل 
هل��م. وال��وزارة تس��عى م��ا امك��ن لرف��ع ه��ذه 

املش��كلة ع��ن النازح��ن«. 
وه��ي  حالي��ًا،  الك��رى  املش��كلة  ع��ن  أم��ا 
السكن فاجاب بالقول: »بالنسبة ملسألة السكن 
فق��د عق��دت ثالث��ة اجتماع��ات ب��ن احملاف��ظ 
والنائ��ب الثان��ي ورئي��س جمل��س احملافظ��ة 
ملناقش��ة ام��ر توف��ر الس��كن للنازح��ن عل��ى 
ش��كل كرافان��ات قب��ل حل��ول فص��ل الش��تاء و 
اخ��راج النازح��ن م��ن اخلي��ام واحلس��ينيات.. 
وق��د دع��م الس��يد وزي��ر اهلج��رة واملهجري��ن 
فكرة الكرفانات ومنتظرون حصول املوافقات 

لتنفي��ذ املش��روع«. 
ث��م حت��دث االس��تاذ الغامن��ي ع��ن اجله��ود 
املكثف��ة والتفان��ي والتضحي��ات ال��ي يبذهل��ا 
العامل��ون يف الدائرة يف االختصاصات كافة، 
وأن »العم��ل مس��تمر دون انقط��اع، وحن��ن ال 
نش��مل انفس��نا يف العط��ل الرمسي��ة او االعي��اد 
او اي��ام اجلمع��ة وغرها، وقد اكتفينا بعطلة 
عي��د الفط��ر بي��وم واح��د فق��ط، ث��م التح��ق 
التح��ق  فكم��ا  االغاث��ة،  باعم��ال  املوظف��ون 
جنودن��ا يف جبه��ات القت��ال ض��د االرهاب، حنن 
ايض��ًا التحقن��ا يف جبه��ة االغاث��ة االنس��انية 

لضحاي��ا االره��اب يف كرب��الء«. 
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  شاب من »سهل 
نينوى« يبلغ من العمر 

)21( عامًا، مل يتمكن من 
الكذب أمام »داعش« وانكار 

شيعيته فاعتقل ومل 
يعرف مصريه، ويف كربالء، 

توفيت زوجته بحادث 
مروري ليبقى ولده الوحيد 

»علي« يتيم األبوين  

  االستاذ سامل حممد 
يونس - صيدالين: كان النازح 

يعيش مثل أي مواطن 
عراقي، يف بيت مؤثث وله 
فرصة عمل وحياة جيدة، 

حتى جاءت هذه الضربة 
العنيفة واملفاجئة فرتكت يف 

نفسه آثارًا عميقة، لذا فهو 
يطلب التفّهم واملساعدة 

وتطييب اخلاطر  



من هدى القرآن

ــة؟  ــورة املبارك ــذه الس ــت ه ــن نزل  أي
ــو  ــا ه ــا؟ وم ــدد آياهت ــو ع ــم ه ــى؟ وك ومت
ترتيبهــا النــزويل وترتيبهــا يف القــرآن الكريــم؟
- نزل��ت ه��ذه الس��ورة املبارك��ة يف املدين��ة 
املنورة بعد سورة املمتحنة املباركة. عدد آياتها 
)8(. ترتيبه��ا النزول��ي ) 9٢(، وترتيبه��ا يف الق��رآن 

الكري��م )99 (.

* فضل السورة
 ما فضل هذه السورة املباركة؟

ه��ذه  فض��ل  يف  كث��رة  رواي��ات  وردت   -
الس��ورة املبارك��ة؛ نذك��ر منه��ا روايت��ن فق��ط:
ال��كايف باس��ناده ع��ن  فق��د ج��اء يف اص��ول 
أب��ي عب��د اهلل، علي��ه الس��الم، ق��ال: »ال متل��وا م��ن 

ق��راءة »إذا زلــزت االرض زلزاهلــا« فان��ه م��ن 
كان��ت قراءت��ه به��ا يف نوافل��ه مل يصب��ه اهلل - ع��ز 
وج��ل - بزلزل��ة أبدا، ومل مي��ت بها، وال بصاعقة 
وال بآف��ة م��ن آف��ات الدنياحت��ى مي��وت، ف��اذا م��ات 
ن��زل علي��ه مل��ك كري��م م��ن عن��د رب��ه، فيقع��د 
عن��د رأس��ه، فيق��ول: ي��ا مل��ك امل��وت ! أرف��ق بول��ي 
اهلل، فان��ه كان كث��را م��ا يذكرن��ي ويذك��ر 
تالوة هذه الس��ورة،وتقول له الس��ورة مثل ذلك، 
ويق��ول مل��ك امل��وت: ق��د أمرن��ي رب��ي أن امسع له 
وأطي��ع، وال ُأخ��رج روح��ه حت��ى يأمرن��ي بذل��ك، 
ف��اذا أمرن��ي أخرج��ت روحه، وال يزال ملك املوت 
عنده حتى يأمره بقبض روحه، وإذا كشف له 
الغط��اء ف��رى منازل��ه يف اجلن��ة فيخ��رج روح��ه 
يف أل��ن م��ا يك��ون م��ن الع��الج، ث��م يش��يع روَح��ه 
اىل اجلن��ة س��بعون أل��ف مل��ك يبت��درون به��ا اىل 

اجلنة«  
وع��ن أن��س ان��ه س��أل الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، رج��ال م��ن أصحاب����ه، فق��ال: »يا ف��الن؛ هال 
تزوج��ت؟ ق��ال: ال؛ولي��س عن��دي م��ا أت��زوج ب��ه. 
ق��ال: »ألي��س مع��ك »قــل هــو اهلل أحــد«؟« ق��ال: 
بل��ى.  ق��ال: »رب��ع الق��رآن«. قال: ألي��س معك »قل 
ــرون«؟ ق��ال: بل��ى. ق��ال: »رب��ع  ــا الكاف ــا أهي ي
الق��رآن ». ق��ال: »ألي��س مع��ك »إذا زلزلــت«؟ 
»ق��ال: بل��ى. ق��ال: »رب��ع الق��رآن«. ث��م ق��ال: »ت��زوج 

ت��زوج ت��زوج«)١(.

* االطار العام
 ماهــو اإلطــار العــام هلــذه الســورة 

املباركــة؟
- س��نة اهلل يف اجل��زاء تتجل��ى يف البص��رة 
ال��ي تبينه��ا س��ورة الزلزل��ة؛ وه��ي ان م��ن يعم��ل 
مثق��ال ذرة خ��را ي��ره، وان من يعمل مثقال ذرة 

سورة الزلزلة

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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من هدى القرآن

ش��را يره؛ لكي ال يس��تهن االنس��ان بأعماله الي 
تتجسد له يوم القيامة، ذلك اليوم الثقيل الذي 
تزل��زل االرض زلزاهل��ا، وخُت��رج االرض م��ا يف 
جوفه��ا م��ن أجس��اد ومع��ادن وأجس��ام خمتلف��ة، 
وتس��تبد باالنس��ان ح��رة، ويتس��اءل: م��ا هل��ا؟ 
وترى الناس يصدرون يف مذاهب ش��تى؛ حس��ب 
أفعاهلم وحسب درجاتهم. هذه البينات هي الي 

تش��كل اإلط��ار الع��ام هل��ذه الس��ورة املباركة.

* زلزال األرض 
ــت األرض  ــاىل: }إذا زلزل ــه تع  يف قول
كل  لــأرض-  أن  عــى  داللــة  زلزاهلــا{ 
ــي  ــف ه ــا، فكي ــدرا هل ــزاال مق األرض - زل

ــزال؟ ــك الزل ــورة ذل ص
- ليس��ت حياتن��ا الدني��ا، ال��ي مت��أل أعينن��ا 
وقلوبن��ا خبره��ا وش��رها، بأنظمته��ا وأحداثه��ا 
وظواهره��ا، س��وى ِظ��الٍل باهت��ة  لذل��ك احَلَيوان 
)٢( العري��ض الواس��ع واخلال��د، وإمنا جيء بنا اىل 

هذه احلياة لنس��تعد ولنت��زود، وما احلياة الدنيا 
اال مت��اع الغ��رور.

وحن��ن يف الدنيا نش��هد أهوااًل تفزعنا وتكاد 
تقتل��ع أفئدتن��ا؛ ومنه��ا ال��زالزل العظيم��ة ال��ي 
ق��د تبتل��ع -يف حلظ��ات -مدين��ة كب��رة بناه��ا 
االنس��ان ع��ر ق����رون متمادي����ة، وإنه��ا - عل��ى 
ذل��ك - ليس��ت س��وى زل��زال حم��دود يض��رب 
ش��امال  كان  إذا  فكي��ف  االرض،  م��ن  ناحي��ة 
أُي  أم  رهي��ب،  منظ��ر  أُي  كله����ا؟!  ل��ألرض 
ف��زع عظي��م، أم أي��ُة داهي��ة ك��رى يك��ون ذل��ك 

الزل��زال !
ولع��ل ضم��ر »ها« العائد اىل االرض يوحي 
ب��أن  الزل��زال ال خي��ص منطقة، وانه يكون أش��د 

م��ا يق��ع يف االرض من زلزال.

* أثقال األرض
ــت  ــة: }وأخرج ــة الكريم ــول اآلي  تق
ــي  ــال الت ــي األثق ــا ه ــا{ )3( ف األرض أثقاهل
ــم  ــزال العظي ــك الزل ــر ذل ــا األرض إث خُترجه
تفــور  هــل  خُترجهــا؟  وكيــف  الشــامل؟ 
النــواة املركزيــة للكــرة االرضيــة بعوامــل 
ــة  ــرة الفوقي ــز الق ــا فتهت ــة لدين ــر معروف غ
لــارض هــزات عنيفــة ومتتاليــة، ثــم تقــذف 

فوقهــا املــواد التــي احتبســت فيهــا منــذ 
ــنن؟  ــن الس ماي

- هك��ذا يب��دو م��ن اآلي��ات ال��ي تص��رح ب��أن 
االرض تلق��ي أثقاهل��ا، وهك��ذا ق��ال ربنا س��بحانه 
يف آي��ة اخ��رى: }وألقــت ما فيهــا وختلت{ )٤(.

وق��ال بعضه��م: األثق��ال هي كن��وز االرض 
ومعادنه��ا، وق��ال آخ��رون: ب��ل ه��ي األم��وات ال��ي 
خترجه��م االرض يف النفخ��ة الثاني��ة، ف��اذا ه��م 

قي��ام ينظرون.
ه��ذه  ل��كل  تتس��ع  الكلم��ة  ان  ويب��دو 
التطبيق��ات، عل��ى ان إخ��راج امل��واد الكامن��ة يف 
مرك��ز االرض أق��رب اىل م��ا نعرف��ه م��ن س��بب 
الزلزال؛ أليس سببه الغازات االرضية احملتبسة 
يف الن��واة املركزي��ة؟ أال ت��رى ان بع��ض الزالزل 
يك��ون م����ن الراكن ال��ي خُتِرج امل��واد الذائبة؟ 
ويؤي��د ذل��ك م��ا ج��اء يف حدي��ث: "تق��يء االرض 
أف��الذ كبده��ا أمث��ال األس��طوان م��ن الذه��ب 

.)5( والفض��ة" 

* الكل.. يتساءل 
زلــزال  عــن  يســتفرس  الــذي  مــن   
األرض كــا يف قولــه تعــاىل: }وقــال اإلنســان 
مــا هلــا{ هــل كل إنســان؟ أم املؤمــن؟ أم 

الكافــر؟
م��اذا  مدهوش��ا!  حائ��را  االنس��ان  يبق��ى   -
ح��دث ل��الرض حت��ى تزلزل��ت، وأخرج��ت م��ا يف 

أحش��ائها؟ ومل��اذا؟ وم��ا ه��ي الغاي��ة؟
وق��ال بعضه��م: ه��ذا ه��و الكاف��ر ال��ذي جح��د 
باآلخ��رة؛ فتس��اءل م��ع ب��روز أش��راطها عنه��ا، 
وق��ال: م��اذا ح��دث؟ ولك��ن يب��دو ان تل��ك احلوادث 

املروع��ة حتم��ل كل انس��ان عل��ى التس��اؤل.

* األخبار األوىل لألرض
 عندمــا تتحــدث األرض كــا يف رصيــح 
ــا{ ــدث أخباره ــذ حت ــاىل: }يومئ ــه تع قول

ماهــي األخبــار األوىل التــي تبثهــا؟
- ل��ن يط��ول التعج��ب؛ الن االرض تش��رع 
باإلجاب��ة، مم��ا يش��هد بتح��ول عظي��م يف ع��امل 
الطبيع��ة، ال خيت��ص مبظاهره��ا فق��ط وإمن��ا 
جي��ري عل��ى طبائعه��ا، فكي��ف تتح��دث االرض، 
وكي��ف يلتق��ط مس��ع االنس��ان حديثه��ا، ل��وال 

تغي��ر كب��ر حيص��ل فيه��ا !!
ب��ه االرض وحبوادثه��ا  وأول خ��ر تنط��ق 
الدني��ا  وأن  قام��ت،  ق��د  الس��اعة  ان  أوبلس��انها: 
ق��د أدب��رت. ولع��ل اخل��ر الثان��ي هلا؛بي��ان حكم��ة 
الف��زع األك��ر ال��ذي جي��ري عل��ى ظهره��ا. أم��ا 
أه��م األخبار؛فه��ي ش��هادتها عل��ى أفع��ال الن��اس 
ف��وق ظهره��ا. فق��د ج��اء يف حدي��ث م��أث����ور ع����ن 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآله،ان��ه ق��رأ ه��ذه 

الس��ورة فق��ال: »أت����درون م��ا أخباره��ا؟«.
قالوا: اهلل ورس��وله اعلم. قال: »فان أخبارها 
ان تش��هد عل��ى كل عب��د أوأم��ة مب��ا عم��ل عل��ى 
ظهره��ا؛ تقول:عم��ل ي��وم ك��ذا ك��ذا وك��ذا«. 

ق��ال: »ه��ذه أخباره��ا«.)٦(
اهلل،  رس��ول  ع��ن  روي  آخ��ر:  حدي��ث  ويف 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أن��ه ق��ال:
الوض��وء وخ��ر أعمالك��م   »حافظ��وا عل��ى 
الص��الة، فتحفظ��وا م��ن االرض فإنه��ا أمك��م، 
ولي��س فيه��ا أح��د يعم��ل خ��را اوش��را إال وه��ي 

خم��رة ب��ه«)7(.
ولع��ل االرض حتدث الن��اس بأخبار أخرى؛ 

ايضًا.

* أوحى هلا 
ــل  ــدث األرض؟ ه ــف تتح ــن؛ كي  ولك
ــا  ــس عليه ــا ينعك ــا؟ أم ب ــق فيه ــكام خُيل ب
مــن آثــار أعــال االنســان فتظهــر- يومئذ-كا 
الريــط الصــويت أواملصــور؟ أم بــان اهلل يــؤيت 

ــارات االرض؟  ــه إش ــط ب ــا يلتق ــان م االنس
- امله��م ان االرض تتح��دث بإحي��اء اهلل هل��ا؛ 
وذل��ك قول��ه تع��اىل: }بــأن ربــك أوحــى هلا{

* احلذر من كل يشء 
ــاذا  ــذ؟ ومل ــاس يومئ ــدر الن ــف يص  كي
أشــتاتا؟ وكيــف يــرون أعاهلــم كــا يف رصيــح 
قولــه تعــاىل: }يومئــذ يصــدر النــاس أشــتاتا 

لــروا أعاهلــم{؟
- يب��دو  ان االرض، ال��ي انعكس��ت عليه��ا 
أق��وال الن��اس وأفعاهل��م من��ذ أن عاش��وا عليه��ا، 
تب��دأ بإع��ادة متثيله��ا هل��م كما الش��ريط املصور 
ال��ذي تنعك��س علي��ه ص��ور احل��وادث، ثم يعرض 
ربن��ا  ق��ال  ولذل��ك  جدي��د؛  م��ن  لنراه��ا  علين��ا 
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من هدى القرآن

س��بحانه: }يومئــذ يصــدر النــاس أشــتاتا 
ــم{. ــروا أعاهل ل

انن��ا نع��رف كي��ف تنعكس ذبذب��ات الصوت 
على ش��ريط »الكاس��يت«، ولكن ال نعرف كيف 
تنعكس-أيض��ا- عل��ى ذرات ال��راب ال��ي حتي��ط 
بن��ا. ولع��ل االنس��ان يتق��دم علميا حت��ى يبلغ هذا 
الس��ر يف ي��وم م��ا، امن��ا علين��ا - اآلن - ان نبق��ى 
حذرين من كل ش��يء حميط بنا؛ فانه يس��جل 
أفعالن��ا ال��ي حُتف��ظ اىل ي��وم القيام��ة لنراه��ا. 
ف��أيُّ ي��وم رهي��ب ذل��ك اليوم، حيث يرى االنس��ان 

م��ا عمل��ه خ��الل حيات��ه حمضرا؟!
 ان االنس��ان ق��د يرتك��ب جرمي��ة أو يق��رف 
إمثا؛ فيالحقه ضمره بالتأنيب؛ فيحاول جهده 
تناسي األمر حتى ال يصاب بوخز الضمر يف ما 
بينه وبن نفسه؛ فكيف إذا جيء به على رؤوس 
األش��هاد، وص��ورت ل��ه أفعال��ه؟! أيُّ خ��زي يلح��ق 

اجملرم��ن يف ذل��ك الي��وم، أم أيُّ عار عظيم؟ !
وقال��وا ع��ن ص��دور الن��اس: نش��ورهم م��ن 
قبوره��م، وحركته��م باجت��اه حمكم��ة ال��رب، 
وقي��ل: ان��ه مس��توحى م��ن ص��دور اإلب��ل م��ن املاء، 
أم��ا األش��تات فان��ه يع��ي متفرق��ن، وأعظ��م م��ا 
يفرقه��م االمي��ان والكفر؛ فمن آمن اختذ س��بيال 
خمتلف��ا ع��ن الكف��ار، كم��ا ق��ال ربن��ا س��بحانه: 

ــون.. { )8(. ــذ يتفرق }يومئ
وق��ال بعضه��م: ب��ل معن��ى األش��تات: انه��م 
يص��درون م��ن مقابره��م وهي مبثوث��ة يف أحناء 
خمتلف��ة م��ن االرض، كم��ا انه��م خمتلف��ون 
يف املذاه��ب والنح��ل، ويبع��ث كل أم��ة منه��م 

بإمامه��م.

* احلساب الدقيق
 يبــدو مــن قولــه تعــاىل: }فمــن يعمــل 
مثــال ذرة خــرا يــره * ومــن يعمــل مثقــال 
ذرة رشا يــره{ أن األعــال الصغــرة تتجســد 

أيضــا؛ فــا هــو مثقــال الــذرة؟ 
وحده��ا  الكب��رة  االعم��ال  ليس��ت  نع��م؛   -
ال��ي تتجس��د ذل��ك الي��وم، ب��ل حت��ى أصغ��ر م��ا 
يتصوره االنسان من عمل؛ من وسوسة الصدر، 
حت��ى حمل��ة بص��ر، ونص��ف كلم��ة، ونفض��ة م��ن 

حرك��ة؛ كله��ا مس��جلة.
وقال��وا ع��ن ال��ذرة: انه��ا النمل��ة، اوم��ا يلص��ق 
بالي��د م��ن ت��راب إذا وضعه��ا عل��ى االرض؛ ف��كل 
حبٍة ذرة، اوما يرى يف شعاع إذا دخ��ل من كوة 
صغ��رة، ونق��ل نص مأثور يق��ول: »الذرة ال زنة 

.)9( هلا« 
والي��وم؛ حي��ث ع��رف البش��ر ال��ذرة وع��رف 
انه��ا اصغ��ر مم��ا كان يتص��وره األقدم��ون، ف��أيُّ 
حساب دقيق ينتظرنا يومئذ؟ فما لنا نغفل عما 

ي��راد بنا؟!
تؤث��ر يف  وإذا كان��ت كل ذرة م��ن خ��ر 
مصرنا؛ فعلينا ان نزداد منها أنى استطعنا؛ وإذا 
كانت كل ذرة من ش��ر حُناَس��ب عليها؛ فعلينا 
ان نتح��ذر منها؛ولذل��ك ج��اء يف احلدي��ث املأث��ور 
عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله، أنه قال: »ما 
من أحد يوم القيامة إال ويلوم نفسه؛ فإن كان 
حمس��نا، فيقول: مل ال ازددت إحس��انا، وان كان 

غ��ر ذل��ك يق��ول: مل ال نزع��ت ع��ن املعاص��ي« )١0(.
بل��ى؛ واالنس��ان ي��زداد حس��رة ي��وم القيام��ة 
إذا رأى م��ن أعمال��ه الصاحل��ة مثق��ال ذرة ق��د 
عمل��ه لغ��ر اهلل كم��ا الكف��ار واملنافق��ون، هك��ذا 
نق��رأ يف ن����ص مأث������ور ع��ن االم��ام الباق��ر، علي��ه 
الس��الم، يف تفس��ر قول��ه: }فمــن يعمــل مثقال 
ذرة خــرا يــره{ ق��ال: »ان كان م��ن أه��ل الن��ار 
وق��د كان عم��ل يف الدني��ا مثق��ال ذرة خ��را، 
ي��ره ي��وم القيام��ة حس��رة أن��ه كان عمل��ه لغ��ر 
اهلل« وم��ن يعم��ل مثق��ال ذرة ش��را، ي��ره« يق��ول: 
»ان كان م��ن أه��ل اجلن��ة رأى ذل��ك الش��ر ي��وم 

القيام��ة ث��م غف��ر ل��ه« )١١(.
وج��اء يف حدي��ث آخ��ر ع��ن االم��ام الص��ادق، 
عليه السالم، أنه قال: »قال رسول اهلل، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه: ان العبد ليحبس عن ذنب من ذنوبه 
مائ��ة ع��ام، وإن��ه لينظ��ر اىل أزواج��ه يف اجلن��ة 

يتنعم��ن« )١٢(.

* صغائر تنتهي إىل الكبائر 
 كيــف نجعــل هــذه اآليــة املباركــة ماثلــة 
ــا  ــوب؛ كبره ــن الذن ــا ع ــا لردعن ــا دائ أمامن

وصغرهــا؟
- اذا وع��ى االنس��ان ه��ذه اآلي��ة م��ن الق��رآن 
كفته وعظا وزكاة وطهرا؛ ألنه سوف يقيس 
صغ��رة  كل  وأعمال��ه  وأقوال��ه  أف��كاره  م��ن 
وكب��رة، وَم��ن َضَب��َط صغائ��ره، هان��ت علي��ه 

الكبائ��ر. 
م��ن  بسلس��لة  تب��دأ  الكبائ��ر  أوليس��ت 
الصغائر؟ أرأيت الذي يزني؛ ال يرتكب الفاحشة 
إال بع��د ان يوس��وس ل��ه الش��يطان بفك��رة الزن��ا؛ 
فإذا مل يردع نفسه عنها، فتش عن زانية وسعى 
اليه��ا، ث��م نظ��ر اليها، ثم حتدث معها، ثم المس 

وزن��ى. إنها خط��وات متدرجة؛ كل واحدة أنكى 
م��ن س��ابقتها، وه��ي صغائ��ر تنته��ي اىل كب��رة، 

أوتصب��ح مبجموعه��ا كب��رة؛ ألي��س كذل��ك؟
اآلي��ة  ه��ذه  مس��عود  اب��ن  رأى  هن��ا؛  م��ن 
أحك��م آي��ة يف الق��رآن.وروى املطل��ب ب��ن خط��ب 
أن إعرابي��ا مس��ع الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
يقرؤه��ا، فق��ال: ي��ا رس��ول اهلل؛ أمثقال ذرة؟ قال: 
»نع��م«. فق��ال اإلعراب��ي: واس��وأتاه م��رارا، ث��م قام 
وه��و يقوهل��ا؛ فق��ال الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،: 

»لق��د دخ��ل قل��ب اإلعراب��ي االمي��ان« )١3(.
وروي أن رج��ال ج��اء اىل الن��يب، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، فقال: علمي مما علمك اهلل؛ فدفعه 
اىل رج��ل يعلم��ه، فعلم��ه »إذا زلزل��ت - حت��ى 
إذا بل��غ - فم��ن يعم��ل مثق��ال ذرة خ��را ي��ره * 
وم��ن يعم��ل مثق��ال ذرة ش��را ي��ره  ق��ال: حس��يب؛ 
فُأخ��ر الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، : دع��وه فإن��ه 

ق��د فق��ه«)١٤(.
----------------
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هلــي  اآلخــرة  }وإن  تعــاىل:  وقولــه   .» »حــيَّ
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  أول أخبار األرض هو أن الساعة قد قامت، 
وأهمها شهادتها على أفعال الناس فوق ظهرها  



* إعداد / قاسم مظلوم
عندمــا خلــق اهلل، عــّز وجــل، االنســان، رســم لــه خارطــة 
اساســًا يرتكــز عليهــا، ولكــي تكــون لــه منهجــًا دقيقــًا ال تشــوبه 
شــائبة، فهــو تعــاىل عرفنــا عــى هــذا الدســتور العظيــم، أال وهــو 
القــرآن الكريــم، حتــى نتخــذه منهجــًا صحيحــًا يف احليــاة، فــا 
نقــع يف اخلطــأ واالنحــراف، فــاذا طبقنــا تعاليــم هــذا الدســتور 
ــن  ــا م ــان، وينقذن ــر األم ــا اىل ب ــيأخذ بأيدين ــه س ــم، فان العظي
ــد  ــاة. وق ــا يف احلي ــى اختافه ــدائد، ع ــات والش ــام االزم ظ
ــأن  ــه ب ــر ايام ــام، يف أواخ ــه الس ــن، علي ــر املؤمن ــا أم أوصان

ــم«.  ــه غرك ــل ب ــبقنكم بالعم ــرآن، ال يس »اهلل.. اهلل يف الق
هــذا يبــدو واضحــًا للجميــع، بيــد أن الســؤال يبقــى دائــًا؛ 
مــا هــي الطريقــة الصحيحــة التــي نصــل فيهــا اىل جوهــر القــرآن 
الكريــم، ونســتقي مــن ينبوعــه الثــر، ومــا هــي احلكــم والســنن 

والقوانــن التــي بينهــا ربنــا يف كتابــه املجيــد؟
أوال: االلتــزام بأصــول التدّبــر، كفيــل بكشــف حقائــق 

ــرّس للذكــر،  ــد ُي ــر. فالقــرآن ق ــا يناســب كل متدب القــرآن، ب
آياتــه.  وأحكــم  وفّصلــه  بّينــه  تعــاىل  اهلل  أن  بمعنــى 

وتســتطيع أنــت، كــا يســتطيع كل قــارئ عــريب، حميــط 
ــتوعب  ــة أن يس ــة العربي ــه اللغ ــول وفق ــم بأص و ُمل

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــدرًا م ق
أالّ  عليــك  اآليــات،  تدّبــرت  إذا  ثانيــًا: 

ــا ال  ــا م ــك، أو حتّمله ــوى نفس ــع ه ــل م تسرس
حتتمــل. ومــن املحظــور املؤكــد أن تفــرس القــرآن 
ــن  ــد روي ع ــاب، فق ــن الكت ــب ع ــك الغري برأي

ــه  ــلم، إن ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل، ص رس
قــال: »مــن فــرّس القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى اهلل 

ــذب«. الك
فــا حتّمل القــرآن أفــكارًا مســبقة، وعليــك بالتجرد 

ــرآن ال  ــدة الق ــة، إذ ان مائ ــب الفكري ــن الرواس ــًا م كلي
يأتيهــا إال الطاهــر النظيــف مــن األدران الفكريــة، واملتجرد 

عــن الثقافــات الدخيلــة والغريبــة.
ــّص  ــك ن ــح ل ــم يتض ــوض فل ــك الغم ــًا: إذا صادف ثالث

ــن  ــر م ــل الذك ــودة إىل أه ــأيّن والع ــم أن الت ــا، فاعل ــرآين م ق
الواجبــات، فهــم أولئــك الذيــن اســتوعبوا القــرآن وتذكــروا 

ــه  ــم اهلل بقول ــن اختصه ــم الذي ــه، وه ــن آيات ــتفادوا م ــه واس ب
العزيــز: }يِف ُبُيــوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفــَع َوُيْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه ُيَســبُِّح 
ــاَرٌة َوال َبْيــٌع  َلــُه فِيَهــا بِاْلُغــُدوِّ َواآلَصــاِل * ِرَجــاٌل ال ُتْلِهيِهــْم جِتَ
اُفــوَن َيْومــًا َتَتَقلَُّب  َكاِة خَيَ ــاِة َوإِيَتــاِء الــزَّ َعــْن ِذْكــِر اهللَِّ َوإَِقــاِم الصَّ

فِيــِه اْلُقُلــوُب َواألَْبَصــاُر{ )ســورة النــور/ آيــة 36-37(، وهــم 
حممــد وأهــل بيتــه املعصومــون، عليهــم الصــاة والســام، ومــن 
يســر عــى نجهــم القويــم ويســتوعب القــرآن الكريــم، ومل يكن 
مــن أهــل اهلــوى أو ممــن ينغمــس يف االمــور املاديــة - الدنيويــة، 
وينشــغل عــن ذكــر اهلل وعــن معرفتــه، ومعرفــة أحكامــه، إنــم 
ــه  ــا نفس ــم، فيدعون ــرآن الكري ــم يف الق ــن ورد ذكره ــم الذي ه
ــي  ــاالً ُنوِح ــَك إاِلَّ ِرَج ــْن َقْبِل ــْلنَا ِم ــا َأْرَس ــه: }َوَم ــم بقول إليه
ــورة  ــوَن{ )س ــْم ال َتْعَلُم ــِر إِْن ُكنُْت ْك ــَل الذِّ ــَأُلوا َأْه ــْم َفاْس إَِلْيِه
ــن  ــوا مم ــم ومل تكون ــم إىل العل ــة43( أي إذا افتقرت ــل /آي النح
ــرآن  ــل إىل الق ــوا التوص ــه، فحاول ــول بعقل ــار املجه ــم غ يقتح
ــر واألفــكار الصحيحــة  بأهــل القــرآن، الذيــن يملكــون البصائ
املبينــن للنــاس ثقافــة الرســالة واحلــال واحلــرام. إذن؛ ال يمكن 
ــو  ــاب اهلل وه ــّن لكت ــن املب ــتغناء ع ــوال االس ــن االح ــال م بح
ــًا   ــم، تبع ــوات اهلل عليه ــت، صل ــل البي ــم أه ــرم، ث ــي األك النب
ملــا اختصهــم اهلل بــه مــن العلــم واحلكمــة، وأنــزل فيهــم ثنــاءه 
املجيــد كــا أنــزل يف معاندهيــم تنديــده واســتنكاره، حيــث قــال 
ــًا  ــِل َســاِجدًا َوَقاِئ ْي ــاَء اللَّ ــٌت آَن ــْن ُهــَو َقانِ جــّل اســمه: }َأمَّ
ــَتِوي  ــْل َيْس ــْل َه ــِه ُق ــَة َربِّ ــو َرْحَ ــَرَة َوَيْرُج ــَذُر اآلِخ َيْ
ــُر ُأْوُلــوا  ــَا َيَتَذكَّ ِذيــَن ال َيْعَلُمــوَن إِنَّ ِذيــَن َيْعَلُمــوَن َوالَّ الَّ

األَْلَبــاِب{ )ســورة الزمــر/ آيــة9(.
فالقــرآن الكريــم، هــو اإلعجــاز العاملــي، 
ــر  ــذ التفس ــه، ونأخ ــوع الي ــا الرج ــب علين وجي
ــام،  ــم الس ــت، عليه ــل البي ــن اه ــح م الصحي
ــم، ولــذا ثبــت اىل هــذا  ــى نجه ــل ع ونعم
والســنن  والعلــوم  االحــكام  أن  اليــوم، 
ــح،  ــكل الصحي ــل بالش ــن تتحّص ــن، ل والقوان
إال مــن اهــل البيــت، عليهــم الســام، وقــد شــهد 
هلــم الصديــق والعــدو، يف هــذه اخلاصيــة اإلهليــة، وقد 
ــا االعــام الربانيــون، الذيــن  اقتفــى خطاهــم، علاؤن
يتحملــون مســؤولية النيابــة عــن االمــام احلجــة املنتظر، 
ــع  ــا ان نتب ــن علين ــا يتع ــه، مم ــه، يف غيبت ــل اهلل فرج عج
ــتعداد اىل  ــة االس ــى أهب ــون ع ــة ونك ــات الديني املرجعي
ــرآن  ــن الق ــًا م ــيدة منطلق ــة الرش ــدره املرجعي ــر تص أي أم
ــام،  ــم الس ــت، عليه ــل البي ــج اه ــة ومنه ــنة الريف والس
الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه. وهــو 

ــم. ــرآن الكري ــج الق ــه منه نفس
-------------------

* مقتبــس مــن كتــاب »يف رحــاب القــرآن« لســامحة 
املرجــع املــدريس
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  لو تكاسل 
ابناء جمتمع ما 

عن إعانة بعضهم 
البعض، او راح 
ابناءه يعينون 

بعضهم البعض 
على الفحشاء 

واملنكر، سار ذلك 
املجتمع 

نحو الهاوية 
والهالك  

الس��ماء  بصائ��ر  صاغ��ت  لق��د 
ش��خصية االنس��������ان، أروع صياغ�������ة 
وبنته��ا افض��ل بن��اء، فل��م ت��دع جانبًا من 
جوانبها اال واش��بعته بتوصيات واحكام 
واداب، وذل��ك للوص��ول باالنس��ان اىل 
اراد اهلل س��بحانه وتع��اىل؛ م��ن  حي��ث 
الكرام��ة والع��زة والس��عادة يف الداري��ن.
ومل��ا كان االنس��ان خيتل��ف ع��ن 
س��ائر األحي��اء يف طبيعت��ه االجتماعية 
الش�������ريعة  تتغاف��ل  مل  واملدني������������ة، 
االس��المية ه��ذا اجلان��ب - كما حصل 
عن��د س��ائر النظري��ات واالدي��ان ال��ي 
االهتم��ام  كل  أولت��ه  ب��ل  حّرف��ت- 
 - االنس��ان  ع��ن  احلدي��ث  ي��كاد  حت��ى 
الف��رد، يس��اوي احلدي��ث ع��ن االنس��ان 
- اجملتم��ع، وذل��ك ألن االس��الم ج��اء 
ببصائ��ر تص��وغ االنس��ان يف اجملتم��ع، 
اجملتم��ع  مس��ار  تصح��ح  وبالتال��ي 
وتق��ّوم مس��رته م��ن اج��ل النه��وض به، 

بواقع��ه.  واالرتق��اء 
اج��ل ذل��ك جن��د خطاب��ات  وم��ن 
الق��رآن الك�������ريم ختاط��ب الن�������اس او 

املؤمن��ن بأمجعه��م.
الكري��م  الق�������رآن  جع��ل  وق�������د 

قواع��د أساس��ًا لبن��اء اجملتم��ع االميان��ي 
الناه��ض والفاع��ل، ه��ي »التع��اون«  و 
»التش��اور«  و«التواص��ي« و »االحس��ان« 
وه��ي يف الواق��ع ص��الت املس��لم بأخي��ه 
املس��لم، وق��د حتدثن��ا يف اع��داد س��ابقة 
ع��ن »اإلحس��ان« ومكانت��ه يف اجملتم��ع، 
ق��ادم  يف  التع��اون   ع��ن  وس��نتحدث 
س��ائر  ع��ن  احلدي��ث  ون��دع  الس��طور، 
الركائ��ز لق��ادم االع��داد ان ش��اء اهلل.

