




* رئيس التحرير 

ــذه  ــاءة يف ه ــوم املعط ــة، ليســت كالغي ــوداء داكن ــوم س غي
ــن  ــه م ــا حيمل ــر« وم ــب »الغدي ــكاد حتج ــة، ت ــام اخلريفي االي
مفاهيــم الســلم والتعايــش وكل مــا حتتاجــه االنســانية للعيــش 
الكريــم، لتشــد اخلنــاق، ليــس عــى شــعوب املنطقــة )الــرق 

االوســط( فقــط، وإنــا عــى االمــة بشــكل عــام.
ــال،  ــزق واالقتت ــف والتم ــًا اىل العن ــو حالي كل يشء يدع
ــدة  ــراف بعي ــن أط ــاه م ــذا االجت ــح هب ــع واض ــك دف ــل هنال ب
ــة،  ــة والعرقي ــة الطائفي ــن التعبئ ــر«، فم ــن »الغدي ــد ع كل البع

ــفزازات  ــاًء باالس ــس انته ــّلح، ولي ــى التس ــاق ع اىل االنف
االرهــاب  صنــوف  بشــتى  الشــيعة  ضــد  املســتمرة 

باجلملــة  وقتــل  وتريــد  هتديــد  مــن  الدمــوي، 
ــض  ــّس نب ــة ج ــا حماول ــية.. وم ــرات وحش وتفج
الشــارع الشــيعي داخــل الســعودية وخارجهــا، 
باصــدار حكــم »القتــل تعزيــرًا« عــى الفقيــه النمــر 
ــًا االرصار  ــعودي، وايض ــاء الس ــل القض ــن قب م

ــع يف  ــاء والقم ــز واإلقص ــة التميي ــاء سياس ــى بق ع
ــة  ــاوالت رامي ــة حم ــن مجل ــة م ــن، إال حماول البحري

ــة.  ــرب الطائفي ــتنقع احل ــو مس ــع نح للدف
فــا ينقمــون مــن »الغديــر« إال أن خلفــه يقــف 
شــخٌص مل ولــن تلــد االنســانية نظــرًا لــه، حــّول الســلطة 

واحلكــم اىل رســالة انســانية وحضاريــة، فتجــاوز عــن حّقــه يف 
اخلالفــة واحلكــم، ليعــرف النــاس احلــق ثــم يعرفــون أهلــه، 
ــوا  ــوض، جعل ــك عض ــة اىل مل ــرون اخلالف ــّول اآلخ ــا ح بين
االمــة وعــى مــر االجيــال والدهــور تدفــع ثمنــًا باهضــًا لقــاء 

ــالة.  ــى الرس ــد ع ــوم اجلدي ــذا املفه ــس ه تكري
 هكــذا ُأريــد ان يكــون حــال االمــة اليــوم.. فمنــذ االيــام 
االوىل النتصــار الغــرب بعــد احلــرب العامليــة االوىل، حاولــوا 
ــن  ــاس ع ــاد الن ــالل إبع ــن خ ــاس، م ــدة الن ــاس بعقي املس
كتاهبــم املجيــد )القــرآن الكريــم( وقبلتهــم الواحــدة )الكعبــة 
ــذي  ــاين ال ــيايس الربيط ــك الس ــن ذل ــل ع ــا ينق ــة(، ك املرف
طالــب بالســيطرة عــى هذيــن املصدريــن للعقيــدة، للســيطرة 
عــى املســلمني، لكــن يبــدو ان فــرة القــرن مــن الزمــن أثبتــت 
فشــل هــذه املحــاوالت، فكانــت املحــاوالت اجلديــدة يف 
ــى  ــم التالعــب بالعقــول والقناعــات حت املســاس باملشــاعر ث
اصبحنــا نالحــظ تكاثــر املدعــني بـــ »احلــق« والناطقــني باســم 

»احلقيقــة«، ممــا يــربر هلــم كل فعل وقــول كل يشء، مهــا كانت 
ــدًا مســؤولية احلــكام يف بعــض  ــدو أن هــذا حتدي النتائــج، ويب
دولنــا االســالمية يف ان يرعــوا تنميــة هكــذا عقــول وتوجيههــا 

ــاء.   ــف واإلقص ــة والعن ــو اىل الكراهي ــا يدع نحــو كل م
أمام هذا الواقع املرير.. ما الذي جيب فعله..؟

اخلطــورة  فــان  خطــر،  يف  »الغديــر«  نقــول:  عندمــا 
ــة  ــؤولية تارخيي ــام مس ــا ام ــا جيعلن ــم، مم ــم والقي ــس املفاهي مت
ــم  ــذه املفاهي ــة ه ــون ومحاي ــر« بص ــون »الغدي ــة لص وحضاري
والقيــم التــي رفــع لــواء الدفــاع عنهــا أول مــرة، أمــر 
ــره  ــر يف ضم ــل الغدي ــا مح ــالم، عندم ــه الس ــني، علي املؤمن
ووجدانــه وعــاش بعيــدًا عــن »حّقــه« يف اخلالفــة واحلكــم، 
ــا  ــر - ك ــدر ومل يفج ــذي مل يغ ــة ال ــك والداهي ــو املحنّ فه
فعــل معاويــة - والغايــة لديــه ال تــربر الوســيلة، 
وهــو الــذي يعلمنــا كيــف نحقــق العــدل واملســاواة 
ــة شــعر« بفمهــا ومل  ــة تنقــل »جلب مــن خــالل نمل
يســلبها منهــا. لــذا فــان الفكــرة اجلديدة املشــبوهة 
التــي تقــف خلــف كل هــذه االحــداث الداميــة يف 
بالدنــا، هــي أن هنالــك »دولــة« قــادرة عــى إثبــات 
ــع  ــع املجتم ــات م ــاء عالق ــالل بن ــن خ ــا م وجوده
ــاء  ــة وإقص ــوة والدموي ــب والقس ــى الرع ــة ع قائم
االخــالق واالنســانية، لتكــون بديــاًل عــن نمــوذج الدولــة 
التــي أرســى دعائمهــا االمــام عــي بــن أيب اطالــب، عليــه 
الســالم، قائمــة عــى اســاس التعايــش والتكافــل والتســامح، 
ــام  ــذ االي ــالم، من ــه الس ــة، علي ــذه الدول ــود ه ــني بن ــد ب وق
ــلم.  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــرم، ص ــي األك ــل النب االوىل لرحي
ــؤ  ــتعداد والتهي ــن االس ــوم ع ــدث الي ــر يتح ــم؛ الكث نع
ــي يف  ــاب الطائف ــع االره ــارشة م ــاخنة واملب ــة الس للمواجه
ــالح  ــى الس ــب ع ــر التدري ــتلزم االم ــال، فيس ــن القت ميادي
ــد يف  ــه يفي ــدًا، الن ــٌن ج ــذا َحَس ــال. وه ــون القت ــائر فن وس
حفــظ االرض واالنســان، واألحســن االســتعداد الكامــل 
حلفــظ العقيــدة والديــن والقيــم واملفاهيــم، مــن خــالل إعــادة 
ــى  ــج وحت ــات والربام ــج والسياس ــن املناه ــر م ــر يف كث النظ
ــش  ــي والتعاي ــلم االه ــان الس ــة، وإال ف ــلوكيات اخلاص الس
وصناعــة االمــن واالســتقرار لــن تكــون هديــة مغلفــة ومجيلــة 
تقــدم الينــا مــن اخلــارج، إنــا هــي نتــاج مجلــة عوامــل داخليــة 
ــراق  ــى االخ ــة ع ــكة عصّي ــة متاس ــة الداخلي ــل اجلبه جتع

ــّدع. والتص
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وراء األخبار

احلرك��ة  أوس��اط  أك��دت 
الرس��الية عل��ى "ت��ورط" الس��لطات 
الدي��ن  ع��امل  قضي��ة  يف  الس��عودية 
البارز آية اهلل الشيخ منر باقر النمر، 
حي��ث  اآلن،  وحت��ى  اعتقال��ه  من��ذ 
واحكامه��ا  قراراته��ا  يف  ختبط��ت 
وطريق��ة التعامل مع ه��ذه القضية، 
جته��ل  ال  الس��عودية  فالس��لطات 
يف  النم��ر  الش��يخ  وأهمي��ة  مكان��ة 
الوس��ط الش��يعي ش��رق الس��عودية، 
وايض��ًا مكانت��ه وتأث��ره عل��ى جمم��ل 

املنطق��ة. يف  السياس��ية  االوض��اع 
أن  عل��ى  املص��ادر  جتم��ع  ل��ذا 
جت��رؤ  ل��ن  الس��عودية  الس��لطات 
ب��أي ح��ال م��ن االح��وال عل��ى تنفي��ذ 
مؤخ��راً  حمكمته��ا  أصدرت��ه  م��ا 
بإن��زال عقوب��ة »القت��ل تعزي��رًا« ض��د 
ال��ذي  احلك��م  وه��و  النم��ر،  الش��يخ 
يلغ��ي احلك��م ال��ذي طامل��ا ه��ددت ب��ه 
الش��يخ النم��ر وه��و »ح��ّد احلراب��ة« 
ال��ذي يقض��ي بتنفي��ذ حك��م االع��دام. 

وحس��ب املص��ادر احلقوقي��ة ف��ان ه��ذا 
مب��ا  او  لالس��تئناف،  قاب��ل  احلك��م 
ميك��ن الق��ول معه، انه قاب��ل للرتاجع 
عن��ه او تعديل��ه عل��ى ش��كل إص��دار 
»مرس��وم ملك��ي خ��اص« او غ��ر ذل��ك 
م��ن ش��خص املل��ك عب��د اهلل بإلغ��اء 
احلك��م واالف��راج ع��ن الش��يخ النم��ر.

وم��ا يع��زز ه��ذا االعتق��اد، الته��م 
املوجهة اليت س��يقت يف احملكمة ضد 
الش��يخ النمر منها: الدعوة اىل إعادة 
بن��اء مق��رة البقي��ع..! والتحري��ض 
ض��د احلكوم��ة..! وغره��ا م��ن الته��م 
ال��يت ال ترق��ى ب��أي حال م��ن االحوال 
اىل مس��توى حك��م االع��دام، وه��و م��ا 
اعربت عنه أسرة الشيخ اليت اعربت 
عن دهش��تها واستغرابها »من صدور 
هكذا حكم غر متوقع وغر مسبوق 
منذ عشرات السنني«. وبينت »ان هذا 
احلك��م ه��و سياس��ي بإمتي��از، وج��اء 
بعد ثالثة عش��ر جلس��ة يف حمكميت 
الري��اض وج��ّدة، وج��ه فيه��ا االدع��اء 

الع��ام تهم��ا غ��ر صحيح��ة وال ترق��ى 
اىل طلب��ه بإقام��ة ح��د احلراب��ة حت��ى 
يف حال ثبوتها«، كما اشارت االسرة 
يف بيان هلا اىل »اإلمالءات« اخلارجية 
والتعبئ��ة الطائفي��ة ال��يت ختوضه��ا 
الداخ��ل  يف  الس��عودية  الس��لطات 

الس��عودي ويف املنطق��ة.
احمل�����������كمة  حلك��م  وك������ان 
س��ريعة  افع��ال  ردود  الس��عودية 
التهدي��د  اىل ح��ّد  وعنيف��ة وصل��ت 
بعواقب وخيمة، فيما دعت مجاعات 
االف��راج  اىل  اس��المية  وش��خصيات 
منه��ا  دع��وة  يف  النم��ر  الش��يخ  ع��ن 
األم��ن  اس��تتباب  م��ن ش��أنه  م��ا  اىل 
واالس��تقرار يف املنطق��ة وعدم دفعها 
اىل مزي��د م��ن الت��أزم واالح��رتاب.    

العم��ل  مجعي��ة  أص��درت  فق��د 
االس��المي يف البحري��ن »أم��ل« بيان��ا 
ح��ول احلكم ال��ذي اصدرته احملكمة 
بالري��اض،  املتخصص��ة  اجلزائي��ة 
قالت فيه: »ان هذا احلكم جاء تعبراً 

عن تغطرس آل سعود واستخفافهم 
بالعل��م والعلم��اء ومش��اعر مالي��ني 
الع��امل  هل��ذا  احملب��ني  املس��لمني 
يف  أم��ل  مجعي��ة  وبين��ت  اجللي��ل«. 
ه��ذا  وبش��دة  تس��تنكر  انه��ا  بيانه��ا 
احلك��م التعس��في اجلائ��ر، وتطال��ب 
وتؤك��د  عن��ه،  الف��وري  باإلف��راج 
أن مث��ل ه��ذه األح��كام ال تس��اعد يف 
اس��تقرار املنطق��ة، وتدع��و اجلماه��ر 
املؤمن��ة للوف��اء للفقي��ه النم��ر ال��ذي 

وق��ف معه��ا يف ثورته��ا املظف��رة.
التندي��د  بيان��ات  جان��ب  اىل 
واالس��تنكار، كان��ت مث��ة حت��ركات 
دبلوماسية القناع الرياض بالعدول 
ع��ن قراره��ا، كان آخره��ا مس��اعي 
العراق��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  يبذهل��ا 
يف  اجلعف��ري  ابراهي��م  الدكت��ور 
ه��ذا اجمل��ال، مم��ا يع��زز االعتق��اد ب��أن 
تبح��ث  رمب��ا  الس��عودية  الس��لطات 
ع��ن طري��ق خ��الص م��ن ه��ذا امل��أزق 

حيف��ظ هل��ا م��اء وجهه��ا إن أمك��ن.

السعودية.. محاولة للتخّلص من قضية 
الشيخ النمر مع حفظ ماء الوجه



وراء األخبار

م��ن  احلوثي��ون  متك��ن  أن  م��ا 
االم��ور يف  الس��يطرة عل��ى مقالي��د 
يف  وجناحه��م  صنع��اء  العاصم��ة 
ووض��ع  السياس��ي  الوض��ع  تقوي��م 
احلكوم��ة ورئي��س اجلمهوري��ة ام��ام 
اإلص��الح  بض��رورة  الواق��ع  االم��ر 
اجله��ود  تظاف��رت  حت��ى  والتغي��ر، 
السياس��ية واالعالمي��ة يف املنطق��ة 
ويف العواص��م الغربي��ة املعني��ة، ألن 
الوض��ع  عل��ى  عنيف��ة  محل��ة  تش��ن 
اجلدي��د يف صنع��اء ويف اليمن بش��كل 
ع��ام، م��ع عل��م اجلمي��ع ب��أن الفس��اد 
السياس��ية  واالزم��ات  واحملس��وبية 
تعص��ف  ان  كادت  واالقتصادي��ة 
بالب��الد وتغرقه��ا يف دوام��ة مظلم��ة، 
ل��وال تدخ��ل احلوثي��ني وممارس��تهم 
الدميقراطي��ة بالتظاه��ر والتجمه��ر 
م��ا  إلنه��اء  العاصم��ة  اىل  والتوج��ه 
ميك��ن م��ن مظاه��ر الفس��اد وج��ذور 

املش��كلة ال��يت تواج��ه اليم��ن.
اليم��ن  يف  اخلاص��ة  املص��ادر 
يف  االك��ر  اخلاس��ر  أن  اىل  تش��ر 
»االخ��وان  ه��م  األخ��رة  التط��ورات 
اح��د  وصفه��م  الذي��ن  املس��لمون« 
بانه��م  هن��اك  الرس��اليون  االخ��وة 
»س��قطوا م��ن ع��ني اهلل ث��م س��قطوا 
عن��د الن��اس ف��ال مس��تقبل هل��م يف 

مص��ر وال مس��تقبل هل��م يف اليم��ن او 
غره��ا واملس��تقبل الي��وم يف اليمن هو 

الس��الم..«. عليه��م  البي��ت،  أله��ل 
أن  اىل  املص������������ادر  وتش������ر 
اليم��ن  يف  الس������ريعة  التط��ورات 
وم��ن  التكفري��ة  الق��وى  أربك��ت 
يق��ف خلفه��ا، وحتدي��داً الس��عودية، 
االم��ر ال��ذي يض��ع اليم��ن عل��ى س��كة 
الق��وات  ب��ني  احملتدم��ة  املواجه��ة 
مجاع��ة  م��ن  املدعوم��ة  احلكومي��ة 
»أنص��ار اهلل« وه��ي ال��ذراع العس��كري 
للحوثي��ني ومتث��ل ش��رحية واس��عة 
م��ن اجملتم��ع اليم��ي، وب��ني الق��وى 
التكفري��ة اليت تتظافر بش��خصيات 
ورم��وز ومجاع��ات عدي��دة متض��ررة 
وتؤك��د  اجلدي��د.  التط��ور  م��ن 
وج��وه  اب��رز  م��ن  أن  املص��ادر  ه��ذه 
س��تنطلق  ال��يت  احملتمل��ة  االره��اب 
م��ن املنطق��ة اجلنوبي��ة للب��الد، ه��و 
الل��واء عل��ي حمس��ن االمح��ر، القائ��د 
العسكري املعروف الذي تسّنم مهام 
خ��الل  وعدي��دة  كب��رة  عس��كرية 
الس��نوات املاضية، منه��ا قائد املنطقة 
الرئي��س  مستش��ار  ث��م  الش��مالية، 
عب��د رب��ه منص��ور هادي، وق��د خاص 
معارك شرسة مع قوات »أنصار اهلل« 
يف املناط��ق الش��مالية خ��الل الف��رتة 

املاضي��ة. ورمب��ا ينطل��ق يف عمليات��ه 
االنتقامي��ة مدعوم��ًا بامل��ال والس��الح 
م��ن الس��عودية او رمب��ا جه��ات دولي��ة 
اخ��رى ال ترغ��ب بس��يطرة احلوثي��ني 
يف  للتش��يع  وجه��ًا  ميثل��ون  الذي��ن 
اليم��ن، عل��ى مقالي��د االم��ور يف ه��ذا 
حي��ث  م��ن  االهمي��ة  البال��غ  البل��د 

 . موقع��ه اجلغ��رايف احلس��اس 
ويأت��ي التفج��ر الغ��ادر مؤخ��راً 
يف العاصمة صنعاء وسط حشد من 
احلوثي��ني الع��ّزل، وس��قوط حوال��ي 
ثالث��ون  ومائ��ة  ش��هيداً  مخس��ني 
جرحي��ًا، لتك��ون بداي��ة يف املعرك��ة 
اليت تري��د اجلهات املتضررة فرضها 
عل��ى الش��عب اليم��ي كم��ا فرضوه��ا 

عل��ى الش��عب العراق��ي.
اص����������درت  الس��ياق  ه��ذا  ويف 
هيئ��ة الرس��ول األعظ��م، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، وه��ي اح��دى اجلماع��ات 
الرس��الية العامل��ة يف اليم��ن، بيان��ًا 
اجلرمي��ة  ه��ذه  في��ه  اس��تنكرت 
الش������هداء  ان  في��ه:  ج�������اء  الغ��ادرة، 
الذي��ن س��قطوا يف س��احة التحري��ر 
»شاه������دين عل��ى الش��عب اليمن������ي 
الزكي������ة  بدم����������ائهم  ومعبدي��ن 
واحلري��ة  والع��دل  احل��ق  طري��ق 
ورف��ض اخلن��وع واالرته��ان للخ��ارج، 

كل  عل��ى  ومؤكدي��ن  حمتم��ني 
االح��رار والش��رفاء مواصل��ة ال��درب 
ال��ذي ضح��وا م��ن اجل��ه بدمائه��م و 
ارواحه��م، حت��ى اس��تقالل اليم��ن من 
التبعي��ة لالجن��ي املس��تعمر لينع��م 
باالمن واالستقرار والعيش الكريم. 
ولق��د ذهب��وا س��احة الش��هادة، لك��ي 
م��ن  التضحي��ة  روح  فين��ا  يكرس��وا 
اجل عزة واستقالل ونهضة بلدنا، و 
ألج��ل ان يبق��ى اليمن ل��كل اليمنيني 
متآخ��ني،  اجلمي��ع  في��ه  يتعاي��ش 
متعاونني، متعايشني بكل مناطقهم 

واطيافه��م«. 
»ومب��ا  ايض��ًا:  البي��ان  يف  وج��اء 
انن��ا الي��وم ام��ام جم��زرة وحش��ية غر 
مس��بوقة النضر، نعاه��د تلك الدماء 
الزكي��ة واالرواح الطاه��رة باملض��ي 
قدم��ا حت��ى حتقيق كام��ل االهداف 
املنش��ودة، مؤكدي��ن ل��كل ق��وى الش��ر 
التكفري��ة  ادواته��م  و  واالس��تكبار 
ال��يت تعم��ل لص��احل ه��ذه الق��وى، ان��ه 
قد افتضح امرهم امام ش��عوب االمة 
والبش��رية كله��ا، يف الوق��ت ال��ذي 
س��تالحقهم لعن��ة اهلل وغضب��ه ب��كل 
م��ا اجرم��وا حب��ق االنس��انية وعمل��وه 
وحتري��ف  تش��ويه  م��ن  باالس��الم 

وفس��اد.