* وجوب التعاون
ِذيَن  ــا الَّ َ ق��ال اهلل س��بحانه: }َيا َأهيُّ
ــْهَر  ــوا َشــَعاِئَر اهللَِّ َوال الشَّ آَمنـُـوا ال حُتِلُّ
ــَد َوال  ــْدَي َوال اْلَقاِئ ــَراَم َوال اهْلَ احْلَ
ــًا  ــوَن َفْض ــَراَم َيْبَتُغ ــَت احْلَ ــَن اْلَبْي آمِّ
ِــْم َوِرْضَوانــًا َوإَِذا َحَلْلُتــْم  ِمــْن َرهبِّ
ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن َقــْوٍم  َفاْصَطــاُدوا َوال جَيْ
وُكــْم َعــْن امْلَْســِجِد احْلَــَراِم  َأْن َصدُّ
اْلــرِبِّ  َعــَى  َوَتَعاَوُنــوا  َتْعَتــُدوا  َأْن 
ــِم  ــَى اإِلْث ــوا َع ــَوى َوال َتَعاَوُن َوالتَّْق
ــِديُد  ــوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َش ُق ــْدَواِن َواتَّ َواْلُع

ــاِب{. )س��ورة املائ��دة /٢(     اْلِعَق
يف س��ياق احلدي��ث ع��ن احل��دود 
الصارم��ة للش��ريعة االس��المية ال��ي 

تبينه��ا ه��ذه اآلي��ة للمؤمن��ن، من عدم 
الته��اون بش��عائر اهلل واالش��هر احل��رم 
وع��دم الصي��د يف ح��ال االح��رام، وع��دم 
االجن��رار وراء االهواء يف االعتداء على 
املعتدي��ن، يأت��ي األم��ر بالتع��اون ب��ن 
املؤمن��ن من اجل بناء جمتمع ناهض، 

وذل��ك ع��ر تش��كيل التكت��ل االميان��ي.

* التكتل اإليامين 
ــرِبِّ َوالتَّْقــَوى  ــوا َعــَى اْل }َوَتَعاَوُن
َوال َتَعاَوُنــوا َعــَى اإِلْثِم َواْلُعــْدَواِن{.
ه������������نالك تك������������تالت عدواني��ة 
اهل��دف منه��ا ظل��م الن��اس واس��تغالهلم 
مث��ل، تكت��ل التج��ار احملتكري��ن ض��د 
املس��تهلكن، وتع��اون األنظمة اجلائرة 
ضد الش��عوب املس��تضعفة، وه��ذه لعنة 

سوداء. 
يف املقاب��ل هن��اك تكت��الت ته��دف 

إش��اعة اخل��ر، وتطبي��ق النظ��ام. 
ال��ر،  فه��ي  اخل��ر،  إش��اعة  أم��ا 
حس��اب  عل��ى  تس��عد  أن  ال��ر  ولي��س 
غ��رك، ب��ل أن تس��عد ويس��عد اجلمي��ع 

مع��ك.
فه�������و  وتطبيق��ه  النظ��ام  وأم�������ا 

»التعاون« والبحث عن فرص التقدم
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التق��وى إذ ه��و احل��ذر م��ن اهلل، واتق��اء 
بالئه، وهو ال يكون إال بتطبيق نظامه 
ال��ذي أوح��ى ب��ه إىل رس��له، ومراع��اة 
الطبيع��ة،  يف  أركزه��ا  ال��ي  س��ننه 
وبتعبر آخر جيب أن يكون اهلدف من 
التع��اون إش��اعة اخل��ر ومقاومة الش��ر 

أن��ى كان مصدرهم��ا.
ال��ر  مقاب��ل  يف  الق��رآن  ويض��ع 
اإلث��م، ويف مقاب��ل التق��وى، الع��دوان. 
فاإلثم هو احلصول على أموال الناس 
باخلديع��ة، متمثل��ة بالغ��ش والس��رقة 
الس��لطات  م��ع  والتع��اون  واالحت��كار 
بينم��ا  ال��كاذب،  واحلل��ف  اجلائ��رة 
الع��دوان، ه��و االس��تيالء عل��ى حق��وق 

الن��اس بالق��وة، وب��ال أي غط��اء.
َشــِديُد  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقــوا  }َواتَّ

 . ِب { ْلِعَقــا ا
أن  الش��ديد  عقاب��ه  أن��واع  وم��ن 
ويش��عل  بعض��ًا،  بعضك��م  يض��رب 
بعضك��م ن��ار ح��رب بع��ض عل��ى بع��ض 
فيحرق اجلميع. أو إنكم بتحالفاتكم 
بعض��ًا،  بعضك��م  خيش��ى  العدواني��ة 
فيتوج��ه اجلمي��ع إىل صناع��ة الس��الح 
وخيص��ص االم��وال الطائل��ة للتصنيع 
الدم��ار،  وس��ائل  وانت��اج  العس��كري 
فتمت��ص ميزاني��ات التس��لح ثرواتك��م 
والرف��اه،  الس��عادة  ج��ذور  وحت��رق 
فتصبح��ون عل��ى م��ا فعلت��م نادم��ن.

أولي��س ه��ذا بع��ض م��ا يعي��ش فيه 
الع��امل؟! أف��ال يرجع��ون إىل ه��دى اهلل؟! 

وإىل مت��ى؟! )١(
يتق��دم  ان  الس��هل  م��ن  لي��س 
اجملتم��ع اىل حي��ث يصب��و الي��ه، مل��ا يف 
طري��ق التق��دم م��ن عقب��ات طبيعي��ة 
واخ��رى بش��رية، وخر وس��يلة لتجاوز 
العقبات، التعاون بن ابنائه، ليكون هّم 
اجلمي��ع واح��داً ويتكاتف��وا م��ع بعضه��م 
البع��ض للوص��ول اىل اهل��دف املنش��ود، 
وكلم��ا زاد تع��اون ابن��اء جمتم��ٍع م��ن 
وال��ر  اخل��ر  جم��ال  يف  اجملتمع��ات 
املس��تضعفن  واعان��ة  اآلخري��ن  اىل 
م��ن  والعاج��زة  والطبق��ات احملروم��ة 
يس��ر  اجملتم��ع  ذل��ك  كان  الن��اس، 
حنو الس��عادة واخلر، بل وكان س��ره 
اس��رع، فتع��اون مئ��ة ش��خص عل��ى بناء 
مدرسة او تعبيد شارع يعجل يف اجناز 
املش��روع عم��ا ل��و كان البن��اة عش��رة او 

اق��ل، وهك��ذا.. 

ابن��اء  تكاس��ل  ل��و  املقاب��ل،  ويف 
جمتمع ما عن إعانة بعضهم البعض، 
او راح ابن��اؤه يعين��ون بعضه��م البع��ض 
بين��ا  واملنك��ر - كم��ا  الفحش��اء  عل��ى 
حن��و  اجملتم��ع  ذل��ك  س��ار  معناهم��ا- 
اهلاوي��ة واهل��الك، ويك��ون مثله��م مث��ل 
جمموع��ة م��ن ركاب س��فينة، يع��ن 
بعضه��م البع��ض عل��ى خرقه��ا واحداث 
الثغ��رات فيه��ا، فق��د ق��ال رس��ول اهلل، 
َيــَزاُل  }اَل  وال��ه:  علي��ه  اهلل  صل��ى 
ــُروِف  ــُروا بِامْلَْع ــا َأَم ــْرٍ َم ــاُس بَِخ النَّ
ــَى   ــوا َع ــِر َو َتَعاَوُن ــِن امْلُنَْك ــْوا َع َو َنَ
ــإَِذا مَلْ َيْفَعُلــوا َذلِــَك  ــرِبِّ َو التَّْقــوى  َف اْل
ُســلَِّط  َو  َكاُت  اْلــرَبَ ِمنُْهــُم  ُنِزَعــْت 
ــْم  ــْن هَلُ ــٍض َو مَلْ َيُك ــَى َبْع ــْم َع َبْعُضُه
ــَاِء{ )٢(. َنــارِصٌ يِف اأْلَْرِض َو اَل يِف السَّ

البي��ت، عليه��م  اه��ل  وق��د فّص��ل 
الس��الم، احلدي��ث عن ض��رورة التعاون 
ح��دوده،  وع��ن  الدي��ن،  م��ن  ومكانت��ه 
فع��ن ام��ر املؤمنن علي بن ابي طالب، 
عليه السالم، قال: »التََّعاُوُن َعَلى ِإَقاَمِة 
��قِّ َأَماَن��ٌة َو ِدَياَن��ة« )3(، وق��ال ايض��ًا:  احْلَ
ُن��وِب اْلِعَظ��اِم ِإَغاَث��ُة  ��اَراِت الذُّ »ِم��ْن َكفَّ

امْلَْلُه��وِف«)٤(. 
ي��ؤدي  اخل��ر  عل��ى  فبالتع��اون 
التزام��ه  ويضم��ن  امانت��ه  االنس��ان 
بدينه، كما انه يكّفر بذلك عن ذنوبه 

العظيم��ة.
الص��ادق، علي��ه  اهلل  ابوعب��د  ق��ال 
الس��الم، إلس��حاق بن عمار: »َأْحِس��ْن َيا 
ِإْس��َحاُق ِإىَل َأْوِلَياِئ��ي َم��ا اْس��َتَطْعَت َفَم��ا 
َأْحَس��َن ُمْؤِم��ٌن ِإىَل ُمْؤِم��ٍن َو اَل َأَعاَنُه ِإالَّ 
َح َقْلَب��ُه«. م��ن  ��َش َوْج��َه ِإْبِلي��َس َو َق��رَّ مَخَ
هن��ا نع��رف أن ابلي��س حي��اول جاه��داً 
اح��داث ش��روخ يف اجملتم��ع االميان��ي 
ع��ر إش��اعة الظن��ون الس��يئة والق��اء 
الفرق��ة ب��ن املؤمن��ن، ع��ر حتري��ك 
اوليائ��ه، ولك��ن احس��ان املؤم��ن ألخي��ه و 
اعانته على ش��ؤونه اخلاصة او العامة، 
حيب��ط خمطط��ات ابلي��س الرامية اىل 
تفرق��ة االمة، بل يق��وي اواصر االخّوة 

واحملب��ة ب��ن املؤمن��ن.

* آثار التعاون متتد اىل اآلخرة
ــَتجيُب  ق��ال اهلل س��بحانه: }َو َيْس
ــاِت  احِل ــوا الصَّ ــوا َو َعِمُل ــَن آَمنُ ذي الَّ
ــُروَن  ــِه َو اْلكافِ ــْن َفْضِل ــْم ِم َو َيزيُدُه
هَلـُـْم َعذاٌب َشــديد{. )س��ورة الش��ورى 

)٢٦/

* ترى ماذا يستجيب هلم؟ 
يظه��ر م��ن الس��ياق ب��أن املؤمن��ن 
بوالي��ة اهلل، واملس��لمن إلمام��ة احل��ق، 
يتعرض��ون لضغ��وط هائل��ة يف احلي��اة، 
و س��ينهار بعضهم امام تلك الضغوط، 
ف��إذا انه��اروا ث��م تاب��وا قب��ل اهلل التوب��ة 
منه��م، وعف��ا ع��ن س��يئاتهم، وإذا طلب��وا 
م��ن ربه��م النص��ر انتص��ر هل��م، وزادهم 

م��ن فضله. 
هل��ذه  االوس��ع  املصادي��ق  وم��ن 
اآلي��ة، م�������ا يبين��ه مساح�������ة املرج��ع 
أن  »إال  يق��ول:  تفس��ره،  يف  املدرس��ي 
املؤمن��ن،  دع��وات  كل  َتَس��ع  اآلي��ة 
وبال��ذات ح��ن تكون لبعضه��م البعض، 
وق��د وردت رواي��ة بذل��ك حي��ث فس��رت 
اآلية بالشفاعة يف ما بن املؤمنن، وال 
ريب أن دعاء املؤمنن لبعضهم نوع من 
الش��فاعة، ب��ل ه��و الش��فاعة. فق��د روي 
ع��ن اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس��الم قال: 
»ق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
يف قول��ه: }َوَيِزيُدُهــْم ِمــْن َفْضِلــِه..{، 
��ْن  النَّ��اُر مِمَّ َل��ُه  َوَجَب��ْت  ��َفاَعَة ملَ��ْن  الشَّ
زن��ا  ْنَي��ا«)5(. وحيفِّ َأْحَس��َن ِإَلْيِه��ْم يِف الدُّ
ه��ذا التفس��ر عل��ى املزي��د م��ن التع��اون 
ب��ن بعضن��ا البع��ض، ألن آث��ار التع��اون 
متت��د م��ن الدني��ا حت��ى اآلخ��رة، ولع��ل 
الواح��د من��ا ق��د اس��تحق الن��ار بعمل��ه 
إال أن ربن��ا يغف��ر ل��ه بدع��اء إخوان��ه. أما 
أولئ��ك الذي��ن مل يس��تجيبوا لن��داء اهلل 
ودع��وة احل��ق فلي��س ال يس��تجيب اهلل 
دعاءه��م فحس��ب، وإمن��ا ه��م يعرض��ون 
وعذاب��ه  اهلل  لعق��اب  أيض��ا  أنفس��هم 
األلي��م }َواْلَكافِــُروَن هَلُــْم َعــَذاٌب 

َشــِديٌد{. )٦(
وهك��ذا؛ ال تقتص��ر آث��ار التع��اون 
ونتائج��ه عل��ى التق��دم الدني��وي، ب��ل 

تش��مل الفوائ��د األخروي��ة أيض��ًا.
----------------
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  هنالك 
تكتالت عدوانية 

الهدف منها 
ظلم الناس 

واستغاللهم 
مثل، تكتل التجار 

احملتكرين ضد 
املستهلكني، 

وتعاون األنظمة 
اجلائرة ضد 

الشعوب 
املستضعفة. 

يف املقابل 
هناك تكتالت 

تهدف إشاعة 
اخلري، وتطبيق 

النظام  
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  من أجل 
ترسيخ خمطط 

إضعاف النص 
القرآين فقد جهد 

التيار السلطوي 
يف إبعاد أهل 
البيت، عليهم 

السالم، عن كل 
نشاط يتعلق 
بجمع القرآن 

وحفظه وتوحيد 
قراءاته  

* د. عيل الفحام 
الق��راءات القرآني��ة حقيق��ة قائمة 
الب��د للباح��ث أن يقف عنده��ا ويناقش 
أهميته��ا العقدي��ة ونش��أتها واملراح��ل 
التارخيي��ة لتطوره��ا واخت��الف أق��وال 
مم��ا  بش��أنها،  واحملقق��ن  الباحث��ن 
يس��اعد يف تفكي��ك النس��يج العقائ��دي 
الذي اضطرت إليه مدرس��ة املخالفن 
بع��د  القرآني��ة  املرجعي��ة  لتوحي��د 
بكث��رة  القرآن��ي  الن��ّص  تص��دع  أن 
اخل��الف  وتصاع��د  االختالف��ات 
االجته��ادي ب��ن الق��راء وعلم��اء الفق��ه 
ه��ذه  توظي��ف  ميك��ن  كم��ا  واللغ��ة، 
الدراسة يف الكشف عن املخطط الذي 
س��عى م��ن خالل��ه أئم��ة الكف��ر وأش��ياع 
الضالل��ة إىل إضع��اف الن��ص القرآن��ي 
حبج��ة  الس��ّنة  طم��س  مرحل��ة  بع��د 

»حس��بنا كت��اب اهلل«. 

* النشأة والتطور التارخيي
مل يك��ن ج��دل الق��راءات موج��وداً 
يف عه��د رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
ملش��روع  املنظري��ن  أن  رغ��م  وآل��ه، 
الق��راءات حاول��وا - إب��ان تس��لطهم على 
خالف��ة املس��لمن - أن خيتلق��وا روايات 
توح��ي بش��يء م��ن ذل��ك، م��ن خ��الل 
افرائه��م متاه��ة »األح��رف الس��بعة«، 
وق��د روي حدي��ث »األح��رف الس��بعة« 
ع��ن عم��ر و أب��ي هري��رة و عم��رو ب��ن 
الع��اص ومس��رة ب��ن جندب وأب��ي بكرة 
الثقف��ي وكل ه��ؤالء م��ن املنحرف��ن 
ع��ن نه��ج أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، 
وم��ن املتيق��ن أنه��م اضطلع��وا مبهم��ة 
لتمري��ر  النظري��ة  هل��ذه  الروي��ج 

خمط��ط إضع��اف الن��ّص القرآن��ي.
خمط��ط  ترس��يخ  أج��ل  وم��ن 
فق��د جه��د  القرآن��ي  الن��ص  إضع��اف 

التي��ار الس��لطوي يف إبع��اد أه��ل البي��ت، 
نش��اط  كل  ع��ن  الس��الم،  عليه��م 
يتعل��ق جبمع القرآن وحفظه وتوحيد 
قراءاته، وقد اختذ هذا اإلقصاء أشكااًل 

متع��ددة منه��ا : 
١- رف��ض الس��لطة للق��رآن ال��ذي 
مجع��ه أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، 
بعي��د وف��اة رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، إذ آىل عل��ى نفس��ه أن ال يض��ع 
الكري��م  الق��رآن  جيم��ع  حت��ى  رداًء 
ويب��ن م��ا في��ه م��ن التفس��ر والتأوي��ل، 
وه��ذه احلقيق��ة ال ختت��ص بها املصادر 
الش��يعية فق��د روى م��ا يش��بهه اب��ن أبي 
 )١97/7( مصنف��ه  ق��ي  الك��ويف  ش��يبة 

بس��ند صحي��ح.
إن ع��دم اعتم��اد الصحاب��ة عل��ى 
مصح��ف أم��ر املؤمن��ن، عليه الس��الم، 
ي��دل بش��كل واضح أن الس��لطة رفضت 
تسلمه وحرمت األمة اإلسالمية منه، 

القراءات القرآنية في 
الضوء .. نظرة مقارنة
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ومم��ا يؤك��د ه��ذا الفه��م م��ا أورده اب��ن 
ج��زي الغرناط��ي الكل��يب - ت7٤١- يف 
إذ   )٤/١( التنزي��ل  عل��وم  يف  التس��هيل 
ق��ال: "مل��ا ت��ويف رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وس��لم، قع��د عل��ي ب��ن أب��ي طالب، 
رض��ي اهلل عن��ه، يف بيت��ه فجمع��ه عل��ى 
ترتي��ب نزوله ول��و وجد مصحفه لكان 

في��ه عل��م كب��ر ولكن��ه مل يوج��د".
٢- مت إقص��اء أم��ر املؤمن��ن، علي��ه 
السالم، من مهمة مجع القرآن األوىل 
ال��ي ق��ام بها اخلليفة أبو بكر مبش��ورة 

من عمر.
لبع��ض  اإلعالم��ي  التصدي��ر   -3
األمس��اء كمرجعي��ات فكري��ة للق��رآن 
الكري��م لصرف أنظ��ار الرأي العام عن 
أه��ل البي��ت عليه��م الس��الم، وم��ن ذل��ك 
م��ا رواه البخ��اري )١03/٦( »ع��ن قت��ادة 
ق��ال : س��ألت أن��س ب��ن مال��ك، رض��ي 
اهلل عن��ه، م��ن مج��ع الق��رآن عل��ى عه��د 
ق��ال:  الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، 
»أربع��ة كله��م م��ن األنص��ار، أب��ي ب��ن 
كع��ب ومع��اذ ب��ن جب��ل وزيد ب��ن ثابت 
وأب��و زي��د«. وق��د اع��رف اب��ن حج��ر يف 
فت��ح الب��اري )٤8/٦( أن أنس إمنا خص 
ه��ؤالء األربع��ة بالذك��ر »لش��دة تعلقه 

به��م دون غره��م« !
»الروباغن��دا«  ه��ذه  س��ياق  ويف 
التضليلي��ة كان عم��ر يق��ول« »أقرؤن��ا 
أب��ي )ب��ن كع��ب(«، أما ابن��ه عبد اهلل بن 
عم��ر ف��كان يقول: مسع��ت النيب، صلى 
اهلل علي��ه وس��لم، يق��ول: »خ��ذوا الق��رآن 
م��ن أربع��ة: م��ن عب��د اهلل ب��ن مس��عود 
 - كع��ب«.  ب��ن  وأب��ي  ومع��اذ  وس��امل 

.-١03-١0٢/٦ البخ��اري  راج��ع: 
املؤمن��ن،  أم��ر  إقص��اء  مت   -٤
علي��ه الس��الم، م��ن اللجن��ة الرباعي��ة 
ال��ي ش��كلها عثم��ان ب��ن عف��ان لتوحي��د 
س��عيد  برئاس��ة  وكان��ت  املصاح��ف 
م��ن  كل  وعضوي��ة  الع��اص  اب��ن 
زي��د ب��ن ثاب��ت وعب��د اهلل ب��ن الزب��ر 
وعب��د الرمح��ن ب��ن احل��ارث ب��ن هش��ام 
أمس��اء  الرواي��ات  بع��ض  وذك��رت 
اإلقص��اء  ه��ذا  أث��ار  وق��د   !! أخ��رى 
املص��ري  الكات��ب  حفيظ��ة  »املتعم��د« 
»الس��ّي« الكب��ر حممود أب��و رية فكتب 
تعليق��ًا رائع��ًا بعن��وان »غريب��ة توج��ب 
احل��رة« يف كتابه »أضواء على الس��نة 
احملمدي��ة« ص٢٤9 إذ ق��ال في��ه : »م��ن 

أغ��رب األم��ور، ومم��ا يدع��و إىل احل��رة 
أنهم مل يذكروا اس��م علي »رضي اهلل 
عن��ه« فيم��ن عه��د إليهم جبم��ع القرآن 
وكتابت��ه، ال يف عه��د أب��ي بك��ر وال يف 
عه��د عثم��ان ! ويذك��رون غ��ره مم��ن 
ه��م أق��ل منه درج��ة يف العل��م والفقه »!

* مصحــف عــثامن ينسف 
األحرف السبعة

الق��وم يف معن��ى  آراء   اضطرب��ت 
الباح��ث  إن  حت��ى  الس��بعة  األح��رف 
برؤي��ة  اخل��روج  ع��ن  عاج��زاً  ليبق��ى 
هل��ذه  معقول��ة  مقارب��ة  أو  واح��دة 
الكب��ر  االخت��الف  وه��ذا  النظري��ة، 
»أرجع��ه الس��يوطي إىل أربع��ن ق��واًل«، 
وذك��روا يف مجل��ة احِلَك��م من تش��ريع 
األح��رف الس��بعة أنه��ا »للتخفي��ف ع��ن 
هذه األمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين 
عليها«، وإذا بهذا »التخفيف« و»اليسر« 
و»التهوي��ن« ينقل��ب - يف زم��ن عثمان - 
إىل تناح��ر وتهدي��د لألم��ة بالس��قوط 
اليه��ود  س��قط  كم��ا  الفتن��ة  يف 
والنص��ارى! وهل��ذا فق��د مج��ع عثم��ان 
الن��اس عل��ى مصح��ف واح��د، وال أق��ول 
عل��ى حرف واحد ألن املدرس��ة الس��نية 
إىل ه��ذا الي��وم خمتلف��ة يف م��ا بينه��ا، 
ه��ل أن مصح��ف عثم��ان ح��رف م��ن 
األحرف الس��بعة؟ أم إنه اس��توعب هذه 
األح��رف الس��بعة؟ يقول اب��ن تيمية يف 
جمموع الفتاوى )389/١3( وما بعدها: 
»الذي عليه مجهور العلماء من السلف 
واألئم��ة.. أن مصح��ف عثم��ان ه��و أحد 
د.حمم��د  أن  إال  الس��بعة«،  األح��رف 
حبش خيتلف معه يف كتابه »القراءات 
مجه��ور  »رأى  يق��ول:  إذ  املتوات��رة« 
املفس��رين أن األح��رف الس��بعة باقي��ة 
يف التنزي��ل وق��د اس��توعبتها املصاح��ف 
العثماني��ة، وم��ا ه��ي إال حتديد لوجهة 
القرآني��ة،  الكلم��ة  أداء  يف  االخت��الف 
وف��ق م��ا أذن ب��ه الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه 
وس��لم«، وبذل��ك فق��د ضاع��ت األح��رف 
السبعة بن »مجهور العلماء« و«مجهور 
املفس��رين« وب��ن حب��ش واب��ن تيمي��ة !!