5

اليمن .. انتصار الحوثيين وهواجس االرهاب
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* إعداد / بشر عباس
آخ�������ر  يف  تع�������اىل  ربن��ا  يق�������ول 

»س��ورة العنكب��وت«:

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــَى اهللَِّ  ى َع ــَرَ ــِن اْف ــُم مِمَّ ــْن َأْظَل }َوَم
َب بِاحْلَــقِّ مَلَّــا َجــاَءُه  َكِذًبــا َأْو َكــذَّ
ــَن  ْلَكافِِري ــًوى لِّ ــَم َمْث ــَس يِف َجَهنَّ َأَلْي
ــْم  ــا َلنَْهِدَينَُّه ــُدوا فِينَ ــَن َجاَه ِذي * َوالَّ

ُســُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ مَلَــَع امْلُْحِســننَِي{. 
صدق الله العلي العظيم

الدني��ا ال��يت نعي��ش فيه��ا، قائم��ة 
على قواعد ثابتة أرساها اهلل - تعاىل - 
عل��ى أنظمة دقيق��ة، وعلى قيم عادلة. 
اس��تطاع  االنس��ان  ان  افرتضن��ا  ول��و 
ان حيل��ق يف ه��ذه االعم��اق الواس��عة 
الرحيب��ة م��ن ح��ول االرض و وص��ل 
اىل آخ��ر نقط��ٍة يف الع��امل احملي��ط بن��ا، 
وذه��ب اىل كوك��ب آخ��ر، ل��ن جي��د 
هن��اك غ��ر ه��ذه القوان��ني ال��يت حتك��م 
وكل  جمتم��ع،  ك�������ل  كوكبن��ا. 
البش��ر،  م��ن  جمموع��ة  وكل  أم��ة، 
الناصع��ة  احلقيق��ة  ه��ذه  عرف��وا  اذا 
ونّظموا حياتهم على أساسها، يضمنوا 
ميش��ي  فال��ذي  واالس��تقرار.  الراح��ة 

عل��ى طري��ق اهلل املس��تقيم ال��ذي أم��ر 
العادل��ة،  ب��ه، وطري��ق احل��ق والقي��م 
ف��إن ربن��ا س��بحانه وتع��اىل يب��ني ان من 
ميش��ي عل��ى ه��ذا الطري��ق، يك��ون م��ن 
»غ��ر املغض��وب عليه��م وال الضال��ني«. 
أم��ا االنس��ان ال��ذي ميش��ي عل��ى غ��ر 
ه��دًى يف طري��ٍق صح��راوٍي او جبل��ٍي 
غر معّبد، فان هناك اكثر من هاوية 
واكث��ر م��ن خط��ر ممك��ن ان حي��دق 
ب��ه. والس��ؤال: م��ا ه��و الطري��ق االج��دى 
واألنف��ع يف س��بيل ان نضب��ط انفس��نا 

عل��ى ه��ذه القي��م؟ 
اإلنس��ان يف كث��ر م��ن االحي��ان 
الش��هوات  وتق��وده  العصبي��ات  تأخ��ذه 
ويعي��ش يف موج��ة م��ن ردود االفع��ال، 
االتهام�������ات  وتراش�������ق  واملهات�������رات 
و  القي��م  ع��ن  فيبتع��د  والتس��قيط،  
الص��راط املس��تقيم، ولك��ي نبق��ى عل��ى 
اجلادة املستقيمة وال نبتعد عن القيم،  
جي��ب ان نفهم س��نن واه��داف التنافس 
يف احلياة. ومنها، وجود الصراع اخلفي 
والتناف��س ب��ني ب��ي البش��ر، ولكن ليس 
االكتم��ال،  إمن��ا  االقتت��ال،  به��دف 
فيكم��ل بعضه��م بعض��ًا، ويق��وم كٌل 
منه��م بوظيفة ودور معنّي يتكامل مع 
دور اآلخري��ن. ولضب��ط ه��ذا الص��راع 
والتناف��س، ووضع��ه يف س��ياقه الس��ليم 

ربن��ا  يأمرن��ا  من��ه  اهل��دف  وحتقي��ق 
اىل  واملس��ارعة  باالس��تباق  س��بحانه 
اخل��رات والتناف��س يف س��بيل الوصول 
اىل احل��ق، بالتع��اون والتع��ارف وهدف 
كل ذلك إجياد نوع من االنسجام بني 

الفئ��ات املختلف��ة داخ��ل اجملتم��ع.

* اكتشاف نقاط الضعف 
و م��ن نتائ��ج س��ّنة االختالف وهذا 
الص��راع اخلف��ي والتنافس بني الفرقاء 
يف احلي��اة، إكتش��اف اإلنس��ان، ف��رادا 
ومجاع��ات، إلخط��اءه وضعف��ه، وم��ن 
ث��م ت��دارك ذل��ك باملعاجل��ة وتطوي��ر 
يط��ور  التناف��س  خ��الل  م��ن  وضع��ه. 
الن��اس انفس��هم ويكتش��فوا أخطائه��م، 
وهك��ذا كل سياس��ي يف��رتض ب��ه أن��ه 
يكتش��ف خط��أه حينم��ا يفش��ل، س��واء 
يف االنتخاب��ات، او م��ن خالل ممارس��ته 
للمس��ؤولية، وهك��ذا هي كل جماالت 
احلي��اة لباق��ي الن��اس. ل��ذا فاالس��تباق 
والتنافس والصراع هو طريقة ملعرفة 
االخط��اء و نقاط الضع��ف ومعاجلتها، 
ه��ي   ذل��ك  يف  احل��االت  اب��رز  وم��ن 
كش��ف  يف  القم��ة  فه��ي  احل��رب، 

الضع��ف و االخط��اء عن��د االنس��ان.  
حن��ن يف الع��راق اكتش��فنا نق��اط 
ال��درس  نتعل��م  أن  جي��ب  و  ضعفن��ا، 

  حّولوا 
اجلبهة مع العدو 
اىل مدرسة لتعّلم 

وفهم السنن 
والقيم االلهية، 
وليكن جهادكم 

ليس مدرسة 
للقتال فقط، بل 
مدرسة لالخالق 

وللسياسة 
والتخطيط والفكر 

والتعاون  

الحرب، نصفها مع العدو الخارجي 
ونصفها اآلخر مع النفس



بصائر

ونأخ��ذ الع��رة مم��ا حص��ل يف االي��ام 
11 و12 و13 م��ن ش��هر ش��عبان املعظ��م، 
نين��وى  حمافظ��ة  وقع��ت  عندم��ا 
ومناط��ق اخ��رى بي��د عناص��ر تنظي��م 
»داع��ش«، فق��د كش��فت تل��ك االي��ام 
وطبيع��ة  جيش��نا  يف  الضع��ف  نق��اط 
قراراتن��ا  وطبيع��ة وحقيق��ة ه��ذا وذاك 
م��ن املّدع��ني. ولك��ن مقاب��ل تل��ك االي��ام 
والثغ��رات  الس��وءات  كش��فت  ال��يت 
هن��اك أيض��ًا أيام 14 و15 من نفس ش��هر 
عندم��ا  بعده��ا،  وم��ا  املعظ��م،  ش��عبان 
أظه��ر ه��ذا الش��عب بطولت��ه وركائ��زه 
االميانية، يوم نادى املنادي من املراجع 
و العلماء، فهّب الش��عب كباراً وصغاراً 
نس��اءاً ورج��ااًل للدف��اع ع��ن دينه��م وعن 
قضيته��م ووطنه��م ومقدس��اتهم وال 
يزال��ون. وم��ا ب��ني أي��ام الغفل��ة والتعّث��ر 
الس��يئة و حال��ة االنكم��اش و الضع��ف، 
و أي��ام االنط��الق و النه��وض وتلبي��ة 
الن��داء، اصب��ح لدين��ا ن��وع م��ن  الت��وازن 
م��ا ب��ني كف��يت الس��لبيات واالجيابيات 

وكالهم��ا مس��تمرة. 

* تصحيح وتقويم ذايت
حن��ن يف الع��راق، مل نك��ن حنت��اج 
اىل اربع��ني دول��ة جتتم��ع يف باري��س او 
جدة او غرهما  ليقرروا مصر العراق 
و مص��ر داع��ش فق��د كان علين��ا يف 
الع��راق ان تت��م املب��ادرة من��ا قب��ل ذل��ك 
ان  اىل  االخري��ن   دع��ا  تلكؤن��ا  ولك��ن 
وف��ق  ويتحرك��وا  الوض��ع  يس��تغلوا 
اجنداته��م... جي��ب أن نفكر ونتعلم من 
اخطائنا وعللها ونتسائل ما هي نقطة 
ام��ام  كعراقي��ني  بلدن��ا  يف  الضع��ف 
داع��ش و امثاهل��ا حت��ى يت��م اس��تدعاء 
أربع��ني دول��ة لك��ي تدعم الع��راق كما 
مل��اذا حن��ن  حباج��ة  لك��ي  يقول��ون..! 
نس��تجدي الع��ون و النص��ر م��ن ه��ذا 
وذاك؟ ه��ل قلي��ٌل عدي��د ش��عبنا؟ وه��ل 
املادي��ة؟  امكانياتن��ا  يف  قّل��ة  هنال��ك 
وه��ل نظامن��ا وحكومتن��ا أق��ل ش��عبيًة 
م��ن احلكوم��ة الس��ورية - مث��اًل- حي��ث 
صم��د اجلي��ش وه��و يق��اوم االره��اب 
م��ع الش��عب الس��وري، من��ذ اكث��ر م��ن 
3سنوات دون مؤمترات لتحالف ودعم 
من 40 دولة وال 10 دولة حتى؟  فما هي 

مش��كلتنا؟
هن��ا ن��درك إنن��ا ع��ر اجله��اد وع��ر 
التح��دي نكتش��ف  التضحي��ات وع��ر 

مش��اكلنا، ل��ذا ف��ان أول نقط��ة مهّم��ة، 
يف  النظ��ر  إع��ادة  يف  جّدي��ًا  نعم��ل  أن 
أخالقن��ا و ثقافتن��ا و افكارن��ا، فاحل��رب 
ونصفه��ا  ع��دوك  م��ع  فق��ط  نصفه��ا 
اآلخ��ر م��ع نفس��ك، فتل��ك م��ع ع��دوك 
ه��ي اجله��اد االصغ��ر ال��ذي ل��ن ننج��ح 
في��ه إال بنجاحن��ا يف اجله��اد االك��ر، 
وه��و يف مي��دان انفس��نا كم��ا ورد يف 
احلدي��ث ع��ن الني االك��رم، صلى اهلل 
علي��ه وأل��ه وس��لم، وه��و ال��ذي حينم��ا 
يكون مع اجملاهدين يف ساحة املواجهة 
م��ا كان حيدثه��م ع��ن املعرك��ة فقط 
، ب��ل  حيدثه��م ع��ن الص��الة و الصي��ام 
كل  وع��ن  واآلخ��رة  واالخ��الق 
احلقائ��ق. فكث��ر م��ن اخب��ار الرس��ول 
االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، 
والرواي��ات ح��ول االخ��الق و الص��الة 
والص��وم وغره��ا كث��ر، إمن��ا ج��اءت 
يف اثن��اء احل��رب م��ع االع��داء، ويف أثن��اء 
ذهابه��م و إيابه��م، مبعن��ى أن احل��رب  

كان��ت مدرس��ة.
يف  قواتن��ا  اىل  أواًل:  نق��ول  هن��ا  م��ن 
أيه��ا  والنظامي��ة..  الش��عبية  احلش��ود 
حّول��وا  كنت��م،  م��ا  أي��ن  االخ��وة..! 
اجلبه��ة م��ع الع��دو اىل مدرس��ة لتعّل��م 
وفه��م الس��نن والقي��م االهلي��ة، وليك��ن 
جهادكم ليس مدرس��ة للقتال فقط، 
وللسياس��ة  لالخ��الق  مدرس��ة  ب��ل 
والتع�������اون  والفك�������ر  والتخطي��ط 
والتكام��ل وانطالق��ة للتقدم، ففي هذا 
اجله��اد هداي��ة لس��بل احلي��اة والس��الم 
كم��ا يق��ول تع��اىل: }والذين جاهدوا 

فينــا لنهدينهــم ســبلنا{. 
واملواجه��ة  املعرك��ة  ه��ذه  ثاني��ًا: 
ال��يت خيوضه��ا ش��عبنا ض��د اعدائ��ه م��ن 
يق��ف  وم��ن  وحلفائه��م  »الدواع��ش« 
معرك��ة  احملصل��ة  يف  ه��ي  خلفه��م 
املس��تويات  خمتل��ف  وعل��ى  إرادات 
ومعرك��ة االرادات ه��ذه حباج��ة اىل 
العلم��اء  ان  صحي��ح  دائم��ة.  تعبئ��ة 
والسياس��يني  العلمي��ة  واحل��وزات 
علي��ه  ُيش��كرون  ب��دور  قام��وا  الكب��ار 
ارادته��م  وتقوي��ة  الن��اس  تعبئ��ة  يف 
وحيويته��م، ولك��ن احل��رب مل تنته بعد 
حت��ى يس��كتوا، انه��ا مس��تمرة وعلين��ا 
وال  واالس��تعداد  التعبئ��ة  نواص��ل  أن 
نس��تكني و نص��اب بالغفل��ة والرتاخ��ي، 
فعلين��ا مجيع��ا الس��يما من السياس��يني 
القي��ادات،  م��ن  وغره��م  والعلم��اء 

أن  خيرج��وا م��ن قوقع��ة البح��ث ع��ن 
الذاتي��ة  واملناف��ع  املص��احل  و  املكاس��ب 
وضي��ق األف��ق ويرتفع��وا اىل مس��توى 
حيوي��ة وتضحي��ة ش��عبنا و م��ا يواج��ه 
بلدن��ا ومصرنا من حتديات، فاحلرب 
ومس��تقبلنا  وبلدن��ا  ش��عبنا  عل��ى 
دام��ت  وم��ا  مس��تمرة،  ومقدس��اتنا 
التعبئ��ة  أن تس��تمر  مس��تمرة، جي��ب 

الن��اس. وحيوي��ة  إرادة  وتقوي��ة 
للساس��ة  ايض��ًا  نق��ول  ثالث��ًا: 
والن��واب وذوي العالق��ة واملس��ؤولني يف 
ادارة ه��ذا البل��د: م��ن املعي��ب واملخ��زي 
أن تس��تمر آف��ة الفس��اد املال��ي واالداري 
و أن يبق��ى بلدن��ا مصنف��ًا يف آخ��ر م��ا 
تس��مى بقائم��ة ونظ��ام الش��فافية يف 
الع��امل، حي��ث ته��در ام��وال الش��عب منذ 
س��نوات واىل اآلن، وتس��رق وتتس��رب 
ه��ذا  يع��رف  ال  حي��ث  اىل  بامللي��ارات 
الش��عب املضح��ي الصاب��ر، ب��داًل م��ن أن 
يك��ون الع��راق مث��اًل ملكافح��ة الفس��اد 
وللنصيحة وللضبط االداري واالدارة 
النزيهة والتطبيق الصحيح للقوانني. 
واملواجه��ة  احل��رب  ه��ذه  م��ع  فحت��ى 
العس��كرية واالمنية اليت خنوضها مع 
االره��اب، جيب أن نأخذ العرة ونعاجل 
آف��ة الفس��اد و نكتش��ف ونش��خص أي 
قائد و مس��ؤول »ذو يد عوجاء س��ارقة« 
و أي قائ��د ومس��ؤول ل��ه ي��د مس��تقيمة 

نزيه��ة.
ويف اخلت��ام اق��ول جي��ب أن ننب��ه 
ب��كل جدي��ة اىل حربن��ا ومواجهتن��ا م��ع 
الع��دو، فارهاب��ه وخمططات��ه مل تنت��ه، 
االم��ام عل��ي،  يق��ول  وه��ي مس��تمرة، 
علي��ه الس��الم: »صاح��ب احل��رب ال ينام 
وإن ن��ام مل ُين��م عن��ه«. فعلين��ا احل��ذر 
واليقظ��ة واالس��تعداد حت��ى ال نتفاج��أ 
نائم��ني  وحن��ن  بعدون��ا  اخ��رى  م��رة 
غافلني كما حصل يف نينوى وغرها، 
حني وهنت وتالش��ت فرقنا العس��كرية 
واس��تفاد عدون��ا م��ن اس��لحتنا ليهاج��م 
بها مدننا ويقتل شعبنا، وأن ال نركن 
ه��ذا  عل��ى  االعتم��اد  او  الدع��ة  اىل 
الط��رف اخلارج��ي او ذاك. وباحملصل��ة 
مم��ا ج��رى وال ي��زال، علين��ا ان نعم��ل 
وان  االجياب��ي  التخطي��ط  اج��ل  م��ن 
نكتش��ف أخطائن��ا س��واًء عل��ى مس��توى 
مس��توى  وعل��ى  األم��ن  او  السياس��ة 
كاف��ة   وعل��ى  ككل  املعرك��ة  ادارة 

اجلبه��ات واملس��تويات وامليادي��ن.

  احلرب على 
شعبنا وبلدنا 

ومستقبلنا 
ومقدساتنا 

مستمرة، وما 
دامت مستمرة، 

يجب أن تستمر 
التعبئة وتقوية 

إرادة وحيوية 
الناس  
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خط��ة  لوض��ع  يدع��و  املدرس��ي  املرج��ع 
واألربع��ني لعاش��وراء  اس��تثنائية  أمني��ة 

دام   - املدرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
ظل��ه- القي��ادات األمنية يف حمافظة كربالء 
املقدس��ة إىل وض��ع خط��ة أمني��ة اس��تثنائية 
أمنه��ا  وحف��ظ  املقدس��ة،  كرب��الء  حلماي��ة 
راهن��ًا ومس��تقبال، الس��يما م��ع ق��رب حل��ول 
اخل��ر،  وصف��ر  احل��رام  حم��رم  ش��هري 
وض��رورة االس��تعداد األم��ي املبك��ر الس��تقبال 

اس��تقبل مساح��ة املرج��ع الدي��ي آي��ة اهلل 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي - دام 
ظل��ه- مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة، مساح��ة 
م��ن  الس��يد عم��ار احلكي��م عل��ى رأس وف��د 
اجملل��س االس��المي العراق��ي، وج��رى خ��الل 
اللق��اء البح��ث يف االوض��اع اليت مت��ر بها البالد 

واملنطق��ة.
وأك��د مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي خ��الل 
اللق��اء عل��ى ض��رورة تفعي��ل اجله��ود الش��عبية 
االمكاني��ات  خمتل��ف  وحش��د  والرمسي��ة  
والطاق��ات املعنوي��ة واملادي��ة لرف��د ودع��م قوات 
احلش��د الش��عي و الق��وات األمني��ة واجلي��ش 
يف مواجه��ة م��ا يتع��رض ل��ه الش��عب والبل��د 
م��ن خمطط��ات وح��رب عدواني��ة م��ن قب��ل 

ق��وى االره��اب وم��ن يق��ف خلفه��ا. مش��دداً يف 
الديني��ة،  املرجعي��ة  دور  عل��ى  الس��ياق  ه��ذا 
ودوره��ا  موقفه��ا  تفعي��ل  يت��م  أن  وض��رورة 
يف الس��احة بش��تى الس��بل وم��ن ذل��ك تش��كيل 
جل��ان منظم��ة يف خمتل��ف املناط��ق للمتابع��ة 
واملتواص��ل  اجل��دي  والتنظي��م  والتنس��يق 
لق��وى وطاق��ات الش��عب، وف��ق فت��وى املرجعية 
وموقفه��ا حلماي��ة الب��الد والش��عب واملقدس��ات 

والدف��اع عنه��ا.
أن  الس��ياق  ه��ذا  يف  مساحت��ه  واوض��ح 
الب��الد الت��زال تتع��رض ملخاط��ر وخمطط��ات 
ارهابي��ة الجي��ب التقلي��ل م��ن خطره��ا، وم��ن 
ذل��ك التهدي��دات االرهابي��ة ال��يت ق��د خيط��ط 
ويرغ��ب االرهابي��ون الوصول بها اىل كربالء 

ذل��ك  وأن  االش��رف،  والنج��ف  املقدس��ة 
يستوجب منا مجيعا البقاء على أعلى درجات 
االس��تعداد واليقظة واحل��ذر ومواصلة تعبئة 
الس��احة بش��كل دقيق و منظم  لكي تكون هذه 
اجلهود مثمرة وذات أثر حقيقي. مشددا على 
اهمي��ة دع��م ورف��ع معنوي��ات الق��وات املس��لحة 
وقوات احلش��د الشعي ووضع برامج وخطط 

خمكم��ة للتنس��يق و للتع��اون بينهم��ا. 
كم��ا اش��ار مساحت��ه كذل��ك اىل ض��روة 
التنب��ه ملخاط��ر االش��اعات واالع��الم املضل��ل 
واملغ��رض ال��ذي حي��اول التأث��ر عل��ى ال��رأي 
الع��ام ومعنوي��ات الن��اس، وه��و مايعتم��د علي��ه 
االرهاب ومن يقف خلفه، بشكل واضح وقوي 

يف حتقي��ق اطماعه��م واهدافه��م اخلبيث��ة.