ومم��ا يلف��ت أن أصح��اب نظري��ة 
أنه��ا  ادع��وا  الذي��ن  الق��راءات  توات��ر 
»توقيفي��ة« و »متلق��اة م��ن رس��ول اهلل«، 
اللغ��ة  علم��اء  كب��ار  آراء  اغفل��وا  ق��د 
والنح��و يف جمموع��ة م��ن القراءات مبا 

ال ي��دع جم��ااًل للش��ك أنه��م أس��قطوها 
م��ن االعتب��ار، وحن��ن نذك��ر هن��ا مثااًل 
فاألمثل��ة  وإال  لالس��تدالل،  واح��داً 
أنك��ره  فمم��ا  واحلص��ر،  الع��د  تف��وق 
تع��اىل:  لقول��ه  مح��زة  ق��راءة  النح��اة 
ــِذي َتَتَســاَءُلوَن بِــِه  ُقــوا اهللََّ الَّ }َواتَّ
َواألَْرَحــاَم{ )س��ورة النس��اء /٤(، حي��ث 
قرأه��ا باخلف��ض عطف��ًا عل��ى الضمر، 
يقول الرازي يف تفس��ره )١3٦/9(: »أما 
قراءة محزة فقد ذهب األكثرون من 
النحوين إىل أنها فاس��دة.. ويف تفسر 
)القرط��يب ٢/5( : وق��د تكل��م النحويون 
فق��ال  البصري��ون  فأم��ا  ذل��ك.  يف 
رؤس��اؤهم : ه��و حل��ن ال حت��ل الق��راءة 
ب��ه. وأم��ا الكوفي��ون فقال��وا: ه��و قبي��ح، 
ومل يزي��دوا عل��ى ه��ذا ومل يذك��روا 

عل��ة قبح��ه«. 
الثاني��ة يف مصح��ف  املش��كلة  إن 
عثم��ان، ه��و التفس��ر التق��ي لكيفي��ة 
والكلم��ات،  واآلي��ات  بالس��ور  ضبط��ه 
فق��د اعتم��د عل��ى ق��راءة زي��د ب��ن ثاب��ت 
ش��خصيات  وم��ن  األنص��اري،  وه��و 
الس��لطة وممن وقفوا يف اخلط املقابل 
خل��ط أه��ل البي��ت عليه��م الس��الم، وإذا 
أضفن��ا إىل ذل��ك اع��راف اب��ن تيمي��ة 
أن الصحاب��ة مل يكون��وا معصوم��ن يف 
حف��ظ الق��رآن وضبط��ه ينت��ج أن م��ن 
احملتمل جداً حصول أخطاء يف عملية 
ضب��ط الق��رآن الكري��م ال��ذي ق��ام به��ا 

عثم��ان ب��ن عف��ان.
ال نع��رف الي��وم عل��ى وج��ه الدق��ة 
»املصحف املرجع« الذي اعتمدته جلنة 
عثم��ان يف نس��خ مصح��ف عثم��ان أو 
م��ا ع��رف »باملصح��ف اإلم��ام«، فبع��ض 
الرواي��ات تش��ر إىل مصح��ف حفص��ة 
وانتق��ل  بك��ر  أب��ي  عن��د  كان  ال��ذي 
إىل عم��ر ث��م حلفص��ة، وه��و احتم��ال 
س��اقط ؛ فه��ل أتع��ب أب��و بك��ر الدول��ة 
بعملي��ة مج��ع الق��رآن لتك��ون النتيج��ة 
إخف��اءه عن��د حفص��ة ؟! ث��م إن مجل��ة 
ال��ي وردت ع��ن عم��ر  الق��راءات  م��ن 
غ��ر موج��ودة يف مصح��ف عثمان، ويف 
روايات أخرى أن عثمان أخذ املصحف 
م��ن عائش��ة وه��و - م��ع معارضت��ه مل��ا 
نفس��ها،  باالعتب��ارات  س��اقط   - س��بق 
غ��ر  وزي��ادات  ق��راءات  لعائش��ة  وألن 
موج��ودة يف مصح��ف عثم��ان، وهن��اك 
رأي آخ��ر تبن��اه الش��يخ عل��ي الكوران��ي 
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  أغلب الظن 
أن الصحابي 

»الشيعي« أبي بن 
كعب لعب دورًا 

مهمًا يف فرض 
القراءة الصحيحة 

على جلنة جمع 
القرآن، إذ تشري 
بعض اآلثار أنهم 
استعانوا به يف 

عملية نسخ 
املصاحف  



اضاءات تدبرية

  تدخلت 
السياسة يف 
انتشار قراءة 

حفص عن عاصم، 
إذ انتقل حفص بن 

سلمان الكويف 
األسدي من 

الكوفة إىل بغداد، 
وصار له شأن يف 

جمالس القراءة 
واحلديث، رغم 

ان قراءته مل تكن 
الوحيدة، حتى جاء 

زمن العثمانيني 
وهم من األحناف، 

فضاع صيتها 
وصارت 

هي القراءة 
الرسمية للدولة 

اإلسالمية  

وي��رى بع��ض الباحث��ن أن عثم��ان إمنا 
نس��خ مصحف��ه عل��ى مصح��ف عل��ي 
أمر املؤمنن عليه السالم مستداًل مبا 
ورد يف رسالة عثمان إىل األمصار من 
أن��ه ع��رض مصحفه عل��ى »األدم الذي 
فيه القرآن الذي كتب عن فم رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، ف��إذا القرآن 
غ��ض«. )تاري��خ املدينة 997/3(، ويكفي 
يف رد ه��ذا ال��رأي اع��راض عب��د اهلل بن 
مس��عود عل��ى مصح��ف عثم��ان وطعنه 
يف زي��د ب��ن ثاب��ت املش��رف عل��ى عملي��ة 
النس��خ، كم��ا إن بع��ض الق��راءات ال��ي 
أم��ر  ع��ن  واخلاص��ة  العام��ة  روته��ا 
البي��ت  وأه��ل  الس��الم  املؤمن��ن علي��ه 
مصح��ف  يف  مثب��ت  ه��و  م��ا  ختال��ف 
عثم��ان، منه��ا م��ا ورد يف قول��ه تع��اىل: 
ــوٍد{ )س��ورة الواقع��ة  ــٍح َمنُْض }َوَطْل
عليه��م  البي��ت،  أه��ل  قرأه��ا  إذ   ،)٢9/
الس��الم، }وطلــع منضــود{، فف��ي 
تفسر القمي )3٤8/٢(: »..وقرأ أبو عبد 
اهلل، علي��ه الس��الم، }وطلع منضود{، 
وأم��ا م��ا روت��ه العام��ة فق��د ذك��ر اب��ن 
عب��د ال��ر يف )التمهي��د ٢97/8(: »وأم��ا، 
}وطلــع منضــود{ فق��رأ ب��ه عل��ي ب��ن 
أب��ي طال��ب وجعف��ر ب��ن حمم��د، وروي 
ذل��ك ع��ن علي بن أبي طالب من وجوه 

صح��اح متوات��رة«.
ومما ال شك فيه تارخييًا أن عليًا، 
علي��ه الس��الم، وجمموع��ة م��ن ش��يعته 
كحذيف��ة ب��ن اليمان وأب��ي بن كعب 
مج��ع  عملي��ة  يف  حاضري��ن  كان��وا 
الق��رآن، وال نش��ك في��ه أيض��ًا أن مث��ة 
تنس��يقًا ج��رى بن أم��ر املؤمنن، عليه 
الس��الم، وحذيف��ة - احمل��رك األس��اس 
لعملي��ة توحي��د املصاح��ف-، كم��ا إن��ه 
م��ن املتيقن أيض��ًا أن اللجنة العثمانية 
مل تأخ��ذ ب��كل التوصي��ات واملالحظ��ات 
الي حاول علي، عليه السالم، وشيعته 
فرضه��ا عل��ى املصح��ف اإلم��ام فكان��ت 
النتيج��ة، االتف��اق عل��ى مصح��ف خ��اٍل 
ال��ي  القرآني��ة«  »غ��ر  الزي��ادات  م��ن 
تناق��ض األص��ول العقائدي��ة لإلس��الم، 
إال أن التفاصيل كانت حمط خالف 
تف��رض  أن  الس��لطة  واس��تطاعت 
بع��ض الق��راءات املخالف��ة ال��ي مل تك��ن 

لتتناق��ض م��ع أص��ول العقي��دة.
الصحاب��ي  أن  الظ��ن  وأغل��ب 
»الش��يعي« أب��ي ب��ن كع��ب لع��ب دوراً 

مهم��ًا يف ف��رض الق��راءة الصحيح��ة 
تش��ر  إذ  الق��رآن،  مج��ع  جلن��ة  عل��ى 
يف  ب��ه  اس��تعانوا  أنه��م  اآلث��ار  بع��ض 
عملي��ة نس��خ املصاح��ف )فت��ح الب��اري 
املص��ادر  بع��ض  أش��ارت  وق��د   ،)١7/9
يف  ُأب��ي  مبصح��ف  اس��تعانوا  أنه��م 
عملي��ة مج��ع الق��رآن )املصاح��ف ألب��ي 
ه��ذه  إىل  أضفن��ا  وإذا  ص33(،  داود 
القرائ��ن أن املعل��ى ب��ن خنيس روى عن 
الصادق، عليه السالم، قوله: »أما حنن 
فنق��رأ على قراءة أبي«، )الكايف ٦3٤/٢( 
نس��تطيع أن حنتم��ل أن مصح��ف أب��ي 
اب��ن كع��ب كان حاض��راً يف عملي��ة 
مج��ع وتوحي��د املصاح��ف مم��ا أضف��ى 
»البصم��ات الش��يعية« عل��ى مصح��ف 

عثم��ان. 

* أهــــل البيـــت، عليهم 
السالم، والقراءات

 مم��ا ال ش��ك في��ه أن أه��ل البي��ت 
عليهم السالم رفضوا نظرية »األحرف 
الس��بعة« وصرح��وا لش��يعتهم بنظري��ة 
الق��راءة الواح��دة. روى الش��يخ الكلي��ي 
يف )ال��كايف ٦30/٢(، بإس��ناد جلي��ل ع��ن 
الفضيل بن يس��ار قال : قلت ألبي عبد 
اهلل، علي��ه الس��الم: إن الن��اس يقول��ون: 
إن الق��رآن ن��زل عل��ى س��بعة أح��رف، 
فق��ال: »كذب��وا أع��داء اهلل، ولكن��ه ن��زل 
عل��ى ح��رف واح��د م��ن عن��د الواح��د«، 
ويف رواية: »ولكن االختالف جييء من 

قبل ال��رواة«.
الكت��اب  بع��ض  عن��د  ش��اع  وق��د   
ع��ن  حف��ص  ق��راءة  أن  واحملقق��ن 
عاص��م، املتداول��ة الي��وم يف كث��ر م��ن 
عن��د  املعتم��دة  الق��راءة  ه��ي  البل��دان 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، بدع��وى 
أن عاصم��ًا أخ��ذ الق��راءة م��ن أب��ي عب��د 
ال��ذي أخذه��ا م��ن  الرمح��ن الس��لمي 
أم��ر املؤمن��ن، عليه الس��الم، ورمبا زاد 
البع��ض أن حفص��ًا وعاصم��ًا والس��لمي 
كان��وا م��ن الش��يعة، وحن��ن خنتل��ف 
م��ع ه��ذه النظري��ة يف بعض التفاصيل 
وكما يأتي فإن عاصمًا قرأ أيضًا على 
زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مس��عود، 
)س��ر أع��الم النب��الء ٢5٦/5(، كم��ا إن 
يق��رأ  مل  الس��لمي  الرمح��ن  عب��د  أب��ا 
فق��ط عل��ى عل��ي، علي��ه الس��الم، فق��د 
أخ��ذ الق��رآن ع��ن اب��ن مس��عود وزي��د بن 

ثاب��ت وأب��ي ب��ن كع��ب، وأخ��ذ زر ع��ن 
عثم��ان ب��ن عف��ان. 

الثالث��ة:  تش��يع  دع��وى  إن   
)الس��لمي( ال  و  و )عاص��م(  )حف��ص( 
دلي��ل عليه��ا، ول��و كان فيه��م عالئ��م 
اش��تهار  م��ع  وب��ان  الش��تهر  التش��يع 
قراءته��م، ويؤي��د ذل��ك، م��ا ذك��ره اب��ن 
الس��عود  )س��عد  كتاب��ه  يف  ط��اووس 
يعل��ى  أب��ي  عل��ى  ي��رد  وه��و  ص١٤5(، 
اجلبائي: »..وهؤالء السبعة - أي القراء- 
منك��م وليس��وا م��ن رج��ال م��ن ذك��رت 
أنه��م رافض��ة«، ب��ل أكث��ر م��ن ذل��ك 
ف��إن امل��ؤرخ الثق��ة حمم��د ب��ن إبراهي��م 
 )559/٢ )الغ��ارات  كت��اب  يف  الثقف��ي 
ذك��ر أب��ا عب��د الرمح��ن الس��لمي مم��ن 
»خذل��وا علي��ًا وخرج��وا عل��ى طاعت��ه«.

 ومم��ا يالح��ظ أن يف ق��راءة أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم م��ا ه��و خمال��ف 
لق��راءة حف��ص ع��ن عاص��م، و أوض��ح 
مث��ال علي��ه آية الوض��وء، فقد روي عن 

غال��ب ب��ن اهلذي��ل ق��ال: 
س��ألت أب��ا جعف��ر، علي��ه الس��الم، 
ــُحوا  ع��ن ق��ول اهلل ع��ز وج��ل: }َواْمَس
 ،} بُِرُءوِســُكْم َوَأْرُجَلُكــْم إىَِل اْلَكْعَبــْنِ
عل��ى اخلف��ض ه��ي أم عل��ى النص��ب؟ 
ق��ال: »ب��ل ه��ي عل��ى اخلف��ض«، وهي يف 

ق��راء حف��ص بالنص��ب. 
 لق��د تدخل��ت السياس��ة يف انتش��ار 
ق��راءة حف��ص ع��ن عاص��م، إذ انتق��ل 
الك��ويف األس��دي  ب��ن س��لمان  حف��ص 
بغ��داد،  إىل  الكوف��ة  م��ن  )ت١80ه���( 
وص��ار ل��ه ش��أن يف جمال��س الق��راءة 
واحلدي��ث، وأخ��ذ عن��ه ال��رواة والق��راء، 
واش��تهرت قراءت��ه وكت��ب املصاح��ف 
الرمسي��ة وفقه��ا، عل��ى أنه��ا مل تك��ن 
الق��راءة الوحي��دة ومل تك��ن هلا الس��يادة 
عل��ى بقي��ة الق��راءات، حت��ى ج��اء زم��ان 
العثماني��ن وه��م م��ن األحن��اف، ف��ذاع 
صيته��ا وص��ارت هي الق��راءة الرمسية 
للدولة اإلس��المية املرامية األطراف، 
العثماني��ة  الدول��ة  انتهج��ت  وق��د 
سياس��ة تعمي��م ه��ذه الق��راءة ال��ي تع��د 
الق��راءة املفضل��ة عن��د األحن��اف ؛ رمب��ا 
ألن أبا حنيفة »كويف أخذ عن عاصم«. 
وإذا أضفن��ا إىل ه��ذا الس��بب م��ا متتع��ت 
به هذه القراءة من قوة ذاتية كمتانة 
إس��نادها وفصاحتها وس��هولتها مما هو 
مفص��ل يف كت��ب التجوي��د والقراءات. 



* إعداد / هيأة التحرير 

 هــل يســتطيع الرجــل ان يحــل زوجتــه مــن 
نذورهــا التــي نســيتها او التــي ال تســتطيع 

ــه؟  االيفــاء ب
- الجــواب: ال يصــح نــذر الزوجــة اذا منعهــا الــزوج 
لــه  نــذرت دون اســتئذان منــه كان  عــن ذلــك ولــو 
الغــاء نذرهــا، امــا اذا اذن لهــا فــي النــذر فــا يحــق لــه 

ــه.     بعــد ذلــك منعهــا مــن الوفــاء ب

لــه  يقــول  ان  اهلل  يعاهــد  مــن  ماحكــم   
ســوف اتبــرع كل شــهر)25( الــف دينــار للفقــراء 

والمحتاجيــن ثــم اعهــد اهلل مــره ثانيــة علــى 
ان اعطــي للفقــراء )5( آالف شــهريا؟

مــرة  كل  فــي  عهــده  كان  إذا  الجــواب:   -
الوفــاء  عليــه  وجــب  عهديــن  إلــى  منحــًا 

معــً.     بهمــا 

عــن  منفصلــة  إمــرأة  ماحكــم   
بيــت  فــي  وتعيــش  ســنة،  زوجهــا 

أهلهــا، وهــي ليــس مطلقــة فهــل 
؟  مطلقــه  تعتبــر 

- الجــواب: هــي ال تــزال علــى ذمــة زوجهــا 
الشــرعيه  الشــروط  حســب  يطلقهــا  حتــى 

للطــاق.  
   

 ما هي االغسال الواجبة ؟
غســل  ســبعة:  الواجبــة  األغســال  الجــواب:   -
الميــت،  مــّس  وغســل  الميــت،  غســل  الجنابــة، 
وغســل  االســتحاضة،  وغســل  الحيــض،  وغســل 
النفــاس، والغســل الــذي وجــب بســبب نــذر ونحــوه.  

 مــا حكــم عــرق المجنــب هــل هــو طاهــر أم 
ال؟ وهــل يجــوز الصــالة فــي المالبــس التــي فيهــا 

عــرق بعــد الغســل ؟
- الجواب: عرق الجنب طاهر.   

 حلفــت فــي حالــة غضــب بــاهلل وبحرمــة 
ــت أن  ــل البي ــهدت اهلل وأه ــان، وش ــهر رمض ش
ال آخــذ مــن زوجــي مصرفــي الخــاص وال أخــرج 
ألي مــكان معــه، و انــا أريــد أن أكفــر عــن هــذا 

الحلــف، مــا هــو الســبيل؟ 

- الجــواب: ال ينعقــد يميــن مــن حلــف فــي حــال 
غضــب شــديد فقــد معــه القصــد واالرادة.  

 ما هو وقت نافلة الفجر؟
- الجــواب: وقــت نافلــة الفجــر بيــن الفجــر االول 
وبــزوغ الحمــرة المشــرقية، ويصــح تقديمهــا علــى 

الفجــر ايضــا واالتيــان بهــا مــع صــاة الليــل.

ــب  ــد ان يذه ــتطيع اح ــح، ال يس ــل صحي  ه
ــاله ؟  ــاء ص ــوب قض ــو مطل ــاد وه ــى الجه ال

- الجواب يجوز له الذهاب.  

 هــل قتــل الحشــرات يبطــل الوضــوء وإن 
خلفــت مــادة علــى الجســم كالــدم ونحــوه؟

- الجواب: ال يبطل الوضوء. 

العــّدة..  فتــرة  فــي  أرملــة  أنــا   
بضــرورة  خبــر  جاءنــي  فتــرة  وبعــد 
راتــب  البيــت الســتالم  مــن  الخــروج 
زوجــي الشــهيد، وقالــوا لــي: ســيبقى 
الراتــب مســتمر خــالل ســنتين، مــاذا 

افعــل فــي فتــرة العــّدة؟
- الجــواب: يجــوز للمتوفــي عنهــا زوجهــا 
الوفــاة  عــّدة  فتــرة  فــي  بيتهــا  مــن  تخــرج  ان 

لقضــاء أمورهــا الســيما اذا كانــت ضروريــة.  
  

ــي  ــل زوج ــد اه ــاء عن ــي البق ــوز ل ــل يج  ه
فــي فتــرة العــّدة، مــع وجــود اربعــة حموييــن..؟
- الجــواب: يجــوز بــل يســتحب فــي ايــام العــدة ان 
ال تبيــت المعتــدة إال فــي بيتهــا الــذي كانــت تســكنه 
فــي حيــاة زوجهــا مــع المحافظــة علــى حدادهــا خــال 
فتــرة العــدة، ونعنــي بالحــداد هنــا تــرك كل مــا ُيعــد 
حســب العــرف والعــادة زينــة ســواء كان فــي البــدن 

او فــي الملبــس.  

 هــل يجــوز اســقاط الجنيــن فــي الشــهر 
األول مــن الحمــل ؟

- الجــواب: االجهــاض حــرام وال يجــوز إال فــي حــاالت 
الضــرورة القصــوى كمــا لــو كان الحمــل يهــدد حيــاة 
الضــرر  تشــخيص  بعــد  ذلــك  تحديــد  ويتــم  األم، 
الفقيــه  بمراجعــة  و  االخصائــي،  الخبيــر  بواســطة 

لمعرفــة اهــم الضرريــن.  
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* اعداد: قاسم مظلوم 
توج��د هنال��ك ع��دة ط��رق للس��عادة 
احلقيقي��ة ل��و أردن��ا س��ردها كله��ا لطال 
بن��ا احلدي��ث وهن��اك كث��ر م��ن العلم��اء 
وم��ن  الس��عادة  يف  كتب��وا  واملؤلف��ن 
ضمنه��ا كت��اب مساح��ة الس��يد آي��ة اهلل 
اجملاهد هادي املدرسي والذي ذكر فيه 
س��بعًا وعش��رين فق��رة للس��عادة، وقمن��ا 
باقتب��اس بعض الفقرات من هذا الكتاب 

لقيم   ا
الس��عادة  أن  يظ��ن  م��ن  خيط��ئ 
تقتص��ر عل��ى احل��ظ الرفي��ع أو املواه��ب 
هنال��ك  القاه��رة.  الق��وة  أو  الن��ادرة، 
عش��رات من األش��ياء العادية الي ميكنها 

أغن��ى وأس��عد.  أن جتع��ل حياتن��ا 
وهك��ذا ف��ان الطري��ق إىل الس��عادة 
إىل  الطري��ق  أن  كم��ا  واح��داً  لي��س 

ايض��ًا.  لي��س واح��داً  التعاس��ة 
الط��رق  بع��ض  نع��رف  أن  وامله��م 
نتمت��ع حبي��اة  ال��ي جتعلن��ا  والقواع��د 
حب��وراً،  أكث��ر  وعم��ر  س��عادة،  أكث��ر 

وفيم��ا يل��ي بعضه��ا:

* أوالً: أيقظ مشاعرك 
ف��إذا أردت أن تك��ون س��عيداً، فلم��اذا 
ت��ردد يف ذل��ك؟. فالس��عادة ه��ي صناع��ة، 
وليس��ت جم��رد احلدي��ث عنه��ا. أيق��ظ 

حواس��ك، وس��وف ت��رى الس��عادة، حت��ى 
يف األم��ور العادي��ة مث��ل ش��روق الش��مس 
وأل��وان  الربي��ع،  ونس��يم  وغروبه��ا، 
اخلريف وأمواج البحر، وجنوم الس��ماء.. 

ويف كل ش��يء وكل م��كان.
 ت��رى ك��م م��ن م��رة أكل��ت م��ن 
غر ان تتذوق ما أكلت، أو تنفس��ت من 
غ��ر أن تش��م رائح��ة اهلواء..؟ ان حواس��ك 
نائم��ة يف معظ��م األحي��ان، ألن��ك س��ددت 
مس��الكها إىل إدراكك ك��ي ال تلهي��ك 
عم��ا تفعل��ه، وهلذا يتوجب عليك اآلن أن 
تباش��ر إيقاظ جس��مك وتنبيه��ه للملذات 

الكامن��ة فيه. 
فلم��اذا ال تقط��ع حب��ة م��ن الفواكه 
أو اخلضر الطازجة رقاقات تتذوق منها 

واحدة لتعرف ما هو طعمها..؟!
 

* ثانيًا: افعل ما ترغب 
فيه مما ليس حرامًا

اق��ن م��ا ترغ��ب يف اقتنائ��ه، وكل 
م��ا تش��تهيه، والب��س م��ا ترت��اح في��ه. ف��إذا 
كن��ت ترغ��ب يف الس��فر، وتهّي��أت ل��ك 
تش��بع  أن  ح��اول  تؤجل��ه..  ف��ال  أس��بابه 
رغباتك حتى الصغرة منها، هل أحببت 
م��رة أن تق��رأ كتاب��ًا يف فراش��ك ط��وال 
نفس��ك  وج��دت  لكن��ك  اللي��ل،  س��اعات 
تطف��ئ الن��ور يف الس��اعة املعت��ادة؟ وه��ل 
اش��تهيت ذات صب��اح أن ت��أكل طبق��ًا من 

القش��طة، وانته��ى ب��ك األم��ر إىل أكل 
البي��ض ب��داًل من��ه؟ إنن��ا مجيع��ًا نعي��ش 
حي��اة مليئ��ة بالتقّيدات الي رمبا كانت 
مالئمة أيام الطفولة، إال أنها ال تنطبق 
عل��ى ظروفن��ا اآلن بعدم��ا أدركن��ا س��ن 
الرش��د، ويف إمكان��ك االنعت��اق م��ن قي��ود 
عادات��ك اذا م��ا دون��ت قائم��ة باألمور الي 
مل تفعله��ا ق��ط، وت��ود أن جتربها، ولعلها 
ذكره��ا  س��بق  كال��ي  طفيف��ة  أم��ور 
أو أم��ور أعظ��م أهمي��ة كالتج��رؤ عل��ى 
حمادث��ة ش��خص ال تعرف��ه، أو تقح��م 
عمل حتاشيته يف املاضي ال لسبب سوى 
عل��ى  يقدم��ون  ال  أمثال��ك  الرج��ال  أن 

فعل��ه ع��ادة.

* ثالثًا: أظهر تقديرك ملا تراه وتشاهده
اظه��ر  مجيل��ة،  وردة  رأي��ت  ف��إذا 
يك��ن  مل  وإن  حت��ى  جتاهه��ا،  ش��عورك 
أح��د  إلي��ك  ق��دم  واذا  يس��معك.  أح��د 
خدمة فانطق بتقديرك له، وإذا أحببت 
ش��خصًا فاظهر له حبك، وإذا ملس��ت رقة 
يف احلي��اة، فدونه��ا بكلمات��ك. وبكلم��ة: 
ل��كل ش��يء  ح��اول أن تظه��ر تقدي��رك 
حس��ن تالقي��ه، كم��ا تظه��ر امشئ��زازك 

م��ن كل قبي��ح.
يق��ول أح��د الكت��اب: أبلغ��ي صدي��ق 
عزي��ز قب��ل ف��رة، أن املوظف��ن الذي��ن 
يعمل��ون ل��دي يش��عرون باخليب��ة ألنه��م 

  ليس 
بالضرورة أن 

تكون من أصحاب 
املاليني حتى 

تنفق بعض مالك، 
وتشعر بسبب 

ذلك بالسعادة. 
بل يكفي أن 

تقدم أي نوع من 
الهدايا، مهما 

كانت صغرية، إىل 
من حتب لتدخل 
السرور إىل قلبك 

عرب قلبه  

طرق مميزة لتحقيق السعادة
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يقدم��ون إل��ي أفض��ل م��ا عنده��م بينم��ا 
أن��ا ال أظه��ر م��ن جان��يب أي تقدي��ر هل��م، 
واعرض��ت عل��ى قول��ه حمتج��ًا: لكن��ي 
أق��در م��ا يفعلون��ه ب��كل تأكي��د، عندئ��ذ 
أجاب��ي: إذاً؛ فاحل��ل س��هل، كل ما عليك 
ه��و أن تظه��ر هل��م ذل��ك. ويضيف: كنت 
يف املاض��ي إذا ف��رغ أوالدي م��ن واجباتهم 
وال  األم��ر،  يف  يس��تعجلون  مل  أس��أهلم 
يصرف��ون وقت��ًا أط��ول يف ذل��ك، أم��ا اآلن 
فإن��ي أبلغه��م تقدي��ري لتصرفه��م ذاك، 
وأب��دي إعجاب��ي ب��كل أم��ر جي��د يفعلون��ه 
، م��ن دون أن أنس��ى التنوي��ه اىل تصحيح 

أخطائه��م. 

* رابعًا: أنفق درامهك ودينارك
يق��ول اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم: 

»الس��خاء أح��د الس��عادتن«.
م��ن  تك��ون  أن  بالض��رورة  فلي��س 
بع��ض  تنف��ق  حت��ى  املالي��ن  أصح��اب 
مال��ك، وتش��عر بس��بب ذل��ك بالس��عادة.. 
ب��ل يكف��ي أن تق��دم أي ن��وع م��ن اهلداي��ا، 
مهم��ا كان��ت صغ��رة، إىل م��ن حت��ب 
لتدخ��ل الس��رور إىل قلب��ك ع��ر قلب��ه. 
إن اهلداي��ا كم��ا يق��ول املث��ل عل��ى مق��دار 
مهديه��ا. وكم��ا يقول اإلم��ام على ،عليه 
السالم: »ال تستح من إعطاء القليل فإن 
احلرمان أقل منه«. ولقد قيل: »إن البخل 
والس��عادة مل جيتمع��ا ق��ط، فكي��ف ميكن 
أن يتع��ارف؟« إن��ك حينم��ا تعط��ي ألح��د 
ش��يئًا فإمن��ا تعط��ي أفضل��ه لنفس��ك، ف��ال 
للم��ال  م��ردود  ب��ال م��ردود وأي  عط��اء 

أفض��ل م��ن الس��عادة؟.

* خامسًا: أطلق عواطفك 
ال  س��عيدة..  حل������ظات  احلي��اة  يف 
ب��د أن نطل��ق فيه��ا عواطفن��ا اجلياش��ة 
بالف��رح إذا بلغ��ت ارتفاع��ًا ح��اداً. وفيه��ا 
أيض��ًا حلظ��ات كئيب��ة ..ال ب��د م��ن أن 
نطل��ق فيه��ا عواطفن��ا بالب��كاء واحل��زن، 
أم��ر  عواطف��ك  كب��ت  إن  كذل��ك. 
غ��ر مطل��وب، فك��ن مث��ل الطف��ل ال��ذي 
يضح��ك يف مناس��بات الضح��ك، ويبك��ي 
يف مناس��بة الب��كاء. أفس��ح اجمل��ال للتعبر 
ع��ن عواطف��ك، وك��ن أن��ت كم��ا تش��عر 
يف داخلك. واعلم أن االنسجام مع الذات 
م��ن أه��م اس��باب الس��عادة، أم��ا م��ن جي��ر 
نفس��ه عل��ى خ��الف م��ا يش��عر، فيجره��ا 
على االبتس��ام يف مناس��بة وفاة، أو يكبت 
فرحت��ه يف مناس��بة والدة، فإن��ه ال جي��ي 

غ��ر التعاس��ة لنفس��ه.

* سابعًا: تلمس السعادة يف 
املجازفات املحسوبة 

إذا كن��ت خج��واًل ومنطوي��ًا، تق��دم 
م��ن ش��خص غري��ب بغية التع��رف عليه، 
وإذا كن��ت ت��ود أن خت��ر زوجت��ك مب��ا 
إزاء تصرفه��ا، فافع��ل ذل��ك.  ب��ه  تش��عر 
تنط��وي عل��ى  إن معظ��م اجملازف��ات ال 
قل��ق  عل��ى  وإمن��ا  ش��خصية،  أخط��ار 
عظي��م فق��ط، وس��تجد أن��ه كلم��ا زادت 
أج��ل  م��ن  تش��اء  م��ا  لتفع��ل  ش��جاعتك 
نفس��ك بغ��ض النظ��ر ع��ن األخط��ار، زاد 

حظ��ك يف العي��ش الس��عيد. 

* ثامنًا: اختذ قراراتك 
بنفسك، وكن حازمًا فيها 

كن��ت  صغ��راً  كن��ت  حينم��ا 
حباج��ة إىل إرش��اد اآلخري��ن، وأم��ا اآلن 
- دون  وأن��ت  الرش��د،  بلغ��ت س��ن  فق��د 
غ��رك- املس��ؤول ع��ن حيات��ك. وال حاجة 
إىل أن تت��كل عليه��م يف كل صغ��رة أو 
كب��رة، وال داع��ي إىل أن تس��أهلم ع��ن 
الطريق��ة ال��ي ينبغي بها أن حترك دفة 
حيات��ك. وإذا كن��ت ترغ��ب يف أن تع��رف 
أث��ر س��لوكك يف الن��اس، ف��إن ذل��ك ال 
يع��ي أن تلتم��س إذنه��م فيم��ا تري��د أن 

تعم��ل.

* تاسعًا: أعط دماغك راحة
توق��ف أكث��ر م��ن م��رة يومي��ًا ع��ن 
التفك��ر والتحلي��ل، ت��اركًا لدماغ��ك أن 
يسريح، ركز ذهنك حلظة يف لون من 
األل��وان، ط��ارداً من رأس��ك مجيع األفكار 
قص��رة  نزه��ة  يف  أخ��رج  أو  األخ��رى، 
ماش��يًا، وفك��رك خل��و م��ن اهل��م، فكم��ا 
حيت��اج الب��دن إىل ف��رات م��ن التماري��ن، 

هك��ذا حيت��اج العق��ل أيض��ًا.