المرجع و األمة

المرجع الُمدّرسي مستقباًل السيد عمار الحكيم: 
يجب إستثمار وتفعيل كل الطاقات ومواصلة 
التعبئة الشعبية والرسمية لمواجهة االرهاب

مستقباًل القيادات األمنية في كربالء المقدسة..



اإلم��ام  لزي��ارة  القادم��ة  املليوني��ة  احلش��ود 
الس��الم. احلس��ني علي��ه 

وخ��الل اس��تقباله قائ��د عملي��ات الف��رات 
األوس��ط الفري��ق الرك��ن عثم��ان الغامن��ي، 
و قائ��د ش��رطة كرب��الء املقدس��ة الل��واء غ��امن 
حمم��د جعف��ر يف مكتب��ه مبدين��ة كرب��الء 
املقدس��ة؛ أك��د مساحت��ه إن ملدين��ة كرب��الء 
أهمي��ة كب��رة مل��ا حتوي��ه م��ن مراقد مقدس��ة 
م��ن  الزائري��ن  م��ن  املالي��ني  عليه��ا  تتواف��د 
مساحت��ه  وتط��رق  الع��امل.  بل��دان  خمتل��ف 
يف جان��ب م��ن حديث��ه إىل ض��رورة االهتم��ام 

ال��يت  امل��دن  م��ن  النازح��ني  مل��ف  ومتابع��ة 
أصبح��ت حت��ت وط��أة بط��ش اإلره��اب. 

كم��ا ج��رى خ��الل اللق��اء التط��رق إىل 
مجل��ة م��ن القضاي��ا األمني��ة كان م��ن أبرزها 
اس��تثمار قوات احلش��د الش��عي من املتطوعني 
خ��الل  املقدس��ة  كرب��الء  مدين��ة  حلماي��ة 
املرج��ع  مساح��ة  وش��دد  املليوني��ة.  الزي��ارات 
املدرس��ي عل��ى ض��رورة زي��ادة الوع��ي األم��ي 
ل��دى الزائري��ن وأصح��اب املواك��ب واهليئ��ات 
احلس��ينية، وإجي��اد س��بل للتع��اون م��ع القوات 
األمني��ة للحف��اظ عل��ى أمنه��م وأم��ن مدين��ة 

كرب��الء املقدس��ة. 
ويف خت��ام اللق��اء أش��اد مساحت��ه جبه��ود 
البل��د  محاي��ة  يف  كاف��ة  االمني��ة  الق��وات 
امل��دن املقدس��ة خاص��ة م��ن هج��وم  عام��ة و 
االره��اب التكف��ري، حم��ذراً يف الوق��ت ذات��ه 
م��ن املخطط��ات ال��يت حت��اك ض��د أبناء الش��عب 
العراق��ي وال��يت ترم��ي إىل تقزي��م الب��الد ع��ر 
التقس��يم، واحل��ذر م��ن الق��رارات واخلط��وات  
ال��يت تس��تبطن ضمني��ًا مرامي التقس��يم، ودعا  
يف ه��ذا الس��ياق  اىل احل��ذر م��ن ق��رار تقس��يم 
وتصني��ف ق��وات اجلي��ش تبع��ًا للمحافظ��ات.

المرجع و األمة

طال��ب مساح��ة املرج��ع الدي��ي آي��ة اهلل 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي - دام 
احمللي��ة  واحلكوم��ة  العش��ائر  رؤس��اء  ظل��ه- 
يف حمافظ��ة كرب��الء املقدس��ة باالس��تعداد 
ق��د  حمتم��ل  هج��وم  أي  ملواجه��ة  والتأه��ب 
تتع��رض ل��ه املدين��ة، مش��دداً عل��ى ض��رورة أن 
تتح��ول إىل مدين��ة عس��كرية وقلعة حمصنة 

عصي��ة عل��ى اإلرهابي��ني.
ي��وم  مساحت��ه  ألقاه��ا  ل��ه  كلم��ة  ويف 
ذي  ش��هر  م��ن  والعش��رين  الثال��ث  الس��بت 
احلجة احلرام، يف مكتبه مبحافظة كربالء 
املقدس��ة وال��يت حضره��ا مج��ع م��ن رؤس��اء 
عش��ائر كربالء املقدس��ة، اىل جانب احملافظ 
مساحت��ه:  ق��ال  الطرحي��ي؛  عقي��ل  األس��تاذ 
»هن��اك هجم��ة شرس��ة عل��ى الع��راق م��ن قب��ل 
حمافظ��ة  تس��تهدف  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات 
كرب��الء مادي��ًا ومعنوي��ًا ألنه��ا مدين��ة القي��م 
املثل��ى وهل��ا خصوصي��ة عند املس��لمني الش��يعة 

يف خمتل��ف بق��اء الع��امل«.
وأض��اف مساحت��ه: »أم��ام أهال��ي وش��يوخ 
مدين��ة  يف  احمللي��ة  واحلكوم��ة  العش��ائر 
دح��ر  يف  تتمث��ل  كب��رة  مهم��ة  كرب��الء 
اإلرهابي��ني م��ن الدواع��ش وغره��م من خالل 
التحش��يد املبكر لش��بابنا وأبنائنا« الفتًا إىل أن 
حض��ور العش��ائر الكربالئية الي��وم واجتماعها 
مع��ًا يعت��ر رس��الة صرحي��ة وواضح��ة للع��امل 
ع��ن  س��يدافعون  كرب��الء  أهال��ي  أن  عل��ى 
مدينته��م قب��ل أن يصل إليها خطر اجلماعات 

اإلرهابي��ة املس��لحة.
اىل ذل��ك دع��ا مساح��ة املرج��ع املدرس��ي 
وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة إىل العم��ل اجل��دي 
م��ن أج��ل دح��ر اإلره��اب واحلف��اظ عل��ى حي��اة 
بالق��ول:  ذل��ك  مؤك��داً  املواطن��ني  وس��المة 
الدوائ��ر  وكل  والداخلي��ة  الدف��اع  »وزارت��ي 
األمني��ة عليه��ا أن تعل��م جي��داً أن مس��ؤوليتها 
كب��رة وال ب��د هل��ا م��ن أن تكون أكث��ر جدية 

يف جمابهته��ا لإلره��اب«.
وع��ن التط��ورات العس��كرية األخ��رة يف 
حمافظ��ة األنب��ار وبع��ض م��دن الع��راق ال��يت 
س��يطر عليه��ا تنظي��م داعش أوض��ح مساحته: 
القي��ادات األمني��ة يف األنب��ار وج��رف  »عل��ى 

الصخ��ر و دي��اىل وباق��ي املناط��ق األخ��رى أن 
يكون��وا جدي��ني وأكث��ر صرام��ة يف مواجه��ة 
اجلماع��ات املس��لحة، ألنن��ا ال نري��د أن نس��مع 
بهزائ��م جدي��دة فينبغ��ي أن يكون��وا أكث��ر قوة 
اجلماع��ات  ه��ذه  ملواجه��ة  وحتدي��ًا  وإقدام��ًا 

اجلبان��ة«.
املدرس��ي  املرج��ع  فيم��ا وص��ف مساح��ة 
حمارب��ة  يف  الدول��ي  التحال��ف  مب��ادرات 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة املس��لحة يف الع��راق بال��� 
»خجول��ة« داعي��ًا إياه��م إىل أن يك��ون دوره��م 
أكث��ر فاعلي��ة يف األنب��ار وج��رف الصخر من 
خ��الل تكثي��ف الطلع��ات اجلوي��ة ودك أوكار 

اإلرهابي��ني فيه��ا بق��وة.
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المرجع المدرسي لعشائر كربالء: 
المدينة مستهدفة وال بد من تحشيد 

أبنائها لصد أي هجوم محتمل



اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي- دام 
ظل��ه- إن االمري��كان وم��ن معه��م مم��ن قام��وا  
بتشكيل حتالف دولي ضد »داعش« االرهابية 
الباغي��ة: »نقول هلم جئتم متأخرين، فداعش 
ه��ذه، و أمثاهلا ليس��ت ولي��دة اليوم، وانتم قبل 
غرك��م تعرفونه��ا جي��دا من��ذ س��نني ط��وال 
وق��د ترب��ت ومن��ت حت��ت انظارك��م وصمتكم 

فلم��اذا مل تنتبه��وا من��ذ ذل��ك احل��ني..«؟ 
واض��اف يف جان��ب م��ن كلم��ة لس��ماحته 
أم��ام حش��د م��ن الوف��ود الزائ��رة مبكتب��ه يف 
كرب��الء املقدس��ة: »وم��ع ذل��ك فإنن��ا نق��ول 
األم��ة  ه��ذه  وجمتمع��ات  انظم��ة  لبع��ض 
متأخري��ن،  انتبهت��م  أنك��م  الب��أس  والع��امل: 

ولك��ن نق��ول لكم اذا كنت��م تريدون ان تغروا 
املعادل��ة، تعال��وا عاجل��وا وغ��روا االص��ول هل��ذا 
الفك��ر املنح��رف فالتكفر ه��و االرهاب والفكر 
التكفري هو الفكر االرهابي«. وتابع مساحته 
بالقول: »التكفري هو من يقول ويرى ويفكر 
انه هو احلق وهو املسلم واملؤمن فقط، انه هو  
اب��ن اهلل..! وانتم كلكم أوالد الش��ياطني..! هذا 
كالم التكف��ري و ه��ذا كالم اليه��ود، وه��ذا 
كالم امثاهل��م الذي��ن كان��وا يف مص��ر مم��ن 
يس��مونهم جبماع��ة التكف��ر واهلج��رة. ول��ذا 
فاالم��ة حباج��ة اىل تغي��ر ج��ذري للمعادل��ة 
فتعال��وا حارب��وا ه��ذا الفك��ر اهل��دام القائ��م ع��ى 
االه��واء والعصبي��ات، و اس��كتوا ه��ذه االب��واق 
الش��يطانية«. واض��اف: »عليه��م ان يفك��روا يف 

البديل، والبديل هو االسالم املعتدل.. االسالم 
أم��ة وأخ��رى، وأم��ة و  ب��ني  ال��ذي ال يف��رق 
طائف��ة و أخ��رى، اس��الم الرمح��ة و احلري��ة، 
ه��ذا ه��و االس��الم الصحي��ح والفه��م الصحي��ح 

لالس��الم. 
م��ن هن��ا جي��ب أن نك��ون عل��ى ح��ذر دائ��م 
ويقظة واس��تعداد، وع��دم االخنداع والتغرير، 
تك��ون  ان  نأم��ل  و  نرج��و  ذل��ك  م��ع  أنن��ا  إال 
ه��ذه اخلط��وات ال��يت ب��دأت به��ا بع��ض الق��وى 
ذات ج��دوى وفائ��دة، ولك��ن بع��د ذل��ك حن��ن 
حباجة كعراقيني وكأمة اس��المية ان نبدأ 
نفت��ش ونفك��ر جدي��ًا بالبدي��ل، و جنتم��ع م��ع 
بعضن��ا ونفك��ر كي��ف نتعاي��ش وكي��ف نب��ي 

مس��تقبلنا«.

بسم الله الرحمن الرحيم

قاصــم  العاملــني  رب  هلل  احلمــد 
اجلبّاريــن مبــر الظاملــني، وصــى اهلل 
عــى نبــي الرمحــة ســيد املجاهديــن 
املصطفــى حممــد وآلــه اهلــداة امليامــني.
ــم  ــأ احلك ــق، نب ــغ القل ــا ببال تلقين
ــة مــن جهلــة  ــر الــذي أصــدره ُثّل اجلائ
ــة اهلل  ــر آي ــه الكب ــق الفقي ــاة بح القض
واملبنــي  النمــر،  باقــر  نمــر  الشــيخ 
ــد  ــة، وبع ــة و رخصي ــم ملفق ــى هت ع
ــة  ــة صوري ــات وحماكم ــلة جلس سلس
ــة،  ــة والقانوني ــر الرعي ــدة للمعاي فاق
ــة. ــات املحاكمــة العادل ــى متطلب وألدن
ــامل  ــم الظ ــذا احلك ــل ه ــًا إن مث حق
هــو الــذي جيــر البــالد إىل اهلاويــة وهــو 
الــذي أغــرق بالدنــا االســالمية يف 
بحــار مــن الــدم، وإن احلــرب الطائفيــة 

ــة التــي طاملــا حــذر منهــا حكــاء  املقيت
ــث  ــر اخلبي ــوم املك ــت الي ــة أصبح األم
ــة  ــة العاملي ــتخدمته الصهيوني ــذي اس ال
ضــد ســالمة البــالد ووحــدة شــعوبنا.
يعتــرب  النمــر  الفقيــه  الشــيخ  إن 
ــجاعًا  ــًا ش ــرًا ومصلح ــًا كب ــزًا ديني رم
الرهيبيــة  التهــم  هبــذه  اهتامــه  وإن 
يمثــل  عليــه،  احلكــم  ثــم  امللفقــة 
انتهــاكًا لــكل املبــادئ العليــا التــي 
جــاءت هبــا رســاالت اهلل، وإن القضــاة 
اجلهلــة متــادوا يف غّيهــم وتركــوا تعاليــم 
ــة  ــم والفضيل ــرام العل ــالم يف اح اإلس
ــى  ــالد وع ــح الب ــى مصال ــدوا ع واعت

ــي. ــلم االه الس
إن آيــة اهلل النمــر قــد حفــظ البــالد 
مــن الغــرق يف جلـّـة مــن الدمــاء بكلمتــه 
املعروفــة: »إن أزيــز الكلمــة أفضــل 

مــن أزيــز الرصــاص«، ولكــن القضــاة 
املصلــح  هــذا  حيرمــوا  مل  اجلهلــة 
وباحلكــم  التهــم  بتلفيــق  العظيــم، 
اجلائــر، وكأهنــم ال يعيشــون يف هــذا 
العــامل وال يعرفــون هنايــة الظاملــني فيــه، 
ومل يقــرأوا قولــه تعــاىل: }َو َســَيْعَلُم 
ــون {. ــٍب َينَْقلُِب ــوا َأيَّ ُمنَْقَل ــَن َظَلُم الَّذي

إننــا إذ نديــن املــّس باملقدســات 
ألي  الدينيــة  والرمــوز  االســالمية 
ــبحانه  ــا س ــني ربن ــل أن يع ــة نأم طائف
شــعوبنا يف مواجهــة هــذه األحــكام 
بــالد  حيفــظ  وأن  بالغــة  بحكمــة 
ــني  ــني والتكفري ــن الطائفي ــلمني م املس

املســتعان. واهلل  واجلهلــة. 
 -------------

محمد تقي الُمدّرسي/ كربالء 

المقدسة 21 ذي الحجة 1435 هـ

المرجع و األمة

بيان سماحة السيد المرجع المدرسي حول قرار 
المحكمة السعودية بقتل الشيخ النمر »تعزيرًا«

المرجع المدرسي: علينا الحذر واليقظة 
الدائمة خالل الحرب على »داعش«



المرجع و األمة

ق��ال مساح��ة املرجع امُلدّرس��ي -دام ظله- ان 
مواجه��ة االره��اب والف��ن وتدهور اوض��اع األمة 
يتطل��ب م��ن الن��اس أن »يفتش��وا ع��ن احلكم��ة 
والعق��ل ويس��تمعوا للحكم��اء و اه��ل البصائ��ر 
فيتبعونهم، فما تواجهه االمة اليوم احد اس��بابه 
الرئيس��ية، أن كالم ونص��ح احلكم��اء و ذوي 

البصائ��ر مل يت��م االس��تماع الي��ه«. 
ام��ام  االس��بوعية،  كلمات��ه  اح��دى  ويف 
حش��د م��ن الوف��ود مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة، 
اش��ار مساحت��ه اىل أن »نف��س اجلرائ��م واملفاس��د 
احلاق��د  البع��ث  ح��زب  به��ا  يق��وم  كان  ال��يت 
ذل��ك الي��وم، يرتكبه��ا الي��وم ايض��ًا بالتع��اون م��ع 
تكفري��ني جمرم��ني مُجع��وا م��ن كل ح��دب 
وص��وب، فمعظ��م قي��ادات داع��ش يف الع��راق م��ن 
أزالم البع��ث الصدام��ي، الذي��ن كان��وا باالم��س 
يرتكب��ون أبش��ع اجلرائ��م بإس��م البع��ث وعفل��ق 
وص��دام، والي��وم يقوم��ون به��ا حت��ت ش��عار »اهلل 
مساحت��ه:  اك��د  و  »داع��ش«.  وباس��م  اك��ر«! 
أن عل��ى املناط��ق ال��يت تغلغ��ل فيه��ا داع��ش ومت 
احتضان��ه فيه��ا أن ينتف��ض ابنائه��ا  وحياس��بوا 
الظالمي��ة  وجع��ل  وخدعه��م  به��م  غ��رر  م��ن 
والدكتاتوري��ة واالف��كار البدوي��ة و الربري��ة 
تقوده��م وتتالع��ب به��م. وفيم��ا يل��ي مقتطف��ات 

م��ن كلم��ة مساحت��ه:

عقل��ه  يس��تثر  م��ن  الن��اس  و  األم��م  م��ن 
بصرت��ه  م��ن  ويس��تفيد  بوجدان��ه  وينه��ض 
اخلياري��ن  افض��ل  و  الش��رين  أه��ون  ومعرف��ة 
وال يس��ّلم نفس��ه لله��وى، وال يك��ون عب��داً لغ��ره، 
ف��ال يس��قط يف امله��اوي، واالم��م ال��يت تراه��ا ع��ر 
التاري��خ تعي��ش دائم��ًا يف املس��تويات الرفيع��ة، 
ه��ي االم��م ال��يت تس��مع لن��داء العق��ل وتس��تفيد 
م��ن جت��ارب احلكم��ة وتتح��رك وف��ق البص��رة 
تص��اب  ال��يت  االخ��رى  االم��م  بينم��ا  الناف��ذة، 
بالتده��ور واالحنط��اط ه��ي ال��يت تعي��ش م��ع 
االه��واء وحتركه��ا وتتالع��ب به��ا وتنس��اق ب��ال 
تأم��ل وتدب��ر م��ع االع��الم والدعاي��ة واالف��كار 

الس��ائبة. 

* البحث عن الرؤية الصائبة
و اوض��ح مساحت��ه: »حيذرن��ا ربن��ا تع��اىل 
ِذيــَن  الَّ ُتِصيَبــنَّ  فِْتنَــًة ال  ُقــوا  }َواتَّ ويق��ول: 
ــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللََّ َشــِديُد  َظَلُمــوا ِمنُْكــْم َخاصَّ
أن  املمك��ن  م��ن  ن��زل  إذا  فالب��الء  اْلِعَقــاِب{، 
يأخ��ذ وحي��رق االخض��ر واليابس مع��ًا. وال  ترر 
وتق��ول أن��ك ش��خصيًا مل تظل��م وال دخ��ل لك به، 
كال.. صحي��ح إن��ك مل تظل��م ولكن��ك كن��ت يف 
جمتمع ظامل وسكت عنه ومل تغر هذا اجملتمع 
الظ��امل بلس��انك، أو بي��دك، ومل حتاول اصالحه 

ومل تتحم��ل واجب��ك يف ذل��ك واملس��ؤولية امللق��اة 
علي��ك، ول��ذا فالب��الء ح��ني يأت��ي يع��م اجلمي��ع . 
وق��د يأت��ي العق��اب عل��ى ش��كل خس��ف او زل��زال 
األرض،  حت��ت  بأهله��ا  امل��دن  يبتل��ع  مدم��ر 
بتس��ونامي ُيغ��رق ُمدن��ًا وبش��راً وخيل��ف اض��راراً 
ملالي��ني م��ن البش��ر، وأعظ��م م��ن ذل��ك يك��ون 
العق��اب حينم��ا يتمزق الن��اس ويضرب  بعضهم 
البع��ض وحيرتب��ون، ويف ذلك تقول اآلية: }ُقْل 
ُهــَو اْلَقــاِدُر َعــَى َأْن َيْبَعــَث َعَلْيُكــْم َعَذابــًا ِمــْن 
ــُكْم  ــْم َأْو َيْلبَِس ــِت َأْرُجِلُك ــْن حَتْ ــْم َأْو ِم َفْوِقُك
ــْأَس َبْعــٍض{، وه��ذا  ِشــَيعًا َوُيِذيــَق َبْعَضُكــْم َب
ال  االكث��ر حدوث��ًا حينم��ا  الس��يء  األم��ر  ه��و 
نعم��ل باالس��الم الصحي��ح، وه��ذا يف الواق��ع ه��و 
ال��ذي ح��دث وحي��دث يف األم��ة من��ذ زم��ن واىل 
اآلن«.  وم��ن ه��ذه اآلي��ات الكرمي��ة ال��يت م��رت 
علين��ا جي��ب أن نس��تفيد بصائ��ر مهم��ة حلياتن��ا 
وواقعن��ا الي��وم والس��يما فيم��ا يرتب��ط باالره��اب 

يف املنطق��ة، ويف ه��ذا الش��ان نق��ول: 
احلكم��اء  وتوجي��ه  وكالم  رأي  إن  أواًل: 
وذوي البصرة يف هذا الش��ان  مل ُيس��مع، وكان 
علي��ه  يس��لط  وال  ب��ه  يؤخ��ذ  وال  علي��ه  معت��م 
الض��وء، الن��اس كان��وا وراء املذي��اع والتلف��از و 
االنرتن��ت، وانس��اقوا ل��كل م��ا ُيب��ث وينش��ر ويق��ال 
م��ن دعاي��ات و اخب��ار وكالم ال يع��رف قائل��ه 
ومص��دره وم��ا ه��ي اهداف��ه وغايات��ه، فيم��ا اهلل 
تع��اىل أمرن��ا أن ال نتب��ع ونس��مع ل��كل م��ن تكل��م، 
 ْ وإذا مسعن��ا ال نقب��ل ب��كل كالم، ب��ل }..َفَبــرِّ
ــوَن  ــْوَل َفَيتَّبُِع ــَتِمُعوَن اْلَق ــَن َيْس ِذي ــاِدي * الَّ ِعَب
ــنَُه..{. ولك��ن لالس��ف كان التوج��ه ه��و  َأْحَس
االنس��ياق وراء م��ا يص��دره وينفثه االعالم، فيما 
اه��ل احلكم��ة وصاح��ب البص��رة مل ولن ُيس��مح 
هل��م بطبيع��ة احل��ال بإيص��ال صوته��م والظه��ور 
يف ه��ذا االع��الم  لتش��خيص االوض��اع والعل��ل 
االع��الم  يري��ده  ال  م��ا  فه��ذا  ال��دواء،  ووص��ف 
املم��ول م��ن الصهيوني��ة العاملي��ة، واآلخ��ر املم��ول 
م��ن الب��رتو دوالر. ول��ذا عل��ى الن��اس، كم��ا أنه��م 
يراجع��ون الطبي��ب يف عيادت��ه ح��ني مرضه��م، 
عليهم كذلك ملواجهة االرهاب والفن وتدهور 
اوض��اع األم��ة، أن يفتش��وا ع��ن احلكم��ة والعق��ل 
ويس��تمعوا للحكماء و اه��ل البصائر فيتبعونهم.
وس��ائل  م��ن  الكث��ر  متارس��ه  م��ا  ثاني��ًا: 
ج��رى  ولكن��ه  قدي��م،  أم��ر  املش��بوهة،  االع��الم 
تكثيف��ه بق��وة من��ذ حن��و عش��ر س��نوات وال ي��زال، 
فم��ن هن��ا وهناك تتوالد فضائيات واذاعات، هذه 
من دويلة يف املنطقة، وتلك من لندن وتلك من 
امري��كا وم��ن كل حدب وص��وب، إعالم وبرامج 
ومص��ادر مش��بوهة ومتوي��ل وامكاني��ات هائل��ة، 
فإذا بهذا وذاك خيرج على الناس ويصدر فتاوى 
عل��ى ه��واه وه��وى من يقف ورائ��ه، ال آية قرآنية 
نزل��ت فيه��ا وال حدي��ٌث نب��وٌي موث��ق وال كلم��ة 
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دام   - امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
ظل��ه-  عل��ى أن »املس��ؤولية يف بن��اء الدول��ة يف 
واملطل��وب عزمي��ة  الع��راق كب��رة وثقيل��ة 

وطني��ة حل��ل القضاي��ا الك��رى«
و اوض��ح مساحته خالل اس��تقباله رئيس 
هيئ��ة النزاه��ة العلي��ا القاض��ي ع��الء محي��د 
ج��واد، أن: مس��ؤولية مكافح��ة الفس��اد تش��مل 
مجيع شرائح اجملتمع كونها قضية جمتمع 
الديني��ة  للنخ��ب  تك��ون  أن  وجي��ب  برمت��ه 
واالجتماعي��ة دور فع��ال يف ه��ذا املضم��ار. وأن: 

وتش��ريعات  قوان��ني  س��ن  إىل  حباج��ة  البل��د 
فعال��ة وعادل��ة ممكن��ة التطبي��ق عل��ى ارض 
الواق��ع بش��كل عمل��ي وواض��ح لتعم��ل عل��ى 
احل��د م��ن تفش��ي ممارس��ات الفس��اد يف الدولة 
واجملتم��ع. واض��اف مساحت��ه: جي��ب اإلس��راع 
بتش��كيل أط��ر الكرتوني��ة الحت��واء الطلب��ات 
للحكوم��ة  الوص��ول  س��بيل  يف  والدع��اوى 
اإللكرتوني��ة بش��كل ج��اد وفع��ال م��ا يس��هم يف 

احل��د م��ن الفس��اد املال��ي و االداري.
واش��ار مساحت��ه يف ه��ذا الس��ياق اىل ان: 

الع��راق الي��وم يعت��ر أدن��ى الب��الد يف ثقاف��ة 
وبن��اء املؤسس��ات والقان��ون وذل��ك بس��بب تأثر 
احل��روب والفس��اد واالحت��الل حي��ث هدم��ت 
والعس��كرية  التحتي��ة  والبن��ى  املؤسس��ات 
ثقاف��ة  ط��ال  الع��راق  يف  فاهل��دم  واألمني��ة 
القان��ون وثقاف��ة املؤسس��ات. واض��اف: ينبغ��ي 
علينا أن نتعاطى مع قضايانا الكرى األمنية 
وغره��ا  بعزمي��ة وإرادة وطني��ة ومبس��اهمة 
مجي��ع القوى الديني��ة والوطنية للخروج من 

ه��ذه األزم��ات ال��يت تعيش��ها الب��الد.

خالل استقباله رئيس هيئة النزاهة.. 
المرجع المدرسي يطالب بتحقيق الحكومة االلكترونية

م��ن كلم��ات الفقه��اء م��ن الس��لف الص��احل، ترى 
احده��م ج��اء بلحي��ة طويل��ة وث��وب قص��ر وأخذ 
حيرض على الفتنة والقتل واخلراب ويتحدث 
ب��كالم طائف��ي بغي��ض ال تعرف اي��ن مبدأه واين 
منته��اه ؟ وم��ن اي��ن أت��ى به و اي��ن يريد أن يضعه 
ويص��ل ب��ه؟ إمن��ا فق��ط وفق��ط يث��ر العصبي��ات 
بإس��م الدي��ن، مثل��ه كمث��ل مس��رة ب��ن جن��دب 
وش��ريح القاض��ي و أش��باههم ه��ؤالء يف التاري��خ. 
ث��م ت��رى آخ��ر وق��د ظه��ر م��ن لن��دن وثال��ث م��ن 
امري��كا وراب��ع م��ن اس��رائيل، وخام��س م��ن قط��ر 
وم��ن هن��ا وهن��اك، وهول��وا ولّبس��وا عل��ى الن��اس 
واذا مبجموع��ة بس��طاء م��ن الطيب��ني يف بيوته��م 
يتأث��روا به��ذه االف��كار العصبية وه��م ال يعلمون 
م��ا ه��ي القصة..! وما ه��ي املخططات و املؤامرات 
الصهيوني��ة  أي��ادي  حاكته��ا  ال��يت  اخلبيث��ة 
العاملي��ة وحلفائه��ا االق��زام؟ وعل��ى ح��ني غ��رة 
م��ن  قطع��ان  وانتش��ار  خب��روج  الن��اس  ُيفاج��أ 
ه��ؤالء االرهابي��ني م��ن هنا ومن هن��اك، يف بلدان 

املنطق��ة؛ س��وريا والع��راق وغره��ا م��ن الب��الد. 

* االرهاب يزول بحاضناته
فف��ي الع��راق هن��اك ارهابي��ون م��ن الداخ��ل، 
وفيم��ا نف��ذ االرهابي��ون القادم��ون م��ن اخل��ارج 
اىل الع��راق، ألنه��م وج��دوا في��ه م��ن يس��هل هل��م 
املهمة، كما تس��اعدهم حالة من حاالت التوتر 
وع��دم االنس��جام ال��يت م��ن الطبيع��ي حدوثه��ا 
دكتات��وري  نظ��ام  الع��راق  يف  كان  بعدم��ا 
مشول��ي ارهاب��ي يف��رق الن��اس ش��يعًا كما كان 
فرع��ون يفع��ل ذل��ك. وذاك النظ��ام املقبور، وضع 
االمكان��ات واالمتي��ازات يف مناط��ق معين��ة وف��ق 
سياس��ته املقيت��ة، فيم��ا عم��م الظل��م والتهمي��ش 
يف مناط��ق اخ��رى، ف��إذا بس��قوطه خس��ر أولئ��ك 
الذين كانوا حيكمون باالمس، امتيازاتهم غر 

العادل��ة ال��يت كان��وا فيه��ا عل��ى حس��اب اكثرية 
الش��عب املظلوم��ة، وحت��ى ه��ذه االكثري��ة كان 
بعضه��م يص��ّر عل��ى وصفه��ا حت��ى بع��د س��قوط 
الدكتات��ور باالقلي��ة، ولكن��ه بع��د اول انتخاب��ات 
يف الب��الد تراج��ع ع��ن ذل��ك ولكن��ه ص��ار يص��ف 
الط��رف اآلخ��ر بإن��ه »االقلي��ة املظلوم��ة«! ه��ذا و 
أمثال��ه ال خيجل��ون أب��داً، وال يعرتف��ون بالواق��ع 
وباحلقائ��ق، ولذل��ك صاروا يعمل��ون دائمًا و أبداً 

عل��ى إث��ارة العصبي��ات. 
حن��ن قلن��ا ونق��ول أن الع��راق في��ه تعددي��ة، 
ومس��يح  وتركم��ان  واك��راد  وش��يعة  س��نة 
وغره��م، كله��م يعي��ش مع��ًا، والبل��د يعي��ش 
الدكتاتوري��ة،  حقب��ة  بع��د  الدميقراطي��ة 
وقانون��ه قان��ون ع��ام ولي��س مفص��ل على أس��اس 
طائف��ي وعرق��ي، وهن��اك انتخاب��ات ح��ّرة بق��در 
معق��ول يف ظ��ل ظ��روف البل��د وم��ا يعاني��ه م��ن 
مش��اكل بع��د خروج��ه م��ن عه��د مدي��د م��ن 
الدكتاتوري��ة والتس��ّلط. لك��ن هن��اك م��ن مل 
بالقوان��ني  وااللت��زام  االنتخاب��ات  تعجب��ه  وال 
والقب��ول ب��رأي و ارادة الن��اس، ف��ال ه��و يش��ارك 
دوره  ومي��ارس  حق��ه  ويأخ��ذ  االنتخاب��ات  يف 
بالطريق��ة الس��لمية والصحيح��ة، أمن��ا يس��لك 
طري��ق التحري��ض واالره��اب والتخري��ب، وال 
ه��و يع��رتف ويقن��ع مب��ا حيص��ل علي��ه م��ن ابن��اء 
جلدت��ه الذي��ن يزع��م ويدع��ي ان��ه ميثله��م، مم��ن 
وتنفيذي��ة  برملاني��ة  الس��لطة  يف  يش��اركون 
وغره��ا م��ن الس��لطات ووف��ق اس��تحقاقه ال��ذي 
ين��ادي ب��ه وتف��رزه الصنادي��ق ويف��رزه الواق��ع 

احلقيق��ي للبل��د.  
امتيازاته��م  فق��دوا  ال��ذي  ه��م  ه��ؤالء 
الدكتاتوري��ة، وه��ؤالء ه��م  الباطل��ة يف عه��د 
ح��زب البع��ث  الصدام��ي احلاق��د ال��ذي كان��ت 
ل��ه يف الع��راق اي��ادي س��وء، احل��زب ال��ذي ع��اث 

الوي��الت  اذاق  و  فس��ادا  واملنطق��ة  الع��راق  يف 
للعراقي��ني كله��م ش��يعًة وس��نًة وك��رداً وعرب��ًا 
وتركمان��ا، ذاك احل��زب احلاق��د ه��و ذات��ه م��ن 
تلّب��س الي��وم بالث��وب القص��ر واللحي��ة الطويلة 
واصب��ح يتكل��م ب����«اهلل أك��ر«! والي��زال ايتام��ه و 
اذناب��ه ميارس��ون املفاس��د واجلرائ��م ال��يت كان 
يق��وم به��ا ذل��ك الي��وم، يق��وم به��ا الي��وم أيض��ا 
ولك��ن بإس��م الدي��ن ه��ذه امل��رة وبالتع��اون م��ع 
م��ن  اآلف��اق  ش��ذاذا  م��ن  وتكفري��ني  مرتزق��ة 
خمتل��ف البل��دان، وبدع��م م��ن انظم��ة واجه��زة 
خبيث��ة يف املنظق��ة والع��امل، ولي��س بغري��ب أن 
معظم قيادات زمرة داعش بعثيون قدماء، ومن 
القي��ادات العس��كرية والق��وات اخلاصة واالمنية 
يف اجه��زة القم��ع الصدامية. »ه��والء االرهابيون 
يف  اس��لوبهم  س��وى  فيه��م  يتغ��ر  مل  العت��اة 
يرتكب��ون  باالم��س  فكان��وا  االره��اب  ممارس��ة 
ابش��ع اجلرائ��م ويغتصب��ون امل��رأة بإس��م البع��ث 
وعفل��ق وصدام والي��وم يقومون بنفس اجلرائم 
ولك��ن م��ع قوهل��م »اهلل اك��ر«  وباس��م »داع��ش«. 
ه��ؤالء ه��م االرهابي��ون، وم��ن يق��ف ورائهم ومن 
اغروه��م م��ن بع��ض ش��يوخ العش��ائر، باملالي��ني 
والقص��ور واالقام��ة يف االردن او قط��ر او تركيا 
وتلك الدولة وتلك العاصمة، مجعوا هلم اهلمج 
الرع��اع اتب��اع كل ناع��ق و ج��اؤوا بالعصبي��ات 
واالحق��اد إلش��عال الفتن��ة، متوعدي��ن باحت��الل 
انكش��ف  ولك��ن  والنج��ف.  وكرب��الء  بغ��داد 
دجله��م ف��إذا به��م يفس��دون يف املوص��ل وتكري��ت 
الش��يعة  كم��ا  الوي��الت،  الُس��نة  اذاق��وا  فق��د 
وبقي��ة العب��اد. فالب��د البناء الش��عب يف تلك املدن 
واملناط��ق أن ينتفض��وا وحياس��بوا م��ن غ��رر به��م 
والدكتاتوري��ة  الظالمي��ة  وجع��ل  وخدعه��م 
واالف��كار البدوية و الربري��ة تقودهم وتتالعب 

وتتحك��م به��م. 
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ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام ظل��ه- 
ان االحن��راف ع��ن الفه��م الصحي��ح للدي��ن جعل 
الع��امل االس��المي يغ��رق بال��دم والف��ن والدم��ار 
حي��ث توغ��ل الن��اس يف الفه��م اخلاط��ئ للدي��ن 
احل��ركات  بع��ض  قب��ل  م��ن  باخلص��وص  و 
واجلماع��ات حت��ى صار يقتل بعضهم بعضًا بدم 

بارد.
خ��الل  ل��ه  حدي��ث  يف  مساحت��ه  اوض��ح  و 
استقباله عددا من الوفود الثقافية و احلوزوية، 
أن ماكن��ة الدعاي��ة اخلارجي��ة عمل��ت جاه��دة 
والت��زال م��ن اج��ل ح��رف املس��لمني ع��ن الفه��م 
للعامل��ني  ج��اء رمح��ة  ال��ذي  للدي��ن  الصحي��ح 
ــم  ولتوحي��د املل��ل و االم��م خبط��اب }وجعلناك
شــعوبًا وقبائــل لتعارفــوا{، وج��اء بش��عار و 
أم��ر ربان��ي ه��و }ادخلــو يف الســلم كافــة{ وأن 
»الن��اس صنف��ان إما اخ لك يف الدين او نظر لك 

يف اخلل��ق«. 
أن:  اخلص��وص  به��ذا  مساحت��ه  واض��اف 
تق��وم  معكوس��ة  بص��ورة  وُيق��رأ  ُق��رئ  الدي��ن 
عل��ى اس��اس ال��دم و الدم��ار، وان��ه دين االس��تبداد 
والديكتاتوري��ة وه��و الش��ائع يف االع��الم و عن��د 
ليس��وا  وه��م  بالعلم��اء  يس��مون  مم��ن  الكث��ر 
كذل��ك، إمن��ا ه��م جهل��ة اخ��ذو حيرف��ون الكل��م 
ع��ن مواضع��ه. وأك��د مساحت��ه عل��ى أن : احمل��ور 
االساسي الذي جيب ان نتدبر فيه  هو أن الفهم 
الصحي��ح للدي��ن ه��و ال��ذي ي��دور ح��ول حموري 
القرآن و العقل. فأما القرآن، فقد ُفس��ر تفس��راً 
خاطئًا تبعًا لالهواء، والن الناس جعلوا بينهم و 
بني القرآن وسائط سوء، فهو يقرأ عليهم و لكن 
يأخ��ذون دينه��م م��ن ش��خص ق��د يك��ون عمي��اًل 
لالجه��زة االجنبي��ة او االنظم��ة الطاغوتي��ة، ث��م 
انهم جعلوا بينهم و بني القرآن حجاب االهمال 

والغفل��ة، وه��ذا م��ا جع��ل املس��لمني اق��رب اىل 
ح��روف الق��رآن ولك��ن أبع��د ع��ن معاني��ه. وتاب��ع 
مساحت��ه بالق��ول: و ام��ا العق��ل فق��د ُعط��ل من��ذ 
زم��ن، و كأنه��م آمنو بفص��ل الدين عن العقل..! 
فل��م يعقل��وا ع��ن اهلل و الدي��ن ش��يئا ومل حياول��وا 
ان يس��تثروا العق��ل فص��ار بعي��دا عن املمارس��ات 
الديني��ة و ص��ار الدي��ن بعي��دا عنهم ايض��ا، فباتوا 
التارخيي��ة  القص��ص  و  االح��الم  يصدق��ون 
املزيف��ة النه��م مل يس��تفيدوا م��ن بصائ��ر  القرآن 
ال��ذي يه��دي م��ن يش��اء اىل الن��ور واحل��ق. وه��ذا 
م��ا جع��ل املس��لمني بعيدي��ن يف ممارس��اتهم ع��ن 
الدي��ن احل��ق. وحن��ن كمس��لمون علين��ا ان نعود 
اىل ديننا و نستوحي من القرآن بصائره و نعمل 
مبحكماته قبل كل ش��يء، فليس��ت مش��كلتنا يف 
املتشابهات فقط، وامنا يف ترك احملكمات وسوء 
فهمه��ا وم��ن ث��م هذا الفهم اخلاط��ئ عن القرآن.