* عارشًا: ال تبحث 
عن إطراء اآلخرين

تبح��ث  أن  إل�������ى  حب�������اجة  لس��ت 
عم��ن يثب��ت ل��ك قيمت��ك، أو يؤك��د ل��ك 
صحت��ك، أو يع��رف جبمال��ك، أو يثب��ت 
راضي��ًا  كن��ت  ف��إذا  ش��خصيتك.  ق��وة 
ع��ن أدائ��ك ومظه��رك، فم��ا احلاج��ة إىل 
إطراء اآلخرين، وإذا كنت فعاًل راضيًا، 
فاس��أل نفس��ك ع��ن س��بب حاجت��ك إىل 
احلص��ول عل��ى م��دح الن��اس وس��رعان ما 
س��يتبن ل��ك أن��ه كلم��ا قلل��ت م��ن طل��ب 
االستحس��ان، أصبح��ت أه��اًل ل��ه وج��اءك 

املزي��د من��ه.

* حادي عرش: توقع لنفسك اخلري 
إن توقعات��ك أن��ت ه��ي م��ن مفاتي��ح 
العافي��ة العقلي��ة برمته��ا، ف��إذا تأمل��ت 
س��عيداً،  تك��ون  أن  وتوقع��ت  اخل��ر، 
أهداف��ك،  وحمقق��ًا  اجلس��م،  وصحي��ح 
فم��ن املرج��ح أن تتحق��ق ه��ذه التوقع��ات، 
تفاءل��وا  الش��ريف:«  احلدي��ث  يق��ول  أال 

جت��دوه«. باخل��ر 

* ثاين عرش: ال تعترب 
اآلخرين سببًا لتعاستك

ف��ال تل��ِق الل��وم عل��ى أح��د، لتعده��م 
مص��در ش��قائك. فب��دل أن تق��ول: » ف��الن 
جعل��ي أش��عر بع��دم االرتي��اح« ق��ل: لق��د 
جعل��ت نفس��ي أش��عر بعدم ارتي��اح عندما 

أصغي��ت إىل ف��الن.
التعي��س يلق��ي الل��وم عل��ى ش��خص 
آخ��ر عندم��ا تأتيه املصاعب، لكن الس��عيد 
ال يفع��ل ش��يئًا م��ن ذل��ك. إن التغي��رات 
واملصاع��ب س��تحدث ال حمال��ة ش��ئنا أم 
أبين��ا، إن علين��ا أن نتقب��ل الفش��ل م��ن 
دون تذم��ر، ولك��ن بش��وق ق��وي لالعتب��ار 
من��ه. عندم��ا تتم��زق حياتنا تع��ود فتلتئم 
ب��دأ  ال��ذي  واألم��ر  جدي��دة  بأمن��اط 
مصيب��ة، ق��د يتح��ول إىل أفض��ل ش��يء 

ح��دث لن��ا. 

* ثالث عرش: نظم حياتك
قس��م يوم��ك حبي��ث يش��مل األم��ور 

التالي��ة:
واآلخ���������رة،  هلل  ع�������م������������ل  أواًل: 

كالصل��وات والعب��ادات. 
ثانيًا: عمل يف سبيل املعيشة.

ثالثًا: عمل من أجل اآلخرين.
تع��اىل  هلل  ال��ذي  العم��ل  أم��ا 
غ��ر  وم��ن  االطمئن��ان،  مينح��ك  فإن��ه 
عل��ى  احلص��ول  ميك��ن  ال  االطمئن��ان 
َتْطَمِئــنُّ  اهللَِّ  بِِذْكــِر  }أال  الس��عادة، 
)٢8 /آي��ة  الرع��د  )س��ورة  اْلُقُلــوُب{. 
وأم��ا العم��ل يف س��بيل املعيش��ة فه��و 
ض��روري للتمت��ع باحلي��اة، واالس��تمرار 

 . فيها
وأم��ا العم��ل من أج��ل اآلخرين فإنه 
مينح��ك الراح��ة النفس��ية، والش��عور بأن 

ل��ك دوراً يف احلياة.
----------------

*مقتبــس مــن كتــاب )كيــف تتمتــع 
ــعيدًا(. ــك وتعيش س بحيات

  ال تلِق 
اللوم على أحد، 
لتعدهم مصدر 
شقائك. فبدل 

أن تقول: » فالن 
جعلني أشعر 
بعدم االرتياح« 

قل: لقد جعلت 
نفسي أشعر 
بعدم االرتياح 

عندما أصغيت إىل 
فالن..  

39



مجتمع

االلت��زام الدي��ي باحلج��اب ل��دى 
نس��ائنا وفتياتنا، أم��ٌر يبدو مفروغ منه 
وبديه��ي، فم��ن الن��ادر ان جت��د حال��ة او 
اكث��ر مم��ن جتاه��ر بالس��فور وإن��كار 
فريض��ة احلج��اب خ��ارج ح��دود البي��ت، 
الس��يما  جمتمعاتن��ا،  أن  اىل  نظ��راً 
مص��ادر  م��ن  القريب��ة  اجملتمع��ات 
مث��ل  الديني��ة،  والتوعي��ة  الثقاف��ة 
احل��وزات العلمي��ة واخلطب��اء وعلم��اء 
حي��ث  العراق��ي،  كاجملتم��ع  الدي��ن، 
نرى القليل ممن مياري يف أصل املبدأ 
وأن احلج��اب والس��ر وارد يف الق��رآن 
الكري��م، وأول م��ن نزل��ت اآلي��ة به��ّن، 
نس��اء الن��يب األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 

وآل��ه. 
يف  حتص��ل  املش��كلة  أن  بي��د 
كيفي��ة االلت��زام والطري��ق اىل ذل��ك.. 
خان��ة  يف  البع��ض  يصنفه��ا  ورمب��ا 
االجته��ادات م��ن حي��ث من��ط احلج��اب 
وش��كله اخلارج��ي، االم��ر ال��ذي يفت��ح 
الطري��ق امام البعض - ونقول البعض 
- من النسوة والفتيات ألن يبحثن عن 
االس��هل م��ن االمن��اط واالش��كال عل��ى 
س��بيل الراحة والس��رعة ورمبا متاش��يًا 

مع »املوضة«.
ل��دى  االجته��ادي  املنح��ى  ه��ذا 
البع��ض م��ن نس��ائنا، رمب��ا يتح��ول اىل 
منزلق��ات حن��و االحن��راف، دون ارادة 

م��ن بن��ات ح��واء. 
ونواي��ا  س��ريرة  طيب��ة  م��ن  أو 
سليمة، بيد ان العرة بالنتائج - كما 
يق��ال- وه��ي ظه��ور حاالت م��ن امليوعة 
والتحل��ل اخللقي يف االماكن العامة، 
م��ن اس��واق وطرق��ات وحدائ��ق وحت��ى 
املراك��ز التعليمي��ة، ويف كل م��كان.  

* استرياد النمط .. البداية
الث��ورة يف تقني��ة وس��ائل االتص��ال 
افتت��اح  وس��هولة  املرئ��ي،  واالع��الم 
القن��وات الفضائي��ة باس��هل م��ن اص��دار 
صحيف��ة او جمل��ة صغ��رة، فت��ح ام��ام 
الن��اس اب��واب التع��ّرف عل��ى االمن��اط 
والثقاف��ات والتج��ارب ع��ر العامل، وهو 
أم��ٌر حس��ن قطع��ًا، لكن ه��ل مجيع هذه 
االمن��اط والثقاف��ات مناس��بة جلمي��ع 
الش��عوب، السيما الشعب العراقي..؟ ما 
نالحظه - مع االسف- تركيز الناس 
عل��ى االم��ور املث��رة واجلذاب��ة، رغ��م 
وج��ود الض��رر فيه��ا، وجتاه��ل املفي��د 

 . منها
كان��ت  اذا  أن��ه  يتص��ور  البع��ض 
قضي��ة  احلج��اب،  ارت��داء  مس��ألة 
انس��انية وخاضع��ة للنق��اش والتح��اور 
ح��ول الش��كل والنم��ط، ف��ان حقيق��ة 
احلك��م )احلج��اب( نفس��ه، ُتع��د نس��بية 
وقابل��ة للنق��اش ايض��ًا، مع »تع��دد زوايا 

االختي��ار..«،  وحري��ة  إليه��ا  النظ��ر 
لدين��ا  والتقالي��د  الع��ادات  يه��دد  مم��ا 
الغربي��ة  الثقاف��ة  لس��هام  "يعّرضه��ا" 
ال��ي م��ن ش��أنها ان خترجن��ا ع��ن دائ��رة 
ش��رحية  اس��رع  و  والدي��ن،  اإلس��الم 
التفك��ر،  وطريق��ة  النظ��رة  به��ذه 
الفتي��ات الصغ��رات الالت��ي يتقدم��ن 
حن��و س��ن البل��وغ الش��رعي ث��م مرحل��ة 
العاتي��ة  الري��اح  فتأخذه��ن  املراهق��ة، 
م��ن خ��الل الشاش��ة الصغ��رة وم��ا فيها 
م��ن امن��اط وع��ادات غربي��ة، فيب��دأن 
باملنافسة على اقتناء مالبس معينة او 
حتى استخدام انواع من الزينة وطالء 

واالل��وان... الوج��ه باالصب��اغ 
وهنال��ك فك��رة يت��م الروي��ج هل��ا 
ب��ان الظاه��ر لي��س بالض��رورة يك��ون 
دلي��اًل عل��ى س��المة القل��ب واالمي��ان، 
ع��ن  وال��ورع  التق��وى  عل��ى  وعالم��ة 
الس��ليمة  الفط��رة  إمن��ا  اهلل،  حم��ارم 
والس��لوك احلس��ن يغني��ان ع��ن الكث��ر 
وااللتزام��ات  احلج��اب  ظاه��ر  م��ن 
الديني��ة، مث��ل ع��دم االخت��الط الزائ��د 
م��ع الرج��ال او احملادث��ة معه��م خ��ارج 

املفاكه��ة.  وحت��ى  املأل��وف 
بعض��ه  يناق��ض  الق��ول  وه��ذا 
بعض��ًا، ألن القل��ب إذا صل��ح والنف��س 
عل��ى  تنعك��س  تزّك��ت ال حمال��ة  اذا 
الس��لوك وف��ق م��ا أم��ر اهلل تع��اىل ش��أنه، 

  من الذي 
يضمن عدم 

تأثر الشاب 
املتزوج للجمال 
واجلذابية، بفتاة 

أخرى يف نفس 
طريق زوجته، 

وهي تبحث عن 
زوج مبظهرها 

اجلذاب..؟  

التبّرج 
يفضح 
األسرة 
والمجتمع
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وال حمال��ة أن ختض��ع جوارح االنس��ان 
لن��داء الباطن، وتنقاد أعضاؤه المتثال 
أوام��ر اهلل واالجتن��اب ع��ن نواهي��ه، وال 
جيتم��ع صف��اء الباط��ن وطه��ارة القلب 
م��ع اإلص��رار عل��ى املعصي��ة صغ��رة 
ضع��ف  وبس��بب  كب��رة،  أو  كان��ت 
كث��ر م��ن الرج��ال وتهاونه��م للقي��ام 
وت��رك  نس��ائهم  مبس��ؤولياتهم جت��اه 
االم��ور هل��ن عل��ى الغ��ارب، حت��ى إن��ك 
ل��رى امل��رأة الش��ابة تذه��ب م��ن بيته��ا 
إىل أي م��كان تري��د دون أن تتع��رض 
للس��ؤال، وكذل��ك ع��دم الس��ؤال ع��ن 
اىل  الفواح��ة  العط��ور  وع��ن  امللب��س 
النف��وس  تث��ر  ال��ي  مس��افات بعي��دة 
وحت��رك النزع��ات الش��يطانية ش��ئنا أم 

أبين��ا.

* الترّبج و مربراته 
وهنال��ك مقول��ة: أن الت��ّرج أم��ر 
مث��ر  ان��ه  بالض��رورة  لي��س  ع��ادي، 

اجلنس��ية..  للش��هوة 
وه��ذا تري��ر آخ��ر ال أس��اس ل��ه يف 

الواق��ع، وعن��د العق��ل واملنط��ق. 
البديه��ي  م��ن  أن  عل��ى  أدّل  وال 
يف  الرج��ال  رغب��ة  ازدي��اد  والطبيع��ي 
ل��ن  وجتمَّ تزيَّ��نَّ  كلم��ا  زوجاته��م 
امل��رأة  يأم��ر  االس��الم  ان  ب��ل  أكث��ر، 
بالزين��ة والظهور بش��كل مث��ر وجذاب 
لل��زوج داخ��ل البي��ت مل��ا في��ه م��ن اش��باع 
واس��تقرار للغري��زة اجلنس��ية بالش��كل 

املس��تقيم. الطري��ق  ويف  الصحي��ح 
ب  وإليك��م ش��هادة م��ن طبي��ب يك��ذِّ
االدع��اء القائ��ل ب��أن الت��رُّج أم��ر ع��ادي، 
ال إث��ارة في��ه، اذ يق��ول: »ان اهلل تع��اىل 
النف��س  يف  اجلنس��ي  الش��بق  أوَدع 
البشرية وهي سٌر من أسراره، وحكمة 
م��ن روائ��ع ِحَكم��ه ج��لَّ ش��أنه، وجع��ل 
املمارس��ة اجلنس��ية م��ن أعظ��م م��ا ن��زع 
العق��ل والنف��س وال��روح، وه��ي  إلي��ه 
مطل��ب روح��ي وبدن��ي، ول��و أن رج��اًل 
م��رت علي��ه ام��رأة حاس��رة و س��افرة 
حتم��ل ق��دراً م��ن اجلم��ال واجلاذبي��ة، 
ث��م مل جت��ذب ش��خصًا م��ا وتس��تهويه، 
 ، فان الطب حيكم عليه بأنه غر س��ويٍّ
وحيم��ل خل��اًل يف الغري��زة اجلنس��ية، 
ب��ل ونقص��ان الرغب��ة اجلنس��ية - يف 
ُع��رف الط��ب- وه��و م��رض يس��توجب 
الع��الج والت��داوي، ناهيك��م ع��ن انع��دام 
ب��دوره م��رض  الرغب��ة متام��ًا، وه��ذا 

عض��ال.
وهنال��ك تري��ر وتس��ويغ للت��رَّج 
االس��ف-  - م��ع  البع��ض  الي��ه  يس��عى 
مفاده أن ظهور الفتاة باملظهر اجلذاب 
واجلمي��ل، يفت��ح امامه��ا طري��ق الزواج 
وبش��كل أس��رع مم��ا لو جتل��س يف البيت 
ب��ن ارب��ع جدران وتنتظ��ر »النصيب«..! 

كم��ا يف الس��ابق. 
وه��ذا حب��د ذات��ه ميث��ل انته��اكًا 
لكرام��ة الفت��اة ومنزلته��ا االجتماعية، 
كرمي��ة  مصون��ة  فت��اة  تبق��ى  فه��ي 
وذات قيم��ة عالي��ة بوجوده��ا يف البي��ت، 
ب��ن أبويه��ا واف��راد اس��رتها، وم��ا الضر 
يف ذل��ك..؟ وه��ل يك��ون يف ظ��ّن البع��ض 
تغي��ر وجه��ة القس��مة والق��در ال��ذي 
يق��دره اهلل تع��اىل للفت��اة، ويعرضه��ا 

لل��زواج قب��ل ان تتق��دم يف الس��ن..؟! 
املطل��وب  حتق��ق  لنف��رض  ث��م 
املزي��ن  احلس��ن  الوج��ه  وج��ذب 
ذل��ك  والعط��ور  واالل��وان  باالصب��اغ 
الش��اب ومت ال��زواج، فم��ن ال��ذي يضمن 
ع��دم تأث��ر ه��ذا الش��اب، مب��ا لدي��ه م��ن 
وت��ذوب  ت��زول  ل��ن  جنس��ية  غري��زة 
بال��زواج قطع��ًا، بفت��اة أخ��رى يف نف��س 
طري��ق زوجت��ه، وه��ي تبح��ث ع��ن زوج 
وه��ذا حتدي��داً  اجل��ذاب..؟  مبظهره��ا 
يفس��ر ح��االت اخليان��ة الزوجي��ة ال��ي 
ترتف��ع بش��كل مذه��ل يف بع��ض الب��الد 
االس��المية، فيم��ا ترتف��ع يف البع��ض 
اآلخ��ر ح��االت الطالق وانهيار العالقة 
الزوجي��ة بعد ف��رة وجيزة من الزواج، 

رمب��ا ال تتع��دى الس��نة او اكث��ر.
م��ن هن��ا، عل��ى الفت��اة ان تع��رف 
عنه��ا  تبح��ث  ال��ي  الس��عادة  حقيق��ة 
ع��ر ال��زواج، بانه��ا ل��ن تأت��ي م��ن خ��الل 
وال��كالم  اجلمي��ل  والظاه��ر  العط��ور 
املعس��ول او أي وس��يلة ج��ذب اخ��رى، 
الن ال��ذي يت��زوج ع��ر ه��ذا الطري��ق، 
رمب��ا يك��رر التجرب��ة م��ع أخ��رى اكثر 

مج��ااًل وجاذبي��ة. 
ب��ل حت��ى م��ع اف��راض اس��تمرار 
احلي��اة الزوجي��ة، ف��ان الرج��ل ال��ذي 
اجل��ذب  عل��ى  البداي��ة  من��ذ  اعت��اد 
مس��تعداً  يك��ون  ل��ن  فان��ه  واالث��ارة، 
الس��تقبال التغي��ر م��ع تق��ادم الس��نن 
وحص��ول التغي��ر عل��ى جس��م امل��رأة، 
أم��ر طبيع��ي، بس��بب احلم��ل و  وه��و 

االره��اق م��ن عم��ل البي��ت.
الت��ّرج  ان  عرفن��ا  وعندم��ا 

يف  واالس��تهواء  للج��ذب  والتمظه��ر 
يس��فر  العام��ة  واالماك��ن  الش��وارع 
ع��ن ارب��اك كب��ر يف التوج��ه النفس��ي 
للرجال، سنعرف ايضًا حجم االضرار 
الظاه��رة  واملخاط��ر اجلس��يمة هل��ذه 
أواص��ر  متزي��ق  يف  اس��تفحلت-  إن   -
العالق��ات الزوجي��ة النظيف��ة، وه��دم 
الدي��ار، فض��اًل عن أنه جيلب على أهله 
اخل��زي والع��ار. فك��م أوق��ع م��ن فتن��ة 
وك��م َج��رَّ م��ن مصيب��ة وك��م ف��ّرق 
ب��ن األحب��ة ، ك��م دّن��س م��ن ش��رف 
وأوق��ع يف فتن��ة وأزم��ات معق��دة. م��ن 
هن��ا ج��اءت التحذي��رات املش��ددة م��ن 
املعصوم��ن، عليه��م الس��الم، م��ن مغبة 
الته��اون يف أم��ر احلج��اب، واستس��هال 
حال��ة الت��ّرج للفتي��ات وحت��ى النس��وة 
يف اعم��ار كب��رة. وق��د وردت احادي��ث 
كث��ر ع��ن األئم��ة املعصوم��ن، وايض��ًا 
ع��ن الصديق��ة الطاه��رة، صل��وات اهلل 
عليه��م، تؤك��د على طه��ارة القلب من 
ش��وائب النظ��ر واملي��ول احملرم��ة، وق��د 
فاطم��ة  الطاه��رة  الصديق��ة  أعط��ت 
الزه��راء، عليه��ا الس��الم، احلد األقصى 
للحجاب والس��ر الذي يضمن سالمة 
عندم��ا  كاف��ة،  اجلوان��ب  م��ن  امل��رأة 
ُس��ئلت عم��ا ه��و خ��ر للم��رأة قال��ت: »أن 
ال ترى الرجل وال يراها الرجل«. وهي 
مس��ألة بالتأكي��د م��ن ب��اب الطم��وح 
يف النس��بة االعل��ى للحج��اب، ولي��س 
بالضرورة ان يتحقق بالكامل، السيما 
رمب��ا  اس��تثنائية  ح��االت  هنال��ك  وان 
تواج��ه امل��رأة، كم��ا حص��ل م��ع الس��يدة 
الزهراء، عليها الس��الم، عندما خرجت 
اىل مس��جد ابيه��ا رس��ول اهلل، وخطب��ت 
تلك اخلطبة الالهبة واملعروفة، كما 
وخرج��ت م��ع أم��ر املؤمن��ن، عليهم��ا 

الس��الم، تطال��ب حبقه��ا يف »ف��دك«. 
ح��ب  نّدع��ي  كن��ا  ف��اذا  وعلي��ه؛ 
صل��وات  بيت��ه،  وأه��ل  ورس��وله   اهلل 
اهلل عليه��م، وانن��ا عل��ى نه��ج الزه��راء، 
عليه��ا الس��الم، وال نفع��ل م��ا يغضبه��ا 
ويناق��ض س��رتها، علين��ا ان حن��ذر م��ن 
كل ان��واع االن��زالق الي رمب��ا تواجهنا 
عل��ى ح��ن غفل��ة، ونعتص��م بالق��رآن 
الكري��م، والس��رة العط��رة والطاه��رة 
ث��م  الس��الم،  عليه��م  للمعصوم��ن، 
س��لوكنا  يف  واملنط��ق  العق��ل  حنّك��م 
وتصرفاتن��ا حت��ى حنق��ق م��ا ميك��ن من 

الس��عادة واهلن��اء.

  هنالك 
فكرة يتم الرتويج 

لها بان الظاهر 
ليس بالضرورة 
يكون دلياًل على 

سالمة القلب 
واالميان، إمنا 

الفطرة السليمة 
والسلوك احلسن 
يغنيان عن الكثري 

من ظاهر احلجاب 
وااللتزامات 
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* الشيخ عبد املجيد فرج اهلل
هل إننا حقًا منلك )حضارة( ؟

نقول: نعم.
وس��رعان م��ا تنهم��ر األس��ئلة: م��ا ه��ي؟ م��ا 
مقوماته��ا؟ م��ا مِساته��ا؟ ما نقاط الق��وة فيها؟ ما 

م��دى الس��عادة ال��ي حتققه��ا.؟
وحت��ى يك��ون التحلي��ل علمي��ًا، واالس��تنتاج 
س��ليمًا، الب��د م��ن أن نل��ّم مبصطل��ح »احلضارة«، 
ونتابع التطور التارخيي هلذا املصطلح النابض 

الناهض.
املعن��ى اللغ��وي للحض��ارة ال يتج��اوز معن��ى 
اإلقامة يف احَلَضر، وكلمة احَلَضر واحلاضرة 
تع��ي خ��الف البادي��ة، ويكون املراد م��ن التحّضر 
واحلضارة، االستقرار السكي يف املدن والقرى. 
أم��ا املعن��ى االصطالح��ي فه��و أعم��ق م��ن ذل��ك 
و أمش��ل، ب��ل ه��و حت��ى أكث��ر عمق��ًا ومش��واًل 
م��ن توصي��ف »اب��ن خل��دون« ال��ذي كان لنتاج��ه 

العلم��ي توصيف��ات نهض��ت بعل��م االجتم��اع يف 
مع��رض حديث��ه ع��ن التاري��خ والعم��ران، فه��و 
ي��رى يف عوائ��د ال��رف البالغ��ة مبالغه��ا، مدع��اة 
للتأّن��ق«..يف ع��الج الق��وت و اس��تجادة املطاب��خ 
وانتق��اء املالب��س الفاخرة يف أنواعها من احلرير 
والديب��اج وغ��ر ذل��ك ومع��االة البي��وت والصروح 
يف  واالنته��اء  تنجيده��ا  يف  وضعه��ا  وإح��كام 
الفع��ل  إىل  الق��ّوة  م��ن  اخل��روج  يف  الصنائ��ع 
إىل غايته��ا«. فكالم��ه ي��دور ح��ول املعن��ى اللغ��وي 
لكلم��ة احلض��ارة بش��يء م��ن التوس��ع والبس��ط. 
كلم��ة  املعن��ى  ه��ذا  ع��ن  ختتل��ف  مل  كم��ا 
»Civilization« الفرنس��ّية ال��ي ب��دأت تتالقفها 
األلس��ن بع��د س��نة ١73٤م، وال��ي تش��ر إىل أه��ل 
امل��دن، لتف��ّرق بينه��م وب��ن أه��ل األري��اف أو أهل 
الغاب��ات أو الراب��رة. لك��ن املعن��ى االصطالح��ي 
هل��ذه الكلم��ة الفرنس��ية ب��دأ يتط��ور بالفعل بعد 
أن أراد به األوربيون جمموعة اخلطط والنظم 

الكفيل��ة بإش��اعة النظ��ام والس��الم والس��عادة.

بن��ا احلدي��ث أكتف��ي  يتش��عب  وحت��ى ال 
عن��د ه��ذه اإلملام��ة بتط��ّور املصطل��ح. لكن��ي أنّب��ه 
إىل الرابط الوثيق بن »احلضارة« و«اجملتمع«، 
وكذا التداخل الكبر بن مصطلح »احلضارة« 
ومصطل��ح  جه��ة،  م��ن  »املَدنّي��ة«  ومصطل��ح 
»الثقاف��ة« م��ن جه��ة ثاني��ة. وبعي��داً ع��ن كل 
م��ن  امل��راد  أن  نفه��م  التفاصي��ل،  النقاش��ات يف 
احلض��ارة ه��و ط��راز العي��ش ال��ذي يك��ون س��ائداً 
يف جمتم��ع م��ن اجملتمع��ات مب��ا حيق��ق هويت��ه 
ال��ي تتخط��ى ب��ه مرحل��ة التوح��ش والربري��ة. 
ع ثقايّف للناس  فاحلض��ارات إذن ه��ي أعل��ى جتمُّ

وأوس��ع مس��توى هلوّيته��م الثقافّي��ة.

* أسئلة تبحث عن إجابات
ع��ن  جني��ب  س��لف  م��ا  كل  ض��وء  وعل��ى 
األس��ئلة الس��ابقة: م��ا ه��ي ه��ذه احلض��ارة ال��ي 
ننتم��ي إليه��ا؟ وال يتأخ��ر اجل��واب اجلمي��ل: إنه��ا 
احلض��ارة اإلس��المية. فينطل��ق س��ؤال يف غاي��ة 

الدور االستراتيجي لألجيال 
الشيعية الصاعدة 

حضارتنا إرتقاء وإسعاد



ثقافة رسالية

الروع��ة: وم��ا ه��و قانونه��ا ودس��تورها ال��ذي 
حي��دد مس��اراتها ويعط��ي ألفراده��ا حقيقة 

االنتم��اء هل��ذه احلض��ارة؟ 
س��ابقه  م��ن  أس��رع  اجل��واب  ويأت��ي 
متعط��راً بالفخ��ر واالعت��زاز: إن��ه الق��رآن 
الكريم. فينبثق س��ؤال غّض جديد كلمح 
البصر: ومن هو قائدها؟ وبأسرع منه يأتي 
جواب��ه الن��دي: إنه رس��ول اهلل حممد. صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه.. لكننا حينما نتلقى الس��ؤال 
حمم��د؟  وف��اة  َبع��د  وَم��ن  يتل��وه:  ال��ذي 
خنتل��ف يف اجل��واب، ويق��ع التقاط��ع، ب��ل � 

ولألس��ف � االح��راب!!
مقوم��ات  ه��ي  م��ا  ُنس��أل:  عندم��ا  وهك��ذا 

اإلس��المية؟  حضارتك��م 
ُلب��اب  املن��رة م��ن  الكث��رة  تأت��ي إجاباتن��ا 
َــا  الق��رآن، ومنه��ا عل��ى س��بيل املث��ال: }َيــا َأهيُّ
ُقــوا اهللََّ َحــقَّ ُتَقاتِــِه َواَل َتُوُتــنَّ  ِذيــَن آَمنُــوا اتَّ الَّ
اهللَِّ  بَِحْبــِل  َواْعَتِصُمــوا   * ُمْســِلُموَن  َوَأْنُتــْم  إاِلَّ 
ُقــوا َواْذُكــُروا نِْعَمــَة اهللَِّ َعَلْيُكــْم  مَجِيًعــا َواَل َتَفرَّ
ــْم  ــْم َفَأْصَبْحُت ــْنَ ُقُلوبُِك ــَف َب ــَداًء َفَألَّ ــْم َأْع إِْذ ُكنُْت
بِنِْعَمتِــِه إِْخَواًنــا َوُكنُْتــْم َعــَى َشــَفا ُحْفــَرٍة ِمــَن 
ــِه  ــْم آَياتِ ُ اهللَُّ َلُك ــنِّ ــَك ُيَب ــا َكَذلِ ــْم ِمنَْه ــاِر َفَأْنَقَذُك النَّ
ــوَن  ــٌة َيْدُع ــْم ُأمَّ ــْن ِمنُْك ــُدوَن * َوْلَتُك َت ــْم هَتْ ُك َلَعلَّ
َعــِن  َوَينَْهــْوَن  بِامْلَْعــُروِف  َوَيْأُمــُروَن  اخْلَــْرِ  إىَِل 
امْلُنَْكــِر َوُأوَلِئــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن * َواَل َتُكوُنــوا 
ــُم  ــا َجاَءُه ــِد َم ــْن َبْع ــوا ِم ــوا َواْخَتَلُف ُق ــَن َتَفرَّ ِذي َكالَّ
اْلَبيِّنـَـاُت َوُأوَلِئــَك هَلـُـْم َعــَذاٌب َعظِيــٌم{ )س��ورة آل 
عم��ران /١0٢-١05(، لنأخ��ذ بتفصي��ل ه��ذه اآلي��ات 
ملقّوم��ات  م��ادة  منه��ا  ونس��تخلص  وش��رحها، 
عل��ى  واألق��در  األمش��ل  اإلس��المية  احلض��ارة 
حتقي��ق عنص��َري الدميوم��ة العلمي��ة بصرحه��ا 
بإس��عادها  األخالقي��ة  واملنظوم��ة  الش��امخ، 
اإلس��المية  احلض��ارة  تك��ون  ال  وب��ذا  الب��اذخ. 
حض��ارة اجل��دران والبني��ان والعم��ران، ب��ل ه��ي 
أواًل حض��ارة اإلمي��ان واألم��ان واحرام اإلنس��ان. 
ث��م نتبّج��ح بس��ماحة اإلس��الم ونفتخ��ر، ونق��ول 
عن��ه: إن��ه ال ُيلغ��ي اآلخ��ر، وال حُي��اول حتطي��م 
أتب��اع الديان��ات اأُلخرى، بل خياطبهم بكل رفق، 
ويس��تثر عقوهل��م والضمائ��ر، بالق��ول املب��ارك: 
ــَواٍء  ــٍة َس ــْوا إىَِل َكِلَم ــاِب َتَعاَل ــَل اْلِكَت ــا َأْه ــْل َي }ُق
ــِه َشــْيًئا  َك بِ ــا َوَبْينَُكــْم َأالَّ َنْعُبــَد إاِلَّ اهللََّ َواَل ُنــْرِ َبْينَنَ
ــإِْن  ــْن ُدوِن اهللَِّ َف ــا ِم ــا َبْعًضــا َأْرَباًب َواَل َيتَِّخــَذ َبْعُضنَ
ــِلُمون{ )س��ورة  ــا ُمْس ــَهُدوا بَِأنَّ ــوا اْش ــْوا َفُقوُل َتَولَّ
آل عم��ران /اآلي��ة:٦٤(. وه��ذا كل��ه م��ن أرق��ى م��ا 
يك��ون، لكنن��ا ننكس��ر ح��ن ُنس��أل: ه��ل التزمت��م 
أنت��م به��ذه اآلي��ات أو القوان��ن بع��د وف��اة نبّيكم؟ 
نتل��ّكأ يف اإلجاب��ات، وخنتل��ف أش��د االختالف يف 
إلق��اء التبع��ات واملس��ؤوليات على عوات��ق أفراد أو 