قال مساحة املرجع امُلدّرس��ي إن »املنطقة و 
العامل اليوم خيوض ويعيش عش��رات من النقم 
و الفظاع��ات تتناف��ى م��ع الرمحة اإلهلية وتهدد 
الس��الم واألم��ن العامل��ي واحلياة الطيب��ة البعيدة 
عن الصراعات وعن التخلف والفقر والتجزئة 

واحلروب والصراعات«. 
وأك��د مساحت��ه خ��الل اس��تقباله مجعًا من 
العلم��اء واخلطباء وطلبة احلوزات العلمية، أن: 
»علين��ا حتم��ل مس��ؤولية تبلي��غ رس��الة اإلس��الم 
احلقيقي��ة اىل الع��امل وعك��س الص��ورة املش��رقة 
ال��يت تدع��و إىل الرمح��ة والتعاي��ش  لإلس��الم 
والس��الم«، مش��راً اىل أن »داع��ش وحلفائه��ا و 
امثاهل��ا وم��ن يدعمه��ا ويق��ف ورائه��ا ش��وهت 
رس��الة اإلس��الم وحن��ن كم��ا يدعون��ا االس��الم 

احلقيق��ي وقيم��ه وتعاليم��ه، ندع��و اىل األم��ن 
واألخاء والس��الم العاملي، فرس��الة اإلس��الم هذه 
مت تش��ويهها م��ن قب��ل عناص��ر غ��ر مس��ؤولة و 
ارهابي��ة مث��ل »داع��ش« الذي��ن يذحب��ون الن��اس 

أس��وء م��ن ذب��ح األغن��ام..!  
ولك��ن  ذل��ك ال مينعن��ا م��ن أن نطرح رس��الة 
الس��الم احلقيق��ي ال��يت ج��اء به��ا نبين��ا األك��رم، 

صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم«.
و أوض��ح مساحت��ه: ان الكث��ر م��ن املس��لمني 
»ادخل��وا يف دوام��ات ضيق��ة منعته��م م��ن التفكر 
اجل��دي يف مصره��م ومص��ر الع��امل. وحن��ن 
أحزابن��ا  وإىل  لعصبياتن��ا  ندع��و  ال  أن  ينبغ��ي 
ومصاحلنا، بل ندعو إىل اهلل ربنا مجيعا وندعو 
لألم��ن والس��الم العامل��ي واخل��ر أله��ل األرض 

مجيعا«. مشدداً يف هذا السياق على أن »االسالم  
دي��ن العق��ل والفط��رة والس��الم وندع��و اجلمي��ع 
إىل اخل��روج م��ن الدوائ��ر الضيق��ة بالتع��ارف 
والتشاور والتعاون على الر والتقوى والتواصي 
بالرمحة فأين أصبحت هذه املفاهيم يف زمحة 

أخب��ار القت��ل والذب��ح..؟! 
واض��اف: »علين��ا احل��ذر والتنب��ه م��ن وج��ود 
خمططات تهدف اىل تقزيم األمة  وإخضاعها، 
ولك��ن مهم��ا كان حج��م الضغ��وط علين��ا لك��ي 
نتح��ول م��ن أم��ة إىل ح��زب وم��ن مس��رة إىل 
جتم��ع بس��يط فعلين��ا أن ال خنض��ع، فمذه��ب 
ويش��مل  عامل��ي  الس��الم،  عليه��م  البي��ت،   أه��ل 
اجلميع وأهل البيت، عليهم الس��الم، هم رمحة 

للعامل��ني«.

الفهم الخاطئ 
للدين أغرق 

العالم بالدماء 
والدمار 

الدعوة الى قيم األمن والسالم 
واألخاء مقابل قيم الذبح والتكفير
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* إعداد: حسني حممد عيل
ع��ن  احلص��ار  لف��ك  املصاحب��ة  االج��واء 
ناحي��ة آمرل��ي - جن��وب قض��اء طوزخورمات��و- 
ال��يت ش��هدها  تش��به اىل ح��ٍد بعي��د، االج��واء 
بنظ��ام  لالطاح��ة  االوىل  االي��ام  يف  الع��راق 
التضام��ن  مش��اعر  اختلط��ت  حي��ث  ص��دام، 
والتعبر اجلّياش عن مشاعر البهجة والفرح 
من خارج العراق، مع حاالت االرتياح وتنّفس 
الصع��داء م��ن حتط��م قي��ود األس��ر واالختن��اق 
داخ��ل الع��راق، م��ع الف��ارق أن الع��راق ع��اش 
مخس��ة وثالث��ني عام��ًا حت��ت قبض��ة نظ��ام 
ص��دام، بينم��ا أهال��ي آمرلي عاش��وا بني احلياة 
وامل��وت حوال��ي مثان��ني يوم��ًا وارواحه��م عل��ى 

أك��ف عناص��ر »داع��ش«. 
وبرعاي��ة  الفضائي��ة  احلج��ة  قن��اة 
املرجعي��ة الديني��ة، قام��ت جبول��ة ميدانية اىل 
ه��ذه الناحي��ة للوق��وف عل��ى حقائ��ق الوض��ع 
واالمني��ة  االجتماعي��ة  االوض��اع  وطبيع��ة 

واخلدماتية، فكان هذا التحقيق املصور الذي 
يعك��س جانب��ًا م��ن حقيق��ة م��ا جرى عل��ى هذه 
الناحية من معاناة وويالت، واغتنمت »اهلدى« 
الفرصة، لتحرير االحاديث املس��جلة و إعداد 
هذا التحقيق لتقديم صورة ولو مصغرة عن 
املقاوم��ة الباس��لة لألهال��ي والصم��ود والص��ر 
ال��ذي ب��ات أب��رز مس��ات آمرل��ي احمل��ررة، أم��ام 

البائس��ة لالرهابي��ني. احمل��اوالت 

* قصة الصمود والتحدي
بداي��ًة؛ حت��دث الين��ا االس��تاذ عادل ش��كور، 
مدي��ر الناحي��ة، ع��ن الصم��ود والتح��دي ال��ذي 

أب��داه أهال��ي الناحي��ة، فقال: 
ب��دأت أح��داث آمرل��ي من تاري��خ 2014/6/10 
حي��ث حاول��ت »داع��ش« م��راراً وتك��راراً اخ��رتاق 
الوحي��دة  املنطق��ة  كونه��ا  الناحي��ة  ه��ذه 
الدي��ن، ضم��ن اجله��ة  يف حمافظ��ة ص��الح 
وقف��ت  و  قاوم��ت  ب��ل  تس��قط،  مل  الش��رقية 
أم��ام هجماته��م العدي��دة، رغ��م اس��تخدامهم 

االس��لحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة. فقد 
كان القص��ف اليوم��ي ش��ديداً علين��ا بقذائ��ف 
اهلاون، حبيث يف اليوم الواحد كانت تس��قط 
أكث��ر م��ن )250( قذيف��ة، اضاف��ة اىل صواري��خ 

»الكاتيوشا«.
الش��ديد  الضغ��ط  ه��ذا  كل  رغ��م 
أب��وا  األهال��ي  ان  إال  النفس��ية،  الناحي��ة  م��ن 
االستس��الم والتخّل��ي ع��ن ارضه��م، والدف��اع 
ع��ن ش��رفهم، وتلبي��ة لن��داء املرجعي��ة الديني��ة 
باجله��اد الكفائ��ي. لق��د كان اجلمي��ع، رج��ااًل 
ونس��اًء و أطف��ااًل يف خن��دق واح��د للمقاوم��ة، 

ودوره.  موقع��ه  حس��ب  كل 
وع��ن مش��اهد الصم��ود والبس��الة يتح��دث 
اح��د س��اكي الناحية عن العقي��دة واالنتماء، 
وأن ابن��اء ه��ذه املدين��ة »ه��م ابن��اء املرجعي��ة، 
أحسس��نا  وح��ني  وج��ل-  -ع��ّز  اهلل  وبفض��ل 
باخلط��ر، بع��د س��قوط مدين��ة املوص��ل، اخت��ذ 
االهال��ي االس��تعدادات الالزم��ة وتعاهدوا على  
الثب��ات واملقاوم��ة، واحلم��د هلل، ازدادت همتن��ا 

آمرلي .. شاهدة على الظلم 
وبوابة للفتح

وجوه مل تفارقها االبتسامة وحتدي داللته النرص
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عندم��ا أص��درت املرجعي��ة الفت��وى باجله��اد 
ض��د عناص��ر داع��ش..«.

ورمبا يصعب على القارئ، او أي شخص 
يس��مع حكاي��ات ع��ن آمرل��ي وم��ا ج��رى عل��ى 
االطفال والنساء خالل تلك الفرتة العصيبة، 
بي��د ان م��ن الصع��ب تصور تل��ك املعاناة، إال ملن 
جّرب ش��يئًا منها او كان قريبًا منها بش��كل أو 
بآخ��ر. فكي��ف ع��اش الن��اس هن��اك طيل��ة فرتة 

احلصار..؟
املواطن��ني  اح��د  م��ن  تأت��ي  االجاب��ة 
الذي��ن حت��دث الين��ا ع��ن التكات��ف والتكاف��ل 
بتقدي��م  الباع��ة  ب��دأ  حي��ث  االجتماع��ي، 
بضاعته��م اىل الن��اس بالدي��ن، حل��ني انقش��اع 
االزم��ة ومتك��ن الن��اس م��ن التس��ديد، وكان 
يقدم��ون  كان��وا  حي��ث  القصاب��ني،  آخره��م 
اللح��م دون مقاب��ل مل��ن يريد، فإن مل يكن معه 
م��ال، يك��ون ش��راء بالدي��ن، فق��د ش��هد الن��اس 
مصادرة االغنام واملواشي من القرى اجملاورة، 
ففضل��وا انفاقه��ا عل��ى احملتاجني م��ن اخوانهم 

قب��ل ان تص��ل اىل »داع��ش«.
أم��ا ع��ن املس��اعدات ال��يت كان��ت تص��ل 
اىل الناحي��ة، يق��ول: »كان��ت تأت��ي املروحي��ات 
بامل��واد الغذائي��ة ب��ني ف��رتة واخ��رى، لكنه��ا مل 
ت��ف باحلاج��ة لناحي��ة كب��رة تض��م أع��داداً 
كب��رة م��ن الن��اس..«. أم��ا ع��ن امل��اء فق��د عم��د 
االرهابي��ون عل��ى ختري��ب االنب��وب الرئيس��ي 
الناق��ل اىل الناحي��ة ولوث��وه بالنف��ط االس��ود، 
االم��ر ال��ذي أج��ر االهال��ي للج��وء اىل اآلب��ار، 
وهن��ا كان��ت احلاج��ة اىل آالت الس��حب ث��م 
الوقود، ولنفاد البنزين وزيت الغاز، اضطررنا 
لتش��غيل املول��دات بالنف��ط االبي��ض، وحت��ى 

ه��ذا كاد ان ينف��د يف العش��رة أي��ام االخ��رة.. 
أم��ا الكهرب��اء فه��و اآلخ��ر قطع��وه علين��ا م��ن 
قري��ة »حبش«، ويت��م حاليًا إعادة تأهيل الرج 
الناق��ل للضغ��ط العال��ي.. لق��د م��رت علينا أيام 

ال ي��أكل االطف��ال س��وى اخلب��ز وامل��اء..«. 
املعان��اة  ع��ن  يتح��دث  الناحي��ة  مدي��ر 
والص��ر، حي��ث اش��ار اىل أن النق��ص احل��اد يف 
م��اء الش��رب والغ��ذاء ت��رك أث��ره املباش��ر عل��ى 
النساء املرضعات، حتى تسبب يف جفاف اللنب 
يف صدوره��ن، ومل يع��دن ق��ادرات عل��ى إرضاع 
االطف��ال.. يق��ول: »..هنال��ك أش��ياء وقص��ص 
غريب��ة ال اري��د ان اذكره��ا ألنه��ا باحلقيق��ة 

تؤمل��ي ج��دًا«!
* درس من كربالء 

يتح��دث احده��م ع��ن املقاوم��ة والصم��ود 
وه��و يس��تذكر واقع��ة الط��ف وي��وم عاش��وراء، 
يقول: »حني قطعوا عنا كل شيء، بدأ يذّكر 
أحدن��ا اآلخ��ر بالي��وم ال��ذي قطع��وا امل��اء وكل 
علي��ه  الش��هيد،  احلس��ني  إمامن��ا  ع��ن  ش��يء 
الس��الم، واطفال��ه وعيال��ه الذي��ن بق��وا ب��ال م��اء 
وطع��ام وال خي��ام بع��د حرقه��ا، وهرب��وا وس��ط 

الصح��راء، وش��بت يف ثيابه��م الن��ران..«. 
وهك��ذا يس��تلهم ه��ذا املواط��ن الغي��ور م��ن 
واقع��ة الط��ف ونهض��ة االم��ام احلس��ني، علي��ه 
ليع��زز  واالحن��راف،  الباط��ل  ض��د  الس��الم، 
معنوياته ويقوي من عزميته يف هذه املواجهة 
خمططاته��م  يف  كان  يق��ول:  الفاصل��ة«. 
تدمر العراق، ولكن خيسأون ان يفعلوا ذلك، 
إال عل��ى جثثن��ا، وحن��ن صام��دون حت��ى امل��وت، 

نهت��ف: لبي��ك ي��ا حس��ني..«.

وب��ذات النف��س احلس��يي الثائ��ر حدثن��ا 
مواطن آخر عن مصدر هذا اإلهلام للمقاومة، 
يق��ول: »ألنن��ا عل��ى ح��ق وه��م عل��ى باط��ل، 
فه��م هجم��وا علين��ا م��ن اربع��ة حم��اور، لكن��ا 
صمدن��ا امامه��م مل��دة ثالث��ة اش��هر وتصدين��ا 
وكبدناه��م  عليه��م  وانتصرن��ا  هلجماته��م 
خس��ائر فادح��ة، م��ن تدم��ر دباب��ات ومدرعات 
وغنمن��ا هاون��ات..«. ويتحدث هذا املواطن بغر 
قلي��ل م��ن األس��ى واألمل خليان��ة بع��ض اهال��ي 
القرى اجملاورة هلم ومشاركتهم يف احلصار 

واحل��رب الظامل��ة عليه��م. 
ه��ذه البس��الة والش��جاعة الباه��رة جعل��ت 
للصم��ود  مث��ااًل  الصغ��رة،  الناحي��ة  ه��ذه 
الذي��ن  »داع��ش«  عناص��ر  بوج��ه  والتح��دي 
الس��يطرة عل��ى  أمامه��م عقب��ة يف  تق��ف  مل 
مناط��ق عدي��دة يف حمافظ��ات ص��الح الدي��ن 
واالنب��ار، لك��ن آمرل��ي، كان��ت ش��يئًا آخ��ر هل��م. 
االنط��الق  بداي��ة  اصبح��ت  آمرل��ي  والي��وم 
لتحرير املناطق االخرى يف االجزاء الشمالية 

والغربي��ة م��ن الوط��ن العزي��ز«.

* االيامن الراسخ باالمداد الغيبي
عندم��ا تك��ون هنال��ك فئ��ة يف اجملتم��ع يف 
حال��ة حت��دي وصراع م��ع الباطل واالحنراف، 
فانه��ا بالتأكي��د تتمس��ك بالقي��م واملفاهي��م 
ال��يت م��ن اجله��ا تقات��ل وتتح��دى كل ش��يء 
م��ن اج��ل تل��ك القي��م الديني��ة واالخالقي��ة 
واالنس��انية، مبعن��ى انه��ا ل��ن تنظ��ر اىل االمور 
املادي��ة وحس��ب، إمن��ا تعطي االولوي��ة للجانب 

املعن��وي يف املواجه��ة.
أح��د الس��اكنني يتح��دث الين��ا م��ن مق��ام 
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  أحد سكان 
آمريل« »حني أحسسنا 

باخلطر بعد سقوط مدينة 
املوصل، اتخذ االهايل 
االستعدادات الالزمة 

وتعاهدوا على  الثبات 
واملقاومة، واحلمد هلل، 

ازدادت همتنا عندما 
أصدرت املرجعية الفتوى 

باجلهاد ضد عناصر 
داعش«  

افراد احلشد الشعبي يف احدى املقرات العسكرية

اهايل الناحية حيييون جملسًا حسينيًا يف ليلة ظلامء
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االمام احلس��ن، عليه الس��الم، يف آمرلي، فكان 
الس��ؤال ل��ه ع��ن الس��بب يف بقائ��ه س��املًا م��ن 
القص��ف والتدم��ر طيل��ة الف��رتة املاضي��ة..؟ 
فكان قوله: »رمبا كان االمام احلس��ن و اخوه 
اب��و عب��د اهلل احلس��ني، عليهم��ا الس��الم، معن��ا 
يف القت��ال، وال نس��تبعد ه��ذا ع��ن اه��ل البي��ت، 

عليه��م الس��الم..«.
ويتح��دث ع��ن أح��د عناصر »داع��ش« وقع 
أس��راً وكان مصاب��ًا جبروح، ق��ال لنا: مل نكن 
نقاتلك��م، إمن��ا كن��ا نقات��ل ثالث��ة اش��خاص 
مرتدي��ن مالب��س بيض��اء الل��ون، ب��ل مل نك��ن 

نراك��م خ��الل املواجه��ات..«!
وع��ن ه��ذه القضي��ة يتحدث غر ش��خص 
يف الناحي��ة مل��ا يكنون��ه من ح��ب ووالء عميقني 
أله��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، حي��ث يعدونه��م 
الضي��اع  م��ن  احلقيقي��ة  اخل��الص  خش��بة 
به��م  ينتص��رون  فه��م  والتعس��ف،  والظل��م 

ويعيش��ون نهجه��م ورس��التهم. 
وش��اهد آخ��ر م��ن مجل��ة الش��واهد عل��ى 
االم��داد الغي��ي هلؤالء االبط��ال املؤمنني، وهي 
حادث��ة حصل��ت م��ع أح��د منتس��ي ش��رطة 
الناحي��ة امس��ه »مس��ر«، وق��د حصل��ت مع��ه 

ش��خصيًا يق��ول: 
ان��ا يف  و  الدواع��ش  »عندم��ا حاصرون��ي 
الرتاب��ي،  الس��اتر  وخل��ف  املعرك��ة،  مي��دان 
بع��ض  فيه��ا  زراعي��ة  أرض  هنال��ك  كان��ت 
اي��ام،  قب��ل  حصاده��ا  مت  ال��يت  احملاصي��ل 
فاختفي��ت ب��ني ه��ذا احلص��اد، وه��و عب��ارة ع��ن 
حنط��ة وش��عر، فعم��د الدواع��ش اىل إض��رام 
الن��ار يف ه��ذا احلصاد، فاش��تعلت وخّلفت هليبًا 
هائ��اًل وب��دأت الن��ار تقرتب مّي ملس��افة مرتين 
فق��ط، وعندم��ا أحسس��ت باحل��رارة، نادي��ت: يا 
زه��راء.. ي��ا زهراء.. يا زهراء..! وقلت يف نفس��ي: 
اذا خرجت ُقتلت و اذا بقيت، فان اهلل حيميي، 
وه��ا ان��ا خرج��ت بع��د ان توقف��ت الن��ار عن��دي 
عل��ى مس��افة مرتي��ن فق��ط، ومل اح��رتق به��ا 

برك��ة حمم��د وآل حممد، صل��ى اهلل عليهم 
امجع��ني، وبركة س��يدتي وموالتي الزهراء، 

عليه��ا الس��الم«.

* وللمرأة دورها وكلمتها
كان الب��د م��ن اللق��اء بإح��دى االخ��وات 
البطول��ة  املس��تلهمات  النس��وة  م��ن  املؤمن��ات 
م��ن عقيل��ة بي هاش��م ، زين��ب العقيل��ة، عليها 
الس��الم، فق��د كان��ت - باحلقيق��ة - حم��ور 
الصمود والصر والقاعدة الصلبة اليت يستند 
إليه��ا الرج��ال يف مقاومته��م الع��داء الدي��ن 
واالنسانية. لذا فان هنالك الكثر الكثر، مما 
ميك��ن ان تتح��دث ب��ه نس��اء آمرل��ي ع��ن ف��رتة 
احلص��ار، بي��د أننا نقتطف احادي��ث الحداهّن، 
بالش��كر للمرجعي��ة  اس��تهلت حديثه��ا  ال��يت 
الديني��ة عل��ى فتوى اجلهاد واملس��اندة والدعم 
الكبرين، ثم الشكر لقناة »احلجة« الفضائية 
عل��ى ه��ذه التغطي��ة اخلاص��ة، »هل��ذا احل��دث 
العامل��ي م��ن مدين��ة آمرل��ي، ونش��كر كاًل م��ن 
املقاومة االس��المية واجليش وس��رايا احلش��د 

الش��عي عل��ى وقوفه��م معن��ا وفقه��م اهلل..«.
وتضي��ف: »لق��د صمدن��ا وصرن��ا يف ظ��ل 
احلص��ار، م��ع اطفالن��ا ورجالن��ا، فكانت النس��اء 
تقات��ل وتداف��ع ق��در اس��تطاعتهن، وال نبال��ي  
باجلوع والعطش، فقد حتملنا كل شيء من 
اج��ل الوط��ن. وحص��ل أن كان لدين��ا ضي��وف، 
ه��م باحلقيق��ة نازح��ون م��ن مناط��ق اخ��رى، 
والن��ه ضي��وف علين��ا، فنحن نق��وم خبدمتهم، 

حت��ى ول��و بقطع��ة اخلبز«.
وتق��ول ه��ذه امل��رأة البطل��ة: »لق��د حتملن��ا 
بأهله��ا،  الطيب��ة  االرض  ه��ذه  يف  وصرن��ا 
الس��يدة  م��ن  واش��عاع  درٌس  التحّم��ل  وه��ذا 
زين��ب العقيل��ة، عليه��ا الس��الم، ومجي��ع نس��اء 
آمرل��ي يقتدي��ن بزين��ب احل��وراء يف صموده��ا 
حتقي��ق  ه��و  هدفن��ا  واحلقيق��ة  وصره��ا.. 
االم��ان يف ه��ذا البل��د احلبي��ب، وعندم��ا مسعن��ا 

ب��أن اجلي��ش ق��ادم، كان ش��عورنا ال يوص��ف، 
ب��ان اهلل دائم��ًا يق��ف م��ع املظل��وم، واهلل اك��ر 

م��ن كل ش��يء..«. 

* قادم من السويد لنرصة إخوانه
خ��الل جتوالن��ا يف ه��ذه الناحي��ة البطل��ة، 
وق��د اختلط��ت وج��وه الس��كان املستبش��رين مع 
القادم��ني  واملقاتل��ني  الش��عي  اف��راد احلش��د 
م��ن اماك��ن خمتلف��ة، صادفن��ا أح��د ه��ؤالء 
املقاتل��ني ال��ذي مل ي��أت م��ن كرب��الء املقدس��ة 
م��دن جن��وب ووس��ط  او  الك��وت  او  بغ��داد  او 

الع��راق، إمن��ا م��ن الس��ويد..! التقين��اه فق��ال:
»تلبي��ة لن��داء املرجعي��ة ولنص��رة الدي��ن 
واملذه��ب ونص��رة إخوانن��ا يف الق��وات املس��لحة 
العصاب��ات  ه��ذه  ط��رد  عل��ى  ومس��اعدتهم 
احلبي��ب،  وطنن��ا  اىل  القادم��ة  )اجل��رذان( 
وق��د جس��د لن��ا أهال��ي آمرل��ي أروع البط��والت 
واملالح��م، وحققوا االنتصارات بالتكاتف فيما 
بينه��م، وصم��دوا بعي��داً عن التح��ّزب والفرقة 
والطائفي��ة، وبغ��ض النظ��ر ع��ن انتماءاته��م، 
ض��د  واح��دة  وي��داً  كلم��ًة  ص��ار  فاجلمي��ع 
الدواع��ش الوهابي��ة اجملرم��ني الذي��ن ج��اؤوا 
م��ن خ��ارج البلد، ويوج��د أناس أيضًا من داخل 
البل��د س��اهموا يف ذل��ك، ولك��ن أهال��ي آمرل��ي 
وقف��وا وقف��ة مش��رفة وأثبت��وا أنه��م ميثل��ون 

االس��الم احلقيق��ي ض��د أولئ��ك الكف��رة..«.
وع��ن مش��اهداته خ��الل تواج��ده يف ه��ذه 
الناحية يقول: »هناك التفاتة غريبة جداً من 
قب��ل االطف��ال، وه��م يس��اندون الكب��ار بتعزي��ز 
املعنوي��ات كأنه��م رج��ال.. يس��معون أص��وات 
القص��ف باهلاونات واملدافع، ويواصلون اللعب 
حبماس وهم فرحون متحمسون مثل آبائهم، 
وق��د جتل��دوا عل��ى الص��ر ويواجه��وا كل هذه 
االم��ور برحاب��ة ص��در، فالطف��ل - باحلقيق��ة 
- يع��ادل رج��اًل مبعن��ى الكلم��ة. ول��و صم��د 
اهال��ي املوص��ل مث��ل م��ا صمد أهال��ي آمرلي، ملا 

  إمرأة من آمريل: 
»لقد حتملنا وصربنا يف 

هذه االرض الطيبة بأهلها، 
وهذا التحّمل درٌس 

واشعاع من السيدة زينب 
العقيلة، عليها السالم  

إمرأة تتحدث عن صمود نساء آمريل
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حل��ت به��م ه��ذه الكارثة. حن��ن قلوبنا مع 
اخواننا يف املوصل، وانشاءاهلل  يعود هلا 

وهل��م االم��ن واالم��ان بأس��رع وقت.

* استحقاقات ما بعد التحرير 
رمب��ا تط��وى صفح��ة املقاوم��ة 
الباس��لة هلذه الناحي��ة، لكن باملقابل 
املس��ؤولني  وام��ام  امامن��ا  تفت��ح 
الس��تحقاقات  كب��رة  صفح��ة 
حتت��اج  حي��ث  القادم��ة،  املرحل��ة 
إع��ادة إعم��ار وتوف��ر  الناحي��ة اىل 

احل��د األدن��ى - يف الوق��ت احلاض��ر- 
للس��كان،  الضروري��ة  املس��تلزمات  م��ن 

لتك��ون بالنس��بة هل��م مكاف��أة وهدي��ة ل��كل م��ا 
أب��دوه م��ن بس��الة يفتخ��ر به��ا كل عراق��ي. 
التقين��ا  اجلان��ب،  ه��ذا  ع��ن  للحدي��ث 
مساح��ة الش��يخ كري��م اخلاقان��ي م��ن العتب��ة 
العلوي��ة املقدس��ة، ليتح��دث لن��ا ع��ن معان��اة 

أهال��ي آمرل��ي فق��ال:
اجملي��د:  كتاب��ه  حمك��م  يف  اهلل  ق��ال 
ــوِع  ــْوِف َواجْلُ ــْن اخْلَ ٍء ِم ــَيْ ــْم بِ ُك }َوَلنَْبُلَونَّ
َوَنْقــٍص ِمــْن األَْمــَواِل َواألَنُفــِس َوالثََّمــَراِت 

ابِِريــَن{. ْ الصَّ َوَبــرِّ
باحلقيقة؛ »عندما ننظر اىل هذه املدينة 
املبارك��ة، جن��د أنه��ا جس��دت معان��ي الص��ر 
والتضحي��ة والف��داء، فق��د بقيت قرابة مخس 
ومثان��ني يوم��ًا صاب��رة، تتحم��ل املعان��اة م��ن 
اجلوع واحلصار وبقيت تدافع عن نفسها، بل 
انها جسدت - اذا ال نبالغ بالقول- منوذجًا من 
واقع��ة الط��ف، ول��و تّطلع��ون عل��ى اخلارط��ة، 
حواض��ن  م��ن  قري��ة   18 16اىل  جت��دون 
»الدواع��ش« حتي��ط به��ذه املدينة، فهي تعيش 
وسط هذه القرى، مع ذلك صرت وجاهدت. 
ولرف��ع ش��يء م��ن احلرم��ان واملعان��اة، كان��ت 
هنال��ك مس��اعدات ومعون��ات م��ن ع��دة جه��ات، 
منها املؤسسات اخلرية، و من التجار وبعض 
االخ��وة م��ن الن��اس الطيب��ني، وايض��ًا العتب��ات 
املقدس��ة، مث��ل العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة، ال��يت 
كان��ت ومن��ذ قرابة ش��هرين )قب��ل التحرير(، 
تق��دم املس��اعدات ع��ن طريق معس��كر التاجي، 
كم��ا  بالطائ��رات،  املس��اعدات  ه��ذه  وتنق��ل 
املقدس��ة  العتب��ات  االجت��اه  ه��ذا  يف  عمل��ت 
االخ��رى، مث��ل العتب��ة العباس��ية واحلس��ينية 
والكاظمي��ة، جزاه��م اهلل خ��ر اجل��زاء، لك��ن 
كل ه��ذا ال يرتق��ي باملس��توى املطلوب، قياس��ًا 
مل��ا ميك��ن ان تقدم��ه الدول��ة م��ن م��واد اساس��ية 
مث��ل الغ��ذاء وال��دواء واملس��تلزمات الضروري��ة 
املهم��ة، مث��ل امل��اء والكهرب��اء والوق��ود وغره��ا. 

نع��م؛ اخل��رون م��ن الن��اس يأتون ببع��ض املواد 
الغذائي��ة ومالبس مدرس��ية للبن��ات والبنني«. 
»وال��ذي يؤس��في و حي��ّز بالقل��ب، وبع��د 
م��رور قراب��ة اس��بوعني م��ن ف��ك احلص��ار ع��ن 
ه��ذه املدين��ة، مل جند هنالك جهداً ولو الش��يء 
البس��يط م��ن قب��ل الدول��ة، حت��ى اآلن املدين��ة 
تعان��ي م��ن انقطاع ت��ام للكهرباء، وليس��ت مثة 
مبادرة من قبل الدولة حلل مشكلة الكهرباء، 
وهي ليس��ت باملشكلة الكبرة لناحية صغرة، 
ول��و يك��ون احل��ل بش��كل مؤق��ت، حت��ى يس��تنر 
الن��اس بض��وء املصابي��ح أس��وة ببقي��ة اخوانه��م 
يف سائر املدن العراقية. وكذا احلال بالنسبة 
للماء، فان االهالي وحتى اآلن يعتمدون على 
اآلب��ار، ومل تكل��ف الدول��ة نفس��ها وامكاناته��ا 
إس��الة  م��اء  مش��روع  إلجن��از  آلي��ة  لوض��ع 
وتصلي��ح االنابي��ب الناقل��ة اليت تأت��ي باملاء من 

ناحية »سليمان بك«.
»وتوج��د مث��ة مش��كلة كب��رة يف ه��ذه 
املدين��ة، وه��ي تأخ��ر الروات��ب ع��ن املوظف��ني 
الذي��ن عاش��وا احلص��ار طيل��ة ثالث��ة أش��هر، 
ان  نس��مع  االس��ف-  وم��ع   - باملقاب��ل  ولك��ن 
البل��دي  باجملل��س  او  البلدي��ة  يف  موظف��ني 
كان��وا يعمل��ون يف ه��ذه املدين��ة، وق��د ثبت��ت 
العملي��ات  يف  املش��اركة  جرمي��ة  عليه��م 
لكنه��م  »الدواع��ش«،  جان��ب  اىل  االرهابي��ة 
م��ن  فخرج��وا  ماك��رة،  حيل��ة  اس��تخدموا 
آمرل��ي  خ��ارج  وم��ن  البداي��ة،  يف  املدين��ة 
يس��تلمون رواتبه��م وحقوقه��م م��ن الدول��ة«.

االداري��ة  الفوض��ى  عل��ى  االمثل��ة  وم��ن 
ال��يت يدف��ع مثنه��ا اهال��ي آمرل��ي والن��اس ال��يت 
يق��ول  املعان��اة،  وحتمل��ت  وضّح��ت  قاوم��ت 
الش��يخ اخلاقان��ي: »إن الدول��ة خصصت اموااًل 
الدواع��ش  اىل  تذه��ب  لكنه��ا  للنازح��ني، 
املن��ح  الفاري��ن م��ن املدين��ة، فه��م يس��تلمون 
املالي��ة عل��ى أنه��م نازح��ون، وذل��ك ع��ن طري��ق 

القائ��م مق��ام يف هذه الناحية..«، ويناش��د 
الش��يخ اخلاقان��ي دوائ��ر الدول��ة ملزي��د 
من االلتفات واالهتمام بهذه املدينة 
البطلة ومكافأتها بأحس��ن ما يكون. 
ويش��ر الش��يخ اخلاقان��ي بغ��ر 
قلي��ل م��ن االس��تنكار واالس��تهجان 
املس��ؤولني  بع��ض  تصرف��ات  اىل 
زي��ارة  يف  آمرل��ي  يأت��ون  »الذي��ن 
تفقدي��ة، يصطحب��ون فيه��ا وس��ائل 
التصوي��ر،  وكام��رات  االع��الم 
ويقول��ون: اطلعن��ا عل��ى م��ا حتت��اج 
الي��ه مدين��ة آمرل��ي ومواطنوه��ا وم��ا 

يعانون��ه.. 
وبع��د حوال��ي نص��ف س��اعة م��ن مغادرت��ه 
املدين��ة وكأن ش��يئًا مل يك��ن..! ه��ذا م��ا حصلنا 

علي��ه م��ن الدول��ة - مع االس��ف-«.
ويص��ف الش��يخ اخلاقان��ي احلال��ة ال��يت 
عليه��ا س��كان املدين��ة ملقارنته��ا مب��ا تلقت��ه م��ن 
مكاف��أة بع��د التحري��ر، يق��ول: »اق��ول م��ن ه��ذا 
املنر: يا حكومة..! نريد عماًل ملموسًا يف هذه 
املدين��ة، وه��ذا حُيس��ب للدول��ة ولكل الساس��ة، 
العب��ادي  ال��وزراء حي��در  رئي��س  اناش��د  وأن��ا 
م��ن ه��ذا املن��ر وم��ن ه��ذا امل��كان وم��ن ه��ذه 
املدين��ة املظلوم��ة، اق��ول: أق��دم علين��ا لتنظ��ر 
بعين��ك معان��اة ه��ذه املدين��ة ومعان��اة اطفاهل��ا 
الذي��ن عاش��وا قراب��ة مخس��ة ومثان��ني يوم��ًا، 
مل يتذوق��وا طع��م الن��وم، الن لياليه��م كله��ا 
قص��ف بالقذائ��ف والصواري��خ، ف��ال راح��ة وال 
اس��تقرار نفس��ي.. إنه��م حمروم��ون م��ن كل 

ش��يء.
ل��ذا اق��ول للمس��ؤولني: اهلل اهلل.. بش��يعة 
ام��ر املؤمن��ني، عليه الس��الم، اهلل اهلل.. بالعراق 
وبأبن��اء ه��ذه املدين��ة ألنك��م اذا وضعتم بصمة 
يف ه��ذه املدين��ة، س��وف تك��ون م��ن املس��تقبلني 
لل��زوار وتتواف��د عليه��ا الن��اس م��ن كل مكان، 
وتكون آمرلي، رمزاً ومزاراً ميثل كل معاني 

البطول��ة والتضحي��ة«. 
وق��د وج��ه أهال��ي آمرل��ي ش��كراً خاص��ًا 
اىل كل م��ن س��اهم يف الدف��اع ع��ن مدينته��م، 
فق��د ش��كر م��ن حتدثن��ا مع��ه »كتائ��ب ح��زب 
ب��در  ومنظم��ة  الس��الم  س��رايا  ونش��كر  اهلل 
وعصائ��ب أه��ل احل��ق ونش��كر فرق��ة العب��اس 
وكل الق��وات الذي��ن ات��وا اىل آمرل��ي ودافع��وا 
والذي��ن يقاتل��ون يف الع��راق ض��د الدواع��ش 
الوهابية.. هم اس��تغاثوا بالشيشاني واالفغاني 
والس��عودي والنم��اذج الوحش��ية، ولك��ن حن��ُن 
اس��تغثنا ب��اهلل وبالرس��ول وأه��ل بيت��ه الك��رام 

وبش��يعة ام��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم.
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  احد سكان آمريل: »حني 
قطعوا عنا كل شيء، بدأ يذكر أحدنا 

اآلخر باليوم الذي قطعوا املاء وكل 
شيء عن إمامنا احلسني الشهيد، 
عليه السالم، و على اطفاله وعياله 

الذين بقوا بال ماء وطعام وال خيام بعد 
حرقها   
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التعايش والوسطية .. 
سبيل المواطنة الصالحة 

التعايش يف مدلوله العام يعي ان يعيش 
مفهوم��ه  ويف  اآلخ��ر،  البع��ض  م��ع  البع��ض 
االصطالح��ي املعاص��ر أن يك��ون ه��ذا العي��ش 
املتب��ادل قائم��ًا عل��ى املس��املة، وه��و م��ا يؤك��ده 
الوص��ف ال��ذي غالب��ًا م��ا يس��تعمل مرتبط��ًا ب��ه 

ح��ني ينع��ت ب��� »الس��لمي«. واملس��املة ُتع��د قيم��ة 
ك��رى يف االس��الم، نابع��ة م��ن »الس��ماحة« 
خمتل��ف  يطب��ع  جامع��ًا  معلم��ًا  باعتباره��ا 
جوانب��ه العقدي��ة والتش��ريعية والس��لوكية.
اهلل  االعظ��م، صل��ى  الرس��ول  ب��ني  وق��د 
علي��ه وآل��ه، ه��ذا املعل��م فجعل��ه يلخ��ص الدي��ن 
كل��ه ح��ني ق��ال: »ُبعث��ت باحلنفي��ة الس��محة« 
وُيع��زى ه��ذا الس��ماح اىل عوامل متعددة متثل 

حقيق��ة االس��الم م��ن اهمه��ا:
ُيس��اير  الدي��ن  أي  الفط��رة،  دي��ن  أن��ه   -
طبيع��ة خلق��ه واس��تعداده إلدراك��ه وااللتزام 
ــَك  ــْم َوْجَه ب��ه، ويق��ول اهلل ع��ز وج��ل: } َفَأِق
ــاَس  ــَر النَّ ــي َفَط تِ ــَرَة اهللَِّ الَّ ــِن َحنِيفــًا فِْط ي لِلدِّ
يــُن  َعَلْيَهــا ال َتْبِديــَل خِلَْلــِق اهللَِّ َذلِــَك الدِّ
ــوَن{.  ــاِس ال َيْعَلُم ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــُم َوَلِك اْلَقيِّ

ال��روم/30( )س��ورة 
- ان��ه دي��ن الوس��طية واالعت��دال، بق��ول 
ــًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكــْم  }َوَكَذلِــَك  تع��اىل:  اهلل 
ــطًا{ )س��ورة البق��رة/134(، والوس��ط ه��و  َوَس
اخل��ر واالفض��ل ألن��ه ب��ني صفت��ني ذميمتني، 

والغل��و. التحل��ل  واالف��راط،  كالتفري��ط 
س��بحانه  اهلل  بق��ول  اليس��ر،  دي��ن  ان��ه   -
ــُد  ــْرَ َوال ُيِري ــْم اْلُي ــُد اهللَُّ بُِك وتع��اىل: }ُيِري
{ )س��ورة البق��رة /184(، ويق��ول  بُِكــْم اْلُعــْرَ
الن��ي الكري��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »اياك��م 

والغل��و يف الدي��ن«.
- ان��ه دي��ن حي��ّث عل��ى الس��لوك احلمي��د 
ال��ذي ينبغ��ي ان يك��ون مهذب��ًا لين��ًا يتوخ��ى 
وق��د  االخ��الق،  وحس��ن  وامل��كارم  الفضائ��ل 
وصف اهلل ورسوله الكريم بقوله التأكيدي: 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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ــَك َلَعــى ُخُلــٍق َعظِيــٍم{ )س��ورة القل��م  }َوإِنَّ
/4(، وال ي��دع بع��د ه��ذا ان يق��ول صل��وات اهلل 
م��كارم  بعث��ت ألمت��م  »إمن��ا  وس��المه علي��ه: 

االخ��الق«.

* أفضل الصور للتعايش

وم��ن ه��ذا اجلان��ب الس��لوكي وم��ا يتف��رع 
عن��ه م��ن أبع��اد ترتب��ط باإلس��الم يف مشوليت��ه 
وكماله، ينبثق »التعايش« مسة مميزة تطبع 
اجملتم��ع ال��ذي يدع��و االس��الم اىل حتقيق��ه. و 
»التعايش« فيه بصفته دين« السماحة« الذي ال 
ضيق فيه وال تعصب، وال غلو وال تطرف، وال 
عنف وال ارهاب، سواء مع الذات او مع اآلخر، 
الذي��ن نقص��د به��م من يعي��ش يف هذا اجملتمع 
م��ن مس��لمني وغره��م، وكذا الذي��ن ينتمون 
للمجتم��ع  خمالف��ة  اخ��رى  جمتمع��ات  اىل 
االس��المي بكونهم اصح��اب حقوق، وهي اليت 
أصبح��ت الي��وم تع��رف حبق��وق االنس��ان، تل��ك 
ال��يت مت��س جوان��ب كث��رة م��ن حي��اة االف��راد 
واجلماع��ات، مدني��ة وسياس��ية واقتصادي��ة 
واجتماعي��ة وثقافي��ة، وتتمح��ور يف مجلته��ا 
ح��ول احلري��ة م��ن حي��ث ان ه��ذه احلري��ة حق 
طبيع��ي وفط��ري ل��كل البش��ر، وم��ن حي��ث إن 
حي��اة ه��ؤالء البش��ر ال ميك��ن ان تتحق��ق ب��دون 

تس��امح، اي ب��دون احل��ق يف االخت��الف. )1(
وميكنن��ا اس��تجالء افض��ل ص��ور التعاي��ش 
االس��المي االنس��اني، يف من��وذج مدين��ة الن��ي، 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، املنورة عر: 
أ/ سكان املدينة، قبائل وعشائر و أديان.