حتزب��ات أو مجاع��ات.
واحل��ال نفس��ه يتك��رر ح��ن يأتين��ا الس��ؤال: 
م��ا ه��ي مِس��ات حضارتك��م؟ وم��ا ه��ي أوص��اف 

األفراد احلضارين املتحضرين بها؟ إذ س��رعان 
م��ا نأت��ي باإلجاب��ات القرآنية من أمث��ال: }َوِعَباُد 
ــا َوإَِذا  ــَى اأْلَْرِض َهْوًن ــوَن َع ــَن َيْمُش ِذي ــِن الَّ ْحَ الرَّ
ِذيــَن  َخاَطَبُهــُم اجْلَاِهُلــوَن َقاُلــوا َســَاًما * َوالَّ
ــوَن  ــَن َيُقوُل ِذي ــا * َوالَّ ًدا َوِقَياًم ــْم ُســجَّ ِ ــوَن لَِرهبِّ َيبِيُت
ــا َكاَن  ــَم إِنَّ َعَذاهَبَ ــَذاَب َجَهنَّ ــا َع ْف َعنَّ ــا ارْصِ نَ َربَّ
ِذيــَن  ا َوُمَقاًمــا * َوالَّ َــا َســاَءْت ُمْســَتَقرًّ َغَراًمــا * إِنَّ
ــَك  ــْنَ َذلِ وا َوَكاَن َب ــُرُ ــوا َومَلْ َيْق ُف ــوا مَلْ ُيرْسِ إَِذا َأْنَفُق
ــَر  ــا آَخ ً ــَع اهللَِّ إهَِل ــوَن َم ــَن اَل َيْدُع ِذي ــا * َوالَّ َقَواًم
َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَــقِّ  تِــي َحــرَّ َواَل َيْقُتُلــوَن النَّْفــَس الَّ
ــا * ..  ــَق َأَثاًم ــَك َيْل ــْل َذلِ ــْن َيْفَع ــوَن َوَم َواَل َيْزُن
ْغــِو  وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمــرُّ ِذيــَن اَل َيْشــَهُدوَن الــزُّ َوالَّ
ــْم  ِ ــاِت َرهبِّ ــُروا بِآَي ــَن إَِذا ُذكِّ ِذي ــا * َوالَّ وا ِكَراًم ــرُّ َم
ِذيــَن َيُقوُلــوَن  ــا * َوالَّ وا َعَلْيَهــا ُصــاًّ َوُعْمَياًن ــرُّ مَلْ خَيِ
ــُنٍ  َة َأْع ــرَّ ــا ُق اتِنَ يَّ ــا َوُذرِّ ــْن َأْزَواِجنَ ــا ِم ــْب َلنَ ــا َه نَ َربَّ
ــَزْوَن اْلُغْرَفــَة  َواْجَعْلنَــا لِْلُمتَِّقــَن إَِماًمــا * ُأوَلِئــَك جُيْ
 * َوَســَاًما  حَتِيَّــًة  فِيَهــا  ــْوَن  َوُيَلقَّ وا  َصــرَبُ بِــَا 
ا َوُمَقاًمــا{ )س��ورة  َخالِِديــَن فِيَهــا َحُســنَْت ُمْســَتَقرًّ
الفرقان /اآلية ٦3-7٦(. وإذا ُسئلنا عن كيفية 
ح��وار اآلخ��ر م��ن أج��ل إقناع��ه بعقيدتن��ا، وع��ن 
كيفي��ة تعاملن��ا م��ع املتجاوزي��ن علين��ا، نب��ادر 
إىل اآلي��ات الكرمي��ة م��ن س��ورة النح��ل }اْدُع إىَِل 
ْكَمــِة َوامْلَْوِعَظــِة احْلََســنَِة َوَجاِدهْلـُـْم  ــَك بِاحْلِ َســبِيِل َربِّ
ــَك ُهــَو َأْعَلــُم بَِمــْن َضــلَّ  تـِـي ِهــَي َأْحَســُن إِنَّ َربَّ بِالَّ
ــْم  ــَن * َوإِْن َعاَقْبُت ــُم بِامْلُْهَتِدي ــَو َأْعَل ــبِيِلِه َوُه ــْن َس َع
ــْم  ُت ــْن َصرَبْ ــِه َوَلِئ ــْم بِ ــا ُعوِقْبُت ــِل َم ــوا بِِمْث َفَعاِقُب
َك إاِلَّ  ــرْبُ ــا َص ــرِبْ َوَم ــَن * َواْص ابِِري ــْرٌ لِلصَّ ــَو َخ هَلُ
ـا  ــَزْن َعَلْيِهــْم َواَل َتــُك يِف َضْيــٍق مِمَـّ بِــاهللَِّ َواَل حَتْ
ــْم  ِذيــَن ُه ــْوا َوالَّ َق ِذيــَن اتَّ ــَع الَّ َيْمُكــُروَن * إِنَّ اهللََّ َم
حُمِْســنُون{. وه��ذه كله��ا منطلق��ات لبناء أحس��ن 
إنس��ان حضاري، وبناء جمتمع متحضر بأحكم 
بن��اء عقي��دي أخ��وي متس��امح مراح��م يتواص��ى 
باحل��ق ويتواص��ى بالص��ر. لك��ن.. وم��ا أقس��ى 
لك��ن! ح��ن جُناَبه بالق��ول: أين أنتم من احلكمة 
واملوعظ��ة احلس��نة واجل��دال بال��ي ه��ي أحس��ن 
ي��وم غ��در خال��د ب��ن الولي��د وجي��ش اخلليفة أبي 
بك��ر مبال��ك ب��ن نوي��رة وقطع��وا رأس��ه وجعل��وه 
حت��ت ق��در الطب��خ يش��وى بالن��ار املوق��دة، حت��ى 
يتق��ّوى خال��د ب��ن الولي��د عل��ى اغتص��اب زوج��ة 
مال��ك ب��ن نوي��رة بع��د س��اعة م��ن مقتل��ه؟! م��ع 

أن��ه كان مس��لمًا يصل��ي بصالتك��م ويدي��ن 
بدينك��م!

ع��ن  ُس��ئلنا  إذا  إحراجن��ا  ويتواص��ل 
اإلس��المية،  حضارتن��ا  يف  الق��وة  نق��اط 
وراح  الش��ريفة،  باآلي��ات  جني��ب  فُرحن��ا 
اجلرائ��م  بس��رد  يواجهونن��ا  اآلخ��رون 
والتج��اوزات ال��ي ارتكبه��ا خلف��اء وُأم��راء 
احلك��م  مناص��ب  تس��ّنموا  وزراء  و  وق��ادة 
م��ن بع��د وف��اة رس��ول اهلل. صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه. ع��دا ف��رة حك��م اإلم��ام عل��ي وول��ده 
اإلم��ام احلس��ن.عليه الس��الم. إىل س��قوط 
بغ��داد عل��ى أي��دي املغ��ول، ب��ل إىل س��قوط 
بغ��داد عل��ى أيدي األمري��كان، و راح ضحية تلك 
اجلرائ��م والتج��اوزات مالي��ن بع��د مالي��ن م��ن 
األبرياء، وعلى رأسهم آل الرسول الذين ُقطعت 
رؤوس��هم وِطيَف بها يف بلدان اإلس��الم! أمل يقل 
القرآن عن رسول اهلل. صلى اهلل عليه وآله. ومن 
ِذيَن  ــٌد َرُســوُل اهللَِّ َوالَّ ه��م حق��ًا عل��ى منوال��ه: }حُمَمَّ
ــْم  ــْم َتَراُه ــاُء َبْينَُه ــاِر ُرَحَ ــَى اْلُكفَّ اُء َع ــدَّ ــُه َأِش َمَع
ــا  ــَن اهللَِّ َوِرْضَواًن ــًا ِم ــوَن َفْض ًدا َيْبَتُغ ــجَّ ــا ُس ًع ُركَّ
ــَك  ــُجوِد َذلِ ــِر السُّ ــْن َأَث ــْم ِم ــيَاُهْم يِف ُوُجوِهِه ِس
ْنِجيــِل َكــَزْرٍع  َمَثُلُهــْم يِف التَّــْوَراِة َوَمَثُلُهــْم يِف اإْلِ
ــَى  ــَتَوى َع ــَتْغَلَظ َفاْس ــآَزَرُه َفاْس ــْطَأُه َف ــَرَج َش َأْخ
ــَد  ــاَر َوَع ــُم اْلُكفَّ ــَظ هِبِ اَع لَِيِغي رَّ ــزُّ ُســوِقِه ُيْعِجــُب ال
احِلَــاِت ِمنُْهــْم َمْغِفــَرًة  ِذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا الصَّ اهللَُّ الَّ

ــًا{ )س��ورة الفت��ح، اآلي��ة: ٢9(. ــًرا َعظِي َوَأْج
وال يكون حالنا إذا ُس��ئلنا: ما مدى الس��عادة 
ال��ي حتققه��ا احلض��ارة اإلس��المية؟ بأحس��ن 
م��ن حالن��ا يف اإلجاب��ات الس��ابقة، بعد اعراضات 

املعرض��ن علينا!

* البحث عن احلل اجلذري
إذن أين تكمن املشكلة؟

تكمن يف اخللط..!
اخلل��ط م��ا ب��ن خّط��ن خمتلف��ن متام��ًا 
عاش��هما تاريخ اإلس��الم بعد وفاة س��يدنا رس��ول 
اهلل، صلى اهلل عليه وآله وسلم، هما خّط إمامة 
أه��ل بي��ت رس��ول اهلل، ووج��وب ال��والء هل��م ق��واًل 
وعم��اًل. وخ��ط اخللف��اء الذي��ن أخ��ذوا اخلالف��ة 
م��ن أئم��ة أه��ل البي��ت، والذي��ن اتبعه��م أغل��ب 
الن��اس إىل يومن��ا احلاض��ر. فالدم��اء مل ُيرقه��ا 
أئم��ة أه��ل البي��ت، وال أتباعهم املخلص��ون الذين 
كان��وا يدفع��ون ع��ن أنفس��هم القت��ل الش��نيع 
بسالم التقية ورقي األخالق الفاضلة الي هي 
سجية ُجبلت عليها قلوبهم الرحيمة إذ عّمرها 
أل��ق ال��والء احلان��ي أله��ل البي��ت الك��رام عليه��م 
الس��الم. خ��ط أه��ل البي��ت لي��س خ��ط الدم��اء 
والتج��اوزات، وال ه��و خط انتهاك احلرمات، وال 

ه��و خ��ط القت��ل والنف��ي واإلذالل واالس��تعباد.
والِعل��م  واألم��ان،  اإلمي��ان  خ��ط  ه��و  ب��ل 
واحِلل��م، والس��الم والوئ��ام، والرمح��ة واحلكمة، 
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  تتعاظم مسؤوليات األجيال 
الشيعية الصاعدة يف أخذ زمام 

املبادرة للتواصل مع عقول مفّكري 
العامل، وعلمائه، وقادته، ومثقفيه، 

وطبقاته العاملة، ورجال دينه، 
وسائر أفراده  



ثقافة رسالية

والرف��ق والص��دق، والبن��اء واالرتق��اء، والكرام��ة 
والس��المة، والطاع��ة ال اخلالع��ة، واألخ��الق ال 
اإلح��راق، واإلقن��اع ال الن��زاع، واحل��وار ال الدم��ار، 
والنق��اش ال اهل��راش.. فحت��ى نفه��م احلض��ارة 
نأخ��ذ  أن  علين��ا  صحيح��ًا،  فهم��ًا  اإلس��المية 
جني��ب  أن  ميكنن��ا  وبه��ذا  البي��ت،  أه��ل  خب��ط 
وحنن مرفوعو الرؤوس عن أس��ئلة املعرضن؛ 
أتب��اع آل حمم��د. صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه.  بأنن��ا 
الذي��ن ال يع��رض عليه��م مع��رض، وال ين��ال 
منه��م ُمنتق��د، وال يدينه��م ُمداف��ع ع��ن حق��وق 
اإلنس��ان، وال حت��ى حق��وق احلي��وان. فالقاس��م 
املس��لمون وغ��ر  ال��ذي يلتق��ي علي��ه  املش��رك 
املس��لمن تقديس��ًا واحرام��ًا وإج��الاًل وإكرام��ًا 
الس��الم،  املعصوم��ون. عليه��م  البي��ت  أه��ل  ه��و 
وإن مل يع��رف بع��ٌض بعصمته��م، إاّل أن أح��داً 
مل حُي��صِ عليه��م ذنب��ًا أو جت��اوزاً أو انته��اكًا 
أو تعّصب��ًا!. ول��ذا نق��ول ب��كل ثق��ة: إّن بنه��ج أه��ل 
البيت الصحيح والتزامهم احلق ُتشاد احلضارة 
األرق��ى واألمس��ى، واألروع واألنص��ع، واألس��عد 

واألخل��د.

* كل شيعي له دور ينتظره
األجي��ال  مس��ؤوليات  تتعاظ��م  هن��ا  م��ن 
املب��ادرة  زم��ام  أخ��ذ  يف  الصاع��دة  الش��يعية 
للتواص��ل م��ع عق��ول مفّك��ري الع��امل، وعلمائ��ه، 
وقادت��ه، ومثقفي��ه، وطبقات��ه العامل��ة، ورج��ال 
اس��تثارة  عل��ى  والعم��ل  أف��راده.  وس��ائر  دين��ه، 
ضمائ��ر أح��رار مجي��ع ال��دول، بالتواص��ل معه��م 
بلغاته��م، وحن��ن نبّش��ر باحلض��ارة احلق��ة ال��ي 
م��ن مصلح��ة أبن��اء البش��ر األخ��ذ به��ا للخ��الص 
والنكس��ات  والوي��الت  والدم��ار  احل��روب  م��ن 
تواصلن��ا  ويك��ون  واإلخفاق��ات.  واجملاع��ات 
كل  بتوظي��ف  والضمائ��ر  العق��ول  تل��ك  م��ع 
وس��ائل اإلع��الم املؤث��رة، م��ن مرئي��ة ومس��موعة 
ومق��روءة، توظيف��ًا إس��الميًا خالصًا، وبكل لغات 
العامل، وكخطوة ُأوىل نأتي إىل أس��هل وس��يلة 
الكت��اب،  صناع��ة  وه��ي  اإلع��الم،  وس��ائل  م��ن 
الفاخ��رة  األنيق��ة  الطباع��ة  بأنف��س  فنطب��ع 
مقتطف��ات م��ن نه��ج البالغ��ة، ورس��الة احلقوق، 
والصحيف��ة الس��جادية، وأق��وال س��ادتنا األئم��ة 
الطاهري��ن. عليه��م الس��الم. ونهديه��ا إىل كل 
مفّك��ر وع��امل وش��اعر و روائ��ي وق��اص وناق��د 
وفن��ان تش��كيلي أو مس��رحي أو جن��م س��ينمائي 

، ول��كل ُأس��تاذ جامع��ي، وم��دّرس، ومعّل��م، وإىل 
كل سياس��ي يق��ود دول��ة أو حزب��ًا أو منظم��ة 
سياس��ية أو مدني��ة، ول��كل مثقف ميكن أن يؤثر 
يف جمموع��ة م��ن األف��راد، حت��ى نص��ل بفك��ر 
أئمتن��ا إىل كل طبق��ات جمتمع��ات الدول، وقد 
أشار بعضهم سالم اهلل عليهم إىل أن الناس »لو 

علم��وا حماس��ن كالمن��ا التبعون��ا«
من هنا ال يقولّن أحد: ال أس��تطيع أن أفعل 

شيئاً.
ب��ل كل واح��د يس��تطيع. فلنب��دأ الرمج��ة 
األم��وال  ولنجم��ع  الع��امل،  لغ��ات  كل  إىل 
ومواك��ب،  ومجعي��ات،  أف��راداً،  مجيع��ًا  مّن��ا 
مقدس��ة،  وعتب��ات  ومرجعي��ات،  ومؤسس��ات، 
ودي��وان وق��ف ش��يعي.. حت��ى نس��اهم مجيع��ًا يف 
إيصال صوت اإلس��الم العظيم احلضاري احلق 
بلس��ان أه��ل بي��ت العصم��ة والطه��ارة إىل كل 

أصق��اع املعم��ورة.
عل��ى جيلن��ا الش��يعي أن يتخل��ى ع��ن اخل��در 
يع��رف  وأن  الش��خصي،  التفك��ر  وحمدودي��ة 
مكانت��ه يف قل��ب التغي��ر العامل��ي ال��ذي ح��ان أوان 
قري��ب حي��ن قطاف��ه  بأيدين��ا، وعم��ا  زراعت��ه 
بأي��دي إم��ام زمانن��ا. عّج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه. إن 
شاء اهلل القوي العزيز، لتكن حركة كل واحد 
مّن��ا حرك��ة س��الم عاملي��ة، يف زم��ن ح��ركات 
اخلص��وم النواص��ب ال��ي ه��ي ح��ركات إرهابية 
دموية بشعة شنيعة، وحتى نأخذ دورنا الفاعل 
- تأسيس��ًا عل��ى م��ا أّكدن��اه يف املق��ال األول- من 
أّن األجي��ال الش��يعية الس��ابقة ليس��ت ضعيف��ة، 
وال خائرة، وال حائرة، وال رقمًا سهاًل، وال وجوداً 
هش��ًا، ب��ل ش��ّكلت عل��ى امت��داد التاريخ اإلس��المي 
عم��اداً للرس��وخ الدي��ي، فلنك��ن مثله��ا، وكان��ت 
ه��ي حج��ر الزاوي��ة يف بن��اء الص��رح اجملتمع��ي 
اإلس��المي، َفْلنِص��ر عل��ى قدرها، واس��تطاعت أن 
تؤّكد يف املسرة التارخيية لإلنسان بأن نبض 
الوالء هو قطب اجلذب األبرز يف املنَجز العلمي 
والفك��ري واألدب��ي والثقايف املس��لم، فلنس��ر على 
ُخطاها يف العلم والفكر واألدب والثقافة والفن 
واإلع��الم والرمج��ة والتواص��ل.. نع��م، إن أه��م 
أس��باب التأل��ق الش��يعي املده��ش ه��و االرتب��اط 
املنتمي��ة لس��يدنا  القيمي��ة  باملنظوم��ة  الوثي��ق 
رس��ول اهلل.صل��ى اهلل علي��ه وآله واألئمة امليامن 

علي��ه وعليه��م أفض��ل الص��الة والس��الم..
 فلنس��أل أنفس��نا: ك��م عندن��ا م��ن نس��بة 

ارتب��اط راس��خ بقناع��ات علمي��ة بتل��ك املنظوم��ة 
الش��رف  كل  الش��رف  كان  لق��د  القيمي��ة؟ 
للش��يعة وه��م يرفض��ون ُح��ّكام الظل��م واجل��ور 
والطغي��ان رفض��ًا ُمطلق��ًا عل��ى الرغ��م م��ن كل 
ُأولئ��ك  مارس��ها  ال��ي  والعس��ف  الذب��ح  قس��وة 
الطغ��اة وأتباعه��م اجملرم��ون. وب��ذا كان هل��ذه 
مونق��ة  مث��ار  الك��رى  الش��يعية  التضحي��ة 
ش��اّبة  بدميوم��ة  احلي��اة  دم  ض��ّخ  يف  متثل��ت 
أن  كم��ا  احملتض��ر،  املس��لمة  اأُلم��ة  جس��د  يف 
ه��ذه التضحي��ة املذهل��ة ق��د دافع��ت ع��ن الدي��ن 
اإلسالمي »كدين« دفاعًا »اسراتيجيًا« بتنزيهه 
من تهمة القمع والدكتاتورية وس��فك الدماء، 
الي ألصقها به املربصون واحلاقدون واألعداء 
عل��ى اخت��الف مش��اربهم ومآربه��م وانتماءاته��م 
واجراءاته��م. ول��وال ه��ذه التضحي��ة الش��يعية 
احلضارية الي فّرقت بن اإلسالم »دينًا وِق�َيمًا« 
وب��ن غاص��يب احلكوم��ة اإلس��المية وه��م طغ��اة 
الظل��م واجل��ور والقت��ل والتنكي��ل، الختلط��ت 
املس��ّميات، وتشابهت التوصيفات، بن »اإلسالم« 
و«اخللف��اء احلاكم��ن باس��م اإلس��الم« ، وب��ن 
»أئم��ة أه��ل البي��ت املعصوم��ن« و«علم��اء البالط 
احلاكم«. فبالتضحية الشيعية ُحِفظت »اأُلمة 
اإلس��المية« كُأمة حضارية دينية. فأين حنن 
اآلن من روح التضحية هذه؟ وإذا كانت أعداد 
كث��رة ُتضح��ي بس��خاء يف رد ع��دوان النواصب 
والتكفري��ن، فإن أضعافًا مضاعفة مستس��لمة 
لألحداث الي يصنعها أعداؤنا وخصومنا، حتى 
أصبحن��ا منفعل��ن باألح��داث، ال فاعلن هلا، وال 
صانع��ن. الي��وم التح��دي أك��ر. لك��ن حركتن��ا 
يف  جياه��دون  ال  والذي��ن  وأيس��ر،  أس��هل  في��ه 
أن يأخ��ذوا دوره��م  القت��ال بإمكانه��م  جبه��ات 
يف جبه��ات ه��ي أكث��ر راح��ة، وأنع��م رفاهي��ة. 
فحركته��م ميك��ن أن تنطل��ق وه��م جالس��ون 
كل  م��ع  يتواصل��وا  أن  بإمكانه��م  بيوته��م،  يف 
الع��امل بش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، بإم��كان 
الكات��ب أن يكت��ب وه��و عل��ى مكتب��ه، واملرج��م أن 
يرج��م وه��و يف بيت��ه، واملمثل أن ميثل وهو على 
خشبة مسرحه، أو أمام عدسة املخرج، وبإمكان 
وس��ائل  م��ن  وس��يلة  ألي  الت��رع  يف  املس��اهم 
اإلع��الم أن ي��ودع يف حس��ابها أي مبل��غ بكبس��ة 
أزرار. لنكن مبس��توى األمانة الش��رعية، واملكانة 
احلضاري��ة، واملس��ؤولية التارخيي��ة، م��ن قبل أن 

نع��ض عل��ى األصاب��ع، حي��ث ال ينف��ع الن��دم!

  الشرف كل الشرف للشيعة وهم يرفضون ُحّكام الظلم واجلور 
والطغيان رفضًا ُمطلقًا على الرغم من كل قسوة الذبح والعسف التي 

مارسها ُأولئك الطغاة وأتباعهم املجرمون  



* أنور عّزالدين
ــة  ــد حاج ــعوب، تؤك ــم والش ــة لأم ــارب التارخيي التج
ــار  ــدد املس ــي حت ــة الت ــل البوصل ــي مث ــوى، فه ــم اىل التق العل
الصحيــح للعلــم، فيكــون مفيــدًا وبنــاًء. ولعــل املــآالت 
املأســاوية للعلــم يف العــامل، بفقــدان التقــوى، خــر دليــل عــى 
مــا نذهــب اليــه، فهنالــك االكتشــافات العلميــة الكبــرة، مثــل 
)انفــاق الــذرة( و)الديناميــت( وغرهــا، بــدأت بنيــة خدمــة 
ــيلة  ــون وس ــرة، أدى الن تك ــراف املس ــن انح ــان، لك االنس

ــان.  ــذا االنس ــار ه ــل ودم قت
والعلــم عــى درجــات ومراحــل، فليســت العلــوم يف 
مســتوى واحــد، فهنــاك علــوم األبــدان وعلــوم األديــان 
واألرواح، وعلــم األبــدان بــدوره ينقســم اىل مئــات بــل 
ــن  ــات م ــد اآلن املئ ــان حل ــف االنس ــد إكتش ــوم، فق آالف العل
احلقــول العلميــة، و كذلــك احلــال بالنســبة اىل علــوم الديــن، 
ــة  ــر آي ــرف تفس ــن يع ــاك م ــًا- هن ــر - مث ــم التفس ــي عل فف
واحــدة، وهنــاك مــن ييــط بتفســر القــرآن كلــه، وهنــاك مــن 
يتقــن التفســر مــن وجــه واحــد، وهنــاك مــن يتقنــه مــن أوجــه 

ــة.  خمتلف
وكــا ان العلــم درجــات و أقســام فكذلــك التقــوى، 

ــة،  ــذه احلقيق ــل ه ــا جيه ــر من ــاك الكث ــا كان هن ورب
ــن  ــدة، يف ح ــة واح ــوى حال ــب ان التق ــن نحس فنح

انــا جمموعــة متكاملــة مــن الــروادع و امللــكات 
لتشــكل  البعــض  بعضهــا  اىل  جتتمــع  النفســية 

التقــوى، ولتوضيــح ذلــك نــأيت باملثالــن التاليــن 
ــا:  ــوى ودرجاهت ــول التق ــواع وحق ــى ان ع

فبالنســبة ألنــواع التقــوى هنــاك مــن النــاس 
ــك  ــاع ل ــارًا ب ــه دين ــإن أعطيت ــال ف ــه امل ــن خيدع م

دينــه. ومــن النــاس مــن ال خيدعــه املــال بــل خيدعــه 
ــازل لــك  ــه بكلمــة مــدح تن ــإن أســبغت علي اجلــاه، ف

ــه  ــن ال خيدع ــاس م ــن الن ــواه، وم ــن تق ــه وع ــن دين ع
ــال واملنصــب ولكــن ختدعــه شــهواته اجلنســية، فــا  امل

ــي. ــراء اجلن ــة اإلغ ــه يف مواجه ــك نفس يمتل
ــة،  ــوى خمتلف ــول التق ــإن حق ــاس، ف ــذا األس ــى ه وع

ويف مجيــع هــذه احلقــول يكــون االنســان بحاجــة اىل مناعــة 
تصونــه مــن املغريــات املختلفــة التــي حتــاول أن هتــدم التقوى 

يف داخلــه وان اســاليب تنميتهــا يف النفــس االنســانية تعتمــد 
بالدرجــة االوىل عــى اســتعداده ومــن ثــم مثابرتــه يف رعايتهــا، 
ــط  ــرى إن أبس ــة فن ــذه املناع ــر اىل ه ــن يفتق ــر مم ــاك الكث وهن
ــر  ــراف والكف ــه اىل االنح ــؤدي ب ــن ان ت ــن املمك ــات م املغري

ــار.  ــايل اىل الن وبالت
املثــال الثــاين هــو حــول درجــات التقــوى يف املجــال 
الواحــد، و يتلخــص هــذا املثــال يف ذلــك الرجــل الــذي بعــث 

ــًا يف  ــق حديث ــك ان ختتل ــد من ــه: أري ــال ل ــه وق ــة يف طلب معاوي
ــة  ــة الكريم ــذه اآلي ــت اّن ه ــب.. وأن تثب ــن ايب طال ــي اب ذّم ع
}ومــن النــاس مــن يــري نفســه ابتغــاء مرضــاة اهلل..{ 
ــاس مــن  ــة: }ومــن الن ــن ملجــم..! وان اآلي قــد نزلــت يف إب
يعجبــك قولــه يف احليــاة الدنيــا{ نزلــت يف عــي بــن ايب 

ــب..  طال
ــم  ــرًا فك ــاالً كث ــب م ــث يتطل ــذا احلدي ــل: ه ــال الرج فق
تعطينــي؟ فقــال: مخســن ألــف درهــم، فقــال: البضاعــة 
ــل  ــه قلي ــال: ان ــم، فق ــف دره ــة أل ــذ مائ ــال: خ ــى..! فق أغ
أيضــًا، فأخــذ معاويــة يضاعــف هــذا املبلــغ حتــى إتفقــا عــى 

ــم.  ــون دره ــف ملي نص
ــون  ــف ملي ــة نص ــادل يف احلقيق ــل تع ــذ الرج ــوى ه اّن تق
درهــم. كــا وهنــاك أنــاس جــاؤوا اىل كربــاء ملحاربــة االمــام 
ــي  ــب الت ــم واملناص ــل الدراه ــام- مقاب ــه الس ــن - علي احلس

وعدهــم إبــن زيــاد هبــا.
ــدًا  ــًا جدي ــه عل ــب في ــا ونكتس ــر علين ــوم  يم ويف كل ي
علينــا أن نكتســب تقــوى بنفــس هــذا املقــدار، فــإذا زاد العلــم، 
ونقصــت التقــوى كان رضر العلــم أكثــر مــن نفعــه، كــا يقــول 
احلديــث الريــف: )مــن ازداد علــًا ومل يــزدد خشــوعًا، مل 
يــزدد عــن اهلل أالّ بعــدًا(، ولقــد كان إبليــس عاملــًا ولكــن 
ــا  ــه منه ــدل أن يرفع ــده اىل االرض ب ــذا أخل ــه ه علم
ــار  ــك أش ــوى ، واىل ذل ــن التق ــل ع ــه انفص ألن علم

الشــاعر:
ــى رشٌف      ــر التق ــن غ ــم م ــو كان يف العل       ل

ــس  ــق اهلل إبلي ــكان أرشف خل ل
مــن هنــا نفهــم، أن العلــم لــن يكــون 
الوســيلة الصحيحــة والســليمة الكتســاب اجلــاه 
ــن  ــدًا ع ــون بعي ــا يك ــع عندم ــة يف املجتم واملنزل
التقــوى، وكــم مــن عــامل بــذل ســنن طــوال مــن 
ــل  ــا وص ــل م ــه، ووص ــد نفس ــق وأجه ــره، وأنف عم
مــن درجــات العلــم واملعرفــة، حتــى اصبــح ُيشــار اليه 
بالبنــان بانــه )العــامل( إال أن هــذا الوصــف او التســمية 
مل تســعفه مــن االنــزالق يف احضــان الســلطة الظاملــة او 
اتبــاع املصالــح الفئويــة او  الشــخصية الضيقــة بــا يســبب 
األذى واملعانــاة البنــاء شــعبه وأمتــه، والنتيجــة؛ بــدالً مــن 
ان ُيشــار اليــه بـــ )العــامل(، ســيعرف بـــ )املجــرم(..! كا هي 
عاقبــة ذلــك العابــد - العــامل يف بنــي ارسائيــل الــذي حتــدث 
ــِذي آَتْينـَـاُه آَياتِنـَـا  عنــه القــرآن الكريــم: }َواْتــُل َعَلْيِهــْم َنَبــَأ الَّ
ــْو  ــْن اْلَغاِويــَن * َوَل ــَكاَن ِم ــْيَطاُن َف ــُه الشَّ ــا َفَأْتَبَع َفانَســَلَخ ِمنَْه
َبــَع َهــَواُه  ـُه َأْخَلــَد إىَِل األَْرِض َواتَّ ِشــْئنَا َلَرَفْعنَــاُه هِبَــا َوَلِكنَـّ
ْكــُه َيْلَهــْث  ِمــْل َعَلْيــِه َيْلَهــْث َأْو َتْرُ َفَمَثُلــُه َكَمَثــِل اْلَكْلــِب إِْن حَتْ
ــَص  ــْص اْلَقَص ــا َفاْقُص ــوا بِآَياتِنَ ُب ــَن َكذَّ ِذي ــْوِم الَّ ــُل اْلَق ــَك َمَث َذلِ

ــراف /175- 176(. ــورة االع ــُروَن{. )س ــْم َيَتَفكَّ ُه َلَعلَّ
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ــَا َيْعُمــُر َمَســاِجَد اهللَِّ َمــْن آَمــَن بـِـاهللَِّ  }إِنَّ
َكاَة  ــاَة َوآَتــى الــزَّ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َوَأَقــاَم الصَّ
ــوا  ــَك َأْن َيُكوُن ــَش إاِلَّ اهللََّ َفَعَســى ُأْوَلِئ َومَلْ خَيْ

ِمــْن امْلُْهَتِديــَن{. )س��ورة التوب��ة / ١8 (
 

* نشأة املسجد
املس��جد مؤسس��ة رباني��ة - تربوي��ة للف��رد 
واجملتم��ع، ب��ل ه��و امل��كان املق��دس لعب��ادة اهلل 
تع��اىل، ك��ون أن أمس��ى عب��ادٍة ل��ه، تع��اىل، ه��ي 
مرحل��ة الس��جود، وفيه��ا يتجس��د التق��رب إىل 
ــاِجَد  اهلل- ع��ز وج��ل- ق��ال تع��اىل: }َوأًن امَلَس
هللِ َفــَا َتْدُعــوا َمــَع اهللِ أَحــَدا{ )س��ورة اجل��ن 

/١8(. وملا كان الس��جود أش��رف أفعال الصالة 
لق��رب العب��د م��ن رب��ه، فق��د أش��تق من��ه أس��م 
امل��كان، فقي��ل »َمس��ِجد« وهو بيت اهلل، س��بحانه 
وتعاىل، وملكانتها وفضلها، ذكرت يف مواضع 
ــَا َيْعُمــُر  كث��رة م��ن الق��رآن. ق��ال تع��اىل: }إِنَّ
َمَســاِجَد اهللِّ َمــْن آَمــَن بـِـاهللِّ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر{ 
)س��ورة التوب��ة /١8(. وج��اء التأكي��د اإلهل��ي 
عل��ى بن��اء املس��جد و عمارت��ه، فوص��ف الق��رآن 
الكري��م ُعًم��اره، م��ن املؤمن��ن ب��اهلل و الي��وم 
اآلخ��ر، باملقاب��ل ج��اء التحذي��ر الش��ديد مل��ن 
يعي��ق عم��ل املس��جد ودوره، }َوَمــْن َأْظَلــُم 
نَــَع َمَســاِجَد اهللِّ َأن ُيْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه  مِمَّــن مَّ
ــْم َأن  ــا َكاَن هَلُ ــَك َم ــا ُأْوَلِئ ــَعى يِف َخَراهِبَ َوَس
ــا ِخــْزٌي  ْنَي َيْدُخُلوَهــا إاِلَّ َخآِئِفــَن هلُــْم يِف الدُّ
ــٌم{ )س��ورة  ــَذاٌب َعظِي ــَرِة َع ــْم يِف اآلِخ َو هَلُ
البق��رة /١١٤(، به��ذه اآلي��ة املبارك��ة يصب��ح 
مص��ر م��ن يعطل املس��اجد، ومين��ع الناس من 
ذك��ر اهلل، اخل��زي يف الدني��ا و العذاب العظيم 

يف اآلخ��رة.

* املسجد يواكب املسرية 
الرسالية واحلضارية 

كان للمس��جد وم��ا ي��زال أدوار مهم��ة يف 

مسرة الرسالة وبناء األمة منذ فجر الدعوة 
احملمدية، نذكر منها:  

١-  يف حياة املسلمن 
للمس��جد دور رس��الي يف حي��اة املس��لمن، 
كما اقتضته الرس��الة السماوية، وعلى ضوء 
الس��رة النبوي��ة الش��ريفة. يتمث��ل ه��ذا ال��دور 
وكل  والش��ريعة،  باألح��كام  التعري��ف  يف 
قواع��د  م��ن  االس��المية  الدع��وة  حتمل��ه  م��ا 
ونظ��م للحي��اة، وب��ذا تتحق��ق غاي��ات وأه��داف 
اإلس��الم وال��ي ُأخ��ذ فيه��ا »االجتم��اع« بنظ��ر 
االعتب��ار، ف��كان الب��د أن يك��ون املس��جد خ��ر 
م��كان الجتم��اع املس��لمن، ورم��زاً لوحدته��م 
وانطالقه��م حن��و العم��ل والبن��اء، وهك��ذا كان 
من��ذ ص��در االس��الم، وعل��ى ي��د رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، حيث حتول املس��جد اىل 
مدرسة متكاملة للحياة تعنى بشؤون الطفل 
واجلاه��ل،  والع��امل  والغ��ي  والفق��ر  وامل��رأة 
نزاع��ات  م��ن  اجملتم��ع  ش��ؤون  وخمتل��ف 
وخماصم��ات، كم��ا حت��ول اىل م��كان للوئ��ام 

والتكاف��ل.
٢- أول مسجد يف اإلسالم

أق��ام الرس��ول االك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، يف »قباء يف بي عمرو بن عوف« أربعة أيام 

المساجد .. ُبُيوُت اهلِل َعلى اأَلْرِض

* الشيخ ماجد الطريف
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وقيل أربع عش��رة ليلة، فركب ناقته وحش��د 
املس��لمون حول��ه، فتس��ابق م��ن حول��ه يف دعوته 
عن��ده، فق��ال هل��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »خّلوا 
س��بيل الناق��ة فإنها مأم��ورة..«. فكان كلما مّر 
حبي دعوه عندهم، فيجيبهم مبثل ذلك حتى 
برك��ت عل��ى ب��اب املس��َجد، وه��ي األرض ال��ي 
اختارته��ا الناق��ة، وه��و يومئ��ذ مرب��د ليتيم��ن 
- امل��كان ال��ذي جيف��ف في��ه التم��ر- وهما س��هل 
وس��هيل ابن��ا عم��رو اب��ن ع��وف يف حج��ر مع��اذ 
ب��ن عف��راء، فجع��ل الن��اس يكلمون��ه، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، بالنزول عندهم فاحتمل أبو أيوب 
رحل��ه، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، فوضع��ه يف بيت��ه 
فسأل عن املربد فأخروه حباله، فقال، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه، س��أرضي، صاحبي��ه و أخت��ذه 
مس��جداً.. فأم��ر أن يبن��ى مس��جد في��ه وكان 
يف موضعه قبور للمش��ركن، فقاموا بنبش��ها 
ورمي عظامها وألقيت بعيداً، وبي املسجد يف 
مكانه��ا جبه��د م��ن النيب، صل��ى اهلل عليه وآله، 
ومع��ه املهاج��رون واألنص��ار، عل��ى الرغ��م م��ن 
مط��اردة املش��ركن ل��ه، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
وم��ا واجه��ه م��ن خماط��ر، وكون��ه على س��فر، 
فذل��ك كل��ه مل مينع��ه م��ن التفك��ر يف بن��اء 
وتأس��يس مقوم��ات وج��ود احلي��اة اإلس��المية 
اجلدي��دة بع��د اهلج��رة، أال وهو املس��جد، لتدار 
دفة القيادة من خلف جدرانه اللبنية وجذوع 
النخ��ل في��ه، فل��م يب��َق بي��ت م��ن بي��وت املدين��ة 

ح��ول املس��جد إال وأس��لم عل��ى يد الن��يب، صلى 
اهلل علي��ه وآله.

3- إنطالقة الدعوة اإلسالمية
ب��دأ الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، بالدع��وة إىل اهلل واإلس��الم خ��ارج ح��دود 
املدين��ة املن��ورة وكان��ت ه��ذه الدع��وة ت��دار من 
خل��ف ه��ذه األحج��ار املبارك��ة ملس��جد املدين��ة 
أقيم��ت في��ه ص��الة اجلمع��ة  املن��ورة، حي��ث 
واجلماع��ة وجيتم��ع في��ه املس��لمون. واخت��ذ 
الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، من املس��جد مقراً 
الق��رارات  الخت��اذ  ومق��راً  اجلي��ش،  لقي��ادة 
املصري��ة، ال��ي حتص��ل ب��ن الن��يب، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، واملس��لمن، وكان هل��ا األث��ر يف 
اإلس��الم، فق��د كان مس��جد  إرس��اء دعائ��م 
الرسول األكرم، صلى اهلل عليه وآله، حمرابًا 
للعب��ادة، و من��اراً للتوحي��د، وكم��ا كان داراً 
للعل��م واحلكم��ة و حم��وراً للتوجي��ه الفك��ري 
والسياس��ي، ب��ل وأصب��ح داراً للعدال��ة وم��الذاً 
ف��كان  للمظلوم��ن،  وكهف��ًا  للمحتاج��ن 
املس��لمون يهرع��ون فيم��ا يعريه��م م��ن األمور 
إىل رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يف ه��ذا 
املس��جد س��واء كان للفص��ل ب��ن خصوماته��م 
أو حل مش��اكلهم أو اإلبالغ مبا يش��كل خطراً 
على اإلسالم، سواًء من املنافقن داخل املدينة 
أو األع��داء خارجه��ا، م��ن املش��ركن واليه��ود 
عند ذلك يس��تثمر رس��ول اهلل، صلى اهلل عليه 

وآل��ه، ص��الة اجلمع��ة أو اجلماع��ة يف املس��جد 
إلبالغ املسلمن عن أمر ما، أو يأمرهم بشيء 
منه��ا. ويتح��دث التاري��خ عن انط��الق الغزوات 

والعملي��ات الدفاعي��ة م��ن املس��جد.

* عرص التطور الظاهري 
خ��اص،  بش��كل  النب��وي  املس��جد  ش��هد 
واملس��اجد يف الب��الد االس��المية، بش��كل ع��ام، 
تط��ورات كب��رة، يف عص��ر الدول��ة األموي��ة 
تاري��خ  عل��ى  مشولي��ة  وبنظ��رة  والعباس��ية. 
املس��اجد آن��ذاك، ميكنن��ا التع��رف عل��ى طبيع��ة 
التط��ور احلاص��ل، بداي��ًة نالحظ أنها توس��عت 
والظاه��ر  العم��ران  ناحي��ة  م��ن  وتط��ورت 
اخلارج��ي، دون التط��ور يف اجلوه��ر وال��دور 
ال��ذي كان علي��ه يف عه��د رس��ول اهلل، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، يف صدر اإلس��الم، وحتى العام 
األربع��ن م��ن اهلج��رة، وحتدي��داً يف خامت��ة 
حي��اة أم��ر املؤمن��ن، عليه الس��الم، ولألس��باب 

التالي��ة:
أوال: انتق��ال اخلالف��ة بع��د استش��هاد أمر 
املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، إىل معاوي��ة، وحتوهلا 
اىل مل��ك عض��وض، االم��ر ال��ذي ابع��د املس��جد 
ع��ن دوره احلقيق��ي، واس��تمر احل��ال يف العه��د 
العباس��ي، وحتى احل��كام الذين جاؤوا بعدهم، 
لس��بب بس��يط واح��د، ه��و االنش��غال بالس��لطة 
للسياس��ة  األولوي��ة  وإعطاؤه��م  واحلك��م، 
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اكث��ر م��ن الش��ريعة والدي��ن واالخ��الق.
ثاني��ًا: كان��ت دفة احلكم ت��دار من قصور 
بالتال��ي،  املرف��ة،  العب��اس  وب��ي  أمي��ة  ب��ي 

حص��ل االس��تغناء منه��م ع��ن املس��اجد.
ثالث��ًا: أغل��ب أوقات احلكام والوالة ُتقضى 
يف الس��هرات واجمل��ون، حت��ى عندم��ا جيلس��ون 
لقض��اء أو إدارة أم��ور الدول��ة، تراه��م بعيدي��ن 

ع��ن املس��جد لعدم جرأتهم عل��ى دخوله.
و  للدي��ن  احل��كام  جتي��ر  بس��بب  رابع��ا: 
بعض رجاله، من املتلبسن برداء الدين، ومن 
شاكلة »وعاظ السالطن«، فقد ابتعد معظم 
املس��اجد،  الن��اس ع��ن املس��جد، ك��ون أئم��ة 
احل��كام  قب��ل  م��ن  املعين��ن  م��ن  مبعظمه��م 

وال��والة املنحرف��ن.
ه��ذه الطريق��ة م��ن التعام��ل م��ع املس��جد 
حت��ول  اىل س��ّنة م��ن قب��ل احل��كام واملل��وك 
من��ذ تل��ك الف��رة ال��ي حتول��ت فيه��ا اخلالف��ة 
وراث��ي  مل��ك  اىل  احلقيقي��ة  االس��المية 
وابن��اء  االم��راء  اجله��ا  م��ن  يقتت��ل  وس��لطة 
االم��راء، واس��تمر احل��ال اىل يومن��ا احلاض��ر، 
ونظراً حلاجة احلاكم للش��رعية السياس��ية، 
االربع��ة  جبدران��ه  املس��جد  يف  جي��د  فان��ه 
ومأذنت��ه وقبته، خر وس��يلة لتحقيق اهلدف، 
بط��رازات  فخم��ة  مبان��ي  نش��هد  فاصبحن��ا 
خمتلف��ة وجذابة على مس��احات شاس��عة جداً 
يف البالد االس��المية، حتى باتت املس��اجد - إن 
جاز التعبر- من أمجل وأفخم واكر املباني 

يف الب��الد االس��المية. 
وعلى ابوابها يكتب انه مت تش��ييد املس��جد 

على نفقة امللك الفالني او الرئيس الفالني.

* الفوائد الفردية واالجتامعية  
للمس��جد دور أس��اس يف تكري��س احلال��ة 
االمياني��ة يف نف��س االنس��ان، الف��رد واجملتمع. 
فه��و يش��عره باالنتم��اء اىل األق��وى واألق��در 
مطلق��ًا، وه��و اهلل، س��بحانه وتع��اىل، م��ن خالل 
االلت��زام باح��كام الدي��ن وقوانين��ه وش��رائعه 
وبالذين حيملونه من رموز مقدسة متمثلن 
يف املعصوم��ن، عليه��م الس��الم، مبعن��ى؛ فه��و 
وب��ن  املؤم��ن  االنس��ان  ب��ن  الرب��ط،  حلق��ة 

عقيدته وفكره الديي، السيما يف عصر غيبة 
االمام املعصوم، الثاني عشر، عجل اهلل فرجه. 
ويف املس��جد بامكان��ه االلتق��اء بعلم��اء الدي��ن 
م��ن وكالء الفقه��اء ومراج��ع الدي��ن الذي��ن 
ينطب��ق عليه��م حديث االمام العس��كري، عليه 
السالم، »..ممن خالف هواه وأطاع أمر مواله«، 
واالس��تفادة م��ن ه��ؤالء يف ح��ل مش��اكلهم 
االجتماعي��ة واالجاب��ة على املس��ائل الش��رعية 

وغ��ر ذل��ك  كث��ر..
م��ن هن��ا، ميكن االش��ارة اىل فوائ��د عديدة 

لالنسان والفرد، وللمجتمع:
أواًل: الفوائد للفرد

واإلمياني��ة  األخوي��ة  األواص��ر  تقوي��ة 
ب��ن أف��راد اجملتم��ع م��ن خ��الل حضوره��م يف 
املس��جد، والش��عور حبال��ة من احليوي��ة والقوة 
تسري يف النفوس، وايضًا بالفخر بانه ينتمي 
اىل دي��ن متكام��ل ق��ادر عل��ى إس��عاد االنس��ان 

بش��كل حقيق��ي وواقع��ي، ال مثال��ي.
ثانيًا: الفوائد االجتماعية

هنالك فوائد اجتماعية عديدة للمس��جد 
نذكر منها:

باملع��روف  األم��ر  فريض��ة  تكري��س   -١
املنك��ر يف احلي��اة االجتماعي��ة،  والنه��ي ع��ن 
وال��ي أش��ار إليه��ا أمر املؤمنن، عليه الس��الم، 
يف حدي��ث اخلص��ال: »أخ��ًا مس��تفاداً يف اهلل ..أو 
كلم��ة ت��رده ع��ن ردى أو يس��مع كلم��ة ت��دل 

عل��ى ه��دى«. 
الدقيق��ة  البوصل��ة  املس��جد  يعت��ر   -٢
ال��ي تب��ن الطري��ق الصحي��ح للمجتم��ع، ويف 
نف��س الوق��ت تب��ن مواط��ن الش��بهة ومزال��ق 
االحن��راف، ألن��ه ملتقى كل الطبقات، و إليه 
ت��رد كل أن��واع الس��لبيات و املش��اكل، و بذلك 
فالتوجيهات خبصوص هذه املش��اكل تصدر 
من��ه، ل��ذا فاجملتم��ع مي��دان ملا يأمر به املس��جد.
القضاي��ا  عل��ى  املس��لمن  إط��الع   -3
ال��ي  تل��ك  خاص��ة  تهمه��م،  ال��ي  املعاص��رة 
ته��دد كي��ان اإلس��الم و وحدت��ه كم��ا ورد يف 
احلديث النبوي الشهر: »من أصبح ومل يهتم 

بأم��ور املس��لمن فلي��س مبس��لم«. 
٤- املس��جد ي��زرع روح األخ��وة احلقيقي��ة 

ل��ه  يتع��رض  فيم��ا  املش��ركة  واملس��ؤولية 
اإلس��الم م��ن حتدي��ات داخلي��ة وخارجي��ة. 

فه��و يدع��و إىل وح��دة األم��ة كم��ا ق��ال 
أح��د العلم��اء: »ترب��ط األم��ة اإلس��المية ثالث 
إل��ٌه واح��د و كت��اٌب واح��د و قبل��ٌة  أواص��ر: 
واح��دة، والخيل��و م��ن ه��ذه الثالث��ة مس��جد« 

)حب��ار األن��وار- ج7٤(. 
5- ميث��ل املس��جد جه��ة إعالمي��ة رادع��ة 
أم��ام أع��داء اإلس��الم، وذل��ك ألن في��ه تتجس��د 
نق��اط الق��وة يف الدي��ن اإلس��المي، ال��ي متيزه 

ع��ن باق��ي األدي��ان و العقائ��د. 
لتقلي��ل  وس��يلة  خ��ر  املس��جد  ان   -٦
الف��وارق الطبقي��ة و االجتماعي��ة ب��ن أف��راد 
اجملتم��ع، ولع��ل خ��ر مص��داق عل��ى ذل��ك يف 
تطبي��ق ه��ذه املس��ألة ه��و املس��جد احل��رام أثناء 
مراس��يم احل��ج م��ن حي��ث توحي��د لب��اس احلج 

و وح��دة املراس��يم.
االجتماعي��ة  الفوائ��د  اب��رز  وم��ن   -7
املهم��ة والكب��رة للمس��اجد، نؤكد على إحياء 
الش��عائر الديني��ة، مث��ل ذك��رى استش��هاد أبي 
و وفي��ات  الس��الم،  عب��د اهلل احلس��ن، علي��ه 
األئم��ة األطه��ار، عليه��م الس��الم، و املناس��بات 
رحل��ة  ذك��رى  مث��ل  األخ��رى،  اإلس��المية 
اإلس��راء و املع��راج، و البعث��ة النبوي��ة و ش��عرة 
ليال��ي الق��در يف ش��هر رمض��ان، وغره��ا م��ن 
املناس��بات املهم��ة، مم��ا م��ن ش��أنه زي��ادة الوع��ي 

الدي��ي وتكري��س االمي��ان يف النف��وس. 
علي��ه  الباق��ر،  جعف��ر  أب��ي  ع��ن  روي 

ق��ال:  الس��الم، 
»ق��ال رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
جلرائي��ل: أي البق��اع أح��ب إىل اهلل ع��ز وج��ل؟ 
أهله��ا إىل اهلل أوهل��م  املس��اجد، وأح��ب  ق��ال: 
دخ��واًل آخره��م خروج��ًا منه��ا«، و ع��ن اإلم��ام 
موس��ى ب��ن جعفر،ع��ن أبي��ه، عليهم��ا الس��الم 
قال : قال أمر املؤمنن، عليه السالم: »إن اهلل 
إذا أراد أن يصي��ب أه��ل األرض بع��ذاب ق��ال: 
»ل��وال الذي��ن يتحاب��ون جبالل��ي و يعم��رون 
مس��اجدي ويس��تغفرون باألس��حار ألنزل��ت 
عذاب��ي«. وج��اء يف »املقن��ع« ق��ال: »إن بيوت��ي يف 

األرض املس��اجد مل��ن تطه��ر يف بيت��ه« .

  جاء التأكيد اإللهي على بناء املسجد و عمارته، فوصف القرآن الكرمي 
ُعًماره، من املؤمنني باهلل و اليوم اآلخر، باملقابل جاء التحذير الشديد ملن 

يعيق عمل املسجد ودوره  



* فاطمة احلبيب 
و  ظــروف معقــدة، وفســاد، ومشــكات شــائكة، 
واقــع مأســاوي يــروي معانــاة أّنــى نظــرت يف جســد 
األمــة اإلســامية.. استفســار بســيط يؤرقنــي أحيانــًا؛ وهــو 
كيــف بنــا نحــن املســلمن ولدينــا مــا لدينــا، مــن مؤهــات 
التصــّدي لركــب احلضــارة، وترانــا األقــل حظــًا بــن 
ــر  ــليم يب ــيايس س ــع س ــا واق ــة، ف ــامل املتقدم ــعوب الع ش
ــة، وال  ــاء والكرام ــش الرخ ــا نعي ــاد جيعلن ــر، وال اقتص بخ
ــل  ــة.. فه ــم والفضيل ــاق والعل ــج األخ ــزم ن ــع يلت جمتم
ــادئ التــي نؤمــن  مــن املعقــول أن نلقــي بالائمــة عــى املب
ــة يف  ــارة العظيم ــيدت احلض ــي ش ــادئ الت ــذه املب ــا؟ ه هب

ــاذا؟  ــل.. أم م ــام اجله ــم يف ظ ــت األم ــت عاش وق
ــز يف الوجــود،  ــة التمّي الــرصاع مــن أجــل إثبــات أحقي
هــو ســمة فطريــة، وإن كانــت نظريــة البقــاء لأقــوى 
الوجــود،  إثبــات  يف  الســبيل  كانــت  أنــا  إال  خاطئــة 
ــا  ــر لعظمته ــد ننبه ــة ق ــارة الفرعوني ــر إىل احلض ــا ننظ فحين
ــدأ القــوة  وصمودهــا وقوهتــا، ومــع أنــا كانــت تتلــك مب
ــام  ــار أم ــا تنه ــا جعله ــًا، مم ــة روحي ــت فارغ ــا كان إال أن
ــو  ــان ه ــان. فاإلي ــدأ اإلي ــدة يف مب ــة املتجس ــوة الغيبي الق
ــذا  ــتمراريتها، وهك ــارة واس ــز احلض ــاس األول يف تّي املقي
كانــت احلضــارة اإلســامية، فقــد تيــزت بالــروح املتصلــة 
بــاهلل، ثــم بالعلــم، وباألخــاق، وبعدهــا بالقــوة املاديــة التي 
حققــت لنــا الرفــاه االقتصــادي واالســتتباب األمنــي، وهذا 
ــي  ــد تق ــيد حمم ــة اهلل الس ــع آي ــاحة املرج ــه س ــرب عن ــا ع م
ــة  ــي حرك ــارة، فه ــا احلض ــه: »أم ــه بقول ــدريس - دام ظل امل
وحيــاة«، يف حــن عــّد الديــن »انتــاء وطقــوس..«، ونحــن 
ــرد  ــس جم ــارة ولي ــات احلض ــا مقوم ــرص فقدن ــذا الع يف ه

ــا! ــز فيه التمّي
ــق  ــامية لطري ــة اإلس ــد األم ــبيل لنعي ــو الس ــا ه إذن م

ــة؟ النهض
ــة  ــرة احلضاري ــتيعاب الفك ــة إىل اس ــن بحاج أوالً: نح
ــل  ــن حتوي ــد م ــه الب ــامي؛ أي أن ــن اإلس ــة يف الدي املتمثل
احلــاالت املرضيــة يف الواقــع إىل املعاجلــة اإليانيــة، فمثــًا، 
ــاع  ــث وتش ــامية، وأن تب ــدة اإلس ــج بالوح ــة تعال التفرق
ــاب  ــات الكت ــن آي ــة م ــة املنطلق ــامية الواعي ــة اإلس الثقاف
ــات أهــل البيــت، عليهــم الســام، وهــذا  ــم، و رواي احلكي

ــل. ــة التأص ــع بمرحل ــاحة املرج ــه س ــرب عن ــا يع م

ثانيــًا: حتســس مواطــن الضعــف التــي أصابت 
األمــة اإلســامية؛ فيبــدو أن املشــكلة الكبــرة التــي 

ــد  ــأن جس ــر ب ــتطيع ان نق ــا ال نس ــا، أنن ــاين منه نع
األمــة اإلســامية قــد أصابــه املــرض، ونكابــر يف ذلــك، 

ومهــا كانــت األســباب يف ذلــك واختلفــت، ال أظــن أنــه 
ــن  ــا، فنح ــد فين ــا فس ــم م ــد إذا مل نرم ــغ املج ــا أن نبل يمكنن
ــا  ــاج يوم ــذي ال يضعــف وال يت ــار ال لســنا الشــعب املخت

ــة البعــث. إىل مرحل
ثالثــًا: بعــد بنــاء القاعــدة اإليانيــة وتدعيمهــا باحلصانــة 
ــى  ــاح ع ــة االنفت ــأيت مرحل ــف، ت ــف والضع ــن التخل م
العلــم احلديــث واالســتفادة مــن معطيــات الواقــع املعارص.

بيــد أن احليــاة ال تســتقيم كــا يريــد املصلحــون، 
ــتقامة،  ــادة االس ــن ج ــة ع ــر األم ــراف جت ــارات االنح فتي
ــة  ــي، وميوع ــرف اليمين ــة التط ــن رجعي ــلمون ب ــل املس فظ
التطــرف اليســاري، حينهــا فقــدوا الثقــة باإلســام وقدرتــه 
ــكالية؛  ــذه اإلش ــاج ه ــة. ولع ــارة العظيم ــاء احلض ــى بن ع
ــة ألي  ــة الرافض ــي احلرك ــة ه ــة اليميني ــرًا ألن الرجعي ونظ
شــكل جديــد يف احليــاة مــن تطــور وجتديــد ســواء يف 
ــى يف  ــة، أو حت ــة القديم ــفة اإلغريقي ــى الفلس ــع ع التقوق
الديــن الــذي جعلــوه جمــرد أنــاط ســلوكية فرديــة وأنظمــة 
ــل اعتــربوا أن أفــكار الفلســفة القديمــة  ــة، ب ــة بحت اجتاعي
هــي مــن معطيــات اإلســام..! فــإن جتريــد اإلســام مــن 
هــذه املنســوبات اجلاهليــة، هلــو احلــل األمثــل ليعــود الديــن 
هــو ذلــك امللتقــى اخلصــب الــذي تنســجم معــه معطيــات 
النصــوص  إىل  العــودة  رضورة  مــع  املتطــورة،  احليــاة 

ــا. ــل فيه ــف وتأوي ــا دون حتري ــليم هب ــة والتس الرعي
ــه  ــا هيــدف إلي ــبة إىل التطــرف اليســاري؛ وم ــا بالنس أم

ــة  ــه الريع ــا تلي ــق م ــام وف ــكام اإلس ــع أح ــن تيي م
القانونيــة الغربيــة، وبالتــايل يتجــرد اإلســام عــن كونــه 

الــروح املتاســكة املؤمنــة الواحــدة، بــل عــّدوا - 
هــؤالء اليســاريون - اإلســام إنتــاًء قوميــًا أو 

ــتوى  ــع مس ــى رف ــد ع ــي التأكي ــا ينبغ ــًا، فهن قبلي
الثقــة باإلســام والتخلــص مــن عقــدة الدونيــة 

ــاء  ــاس لبن ــا مقي ــرب، فأصالتن ــة للغ والتبعي
حضــارة عظيمــة وليــس األفــق الضيــق 

ــريب. ــه الغ ــذي يمتلك ال
--------------

* كاتبة من مدينة »القطيف«
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والباحث��ن  الكت��اب  م��ن  الكث��ر  تن��اول 
والدارس��ن يف خمتل��ف العص��ور، وم��ن خمتلف 
وألف��ت  البالغ��ة،  نه��ج  مواضي��ع  اجلنس��يات، 
حوله الكثر من الش��روح والقراءات والدراس��ات 
وغره��ا، كم��ا عق��دت املؤمت��رات والن��دوات الي 
أدارها املفكرون واملتخصصون والدارسون حول 
ه��ذا الس��فر وم��ا ميثل��ه من وعي إنس��اني ش��امل.
ويف احلقيق��ة إن ه��ذه التآلي��ف والدراس��ات 
واملؤمترات جاءت من خالل احلاجة املاس��ة الي 
يتلمس��ها ه��ؤالء الكت��اب واملفك��رون واجملتم��ع 
أو  النه��ج،  ه��ذا  تعالي��م  إىل  عام��ة  بص��ورة 
باألح��رى إىل االقت��داء بش��خصية واضع��ه وه��و، 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم، ال��ذي كان 

مث��ااًل ل��كل الصف��ات اإلنس��انية النبيل��ة.
إن إح��دى املمي��زات الب��ارزة هل��ذا النه��ج ه��و 
أنه حياكي مفهوم اإلنسانية واحلضارة بأروع 
صوره��ا فهو يش��تمل عل��ى مجيع القيم الفكرية 
والروحي��ة والفلس��فية واألخالقي��ة واجلمالي��ة 
والفني��ة ال��ي تش��كل يف جمموعه��ا احلض��ارة 

البشرية.