فق��د وج��د الن��ي الكري��م، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، عند دخوله يثرب مزجيًا انسانيًا متنوعًا 
م��ن حي��ث الدي��ن والعقي��دة، وحي��ث االنتم��اء 
القبلي والعش��ائري، ومن حيث منط املعيشة، 
فاملهاج��رون م��ن قري��ش، واالنص��ار م��ع مج��ع 
م��ن الوثني��ني م��ن االوس واخل��زرج، واليه��ود 
ومتنافس��ة،  خمتلف��ة  يهودي��ة  قبائ��ل  م��ن 
بن��و قينق��اع، وبن��و النظ��ر، وبن��و قريظ��ة، ام��ا 
االع��راب فمنه��م يس��اكنون وجي��اورون اه��ل 
يثرب، هذا ناهيك عن املوالي والعبيد وحس��ب 
تعبر اليوم، انه جمتمع فسيفسائي يف بعض 

البل��دان االس��المية يف الوق��ت احلاض��ر.
فالس��ؤال: كي��ف متك��ن الن��ي العظي��م 
م��ن خل��ق روح التعاي��ش والتواف��ق والتآخ��ي 
ب��ني ه��ذا اجملتم��ع ذي االنتم��اءات واالجتاهات 

املختلف��ة؟
الس��كنى  متع��ددو  املدين��ة،  س��كان  ب/ 

واملتاج��ر. واالعم��ار 
ان جمتمع املدينة املنورة »يثرب« تتوزعه 
التجارة والصناعة والزراعة والرعي والصيد 
واالحتط��اب، وكان��وا يس��كنون عل��ى هيئ��ة 
ق��رى او آط��ام او حص��ون حتي��ط به��ا البس��اتني 
واالراض��ي املزروعة، فيدخلون حصونهم بعد 
حل��ول الظ��الم، وحيرس��ون منازهل��م خوفًا من 

الغ��زاة والغارات.
أهال��ي  )احلص��ون(  آط��ام  ع��دد  ويبل��غ 
ول��كل  أطم��ًا،   )59( حوال��ي  املن��ورة  املدين��ة 
رعاي��ة  عل��ى  تق��وم  زعام��ة  منه��م  عش��رة 
ش��ؤونها وضم��ان عيش��ها وأمنه��ا، ومل تندم��ل 
بع��د جراح��ات األوس واخل��زرج ال��يت خلفته��ا 
بينهم احلروب وال سيما حرب »بعاث« وميكن 
وص��ف احلال��ة العام��ة يف املدين��ة عل��ى أنه��ا 
قائم��ة على حتكم النظام العش��ائري وأعراف 
القبائ��ل الس��ائدة، م��ع ش��يوع اجله��ل واألمّي��ة 
ل��دى معظ��م س��كان يث��رب، بينم��ا كان اه��ل 
الكت��اب أه��ل عل��م ودي��ن ولكنه��م ميارس��ون 
الرب��ا واس��تغالل التج��ار، ويعملون عل��ى إثارة 
النزاع��ات ب��ني األوس واخل��زرج ليتمكن��وا م��ن 

ضم��ان س��يادتهم ومصاحله��م وس��المتهم.
ق��اده  وال��ذي  اليثرب��ي  اجملتم��ع  ه��ذا  ان 
كان  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول 
متأرجح��ًا ب��ني الدي��ن االس��المي ودي��ن أه��ل 
الكت��اب م��ن جه��ة، وب��ني الوثني��ة والعش��ائرية 
م��ن جه��ة اخ��رى، اال ان الن��ي العظي��م، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، أل��ف بينه��م ووضع هل��م نظامًا 
)التعاي��ش(  التعاه��د  ع��ر  مجيع��ًا  يش��ملهم 
واملعاهدة )املواطنة(، مت فيها مراعاة القواس��م 

املش��رتكة فيم��ا بينه��م.

* التعايش وفق املنهج النبوي

التعاه��د  بن��ود  بع��ض  اىل  هن��ا  نش��ر 

املن��ورة. املدين��ة  يف  النب��وي  »التعاي��ش« 
1- نصرة الضعيف. 

فاملؤمن��ون ال يرتك��ون مغلوب��ًا او فق��راً 
إال ويعطون��ه باملع��روف، وكم��ا يق��ول اح��د 
احلكم��اء: »الدني��ا تصل��ح بالع��دل وال تصل��ح 
بالظل��م« وكم��ا ق��ال، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: 
»فإمن��ا تنصرون بضعفائك��م«. فاجملتمع الذي 
ال ينص��ر الضعي��ف هو جمتم��ع منحرف، واذا 
اخ��رتق اجملتم��ع َق��َوي علي��ه اع��داؤه، وم��ا م��ن 
أم��ة إال وتري��د ان تك��ون حُمصن��ة فم��ا عليه��ا 
إال ان تس��عى لنص��رة الضعي��ف، والن��ي، علي��ه 
الص��الة والس��الم يب��ني أن أح��د اس��باب النص��ر 

ان تعط��ي الضعف��اء حقه��م.
2 - أال حيال��ف مؤم��ن م��وىل مؤم��ن دون��ه 

)ع��دم اخليانة(.
 ف��إن االس��اليب امللتوي��ة واخل��داع، واظهار 
احل��ُب واخف��اء الع��داء واملك��ر ليس��ت م��ن أس��س 
اجملتم��ع  يف  الس��لمي  والتعاي��ش  التعاه��د 

الس��ليم.
3- املؤمنون مجيعًا على من بغى عليهم.

وق��د طب��ق الرس��ول الكري��م ه��ذه القاعدة 
الع��ّز  اليثرب��ي  اجملتم��ع  أه��دى  و  الذهبي��ة 
واملتع��ة والكرام��ة، والي��وم حي��ث ن��رى فت��ك 
اس��رائيل ب��أرض املس��لمني ودون ان حي��رك 
املس��لمون س��اكنًا دلي��ل عل��ى ع��دم تعاهده��م 

لل��ذود ع��ن اآلخ��ر بوج��ه م��ن بغ��ى عليه��م.
4- أه��ل الذم��ة هل��م األمن واآلمان يف بالد 

االسالم.
فذم��ة اهلل واح��دة جي��ر عليه��م أدناه��م، 
دون  لبع��ض  م��واٍل  بعضه��م  املؤمن��ني  وأن 
وتع��دد  تنوع��ه  فه��ذا اجملتم��ع عل��ى  الن��اس، 
ش��رائحه واطيافه وطوائفه هو جمتمع واحد 
وف��ق قاع��دة التعاه��د« والتعاي��ش« ال��يت ارس��ى 

قواعده��ا الن��ي الكري��م.
5- املؤمن��ون املتق��ون عل��ى أحس��ن ه��دى 

وأق��وم.
أي عندم��ا يعي��ش املؤم��ن م��ع غ��ر املؤم��ن 
يف عالق��ات املواطن��ة فل��ه ماله وعلي��ه ما عليه، 
ومن هنا نس��توحي جواز اقامة عالقات العمل 

مع غر املس��لمني.

  اذا اخرتق املجتمع َقَوي عليه اعداؤه، وما من أمة تريد ان تكون 
ُمصنة فما عليها إال ان تسعى لنصرة الضعيف، والنبي، عليه الصالة 

والسالم يبني أن أحد اسباب النصر ان تعطي الضعفاء حقهم  



 قضية الشهر 

6- ال حي��ل ملق��ر الوثيق��ة »املعاه��دة« إي��واء 
حم��دث ونص��ره.

ف��ال حي��ل ملؤم��ن آم��ن ب��اهلل والي��وم اآلخ��ر 
ان ينصر حمدثًا ومتعديًا او يؤويه وإال مشله 
غضب الرب يوم القيامة ووجوب امتناعه عن 
ذل��ك الفع��ل مل��ا ل��ه م��ن دور يف اي��ذاء االنس��ان 

اآلخر.
اهلل  اىل  والتن��ازع  االخت��الف  م��رد   -7

ورس��وله.
إن التش��ريعات االرضي��ة ق��د تك��ون ه��ي 
التش��ريع  أم��ا  واالزم��ات،  املش��اكل  مبع��ث 
الس��ماوي مل��ا ل��ه م��ن توخ��ي س��عادة البش��رية 
النزاع��ات لقول��ه  دون متيي��ز فيمكن��ه ف��ض 
وُه إىَِل اهللَِّ  ٍء َفــُردُّ تع��اىل: }َفــإِْن َتنَاَزْعُتــْم يِف يَشْ

ُســوِل{ ) س��ورة النس��اء/59(  َوالرَّ
8- ال يأثم امرؤ حبليفه.

 فاحللي��ف لي��س س��ببًا لعق��اب أح��د، فأن��ا 
عندم��ا أحال��ف جه��ة م��ا وحت��ت ضوء الش��مس 

وجه��اراً ونه��اراً، فان��ا ال أحس��اب عل��ى ذل��ك.
9- نصرة املظلوم ال الظامل.

وأن  للظ��امل،  ال  للمظل��وم  النص��ر  وإن   
اجل��ار كالنف��س غ��ر مض��ار وآث��م، واجل��ار 

يعامل املؤمن نفسه، ألنه ألصق الناس به، إال 
ان يكون معتديًا او آمثًا، وانه ما كان بني أهل 
ه��ذه الصحيف��ة م��ن ح��دث أو اش��تجار خي��اف 

فس��اده، ف��إن م��رده اىل اهلل واىل رس��وله.
10- دفع املعتدي عن املدينة.

 فالنص��ر عل��ى م��ن دهم يث��رب، وبالتعبر 
املعاص��ر »اتفاقي��ة دفاع مش��رتك« الن االنس��ان 
هو االنسان يف كل زمان ومكان، وكذلك اذا 
دع��وا اىل صل��ح فهم يصاحلون��ه، وبذلك يزرع 
الني الكريم يف اجملتمع روح املنعة والتكاتف 

والتحابب ب��ني كافة أطيافه.
11- الظامل يعاقب.

فاآلث��م واخل��ارق لبن��ود الوثيق��ة ال ميكن 
التس��اهل مع��ه، ب��ل يعاق��ب الن��ه اعت��دى عل��ى 
قانون التعاهد والتعايش واملعاهدة واملواطنة.
12 س��اكن املدين��ة آم��ن فيه��ا وآم��ن عن��د 

الرج��وع اليه��ا.
قع��د  وم��ن  آم��ن،  فه��و  منه��ا  خ��رج  م��ن 
فيه��ا فه��و آم��ن ايض��ًا، وان خ��رج منه��ا ورج��ع 
فل��ه ح��ق ذل��ك وه��و آم��ن، وبه��ذا أرس��ى الن��ي 
والس��فر  والتعاي��ش  العي��ش  حري��ة  الكري��م 
والعم��ل والع��ودة للمواطن مادام ملتزمًا حبق 

التعاي��ش، لي��س معناه��ا التن��ازل ع��ن املب��ادئ 
به��دف اس��تمالة جه��ة م��ن اجله��ات، ف��ان ه��ذا 

مرف��وض ويع��د م��ن املواطن��ة املنه��ي عنه��ا.
كم��ا يتمث��ل االس��تماع لآلخ��ر واحل��وار 
مع��ه واالع��رتاف حبقوق��ه والعم��ل مع��ه م��ن 
أه��م العوام��ل اليت تؤدي اىل بناء النظام املكّون 
لل��دول ال��يت تتع��دد فيه��ا االطي��اف، كذل��ك 
ملمارس��ة  االس��تعداد  التعاي��ش،  يتمظه��ر 
املض��ادة  اآلراء  وقب��ول  اآلخ��ر  م��ع  التس��امح 
بش��رط التجن��ب الص��ارم ألن يتده��ور ذل��ك 
التس��امح اىل عالق��ات مهين��ة ب��ني متس��امح 
يعتق��د ان��ه األعل��ى واألفض��ل، وآخ��ر تف��رض 
علي��ه املكان��ة االدن��ى وُيع��د الس��بيل لتحقي��ق 
ذل��ك ه��و انته��اج لغ��ة احل��وار املوضوع��ي يف 
نق��اط اخل��الف الفك��ري والعقائ��دي والعم��ل 
ولي��س لغ��ة العن��ف والف��رض واالك��راه. )3(

------------------
ــالم،  ــش يف االس ــراوي، التعاي ــاس اجل 1/ د. عب

منشــورات االيسيســكو/1996
ــرة  ــه الس ــن فق ــلمي م ــش الس ــوم التعاي 2/ مفه

ــي/ 2006 ــب النابل ــد رات ــة/ د. حمم النبوي
3/ جملة النبأ/ نبيل اجلابري/2005

  اليوم حيث نرى فتك اسرائيل بأرض املسلمني ودون ان يحرك 
املسلمون ساكنًا دليل على عدم تعاهدهم للذود عن اآلخر بوجه من 

بغى عليهم  
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* عـــيل جـــواد 
ــع  ــون م ــا االمركي ــل فيه ــي يتعام ــرة االوىل الت ــت امل ــذه ليس ه
العــراق بشــكل غامــض ومريــب، يكشــف عــن التعــايل والغطرســة، 

خــالل مــا ُيعــرف بـــ »احلــرب عــى  االرهــاب«. 
ــن  ــم ل ــني أهن ــح للعراقي ــكل واض ــدوا بش ــبق وأن أك ــد س فق
يركــوا أحــدًا يف خططهــم وبراجمهــم العمليــة فيــا يتعلــق بالعــراق، 
بــل حتــى يف مرحلــة التنفيــذ التــي ربــا تتقاطــع مــع مصالــح وحيــاة 
ــر  ــط والتحض ــرة االوىل يف التخطي ــت امل ــهم.. كان ــني انفس العراقي
لالطاحــة بنظــام صــدام، فقبــل انــدالع احلــرب، كان جيــري احلديــث 
عــن كل يشء يف صفــوف االحــزاب السياســية املعارضــة التــي كانــت 
ــة  ــو طريق ــد، وه ــر واح ــن أم ــر، إال م ــى املهاج ــة ع ــا موزع يومه

ســقوط صــدام، ثــم البديــل عنــه.
ــد  ــني بع ــد لالمركي ــدو جدي ــر ع ــا ظه ــة، عندم ــرة الثاني ويف امل
ــو مصعــب الزرقــاوي« الــذي حتــول بــني  صــدام، وهــو املدعــو »اب
ليلــة وضحاهــا اىل زعيــم تنظيــم القاعــدة يف العــراق، ومنــذ ظهــوره 
وانتشــار ظاهرتــه يف االوســاط االجتاعيــة، الســيا يف املناطــق غــر 
ــؤولون  ــر املس ــدام، أظه ــقوط ص ــد س ــا بع ــى مصره ــة ع املطمئن
العراقيــون اجلــدد، ويف أول ظهــور هلــم، ويف بدايــات تشــيكل 
الدولــة اجلديــدة، عجزهــم الكبــر عــى مواجهــة هــذا اخلطــر الــذي 
أوقــع بالعراقيــني فتــكًا وقتــاًل مريعــًا، ومل تتمكــن مــن ايصــال ســهم 
واحــد، ولــو باخلطــأ صــوب هــذا الشــخص الــذي هّولــه االعــالم 

الغــريب والعــريب عــى حــد ســواء. 
ــرة يف  ــدة ومث ــا جدي ــدو واجهته ــي تب ــدة الت ــرب اجلدي ــا احل أم
آن باســم »الدولــة االســالمية يف العــراق والشــام«، فــان االمركيــني 
يعيــدون نفــس الســيناريو دون الشــعور بــأي احــراج.. فهــم يقولــون 
اهنــم عازمــون عــى »احلــرب ضــد داعــش«، فقدمــوا الدعــم 
العســكري للدولــة العراقيــة، مــن خــالل القصــف اجلــوي لطائراهتــا 
ــذا  ــارص ه ــع عن ــع لتجم ــف مواق ــت تقص ــا برح ــي م ــورة الت املتط
التنظيــم، ثــم بــدأ الــكالم عــن احلــرب الربيــة، مــع مطالبــات هبــذا 
ــه  ــا بان ــس اوبام ــن الرئي ــي م ــاء النف ــكري، فج ــتحقاق العس االس
ــراق«، ويف  ــة يف الع ــرب بري ــي يف ح ــش االمرك ــارك اجلي ــن »يش ل
ظــل تأكيــدات ومطالبــات هبــذا اخلصــوص مــن قبــل رئيــس هيئــة 
ــم  ــع ويف مقدمته ــور اجلمي ــي، تص ــن ديمب ــرال مارت االركان اجلن
املكــون الســني يف العــراق، بــان املوقــف االمركــي )الرئــايس( ربــا 
يتغــر، بيــد أن التوضيــح جــاء رسيعــًا مــن هــذا اجلنــرال بــأن احلــرب 
ــا  ــود امــركان.. إن ــل جن ــة ليــس بالــرورة ان تكــون مــن قب الربي
مــن قــوات مشــركة مــن اجليــش العراقــي والبيشــمركة واملعارضــة 
الســورية، فهــؤالء - حســب ســيناريو واشــنطن- هــم مــن ســيقوم 

ــوريا.  ــراق وس ــش« يف الع ــة »داع ــدور مقاتل ب
ــي  ــرال االمرك ــة للجن ــرة واملتضارب ــات االخ ــل الترصحي ولع
ــن  ــداد م ــار بغ ــة مط ــي يف محاي ــل االمرك ــول الفض ــرة، ح االخ
محــالت »داعــش« تعــزز االعتقــاد لــدى الكثريــن بــأن هنالــك دفــع 
ــنّي، يف  ــون الس ــني املك ــة ب ــدم الثق ــالف وع ــق اخل ــد تعمي ــو مزي نح
ــق  ــا خيل ــة، مم ــة العراقي ــني الدول ــيايس، وب ــائري والس ــقيه العش ش
ــن  ــدالً م ــي، ب ــحن الطائف ــاء والش ــن الدم ــد م ــة املزي ــًا باراق توقع
ان يكــون هنالــك تقــارب وتفاهــم بشــكل عــام بــني املكونــني 
االســاس؛ الشــيعة والســنة، وهــو مــا يرجــوه العقــالء واملخلصــني 

ــي.  ــعب العراق ــاء الش ــن ابن م
ــرى  ــنية االخ ــات الس ــيون واجلاع ــف السياس ــى اآلن مل خي فحت
مشــاعر الغضــب واالنزعــاج مــن أداء احلكومــة العراقيــة يف التصّدي 
للخطــر اجلديــد املتمثــل بـــ »داعــش«، وذلــك بعــد اهلزائــم املنكــرة 
ــرى،  ــق اخ ــل ويف مناط ــي يف املوص ــش العراق ــا اجلي ــي هب ــي ُمن الت
ــكرية  ــكيالت العس ــى التش ــة ع ــاد احلكوم ــت، اعت ــس الوق ويف نف
ــدة،  املليشــياوية التــي نجدهــا موفقــة يف الســيطرة عــى مناطــق عدي
بــل ودحــر عنــارص »داعــش« مــن عديــد املــدن واملناطــق يف العــراق. 
ــي  ــع العراق ــع الوض ــل م ــة يف التعام ــة االمركي ــذه السياس ه
تنســجم اىل حــٍد كبــر مــع الطموحــات التــي حتملهــا بعــض اجلهــات 
ــة يف  ــن الرغب ــوع م ــود ن ــح وج ــن الواض ــنّي، إذ م ــون الس يف املك
اســتعادة مــا خــروه مــن االمتيــازات السياســية التــي كانــت 
لدهيــم يف الســنوات املاضيــة، وذلــك بفضــل التحــركات العســكرية 

ــة.  االمركي
فهــذا احــد شــيوخ عشــائر اجلبــور مــن صــالح الديــن يقــول: ان 
»القــوات االجنبيــة هــي الوحيــدة القــادرة عــى حتريــر املحافظــة مــن 
ســيطرة اجلاعــات املتطرفــة واهنــا الوحيــدة التــي تســتطيع ان تدفــع 

نحــو االســتقرار«. 
ويقــول قيــادي يف الصحــوات الســابقة ان »الصحــوات الســابقة 
ــة  ــوات االمريكي ــل الق ــن قب ــا م ــرط هل ــم املف ــبب الدع ــت بس نجح
لكــن الســلطات العراقيــة تســببت يف اهنيارهــا بســبب ضعــف الدعــم 

واالمبــاالة«.
ــي،  ــض الطائف ــداء والبغ ــحونة بالع ــاعر مش ــذا مش ــل هك يف ظ
ومــع وجــود اخفــاق وعجــز كبــر ومريــب يف املؤسســة العســكرية 
العراقيــة، فــان آفــاق املرحلــة الراهنــة التــي يفــرض ان حتمــل انبــاء 
ــر  ــر بخ ــن تب ــش« ل ــد »داع ــعة ض ــة الواس ــرب الدولي ــن احل ع
للعراقيــني - عــى االقــل-، نعــم؛ ربــا حتقــق مصالــح عديــد الــدول 
املشــاركة، ويف مقدمتهــا امــركا وبريطانيــا، إال ان العراقيــني ســيبقون 
يدفعــون ثمــن التفــكك والتمــزق والفشــل الكبــر يف التفاهــم 

ــد. ــد الواح ــاء البل ــني ابن ــارب ب والتق

ماذا يخبئ االميركيون في 
حربهم الثالثة في العراق؟
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معركة الوجود وضرورة اإلعداد الشامل 

ق��د خت��وض مجاع��ة م��ا او دول��ة م��ا حرب��ًا 
دفاعي��ة ض��د دول��ة اخ��رى او مجاع��ة اخ��رى، 
تري��د االس��تيالء عل��ى أراضيه��ا، او قد ختوض 
تل��ك احل��رب؛ دفاع��ًا ع��ن ثرواتها ومكتس��باتها، 
او قد ختوضها؛ لتحقيق استقالهلا واسرتجاع 
حقوقه��ا املس��لوبة. وهن��اك ح��روب ت��دور ب��ني 
ابن��اء البل��د الواح��د تبغ��ي فيه��ا مجاع��ة عل��ى 
او عرقي��ة؛ تبتغ��ي  اخ��رى ألس��باب طائفي��ة 
منه��ا اجلماع��ة املعتدي��ة انهاء وج��ود اجلماعة 

االخ��رى يف ذل��ك البلد. وعادة ما تنحصر هذه 
احل��روب ضم��ن ح��دود البل��د وال تتعداها، فاذا 
م��ا ختّل��ت الطائف��ة املعت��دى عليه��ا ع��ن بالدها 
وارضه��ا، توقف��ت احل��رب وانته��ت، ومثال��ه: 
القم��ع واحل��روب ال��يت فرض��ت عل��ى الش��يعة 
م��ن قب��ل ح��كام اجل��ور لواليته��م ألئم��ة احل��ق 
م��ن آل بي��ت الن��ي املصطف��ى، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه. لك��ن الغري��ب والعجي��ب يف االم��ر ظه��ور 
ن��وع جدي��د م��ن احل��روب.. انه��ا ح��رب إب��ادة 
ش��املة، واس��تئصال م��ن اجل��ذور، أال وه��ي 
احل��رب ال��يت فرضته��ا فئ��ة ضال��ة ُمضّلة على 
شيعة آل البيت, عليهم السالم، ال ألجل ارض 
وال ث��روة، وال تتوق��ف س��احتها يف بل��د مع��ني، 
و ال تنته��ي بتغ��ر الش��يعة لوالئه��م وال حت��ى 
ملعتقدهم؛ فمعتقد هذه الفئة الضالة يقضي 
الوج��وب  حن��و  عل��ى  مجيع��ًا  الش��يعة  بقت��ل 
الش��رعي، بادعائه��م أن اهلل - تع��اىل- أمره��م 
عل��ى  م��ن  وحموه��م  الش��يعة  باس��تئصال 

االرض وج��وداً ومعتق��داً، وال يش��فع لن��ا أي 
شيء.. الن ال توبة لنا..! اذ اننا قد كفرنا بعد 
اس��المنا -حس��ب زعمه��م- وعلي��ه، فمالن��ا وم��ا 
منلك حالل على هذه الفئة الباغية، ونساؤنا 
ُتس��بى ج��واري، واطفالن��ا ُتس��رتق، ورجالن��ا 

ُتذب��ح وُتنح��ر. 