* شجاعة بغري القوة البدنية
علي��ه  طال��ب،  أب��ي  ب��ن  عل��ي  كان  لق��د 
الس��الم، ملتق��ى ه��ذه اخلص��ال الفري��دة ال��ي 
مل جتتم��ع يف بش��ر ق��ط، وال��ي حلق��ت فيه��ا 
الش��اعرية اإلنس��انية عل��ى م��دى ق��رون طويل��ة، 
فاش��رك يف تعظيم��ه احمل��ب والع��دو وبل��غ م��ن 

ح��ب بعضه��م إي��اه أن عب��ده.
فل��م يع��رف تاريخ البش��رية رج��اًل اجتمعت 
يف  الش��جاعة  وأخ��الق  الفروس��ية،  آداب  في��ه 
ب��أروع  األع��داء  م��ع  والنب��ل  وامل��روءة  احل��رب، 
صورها، كما اجتمعت عند علي بن أبي طالب، 
علي��ه الس��الم، فق��د كان مث��ااًل للم��روءة م��ع 
اخلص��م، تل��ك املزي��ة ال��ي انفرد به��ا تاريخ علي، 
ب��ن تواري��خ غ��ره فأصبح��ت بين��ه وب��ن قل��وب 
الن��اس وش��ائج ختلقه��ا الطبيع��ة البش��رية، وإن 

قص��ر يف خلقه��ا التاري��خ واملؤرخ��ون.
فرغ��م أن��ه كان ميتل��ك قوة جس��دية بالغة 
وصالب��ة فل��م يصارع��ه أح��د إاّل صرع��ه، ومل 
يب��ارزه ش��جاع إاّل قتل��ه، وبل��غ م��ن ش��جاعته يف 
احل��رب وصيت��ه يف املناج��زة، أن ع��ّد الف��رار م��ن 
احل��رب ع��اراً إال م��ن أمام��ه، إاّل أن��ه كان ميتلك 
يف مقاب��ل ه��ذه الصف��ات ال��ي مل ميتلكه��ا غ��ره 
صف��اٍت أخ��رى ن��ادرة وه��ي الت��وّرع ع��ن البغ��ي، 
الس��ريرة،  يف  ونق��اء  اخلص��م،  م��ع  وامل��روءة 

وس��المة م��ن الضغ��ن واحلق��د واإلنتق��ام.
وم��ن يتتب��ع س��رة عل��ي، علي��ه الس��الم، يف 
احل��رب ال جي��د ل��ه نظ��راً يف التاري��خ البش��ري 
بقت��ال،  أح��داً  يب��دأ  الق��وة مل  م��ن موق��ع  فه��و 
ف��كان ينظ��ر إىل جن��ود اخل��وارج وه��م يفارق��ون 
معس��كره ليحارب��وه، فقي��ل ل��ه: إنه��م خارج��ون 
علي��ك فبادره��م قب��ل أن يب��ادروك، فق��ال: »ال 

أقاتله��م حت��ى يقاتل��و، وس��يفعلون«. 
فق��د كان متيقن��ًا أنه��م س��يقاتلونه ولك��ن 
نبل��ه ومس��و نفس��ه أب��ت علي��ه أن يقاتلهم قبل أن 
يب��ادروه، وكذل��ك يف كل حروب��ه فق��د ج��اء يف 
وصيت��ه البن��ه احلس��ن: »ال تدع��ون إىل مب��ارزة 
ف��إن دعي��ت إليها فأج��ب فإن الداعي باغ والباغي 
مص��روع«. كان يدع��و للس��لم وينه��ى رجال��ه 

إضاءات من النهج
علي - عليه السالم - وأخالقيات الحرب

* حممد طاهر الصفار
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ع��ن البغ��ي كم��ا كان ينهاه��م أن جيه��زوا على 
جري��ح أو يتعقب��وا م��ن الذ بالف��رار. 

* مروءة مصدرها املدرسة املحمدية
لق��د كان��ت ش��خصية عل��ي، علي��ه الس��الم، 
يف منته��ى النب��ل والش��جاعة منذ نعومة أظفاره 
وظه��رت ب��وادر ه��ذه الش��جاعة من��ذ أن ص��دح 
ــريتك  ــذر عش الن��يب بالنب��وة ونزل��ت آي��ة }وأن
ــني{ فدع��ا، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، قوم��ه  األقرب
وفيه��م أعمام��ه أب��و طال��ب، واحلم��زة، والعباس، 
وأب��و هل��ب وغره��م م��ن ب��ي هاش��م، فق��ال صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه: »إن��ي ق��د جئتك��م خب��ر الدني��ا 
واآلخ��رة وق��د أمرن��ي اهلل تع��اىل أن أدعوك��م 
فأيك��م يؤازرن��ي عل��ى ه��ذا األم��ر عل��ى أن يك��ون 
أخ��ي ووصي��ي وخليف��ي فيك��م«، فأحج��م الق��وم 

مجيع��ًا إاّل علي��ًا ال��ذي ق��ال: 
»أن��ا ي��ا ن��يب اهلل« فق��ال صل��ى اهلل علي��ه وآله: 
»ه��ذا أخ��ي ووصي��ي وخليفي فيك��م فامسعوا له 

وأطيعوا«. 
انبث��ق  ال��ي  الش��رارة  تل��ك  كان��ت  لق��د 
منه��ا اإلس��الم، ف��كان عل��ي احملام��ي واملداف��ع عن 
اإلس��الم، وامل��ؤازر األول لنبي��ه الكريم، والفدائي 
ال��ذي وق��اه بنفس��ه ي��وم املبي��ت عل��ى الف��راش، 

واملوّط��ن نفس��ه عل��ى امل��وت دون��ه.
وه��م  ال��دار  عل��ى  قري��ش  هجم��ت  فلم��ا 
انتض��وا س��يوفهم  الن��يب في��ه وق��د  أن  يظن��ون 
يقدمه��م خال��د ب��ن الولي��د، فوث��ب عل��ي، وأخ��ذ 
س��يف خال��د وش��د عليه��م كأن��ه صاعق��ة نزل��ت 
عليه��م، فأجفل��وا وارتعب��وا وخرج��وا م��ن ال��دار، 
ويف ب��در كان، علي��ه الس��الم، أصغ��ر الق��وم م��ن 
املسلمن الذين بارزوا أشداء قريش ولكنه كان 
أش��دهم بأس��ًا، وكذل��ك يف أح��د فق��د أمجع��ت 
املص��ادر عل��ى أن��ه هو الذي قت��ل أصحاب األلوية 
م��ن ب��ي عبد الدار وكانوا تس��عة من أش��دائهم، 
وكان بطله��ا األوح��د، وتتجلى ش��جاعته الفذة 
ي��وم اخلن��دق حينم��ا أحج��م املس��لمون ع��ن قت��ال 
عم��رو ب��ن عب��د ود، إاّل علي، الذي ق��ال: »أنا له يا 
رس��ول اهلل«، فضربه ضربة ما كان يف اإلس��الم 
أع��ّز منه��ا، وه��و الذي فتح للمس��لمن خير وقد 
عج��ز غ��ره عنه��ا وقت��ل بطله��ا مرحب��ًا. ه��ذا ه��و 

عل��ي، ف��ارس املس��لمن وبطله��م.

* ُنبل وسط املعركة
ش��ريفًا  وكان  ش��جاعة،  يفي��ض  كان 
نبي��اًل حت��ى م��ع اخلص��م.. لق��د أص��اب الفرص��ة 
م��ن قت��ل أل��د أعدائ��ه، عم��رو ب��ن الع��اص، لك��ن 
عفته وش��رفه ومسو نفس��ه أبت له أن ينظر إىل 
ع��ورة رج��ل جب��ان، ف��كان يري��د أن يغل��ب ع��دوه 
غلب��ة الرج��ل الش��جاع الش��ريف، رغ��م أن أع��داءه 
كان��وا يف منته��ى اخلس��ة والوضاع��ة وكلم��ا 

ازدادوا يف دناءته��م ازداد مس��واً ونب��اًل. 
ول��و ش��اء أن يس��تغل أي��ة فرص��ة متكن��ه م��ن 
أعدائ��ه كم��ا فعلوا هم، ألهلك جيش الش��ام من 
الظم��أ حينم��ا اس��توىل جيش��ه عل��ى امل��اء، رغ��م 
أن معاوي��ة من��ع امل��اء ع��ن جي��ش الع��راق حينم��ا 
أوص��ى  الس��الم،  علي��ه  لكن��ه،  علي��ه،  اس��توىل 
أصحابه الذين أشاروا عليه مبنع املاء عن جيش 
الش��ام بقول��ه: »خ��ذوا م��ن امل��اء حاجتك��م وارجعوا 
إىل عس��كركم وخل��وا عنه��م ف��إن اهلل ع��ز وج��ل 

ق��د نصرك��م عليه��م بظلمه��م وبغيه��م«. 
كان يري��د ألصحاب��ه أن يتورعوا حتى عن 
ال��كالم الفاح��ش والب��ذيء، فلم��ا مس��ع قوم��ًا من 
أصحابه يسبون أهل الشام قال هلم: »إني أكره 
لك��م أن تكون��وا س��بابن، ولكنك��م ل��و وصفت��م 
أعماهل��م، وذك��رمت حاهل��م، كان أص��وب إىل 
الق��ول، وأبل��غ يف الع��ذر، وقلت��م م��كان س��بكم 
إياه��م: الله��م احق��ن دماءن��ا ودماءه��م، وأصل��ح 
ذات بينن��ا وبينه��م، واهده��م م��ن ضالهل��م، حت��ى 
يع��رف احل��ق م��ن جهل��ه، ويرع��وي ع��ن الغ��ي 
والع��دوان م��ن جّل ب��ه«. كم��ا مل تث��ره محي��ة 
الغض��ب عل��ى اإلنتق��ام م��ن الناكث��ن، )طلح��ة 
والزبر وعائشة(، حينما مسح هلم واليه عثمان 
اب��ن حني��ف بالبقاء يف البص��رة إىل حن قدومه، 
علي��ه الس��الم، لكنه��م مل يف��وا بعهده��م فهامجوا 
عثم��ان ب��ن حني��ف وه��و ي��ؤدي ص��الة العش��اء 
وكان صحابي��ًا بدري��ًا جلي��اًل، وقتل��وا أصحاب��ه 
ضرب��ًا،  وأوس��عوه  وش��اربه  حليت��ه  نتف��وا  ث��م 
وأرس��لوه إىل عل��ي، واس��تولوا عل��ى بي��ت امل��ال، 
وم��ع كل ذل��ك مل حيمل��ه الغضب على التنكيل 
خبصومه بل كظم غيظه و واصل مس��ره إىل 
البص��رة وأرس��ل رس��له إىل الناكث��ن جيادهل��م 
الس��لم،  عل��ى  حرص��ه  م��ن  ف��كان  باحلس��نى، 

وع��دم إراق��ة الدم��اء، أن ال ي��دع فرص��ة دون أن 
يس��تنفدها. وينتصر، عليه الس��الم، يف املعركة 
احل��رب  أن وضع��ت  بع��د  فعل��ه  م��ا  أول  ف��كان 
أوزاره��ا أن أم��ر منادي��ه فن��ادى: »..أن ال يس��لنب 
قتي��ل وال يتب��ع مدب��ر وال جيهز عل��ى جريح وال 
حي��ل مت��اع..«. أج��ل؛ أعل��ن أن ال مغن��م جليش��ه 
وكل م��ا كان ميتلك��ه الناكثون مردود إليهم 
فأم��ر جبمع��ه يف املس��جد، وأرس��ل منادي��ه ينادي 

ب��أن م��ن ع��رف ل��ه ش��يئًا ل��ه فليأخ��ذه. 
واآلن لنتخي��ل أن ه��ؤالء الناكث��ن خرجوا 
أو  الثالث��ة  اخللف��اء  م��ن  خليف��ة  بيع��ة  عل��ى 
األموي��ن أو العباس��ين أو أي مل��ك م��ن مل��وك 
التاري��خ وظف��ر به��م ذل��ك اخلليف��ة أو املل��ك فم��ا 
س��يكون مصره��م؟! التاري��خ س��يجيب ب��داًل عن��ا 
وس��يقول أن حت��ى جثثه��م بعد قتلهم ش��ر قتلة، 
ل��ن تن��ُج م��ن التمثي��ل وقط��ع ال��رؤوس، بل حتى 
أوالده��م وبناته��م وزوجاته��م س��يعاقبون ش��ر 
عق��اب، ولك��ن م��اذا فعل عل��ي، عليه الس��الم، بعد 
أن ظف��ر بالناكث��ن بع��د املعرك��ة وه�����م عب��د 
اهلل ب��ن الزب��ر وم��روان ب��ن احلك��م وس��عيد ب��ن 
العاص وغرهم من ألد أعدائه واملؤلبن عليه؟ 
لق��د عف��ا عنه��م بل إنه أرس��ل م��ن نصبت له 
الع��داء، وألب��ت عليه الناس وق��ادت حرب اجلمل 
إىل املدينة وأرس��ل معها أربعن امرأة من نس��اء 
عبد القيس عممهن بالعمائم وقلدهن السيوف 

وه��ن حيف��ن بها من البصرة إىل املدينة. 
ويط��وف عل��ى قتل��ى اجلمل فيس��مع إحدى 
النس��اء بع��د املعرك��ة وه��ي صفي��ة أم طلح��ة 
الطلح��ات، تس��به وتدع��و علي��ه فل��م ي��رد عليه��ا 
فق��ال ل��ه رج��ل م��ن أصحاب��ه أغضب��ه مقاهل��ا: ي��ا 
أم��ر املؤمنن أتس��كت عن ه��ذه املرأة وهي تقول 
ما تس��مع؟ فقال له: »وحيك..! إّنا أمرنا أن نكف 
ع��ن النس��اء وه��ن مش��ركات، أف��ال نك��ف عنه��ن 
وه��ن مس��لمات«؟ ه��ذه ه��ي م��روءة عل��ي ونبل��ه، 
س��ّنها م��ع خصوم��ه وأل��ّد أعدائ��ه، ومل تفارق��ه 
حت��ى يف مقتل��ه، ف��كان يفي��ض م��ن ه��ذه امل��روءة 
والنب��ل حت��ى عل��ى قاتل��ه فج��اء يف وصيت��ه البن��ه 
احلس��ن يف الليل��ة ال��ي م��ات فيه��ا: »إس��قه مم��ا 
تشرب وأطعمه مما تأكل وإن أنا مت فاضربه 
ضرب��ة بضرب��ة، وإن أن��ا بقي��ت فأن��ا أوىل بالعفو 

عنه«.
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* عيل ضمريي 
خل��ق اهلل س��بحانه وتع��اىل االنس��ان، وجع��ل 
ل��ه صل��ة وص��ل و حب��اًل من��ه ممت��داً ب��ن األرض 
والس��ماء، ف��كان هذا احلبل ه��و »العروة الوثقى«، 
فق��ال س��بحانه تعب��راً ع��ن هذه احلقيق��ة يف آية 
ــْر بِالطَّاُغــوِت  الكرس��ي املبارك��ة: }َفَمــْن َيْكُف
َوُيْؤِمــن بـِـاهللِّ َفَقــِد اْسَتْمَســَك بِاْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــَى 

الَ انِفَصــاَم هَلَــا{.
جع��ل  ب��ل  ُس��دى،  االنس��ان  اهلل  ي��دع  فل��م 
هل��م عالئ��م يهت��دون به��ا، ولي��س أرق��ى م��ن أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، وه��م حممد وأه��ل بيته، 
أن��واراً وعالئ��م، يهت��دي به��ا االنس��ان والوج��ود 
بأسره، ألنهم أول من خلق اهلل، إذ خلقهم بعلم 
من��ه مس��بق، مب��ا س��يكونون علي��ه م��ن التوحي��د 
والعبودية له، عّز امسه، فأكرمهم وزادهم من 

فضل��ه مب��ا مل ي��ؤِت أح��داً م��ن العامل��ن.

* املعراج والوالية
ذك��رت تفاس��ر املس��لمن باتف��اق، و روى 
احملّدث��ون أكث��ر م��ن حدي��ث نب��وي ش��ريف يف 
ذي��ل قول��ه عزوج��ل: }َواْســَأْل َمــْن َأْرَســْلنَا ِمن 
ــِن  ْحَ ــن ُدوِن الرَّ ــا ِم ــِلنَا َأَجَعْلنَ ُس ــن رُّ ــَك ِم َقْبِل
ــُدوَن{ )س��ورة الزخ��رف /٤5(، يؤك��د  آهِلَــًة ُيْعَب

الن��يب  مع��راج  خبص��وص  اآلي��ة  ه��ذه  ن��زول 
اهلل  أم��ره  إذ  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  األك��رم، 
س��بحانه وتع��اىل أن يس��أل األنبي��اء واملرس��لن- 
الذي��ن مجعه��م اهلل عن��ده، فاس��تقبلوه حبف��اوٍة 
وإكب��ار- ع��ن حقيقة اهلدف من بعثتهم، وعما 
إذا كان مث��ة آهل��ة أراد اهلل أن تعب��د م��ن دون��ه.

فامتث��ل الن��يب أم��ر اهلل تع��اىل، وس��أهلم ع��ن 
العل��ة احلقيقي��ة م��ن بعثته��م، وعم��ا إذا كان��وا 
يعلم��ون بوج��ود آهل��ة تس��تحق أن تعب��د م��ن دون 

اهلل تع��اىل.
فأجابوا أمجعن، وبلسان واحد: »بعثنا على 

واليتك )نبوتك( ووالية علّي بن أبي طالب«.
أن  إىل  إش��اراتهم  مع��رض  يف  وذل��ك 
التوحي��د احلقيق��ي، وع��دم وج��ود آهل��ة م��ن دون 
اهلل تع��اىل، إمن��ا مي��ر م��ن خ��الل اإلمي��ان بنب��وة 
الرس��ول املصطف��ى، ووالي��ة خ��امت األوصي��اء، 

عل��ي املرتض��ى.
وه��ذا يع��ي- كم��ا ه��و واض��ح- ب��أن عم��وم 
بالع��روة  اإلرتب��اط  م��ن  هل��م  الب��د  البش��رية 
األوث��ق والعالم��ة اإلهلي��ة األكر، وه��ي: والية 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، س��واء كان ه��ذا 

اإلرتب��اط مباش��راً أو غ��ر مباش��ر.
وحي��ث كان أش��خاص أه��ل البي��ت، غ��ر 
ملموس��ن بالنس��بة إىل الن��اس قب��ل خلقته��م، 

فقد كانت واليتهم للناس والية غر مباشرة، 
فيم��ا كان��ت ه��ذه الوالي��ة مباش��رة لألنبي��اء، 
ولألجيال املعاصرة ألهل البيت، عليهم الصالة 

والس��الم.
ولطامل��ا بش��ر األنبي��اء وأوصياؤه��م لوالي��ة 
خ��امت األنبي��اء وأوصيائ��ه االث��ي عش��ر، كم��ا 
والزب��ور  الت��وراة  نص��وص  يف  ذل��ك  يتجل��ى 
التحري��ف يف ه��ذه  واإلجني��ل.. رغ��م حص��ول 

الكت��ب.
احلقيق��ة  ه��ذه  م��ن  التأك��د  أراد  ومل��ن 
الربانية، مراجعة نصوص األحاديث والروايات 
الي تبن أن اهلل س��بحانه وتعاىل قد خلق نوره، 
ث��م خل��ق م��ن ن��وره ن��ور أه��ل البيت، وم��ن نورهم 
خل��ق الوج��ود.. ثم إنه تبارك وتعاىل أخذ العهود 
واملواثي��ق يف ع��وامل ومراح��ل الوج��ود األخ��رى-

قب��ل ع��امل الدني��ا- بوالي��ة أه��ل البيت.
فأصب��ح توحي��د اهلل- ال��ذي خل��ق اهلل خلق��ه 
م��ن أجل��ه- اليهت��دى إلي��ه، إال باإلق��رار به��ذه 
الوالي��ة، ألن أصحابه��ا هل��م الفض��ل والكرام��ة 

عل��ى اخلل��ق.
ولذل��ك؛ كان��وا - عليه��م الس��الم- الوس��يلة 
ال��ي جي��ب أن تبتغ��ى لني��ل القرب��ى م��ن اخلالق، 
املرتب��ة  يف  األدن��ى  الوس��ائل  م��ن  غره��ا  دون 

والش��رف، أو الوس��ائل الضال��ة وامُلضل��ة.

أهل البيت 
عليهم السالم 

الوسيلة 
الوحيدة 
إلى اهلل
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ه��م  والرس��ل،  األنبي��اء  كان  هن��ا،  وم��ن 
األح��رى بقبول ه��ذه الوالية، ألنهم التالون هلم 
باملرتبة، وهم صلة الوصل بينهم وبن أقوامهم 
وأممهم، فصاروا األشد بهم متسكًا، و أقرب إىل 

النج��اة م��ن عواص��ف اهلالك.
ل��دى عب��ادة اهلل  األنبي��اء  لق��د ش��رع كل 
سبحانه، باإلقرار بوالية أهل البيت، وهذا ليس 
باألم��ر الغري��ب أبداً، مادام اهلل تعاىل جعل قبول 
عب��ادة املالئك��ة بس��جودهم آلدم، كذل��ك أن��اط 
قب��ول عب��ادة األنبي��اء بإقراره��م بالوالي��ة حملم��د 

وآل��ه صل��ى اهلل عليه��م أمجع��ن.
فل��م ي��ر األنبي��اء ُب��داً م��ن التوس��ل بالب��اب 
ال��ذي فتح��ه اهلل هل��م ل��دى تعرضه��م للمواق��ف 
الصعب��ة، وكان يف طليعته��م؛ أبون��ا آدم، علي��ه 
الس��الم، إذ توس��ل إىل اهلل باخلمس��ة أهل البيت، 
الع��رش.  الذي��ن رأى أمساءه��م مكتوب��ة عل��ى 

فت��اب اهلل علي��ه إكرام��ًا ملنزلته��م الس��امية.
وبع��د الن��يب آدم، ج��اء دور الن��يب ن��وح، ال��ذي 
قوم��ه  عل��ى  بدعائ��ه  األرض  مالم��ح  تغ��رت 
ش��يء،  كل  غ��رق  أن  ف��كان  ب��اهلل،  الكافري��ن 
وس��رى الرع��ب حت��ى إىل م��ن كان راكب��ًا مع��ه 
يف الس��فينة، مم��ا اضط��ره إىل أن يتوج��ه إىل 
اهلل املتع��ال، ويطل��ب من��ه أن ينقذه��م مم��ا ح��اق 
به��م م��ن مش��ارف الب��الء العظي��م، فأم��ره ال��رب 
اجللي��ل، أن يتوس��ل إلي��ه بأمس��اء ومقام��ات أه��ل 
البي��ت عليه��م الس��الم، ب��ل األعجب م��ن ذلك، أن 
جرائي��ل كان ق��د ج��اء بل��وح مق��دس مكت��وب 
علي��ه أمس��اء اخلمس��ة أصح��اب الكس��اء، ليجعله 
جزءاً من ألواح سفينته. وحلكمة إهلية ان يبقى 
ه��ذا اجل��زء املقدس من الس��فينة ماثاًل إىل اآلن 

يف أح��د املتاح��ف الروس��ية، بع��د أن عثر عليه يف 
ب��الد أرميني��ا.

وه��ذا يع��ي، أن احلي��اة برمته��ا، ق��د كت��ب 
هل��ا البق��اء واإلس��تمرار ب��إرادة اهلل تع��اىل ال��ذي 
رفع مقام النيب نوح وزاده شرفًا إىل شرفه، بعد 
أن أم��ره بالتوس��ل إلي��ه خب��ر اخلالئ��ق، حمم��د 

وآل��ه الطاهري��ن، صل��وات اهلل عليه��م أمجع��ن.
إبراهي��م  الن��يب  فه��و  الثال��ث:  الن��يب  أم��ا 
اخللي��ل، علي��ه الس��الم، ال��ذي رف��ع اهلل مقام��ه، 
بع��د أن أمت ل��ه كلمات��ه، والكلم��ات- كم��ا روى 
ه��م  مذاهبه��م-  باخت��الف  املس��لمن  مفس��رو 
املعصوم��ون األربع��ة عش��ر، مبعن��ى بل��وغ واليت��ه 

هل��م أعل��ى املرات��ب.
وه��و نفس��ه الن��يب ابراهي��م، ال��ذي عرض��ت 
علي��ه املالئك��ة أن��واع املس��اعدة أثن��اء س��قوطه يف 
ن��ار من��رود الكب��رة، ولكن��ه أب��ى إاّل أن يطل��ب 
الع��ون م��ن ربه، مقدمًا ب��ن يدي طلبه هذا، أهل 
البي��ت عليه��م الس��الم، فنّج��اه اهلل م��ن احلري��ق، 
وجع��ل الن��ار ل��ه ب��رداً وس��المًا برك��ة توس��له 
باملعصوم��ن األربع��ة عش��ر. وكان ي��وم جنات��ه، 
يواف��ق- يف حس��اب اهلل- الي��وم الثام��ن عش��ر م��ن 
ش��هر ذي احلجة احلرام، يعي: يوم تتويج علي 
ابن أبي طالب، عليه الس��الم أمراً للمؤمنن يف 

غدي��ر خم.
فابراهي��م جن��ا م��ن ن��ار من��رود، وانطلق إىل 
آف��اق األرض لينش��ر دي��ن اهلل، يف ي��وم أراده اهلل 

تع��اىل أن يك��ون منطل��ق اإلمام��ة العلوية.
والن��يب موس��ى ب��ن عم��ران علي��ه الس��الم، 
ق��د فل��ق اهلل ل��ه البح��ر، بع��د أن ط��ارده فرع��ون 
وجن��وده جبي��ش ج��ّرار، فوق��ف حائ��راً أم��ام ق��اع 
البح��ر ال��ذي راح ينظ��ر اليه بكل ذهول، ثم نظر 
إىل قوم��ه، الذي��ن أب��وا اخل��وض يف ق��اع البح��ر، 
حي��ث رأوه أش��به ش��يء بالط��ن، فخاف��وا العلوق.

وهنال��ك ج��اءه الوح��ي منق��ذاً، مؤك��داً ل��ه، 
أن النج��اة م��ن ه��ذا اخلطر املاح��ق، متوقف على 
معرف��ة مق��ام حمم��د وآل حمم��د، والتوس��ل إىل 
اهلل تعاىل بهم، فخّر إذ ذاك موسى لربه ساجداً، 
مطيعًا أمره الصادع، فدعاه باس��م خامت األنبياء 
وأمس��اء آل بيت��ه املعصومن املقدس��ن، ومتت له 

ولقوم��ه النجاة.
وم��ن هن��ا، نفه��م حقيق��ة الرواي��ات ال��واردة 
ع��ن ط��رق أهل الس��ّنة قبل الش��يعة، الذين نقلوا 
أن عم��ر ب��ن اخلط��اب، ج��اء ذات ي��وم ب��أوراق م��ن 
وكان  إعج��اب،  ب��كل  يقرؤه��ا  كان  الت��وراة، 
بعض أصدقائه اليهود ممن كان يردد عليهم 
يف املدين��ة، ق��د اعط��اه إياه��ا، فغض��ب الن��يب ألمر 
عم��ر أمّي��ا غضب، وأمره بركها، مؤكداً له أن 
صاح��ب الت��وراة احلقيقي��ة، ل��و ق��در ل��ه أن يعود، 

مل��ا وس��عه إال اتباع��ه، فركه��ا عمر بع��د إصراره 
الش��ديد عل��ى قراءته��ا، وبع��د أن وخّب��ه أب��و بك��ر، 
عل��ى م��ا تس��بب م��ن األذى لرس��ول اهلل صل��ى اهلل 

علي��ه وآله.
الن��يب  جان��ب  م��ن  املطل��ق  االتب��اع  وه��ذا 
موس��ى، لنبين��ا املصطفى، يعك��س املرتبة األعلى 
خل��امت املرس��لن، وي��رر ب��كل وض��وح، أن طري��ق 
الن��يب موس��ى إىل اهلل الب��د أن مي��ر ع��ر الرس��ول 

األك��رم لي��زداد كم��ااًل، ويس��مو مرتب��ًة.
الس��الم،  علي��ه  عيس��ى،  الن��يب  وكذل��ك 
حيث أنقذه توس��له بأمساء ومقامات أهل البيت 
س��الم اهلل عليه��م، حينما حاص��ره أعداؤه اليهود 
وغره��م، فتوف��اه اهلل ورفع��ه إلي��ه، ووع��ده أن 
يعي��ده إىل األرض ت��ارة أخ��رى، ليك��ون وزي��راً 
خملصًا آلخر األوصياء، اإلمام احلجة املنتظر، 

عج��ل اهلل تع��اىل ظه��وره املب��ارك.
وتع��اىل  تب��ارك  اهلل  اخت��ص  لق��د  حق��ًا، 
حمم��داً وآل��ه صل��وات اهلل عليه��م، ب��أن جع��ل هلم 
الكرام��ة واملق��ام الرفي��ع والوالي��ة العظمى، دون 
س��ائر اخلالئ��ق. ف��كان أول من أق��ر بهذه الوالية 
والكرام��ة، أنبي��اء اهلل واملرس��لن، الذي��ن طامل��ا 
كان أه��ل البي��ت ضالته��م، يتوس��لون به��م إىل 
اهلل، وس��يتمدون منه��م، ويترك��ون بأمسائهم، 

ويتقرب��ون به��م إىل خالقه��م.
وحي��ث أن املعصوم��ن األربع��ة عش��ر، ه��م 
األق��رب إىل اهلل، واألكم��ل م��ن ب��ن عبي��د اهلل، 
إذن فه��م األج��در ب��أن يتبعه��م الن��اس، خصوص��ًا 
وأنه��م الوحي��دون املخّول��ون بإيص��ال مفاهي��م 
الق��رآن وتعالي��م الس��ماء إىل ب��ي البش��ر، ألنه��م 
معّلم��ون مباش��رة بعل��م اهلل س��بحانه وتع��اىل، 

واهلل يؤت��ي فضل��ه م��ن يش��اء.
أم��ا أن تع��رف ش��رحية م��ن املس��لمن ب��كل 
النصوص الدينية واألحاديث النبوية الش��ريفة 
القائل��ة حت��ى باتب��اع األنبي��اء وتوس��لهم بأه��ل 
املبارك��ة  وأمسائه��م  الس��الم،  عليه��م  البي��ت 
ومنزلته��م الس��امية، ث��م يتعم��د أف��راد م��ن ه��ذه 
الش��رحية بتول��ي غ��ر أه��ل البيت، م��ع اعرافهم 
بأخط��اء، ب��ل وجبرائ��م م��ن يتوّل��ون مم��ن ق��د 
يك��ون رأى الن��يب ومس��ع حديث��ه، ف��ذاك مذه��ب 
غري��ب املنش��أ عجي��ب املس��لك، إذ كي��ف يتس��نى 
إلنسان يتلمس طريقه الشائك املظلم، فيعتمد 
لدى طي هذا الطريق، بأش��خاص، هم بدورهم 

أح��وج مل��ن يعتم��دون علي��ه ويس��تعينون ب��ه..!
ب��ل وم��ا أعج��ب أن��اس يعيش��ون يف الق��رن 
اهلج��ري اخلام��س عش��ر، ولكنه��م يتش��بثون- 
عن��اداً أو جه��اًل أو تقلي��داً أو حق��دًا- بآراء، اعرف 
أصحابه��ا أص��اًل خبطئه��ا، وأعل��ن العدي��د منه��م 

ندمه��م عليه��ا..؟!
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  أن تعرتف شريحة 
من املسلمني بأحقية 

أهل البيت عليهم السالم، 
ومنزلتهم السامية، ثم 

يتعمد أفراد من هذه 
الشريحة بتويل واتباع 

غريهم، مع اعرتافهم 
بأخطاء، بل وبجرائم من 

يتوّلون، ممن قد يكون رأى 
النبي وسمع حديثه، فذاك 

مذهب غريب املنشأ  
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* الشيخ حممود عبد الرضا الصايف
حدي��ث  يف  خن��وض  انن��ا  الطبيع��ي  م��ن 
وموض��وع مل يك��ن م��ن الس��هل إن ينج��ز بيان��ه 
يف غض��ون س��اعة او اكث��ر مل��ا ل��ه م��ن اهمي��ة 

األم��ة، وكذل��ك يف حي��اة  واس��عة يف حي��اة 
اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، ال ميك��ن هل��ا أن 
تتلّخ��ص به��ذه العجالة، و إمنا نأخذ من هذه 
الس��رة العط��رة جانب��ًا واح��داً أال وه��و جان��ب 
التح��دي الس��لمي للنظ��ام احلاك��م يف م��دة 

زم��ان امامت��ه، س��الم اهلل علي��ه.

* عرص اإلمامة 
الس��الم،  ،علي��ه  الرض��ا  اإلم��ام  ع��اش 
عه��د  وكان  االول:  خمتلف��ن:  عهدي��ن 
اخلليف��ة العباس��ي ه��ارون الرش��يد ُيع��د ل��دى 
البع��ض »العص��ر الذه��يب«، بينم��ا عن��د اه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، من أش��د العهود قس��وة 
وظلم��ًا، عليه��م وعل��ى ش��يعتهم ومواليه��م. 
أم��ا العه��د الثان��ي، فق��د م��ر يف مرحل��ة 
وادى  األخ��وة،  ب��ن  واالضط��راب  اخل��الف 
السياس��ية  االوض��اع  اضط��راب  اىل  ذل��ك 
واالجتماعي��ة يف الدول��ة االس��المية، حي��ث 
كانت تعد تلك الفرة من أش��د الفرات الي 
م��رت عل��ى االم��ة، بس��بب الن��زاع على الس��لطة 

ب��ن اب��ي ه��ارون.
موس��ى  اإلم��ام  وال��ده  استش��هاد  فبع��د 
اإلمام��ة  ل��ه  كان  الس��الم،  ،علي��ه  الكاظ��م 
ألربعة سنوات من حكم هارون العباسي. وقد 
هّم اللعن هارون، يف قتل اإلمام الرضا ،عليه 
الس��الم، ولك��ن ارادة اهلل ع��ّز وج��ل، حال��ت دون 

ذلك. 

ي��روي اب��و الصل��ت اهل��روي: »كان اإلم��ام 
الرضا ،عليه السالم، ذات يوم جالسًا يف منزله 

اذ دخل عليه رس��ول من هارون وقال له: 
أجب امر املؤمنن..!

فق��ام: وق��ال ل��ي: ي��ا أب��ا الصل��ت.. ف��واهلل 
ال ميكن��ه ان يعم��ل ب��ي ش��يئًا اكره��ه لكلم��ات 

وقع��ت ال��ي م��ن ج��دي رس��ول اهلل.
ق��ال: فخرج��ت مع��ه حت��ى دخلن��ا عل��ى 
ه��ارون، فلم��ا نظ��ر الي��ه الرض��ا ،عليه الس��الم، 
ق��رأ ه��ذا احل��رز - وذك��ره- فلم��ا وق��ف ب��ن 
ي��ا  الرش��يد وق��ال:  الي��ه ه��ارون  يدي��ه نظ��ر 
اب��ا احلس��ن ق��د أمرن��اك مبائ��ة ال��ف دره��م.. 
واكت��ب حوائ��ج أهلك.. فلما وىّل عنه علي بن 
موس��ى الرضا ،عليه الس��الم، وهارون الرش��يد 
ينظر اليه  يف قفاه: قال: »أردت و أراد اهلل وما 

اراد اهلل خ��را«.
عل��ى  الرمك��ي  حيي��ى  اش��ار  وق��د  ه��ذا 
ه��ارون بقت��ل اإلم��ام الرض��ا ،علي��ه الس��الم، 
االم��ر،  اش��ار غ��ره بذل��ك فاس��تعظم  كم��ا 
وق��ال: م��ا ت��رى..؟! تري��د ان اقتله��م كله��م..؟! 
وبه��ذه الرواية يتب��ن لنا ان قضية العداء 
والقت��ل بالنس��بة ألعدائه��م ه��ي قضي��ة حق��د 
دف��ن ورث��وه م��ن آبائه��م، كم��ا ه��و احل��ال يف 
دول��ة ب��ي أمي��ة وال��ي أوغل��ت ه��ي االخرى يف 

اجلرائ��م ض��د اه��ل البي��ت، عليهم الس��الم. 
أم��ا العه��د الثان��ي، وه��و عه��د اخلالف��ة 
بع��د ه��الك ه��ارون العباس��ي وبداي��ة نش��وب 

اإلمام 
الرضا، 

عليه السالم، 

والتحدي 
السلمي 
للنظام 
الحاكم
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اخل��الف ب��ن ورثت��ه. ويف ه��ذه الف��رة توف��رت 
ل��دى اإلم��ام، علي��ه الس��الم، ق��در م��ن احلري��ة 
النس��بية. وكان ه��ارون ق��د أوص��ى لثالث��ة 
م��ن أبنائ��ه بوالية العهد وهم: األمن واملأمون 
واملؤمت��ن بالرتي��ب. فأهت��م باألم��ن ملعرفت��ه 
اىل  نظ��راً  االم��ن  اىل  العباس��ين  مبي��ول 
ك��ون والدت��ه »زبي��دة«. و أم��ا املأم��ون ف��كان 
خيش��ى علي��ه ألن��ه كان ي��رى في��ه كف��اءة 
أكث��ر إلدارة الب��الد فمنح��ه بع��ض املناص��ب 
يف الدول��ة. بي��د أن ه��ذا مل مين��ع م��ن ظه��ور 
خالفات داخل األسرة، وكانت »القومية« اهم 
عام��ل فيه��ا، فق��د كان الف��رس املتنف��ذون يف 
الدولة العباس��ية رغم نكبة الرامكة، مييلون 
حن��و املأم��ون، نظ��راً ألن أم��ه منه��م )فارس��ية( 
وألن��ه ترب��ى يف احضانه��م. أم��ا األم��ن فأم��ه 
»زبيدة«، وتنحدر من أصول عربية - عباسية، 
فكان��ت االرضي��ة مهي��أة لنش��وب ص��راع دموي 

عل��ى  الس��لطة ب��ن اجلانب��ن.
بغ��داد  وش��هدت  حص��ل..  م��ا  وحص��ل 
مع��ارك دامي��ة ب��ن األخوي��ن؛ األم��ن واملأمون 
للس��يطرة عل��ى احلك��م، وحس��مت املعرك��ة 
لص��احل املأم��ون وقتل االمن وس��قوط اآلالف 
م��ن املس��لمن قتل��ى بس��بب ن��زاع ب��ن أخوي��ن 

عل��ى احلك��م.
وه��ذه ص��ورة اخ��رى للواق��ع ال��ذي عاش��ه 
اإلمام الرضا ،عليه السالم، وتعد هذه احلرب 
اول ح��رب بن العباس��ين ومن أس��وأ احلروب 

الثق��ة  زع��زع  مم��ا  املس��لمن  ب��ن  الداخلي��ة 
وش��جع  عن��د اجلماه��ر  السياس��ي  بالنظ��ام 

املعارض��ة عل��ى الث��ورة. 

* التحدي العقائدي
يف الوق��ت ال��ذي حاول املأمون دفع اإلمام، 
علي��ه الس��الم، حن��و عجل��ة السياس��ة واحلك��م، 
من خالل منحه منصب »والية العهد«، كان، 
علي��ه الس��الم، يراق��ب بش��دة وج��ود ب��وادر حّتٍد 
عقائ��دي يف االم��ة، ف��كان ه��و احلام��ل لراي��ة 
اإلص��الح واحملافظ��ة على الش��ريعة واالحكام 
والقيم الي جاء بها جّده رسول اهلل، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، الس��يما وان يف تل��ك الف��رة كان 
املس��لمون ق��د خ��روا بع��ض العل��وم واملع��ارف 
القادم��ة م��ن الب��الد غ��ر االس��المية، بس��بب 
التش��جيع على الرمجة بدعم ومباركة من 
احلكام، ويف مقدمتهم املأمون العباس��ي.. هذه 
االوض��اع الش��ائكة واملعق��دة خلق��ت حال��ة م��ن 
الفس��اد يف ال��رؤى والعقائ��د ل��دى البع��ض. ل��ذا 
كان، علي��ه الس��الم، يذك��ر الناس دائمًا باهلل 
ع��ز وج��ل وحيذره��م عذاب��ه يف الدني��ا وعقاب��ه 
يف اآلخرة، وهذا هو الس��بيل إلصالح االنس��ان 

وردع��ه عن الفس��اد ب��كل الوان��ه وانواعه.
ينق��ل الش��يخ املفي��د - رض��وان اهلل علي��ه- 

ص��ورة م��ن ه��ذا اإلص��الح فيقول:
»دخ��ل اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، يوم��ًا 
علي��ه )املأم��ون( ف��رآه يتوض��أ للص��الة، ُيص��ب 

أم��ر  ي��ا  ُتش��رك  ال  فق��ال  يدي��ه:  عل��ى  امل��اء 
املؤمن��ن بعب��ادة رب��ك اح��داً..«. فص��رف املأمون 
الغ��الم وت��وىل مت��ام وضوء نفس��ه وزاد ذلك يف 

غيظ��ه ووج��ده.
ال��ذي  »اجلاثلي��ق«  قص��ة  الي��ك  ايض��ًا  و 
ح��اور اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، يف مس��ألة 
يف النبوة. فلما دخل اإلمام، عليه الس��الم، قام 
املأم��ون وق��ام حمم��د ب��ن جعف��ر ومجي��ع ب��ي 
هاش��م. فما زالوا وقوفًا والرضا، عليه الس��الم، 
جالس��ًا م��ع املأم��ون حت��ى أمره��م باجلل��وس 
فجلس��وا فل��م يزل املأم��ون مقباًل عليه حيدثه 

س��اعة فالتف��ت اىل اجلاثلي��ق.
فق��ال: ي��ا جاثلي��ق..! ه��ذا اب��ن عم��ي عل��ي 
ابن موسى بن جعفر. هو من ولد فاطمة بنت 
نبين��ا واب��ن عل��ي بن اب��ي طالب، عليه الس��الم.. 

فأح��ب أن تكلم��ه وحتاجج��ه وتنصف��ه..
فق��ال اجلاثلي��ق: ي��ا أم��ر املؤمن��ن كي��ف 
أحاج��ج رج��اًل حيت��ج عل��ي بكت��اب أن��ا ُمنك��ره 

ون��يب ال أؤم��ن ب��ه؟
فقال اإلمام الرضا، عليه السالم:

علي��ك  احتجج��ت  ف��إن  نصران��ي..!  ي��ا 
ب��ه؟ أتق��ر  بإجنيل��ك 

ق��ال اجلاثلي��ق: وه��ل اق��در عل��ى دف��ع م��ا 
نط��ق ب��ه اإلجني��ل.. نعم واهلل أق��ر به على رغم 

أنفي.
ث��م ق��رأ اإلمام الرضا، عليه الس��الم، عليه 
اإلجني��ل وأثب��ت عليه بأن نبينا حممداً، صلى 
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اهلل علي��ه وآل��ه، ج��ده مذك��ور في��ه، ث��م اخ��ره 
بع��دد ح��واري عيس��ى ،عليه الس��الم، وأحواهلم 
واحت��ج حبج��ج كث��رة ٌأق��ر به��ا، ثم ق��رأ عليه 
كت��اب »ش��عيا« وغ��ره اىل أن ق��ال اجلاثلي��ق: 
ليس��ألك غ��ري ف��ال وحق املس��يح م��ا ظننت يف 

علم��اء املس��لمن مثلك.
فالتف��ت اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، اىل 
رأس اجلال��وت واحت��ج علي��ه بالت��وراة والزب��ور 
وكتاب ش��عيا وحيق��وق حتى أفحم ومل حير 

جوابًا. )١( 
  

* إقامة صالة العيد
أم��ا اس��تجابته، علي��ه الس��الم، ألداء ص��الة 
عي��د الفط��ر، فق��د ش��كلت إح��دى التحدي��ات 

الس��لمية للنظ��ام احلاك��م.
اىل  املأم��ون  بع��ث  العي��د،  حض��ر  فلم��ا 
ان  يس��أله  الس��الم،  علي��ه  الرض��ا،  االم��ام 
العي��د وخيط��ب ويصل��ي  يرك��ب وحيض��ر 
بالن��اس، به��دف كس��ب الش��رعية والتأيي��د 
اإلم��ام  أن  الن��اس  ي��رى  اجلماه��ري، حي��ث 
ول��و   - العه��د  ول��ي  منص��ب  يتس��ّنم  ال��ذي 
ظاهريًا- يس��تجيب لطل��ب املأمون، فبعث اليه 
االم��ام، علي��ه الس��الم، وق��ال: علم��ت م��ا كان 
بي��ي وبين��ك م��ن الش��روط يف دخول��ي يف ه��ذا 

االم��ر..؟!
فق��ال املأم��ون: »امن��ا اري��د به��ذا ان ترس��خ 
يف قل��وب العام��ة واجلن��د هذا االم��ر، فتطمئن 

قلوبه��م ويق��روا مب��ا فضل��ك اهلل تع��اىل ب��ه ..«
ام��ر  ي��ا  فق��ال:  علي��ه،  يل��ّح  ي��زل  فل��م 
املؤمن��ن..! ان اعفيت��ي م��ن ذل��ك فه��و أح��ب 
إل��ّي. وان مل تعف��ي خرجت كما كان خيرج 
رس��ول اهلل، وكم��ا كان خي��رج امر املؤمنن، 

عل��ى ب��ن اب��ي طال��ب، صل��وات اهلل عليهم��ا.  
قال املأمون: اخرج كما حتب.. 

وج��اء يف الرواي��ة: »...و أم��ر املأم��ون الُق��واد 
والن��اس ان يبك��روا اىل ب��اب اب��ي احلس��ن ،عليه 
الس��الم، فقع��د الن��اس لإلم��ام ،علي��ه الس��الم، 
يف الطرق��ات والس��طوح م��ن الرج��ال والنس��اء 
والصبي��ان واجتم��ع الُق��واد عل��ى ب��اب اإلم��ام 
الرضا ،عليه السالم، فاغتسل وتعمم بعمامة 

بيضاء من قطن وألقى طرفًا منها على صدره 
وطرف��ًا ب��ن كتفي��ه وتش��مر، ثم ق��ال جلميع 
موالي��ه: افعل��وا مث��ل م��ا فعل��ت. ث��م اخ��ذ بي��ده 
ع��ّكازة وخ��رج، وه��و ح��اف ق��د مشر س��راويله.. 
فلم��ا ق��ام رف��ع رأس��ه اىل الس��ماء، وك��ر ارب��ع 
تكب��رات فتخي��ل الين��ا إن اهل��واء واحليط��ان 
جتاوبه.. والقواد والناس على الباب قد تزينوا 
ولبس��وا الس��الح وتهي��أوا بأحس��ن هيئ��ة. فلم��ا 
طل��ع عليه��م به��ذه الص��ورة، وق��ف عل��ى الب��اب 
وق��ال: »اهلل اك��ر.. اهلل اك��ر عل��ى م��ا هدان��ا.. 
اهلل اك��ر عل��ى م��ا رزقن��ا م��ن بهيم��ة األنع��ام.. 

واحلم��د هلل عل��ى م��ا أبالن��ا..«.
الن��اس  ورف��ع  صوت��ه  بذل��ك  ورف��ع 
اصواته��م عل��ى أث��ره.. فاهت��زت مرو م��ن البكاء 
والصي��اح. فقاهل��ا ث��الث م��رات فس��قط الق��واد 
ع��ن دوابه��م. و رم��وا خبفافه��م مل��ا نظ��روا اىل 
م��رو  الس��الم، وص��ارت  علي��ه  اب��ي احلس��ن، 
ضج��ة واح��دة ومل يتمال��ك الن��اس م��ن الب��كاء 

والضج��ة.
ف��كان اب��و احلس��ن ،علي��ه الس��الم، ميش��ي 
ويقف يف كل عشر خطوات وقفة، يكر اهلل، 
ارب��ع م��رات فيتخيل الينا إن الس��ماء واألرض 
واحليط��ان جتاوب��ه وبل��غ املأم��ون ذل��ك، فق��ال 
ل��ه الفض��ل ب��ن س��هل: ي��ا أم��ر املؤمن��ن إن بل��غ 
الرض��ا، عليه الس��الم، املصل��ى على هذا النحو، 
افت��ن ب��ه الن��اس فال��رأي أن تس��أله الرج��وع.. 
فبع��ث الي��ه املأم��ون فس��أله الرج��وع فدع��ا اب��و 
احلس��ن، عليه الس��الم، خبفه فلبسه ورجع. )٢(   
للتح��دي  حي��ًا  منوذج��ًا  يعطين��ا  وه��ذا 
الس��لمي م��ن اإلم��ام علي��ه الس��الم، لدول��ة بي 

العب��اس وحكمه��م .

* خالصة البحث
اإلم��ام  الس��ريعة لس��رة  املراجع��ة  بع��د 
الرضا، عليه السالم، يف عهد املأمون العباسي، 
لنظ��ام  الس��لمي  التح��دي  خ��اض  وكي��ف 
احلك��م العباس��ي اجلائر، بإمكاننا اس��تخالص 

نتائ��ج تتمث��ل يف التال��ي:
علي��ه  الرض��ا،  اإلم��ام  مس��اح  ع��دم   -١
الس��الم، من تكرار احلكام العباس��ين لتجربة 

اضطه��اد وس��جن أبي��ه االم��ام الكاظ��م، علي��ه 
مطام��ر  يف  بالس��ّم  اغتيال��ه  ث��م  الس��الم، 

الس��جون. 
٢- قب��ول اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، 
والي��ة العه��د، كان للحف��اظ عل��ى املصلح��ة 
العامة والي حتفظ بيضة االسالم وحتافظ 
عل��ى املس��لمن م��ن اخ��راق التي��ارات الفكري��ة 

الواف��دة.
3- حت��دي اإلم��ام الرض��ا ،علي��ه الس��الم، 
للفساد احلاصل يف الدولة سياسيًا واقتصاديًا 
ينظ��ر  اخ��رى، كان  و فكري��ًا ويف جم��االت 
اليه��ا، علي��ه الس��الم، عل��ى ان��ه م��ن الواج��ب 

التص��دي هل��ا بالش��كل الس��لمي .
كان  العي��د،  ص��الة  إلداء  خروج��ه   -٤
به��دف التأكي��د للحاك��م العباس��ي أن��ه ه��و 
ال��ذي يق��ود القاع��دة اجلماهري��ة، ولي��س هو، 
رغ��م ان��ه ال ميل��ك س��لطة تنفيذي��ة مباش��رة. 
ويف اخلت��ام: ف��ان ال��دور ال��ذي نه��ض ب��ه 
اإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، يف ف��رة حيات��ه 
كان��ت حافل��ة باخل��ر والعط��اء، وق��د عّل��م 
املس��لمن حت��دي االحن��راف والض��الل، س��واء 
يف  السياس��ي  او  االجتماع��ي  الصعي��د  عل��ى 
أعلى مس��توياته، دون خوف او تردد، متس��لحًا 
باحلج��ة والدلي��ل ومنه��ج الس��لم، ال العن��ف 
والدموية الي كانت الوس��يلة الوحيدة لدى 
اعدائه، واعداء الدين، ولذا نرى قصر حكمهم 
ونهاي��ة ذكره��م، ب��ل ومتابع��ة االجي��ال هل��م 
باللعن والترؤ والش��عور باخلزي واهلوان من 
ان يك��ون ه��ذا احلاك��م او ذاك ميث��ل الدول��ة 

االس��المية.
------------
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* عيل دايش اخلفاجي
هنــاك مــن فتــش يف ســجل الناجحــن الواحــد تلــو اآلخر، 
و عجــز يف ان جيــد أحــدًا مــا كان نجاحــه بالصدفــة او باحلــظ، 
ــون  ــا الناجح ــور حوهل ــة يتمح ــًة مركزي ــدوا نقط ــم وج ولكنه
وعلمــوا انــا كانــت هــي الطريــق الــذي كان يقودهــم اىل مــا 
ــقوط  ــل والس ــل الفش ــن عوام ــه، متجنب ــون الي ــوا يطمح كان
والراجــع، وتلــك النقطــة هــي اخلطــة الســليمة ذات االبعــاد 

ــة. الواضح
حتــى ينطلــق االنســان ويكــون مــن الســّباقن نحــو هدفــه 
ــرة  ــه الكب ــة و أماني ــه العالي ــمته طموحات ــذي رس ــود ال املنش
ــه ان يرســم خمططــًا نحــو هدفــه املحــدد كــا رســم  جيــب علي
ذلــك اهلــدف الــذي حــدده مســبقًا، ألن مــن دون خطــة معينــة 
لذلــك اهلــدف فــإن مــن املســتحيل الوصــول اليــه، وباجلــواب 
القطعــي ألنــا هــي املشــعل وهــي الدليــل الــذي يوصلــه اىل 

حيــث مــا يريــد الوصــول اليــه. 
ــة« أي  ــان »روتيني ــاة االنس ــون حي ــط، تك ــن دون ختطي م
ــه كل  ــرر علي ــول اىل يشء يتك ــوف تتح ــه س ــى كل حيات بمعن
يــوم، وســوف يعيــش حتــت مظلــة االهــواء وبانتظــار الصدفــة 
ــاالت،  ــاين واخلي ــواء االم ــاكله، ويف اج ــن مش ــذه م ــى تنق حت
ــن  ــن م ــلن وب ــض الفاش ــه يف حضي ــدم بوقوع ــه ينص واذا ب

ــورًا. ــاًء منث ــت هب ــم واصبح ــت حياهت ضاع
ــبق،  ــط مس ــع اىل ختطي ــو يرج ــرد فه ــه الف ــاح يقق كل نج
فالتخطيــط هــو اهلــدف وهــو البوصلــة وهــو اخلارطــة، وهــو 
ــه يكــون االنســان مثــل قــارب يف وســط  الوســيلة، فمــن دون
البحــر مــن دون رشاع تتاعــب بــه االمــواج و ربا تقلبه وســط 
البحــر. او يكــون مــن دون بوصلــة فــا يعــرف ايــن يذهــب، 
وهــو بالطبــع لديــه هــدف وهدفــه الوصــول اىل مدينتــه مثــًا، 
ولكنــه ال يملــك البوصلــة التــي تدلــه عــى الطريــق الصحيــح، 
ــة  ــن اخلريط ــًا، لك ــراع ايض ــة وال ــدت البوصل ــا وج ولرب
ــول اىل  ــن الوص ــًا- ال يمك ــع - ايض ــة، فبالطب ــت واضح ليس
ــق  ــه، اذن؛ اخلطــة هــي الوســيلة لتحقي ــد الوصــول الي ــا يري م

ــات واملشــاكل.  ــق املــيء بالعقب النجــاح يف ظلــات الطري
باختصــار شــديد كل مــن يريــد النجــاح عليــه رســم خطــة 
ــه  هلدفــه ونجاحــه؛ الن كل مــن يأبــى ان خيطــط لنجاحــه، فان
حتــًا خيطــط لفشــله بــا شــك وال ريــب، النــه يســلم نجاحــه 

ــتحيل  ــن املس ــابقًا ان م ــا س ــد ذكرن ــظ، وق ــة واحل اىل الصدف
ــة  ــة او احلــظ، فــرى صاحــب اهلدفي ــأيت النجــاح بالصدف ان ي
املروعــة يميــل اىل التشــاؤم والضجــر والتعــب؛ ألنــه رفــض 
ــه  ــده اىل هدف ــذي يرش ــح ال ــل الواض ــى الدلي ــل ع ان يص

ــة.  ــرك اخلط ــه ت ــى ان ــاح، اي بمعن ــق النج لتحقي

* التخطيط والسنّة الدراسية اجلديدة
إن الغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة يف املــدارس واجلامعــات، 
ــرى  ــي، ف ــتقرار النف ــدم االس ــرة وع ــة احل ــون حال يعيش
ــون يف  ــاذا يفعل ــون م ــم وال يعرف ــى حياهت ــن ع ــراغ هييم الف
ــل  ــن اج ــاة م ــذه احلي ــاؤوا اىل ه ــم ج ــراغ؛ وكأن ــات الف اوق
احلصــول عــى شــهادات جامعيــة، او من اجــل العيــش فقط او 
حتــى يقضــوا اكــرب قــدر ممكــن مــن الوقــت يف توافــه االمــور.

ــذه االمــور  ــل ه ــوا ملث ــذا، ومل خيلق ــر ه ــع غ ــد أن الواق بي
ــن  ــؤولية وم ــوا املس ــى يتحمل ــوا حت ــم خلق ــل ان ــة، ب الفاني
ــه،  ــن اجل ــم اهلل م ــذي خلقه ــدف ال ــول اىل اهل ــل الوص اج
واهلــدف الــذي خلقــوا مــن اجلــه هــو اجلّديــة يف هــذه احليــاة 
ــال اهلل عــز  ــه. ق ــه عــى نعائ ــرة يف طاعــة اهلل والشــكر ل واملثاب
ــنَّ َواإِلنــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن{ )ســورة  وجــل: }َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ
ــدم  ــل وع ــول االم ــويف وط ــدم التس ــات /56(، وع الذاري

ــتهزاء.  ــار االس ــاة بمنظ ــر اىل احلي النظ
ــه ان يــدد  ــاة ان االنســان علي ــة يف احلي ومــن أبعــاد اجلّدي
ــان  ــرًا، ف ــدف كب ــك اهل ــا كان ذل ــه، ومه ــول الي ــًا للوص هدف
ارادة االنســان وقدراتــه اكــرب، فاهلــدف هــو الــذي يــدد 
مصــر االنســان عندمــا يكــون مصحوبــًا بخطــة ســليمة 
ــة  ــم بالواقعي ــب ان تتس ــا جي ــدف، ك ــك اهل ــع ذل ــة م ومتكامل

ــة. ــًا ال اخليالي ايض
واخــرًا ان واجــب كل طالــب ان يضــع 

ــج  ــب الربنام ــًا، اىل جان ــًا روحي ــه برناجم امام
لســنة  وذلــك  والعلمــي،  الــدرايس 

دراســية كاملــة، حتــى يتجاوزهــا بيــرس 
ــا  ــاح ب ــق النج ــي ويق ــراح نف وان

يــرىض بــه اهلل وتســتقر بــه نفســه 
اىل  ينضــّم  ثــم  ووجدانــه، 

ســجل الناجحــن يف 
ــرة. ــا واآلخ الدني

التخطيط نقطة البدء في مسيرة النجاح

بأقال مكم
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* نعامن التميمي
قــد يــرى البعــض أن الســؤال التــايل ال يمكــن أن ينطبــق 
ــق  ــا ينطب ــرى، مثل ــة أخ ــى دول ــًا ع ــر وضوح ــرب وأكث ــورة أك بص

ــراق. ــى الع ع
 والســؤال هــو: ملــاذا يفشــل اكثــر املمســكن بتابيــب الســلطة 
ــادون  ــي ين ــن الت ــق القوان ــا، يف  تطبي ــب علي ــون مناص ــن يتل وم

ــي يروجــون هلــا؟! ــة ذاهتــا الت ــاع القواعــد األخاقي هبــا، و اتب
 ومــرى أخــرى قــد يتصــور العراقــي انــه الوحيــد الــذي يــدور 
ــوال  ــه، ط ــاه وملس ــا عان ــرًا مل ــّر، نظ ــؤال املح ــذا الس ــده ه يف خل
عقــود مــن حياتــه وحتــى هــذه الســاعة، مــن قبــل طواقــم احلكــم 

ــكاهلا. ــا واش ــكل اصنافه ــه، ب ــب علي ــي تتعاق ــة، الت والساس
 واحلقيقــة أن هــذا الــداء تعــاين منــه مجيــع الــدول واملجتمعــات، 

ولكــن ليــس بالصــورة الفاقعــة لدينــا !
دراســة علميــة جديــدة يف هــذا املضمــون، أجابت عى الســؤال، 
ــؤولن"  ــل الناس"املس ــاق« وجتع ــد النف ــلطة »توّل ــدت أن الس ووج

أكثــر رصامــة حيــال ترصفــات اآلخريــن وأكثــر ليونــة مــع الذات. 
ــوغ« يف  ــة »كيل ــن كلي ــث م ــى البح ــون ع ــاء القائم ــال العل وق

ــة:  ــرن االمريكي ــة نورثويس جامع
ــال  ــان إىل انفص ــد يؤدي ــوذ ق ــلطة والنف ــتنا؛ الس ــب دراس »حس
تــام بــن احلكــم العــام والســلوك اخلــاص، ونتيجــة لذلــك 

ــاه  ــاهًا جت ــر تس ــن وأكث ــع اآلخري ــة م ــر رصام ــاء أكث ــإن األقوي ف
ــاكاة  ــا بمح ــة إىل نتائجه ــت الدراس ــة«. وخلص ــم اخلاص ترصفاهت
ــرى  ــذون، ج ــخاص ناف ــا أش ــي يتخذه ــة الت ــارات األخاقي اخلي
ــس  ــل دور »رئي ــم مث ــا، بعضه ــاركن فيه ــم إىل املش ــكال أدواره إي
الــوزراء« وآخــرون كـــ »موظفــن حكوميــن«، ثــم طلــب الباحثون 
منهــم التعامــل مــع مســائل أخاقيــة تتصــل بقضايــا متعلقــة بقواعد 
املــرور والرضائــب وممتلــكات مرسوقــة. وأظهــرت التجــارب 
ــم  ــوذًا ه ــف نف ــر الوظائ ــون »أكث ــن يتل ــك الذي ــة أن أولئ املختلف
األكثــر نفاقــًا يف ترصفاهتــم الشــخصية وأشــد رصامــة عنــد احلكــم 
ــًا  ــر حزم ــت األكث ــوذًا فكان ــل نف ــة األق ــا الفئ ــن«. أم ــى اآلخري ع
ــدوا  ــا مع ــق عليه ــرة أطل ــي ظاه ــن، وه ــن اآلخري ــس ع ــع النف م

ــي«. ــة »هايربكري الدراس
ويقــول الربوفيســور »آدم غالنســكي«، أحــد معــّدي الدراســة: 
تكــرس  واهلايربكريــي،  النفــاق،  أنــاط  املطــاف  نايــة  »يف 
الامســاواة االجتاعيــة، األقويــاء يفرضــون القواعــد والقيــود عــى 
ــن  ــهم، يف ح ــى أنفس ــود ع ــذه القي ــون ه ــا يتجاهل ــن بين اآلخري
يتعــاون الضعفــاء عــى تناســخ عــدم املســاواة االجتاعيــة ألنــم ال 

ــه«. ــتحقاق ذات ــعرون باالس يش
مــا أرّق و"ألــن" حكامنــا واملســؤولون يف بلدنــا و بلــدان  
هــذه املنطقــة التــي تعــاين منــذ دهــور مــن »الرصامــة« مــع الغــر، 

ــذات..!  ــع ال ــة« م ــى »الّليون ومنته

»صرامة« مع الغير.. و منتهى 
يونة« مع الذات
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