* معركة الوجود
حق��ًا ان��ه ملنطق غريب جتاوز كل اش��كال 
الظل��م اجل��ور والقت��ل الس��ابقة؛ حت��ى اصب��ح 
قت��ل الش��يعة عنده��م تس��لية، والتمثي��ل به��م 
قرب��ة! أال ت��رى كيف انه��م جعلوا من رؤوس 
ق��دم  ك��رة   - حنروه��م  -الذي��ن  الش��يعة 
يلعب��ون به��ا!! وهك��ذا مل تع��د معركة الش��يعة 
الي��وم معرك��ة دف��اع ع��ن وط��ن او ث��روة او 
عقي��دة او ع��رض فحس��ب، ب��ل ه��ي معرك��ة 
وج��ود؛ فه��ؤالء ل��ن يقبل��وا اال مبح��و الش��يعة 
واىل االب��د! وه��ذا لي��س بأمانيه��م، فس��ّنة اهلل 

* الشيخ فارس اجلبوري
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يف االرض قد اقتضت ان يكون النصر 
النهائ��ي لدول��ة الع��دل االهل��ي عل��ى 

ي��د ش��يعة آل املصطف��ى حمم��د، 
بقي��ادة  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى 
إمامن��ا صاح��ب العص��ر والزمان - 

ارواحن��ا ل��ه الف��داء-.

* االستعداد الدائم
خن��وض  وحن��ن  وهك��ذا 
لزام��ًا  ص��ار  الوج��ود،  معرك��ة 
علينا االس��تعداد الدائم، والوقوف 
عل��ى أهبة االس��تعداد، وعلى مدار 
عقيدتن��ا،  ع��ن  للدف��اع  الس��اعة؛ 

وال��يت منث��ل حن��ن ارضي��ة وجوده��ا. 
وحساس��يتها  املعرك��ة  فخط��ورة 

تل��ك  و  يتناس��ب  اس��تعدادا  من��ا  تتطل��ب 
اخلطورة البالغة. فهذا االس��تعداد جيب ان ال 
يقتص��ر عل��ى اجلان��ب العس��كري فحس��ب، ب��ل 
جيب ان يكون اس��تعداداً ش��اماّل، وعلى كافة 
العقائ��دي  االصع��دة، وخباص��ة يف اجلان��ب 
وك��ذا  والنفس��ي.  والفك��ري  والثق��ايف 
و  والعلم��ي  واالداري  السياس��ي  االس��تعداد 
االعالم��ي واالقتصادي والزراعي والصناعي، 

ب��ل وحت��ى االجتماع��ي. ق��ال تع��اىل:
وا هَلُــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن   }َوَأِعــدُّ
ــِه َعــُدوَّ  ــوَن بِ ــِل ُتْرِهُب ــاِط اخْلَْي ٍة َوِمــْن ِرَب ــوَّ ُق
ال  ُدوهِنِــْم  ِمــْن  َوآَخِريــَن  ُكــْم  َوَعُدوَّ اهللَِّ 
ــْن  ــوا ِم ــا ُتنِفُق ــْم َوَم ــْم اهللَُّ َيْعَلُمُه َتْعَلُموهَنُ
ــْم ال  ــْم َوَأْنُت ــَوفَّ إَِلْيُك ــبِيِل اهللَِّ ُي ٍء يِف َس يَشْ

)60 االنف��ال،  )س��ورة  ُتْظَلُمــوَن{. 

* االستعداد العقائدي والثقايف والنفيس 
االق��وى  واحمل��رك  االك��ر  الداف��ع  ان 
لإلنسان للقيام بأعمال كبرة تتطلب جهداً 
والص��ر  والتضحي��ة  مث��ل اجله��اد  عظيم��ًا، 
نفس��ه.  االنس��ان  عقي��دة  ه��ي  واملصاب��رة، 
بض��رورة  يعتق��دون  االرض  اه��ل  فأغل��ب 
الدف��اع ع��ن االوط��ان واالع��راض واالم��وال؛ 
وهل��ذا ن��رى ان معظ��م اه��ل االرض ين��رون 
حلم��ل الس��الح والدف��اع ع��ن ت��راب اوطانه��م، 
واعراضه��م وامواهل��م؛ وهل��ذا ن��رى ان ال��دول 
ترب��ي أبناءه��ا عل��ى حب وطنه��م، وتزرع فيهم 
عقي��دة وثقاف��ة الدف��اع عن��ه. وه��ذه الرتبي��ة 
العقائدي��ة تظه��ر كس��لوك ثق��ايف لإلنس��ان، 
ف��رتاه حيم��ل الس��الح ليداف��ع ع��ن بل��ده، ب��ل 
النج��اة  نس��بة  تك��ون  مبه��ام  يق��وم  واحيان��ا 

فيه��ا حم��دودة ج��دا. أم��ا حن��ن املس��لمني فإنن��ا 
خنتل��ف كث��راً عن غرنا من ش��عوب االرض 
الدف��اع ع��ن  انن��ا اضاف��ة اىل عقيدتن��ا يف  يف 
اوطاننا، فان ديننا االسالمي جعل من اجلهاد 
يف س��بيل اهلل أح��د فروع��ه. وهو واجب ش��رعي 
ل��دى مجي��ع املس��لمني. ومتيزن��ا حن��ن الش��يعة 
ع��ن غرن��ا بانن��ا حنم��ل أمس��ى و أعظ��م و أنبل 
راي��ة للجه��اد والتضحي��ة والف��داء، أال وه��ي 
تل��ك الراي��ة ال��يت رفعه��ا إمامن��ا أب��و عب��د اهلل 
احلس��ني، علي��ه الس��الم، يف كرب��الء. وم��ن 
ذل��ك الي��وم واىل االب��د، س��يبقى صوتن��ا ي��دوي 

ه��ادراً: »هيه��ات من��ا الذلة«.
ومم��ا يس��اعد عل��ى تب��ي ه��ذه العقي��دة، 
يف  والعق��اب  بالث��واب  و  باملع��اد،  اعتقادن��ا 
اآلخ��رة، وان الدني��ا اىل زوال؛ وم��ا نعتق��د ب��ه 
م��ن االج��ر العظي��م ال��ذي ينال��ه الش��هيد. ومن 
هن��ا ف��إن التكري��س لعقي��دة اجله��اد الت��ى ج��اء 
به��ا االس��الم وجس��دتها عاش��وراء ه��ي الرك��ن 
االس��اس يف ه��ذه املعرك��ة؛ ل��ذا ص��ار لزام��ا 
علين��ا ان نك��رس ونغ��رس عقي��دة عاش��وراء 
يف نف��وس الن��اس، وخباص��ة الناش��ئ اجلدي��د، 
ولن��دق ناق��وس اخلط��ر م��ن ان عقيدتن��ا اليوم 
خبط��ر؛ مل��ا يتعرض ل��ه ابناؤنا من س��يل ثقايف 
ج��ارف يق��وض اركان ه��ذه العقي��دة. وتق��ع 
مس��ؤولية ذل��ك عل��ى عات��ق احلكوم��ة بش��كل 
العلمي��ة؛  احل��وزة  ذل��ك  وتردفه��ا يف  اس��اس 
وذل��ك بتكري��س ه��ذه العقي��دة يف مناهجن��ا 
اع��داء  متجي��د  ع��ن  ولنتوق��ف  التعليمي��ة. 
الذي��ن  ألولئ��ك  ابنائن��ا،  كت��ب  يف  العقي��دة 
زرع��وا يف االم��ة ه��ذا الفك��ر املنح��رف، ال��ذي 

يعتق��د بوج��وب ذحبن��ا! 

 
* االستعداد السيايس واالداري

ان  أح��د  عل��ى  خيف��ى  ال 
الساس��ة ه��م م��ن ميس��ك بزم��ام 
االم��ور التش��ريعية والتنفيذي��ة، 
وم��ا يتبعه��ا م��ن االداري��ة. وهات��ان 
الس��لطتان تس��يطران عل��ى كل 
والعب��اد.  الب��الد  ام��ور  م��ن  ش��يء 
الوج��ود  إع��داد ملعرك��ة  أي  وإن 
ويف كل اجمل��االت، فان��ه الب��د وان 
مير عرهم؛ وهلذا تتوقف نتيجة 
م��دى  عل��ى  وحس��مها  املعرك��ة 
واس��تعدادهم  الساس��ة،  كف��اءة 
املعرك��ة. وال خيف��ى  ه��ذه  إلدارة 
عل��ى اح��د أن جترب��ة الس��نوات املاضي��ة 
املنظوم��ة  يف  خط��ر  خل��ل  ع��ن  كش��فت 
السياس��ية. ولع��ل اه��م اس��باب تق��دم الزم��ر 
الباغية هي املنظومة السياسية اليت مل تقدم 
س��وى ه��در امل��ال الع��ام وس��رقة ق��وت الفق��راء، 
هل��ذا  ح��ل  أي  لوض��ع  س��اكنًا  حت��رك  ومل 
الواق��ع، غ��ر أبه��ة ملصرن��ا ومعرك��ة الوج��ود 
ال��يت خنوضه��ا؛ وبعد ان عجزت هذه املؤسس��ة 
ع��ن ص��د زحف الزمر الباغية، او باألحرى مل 
تهت��م لصده��م؛ اعتم��د الن��اس عل��ى امكاناتهم 
العظ��ام؛  مراجعن��ا  م��ن  بتوجي��ه  احمل��دودة 
حلماي��ة انفس��هم والدف��اع ع��ن بالده��م وم��ن 
هن��ا ص��ار من امله��م اعادة هيكلة هذه املؤسس��ة 
بالش��كل ال��ذي تكون فيه يف مس��توى معركة 
وادارته��ا. ال  الوج��ود وحتدياته��ا وجس��امتها 
ان تك��ون مؤسس��ة الدارة س��رقة وه��در ق��وت 
الش��عب ب��ل وه��در حيات��ه ووج��وده إال م��ا رحم 

رب��ي منه��ا. 

* االستعداد العسكري
والثق��ايف،  العقائ��دي  االس��تعداد  وبع��د 
والسياس��ي واالداري، تأت��ي اهمي��ة االس��تعداد 
العس��كري. فق��د كش��فت لن��ا املعرك��ة ال��يت 
م��ن  العظم��ى  الغالبي��ة  ان  الي��وم  خنوضه��ا 
اجلي��ش كان��ت اش��به م��ا يك��ون اىل ش��ركة 
وهمي��ة لس��رقة امل��ال الع��ام، ومل يك��ن هن��اك 
و  الذهبي��ة«  »الفرق��ة  م��ن  إال  بامل��رة  جي��ش 
»جه��از مكافح��ة االره��اب« و »ق��وات النخب��ة«، 
وم��ا  غ��ر،  ال  وطياري��ن  طائ��رات  وبضع��ة 
تبق��ى ه��و يف غالبيت��ه العظم��ى هي��كل ش��كلي 
تت��م م��ن خالل��ه الس��رقة الك��رى. فمصطل��ح 
امس��اء  يع��ي  وال��ذي  الفضائي��ني«  »اجلن��ود 

  وهكذا ونحن 
نخوض معركة الوجود؛ 

صار لزاما علينا االستعداد 
الدائم، والوقوف على اهبة 

االستعداد، وعلى مدار 
الساعة؛ للدفاع عـــن 

عقيدتنا  
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جلي��ش مس��جل عل��ى ال��ورق فق��ط ال 
وج��ود ل��ه، ب��ات ام��راً مألوف��ًا، ُتس��رق 

بعن��وان  الش��عب  ام��وال  بامس��ه 
روات��ب اجُلن��د، وصفق��ات تس��ليح 
وهمي��ة، وضب��اط ال يعل��م م��ا ه��و 
يق��ودون  الدراس��ي  حتصيله��م 
عس��كرية  ومناص��ب  اجلي��ش، 
بال�������دوالر..!  تشت�������رى  رفيع��ة 
وجن��ود يس��تلمون س��الحًا ال تعل��م 
م��ن  قلي��ل  ع��دد  م��ع  صالحيت��ه 
غالبيته��م  وجن��ود  االطالق��ات. 
العظم��ى دخل��وا اجليش يف مقابل 

دفعه��م للم��ال ليجن��وا بعده��ا امل��ال 
كروات��ب، ع��الوة عل��ى ان��ه اجلي��ش 

الوحي��د ال��ذي ال يت��درب. فهل ميكن ان 
نسميه جيشا؟! والصحيح ان نقول ان جيشنا 
عب��ارة ع��ن فرق��ة تس��مى بالذهبي��ة، وجه��از 
ملكافح��ة االره��اب، وق��وات النخب��ة اخلاص��ة، 
وبض��ع طائ��رات وبضع��ة وطياري��ن. وهك��ذا 
ف��ال من��اص لن��ا م��ن التح��رك الس��ريع لبن��اء 
جيش مهي حقيقي، عقيدًة وادارة وتس��ليحًا 

وتدريب��ًا. 

* االستعداد االعالمي
اصب��ح لالع��الم دوره الفاع��ل واخلط��ر 
يف كل جم��االت احلي��اة، وخباص��ة يف حق��ل 
غ��رس العقي��دة والفك��ر والثقاف��ة، ويف جم��ال 
احل��روب ع��ر رفع ال��روح املعنوية للجيوش و 
بث االشاعات و خفض معنويات جيش العدو. 
او تبي رؤية معينة او معاداتها او اثارة الفن 
او امخاده��ا. ولق��د أظه��رت الس��نوات االخ��رة 
اعالمن��ا  أداء  يف  ج��داً  خط��رة  ركاك��ة 
الكث��ر  ولع��ل  املع��ادي.  االع��الم  مقاب��ل  يف 
يتفق��ون عل��ى أن أح��د أه��م اس��باب س��قوط 
متمث��ال  االع��الم،  كان  وتكري��ت  املوص��ل 
بع��دد م��ن قن��وات الفتن��ة، ال��ذي أش��اع حال��ة 
االنكس��ار والفوض��ى؛ بش��نه احل��رب النفس��ية 
املؤسس��ة  ترتق��ي  ان  فينبغ��ي  اجلن��ود.  عل��ى 
االعالمي��ة بقدراته��ا اىل مس��توى معرك��ة 
الوج��ود ، فكري��ًا و اداري��ًا وتقني��ًا؛ لتك��ون اح��د 

اه��م اس��لحتنا يف ه��ذه املعرك��ة.

* االستعداد االقتصادي 
والزراعي والصناعي

تس��بب  م��ا  ع��ادة  واملع��ارك  احل��روب  ان 
كان.  بل��د  ألي  االقتصادي��ة  االنهي��ارات 

واذا م��ا اراد أي بل��د املواصل��ة واالس��تمرار 
يف دفاع��ه؛ الب��د ان يك��ون القتص��اده مقوم��ات 

االس��تمرار واملقاوم��ة. 
انت��اج وتصدي��ر  بل��د يعي��ش عل��ى  ف��أي 
النف��ط كالع��راق، ومبوازن��ة تص��ل اىل مائ��ة 
ومخس��ني ملي��ار دوالر، يواج��ه - وال ش��ك- 
حتدي��ًا بال��غ اخلط��ورة، ويعان��ي م��ن نقط��ة 
ضع��ف قاتل��ة، فه��ل تص��ور الساس��ة ان انت��اج 
النف��ط ميك��ن ان ينخف��ض او يتوق��ف يف أي 
حلظ��ة، خاص��ة وحن��ن نعي��ش يف منطقة هي 
االكث��ر س��خونة يف الع��امل؟ ف��أي توت��ر ق��د 
حي��دث او ح��رب ق��د تنش��ب؛ فان��ه وال حمال��ة 

س��يتوقف ه��ذا االنت��اج او ينخف��ض. 
توف��ر  ميك��ن  كي��ف  نتص��ور  ان  ولن��ا 
مائ��ة ومخس��ني ملي��ار دوالر لتس��ير الب��الد؟! 
والغري��ب يف االم��ر ان الزراع��ة ال��يت كان��ت 
منتعش��ة يف الع��راق، وك��ذا بع��ض الصناع��ات 
الس��وق احمللي��ة  توف��ر حاج��ة  ال��يت  احمللي��ة 

انه��ارت مجيعه��ا. 
ف��ال نعل��م حقيق��ة االس��باب ال��يت حول��ت 
الزراعي��ة  للمحاصي��ل  مص��در  م��ن  الع��راق 
اىل مس��تورد ل��كل ش��يء.. فأي��ن الساس��ة م��ن 
أرض  و  النهري��ن  بل��د  يف  الزراع��ة  موض��وع 
وه��ل  مزارع��ون؟  ابنائ��ه  وغالبي��ة  الس��واد، 
فكرن��ا م��اذا ميك��ن ان حي��دث ل��و ُقط��ع طري��ق 
االم��داد لس��بب او آلخ��ر؟! وكيف لن��ا ان نوفر 
طع��ام الن��اس؟! فمس��توى االم��ن الغذائ��ي يف 
بلدن��ا مع��دوم متام��ًا، وال يتناس��ب م��ع االع��داد 
ملعرك��ة املص��ر. فح��ري بن��ا االس��تفادة م��ن 
يف  الن��اس  وخ��رة  الس��واد،  وارض  النهري��ن 

تأم��ني أمنن��ا الغذائ��ي قب��ل ف��وات االوان.

كم��ا ان الصناع��ة انه��ارت متام��ًا 
إال م��ن بع��ض مطاح��ن احلب��وب. 
بع�������ض  تتوق��ف  ان  يعق��ل  وال 
الصناع��ات املهم��ة يف الب��الد، مثل: 
الكيمياوي��ة،  االمس��دة  صناع��ة 
وه��ي االس��اس يف االم��ن الغذائ��ي، 
وك��������ذلك مصان�������ع احل�������ديد 
م��ن  الكث��ر  وغره��ا  والصل��ب 
الصناع��ات، وخباص��ة ان موظف��ي 
ه��ذه الصناع��ة يتقاضون رواتبهم 
م��ن دون عم��ل! فمن املهم ان نهتم 
يف اع��ادة حتري��ك عجلة الصناعة 
الزراعي��ة  واملش��اريع  واالنت��اج، 
ايق��اف  و  وتطويره��ا،  واحليواني��ة 
امل��رر.  غ��ر  االس��تهالكي  الوض��ع 
وعل��ى اجلان��ب اآلخ��ر فإنن��ا الي��وم حباجة اىل 
اع��ادة بع��ض املصان��ع العس��كرية للعم��ل، ف��ال 
يعق��ل ان نبق��ى حتت رمحة الدول لكي متدنا 

بالرص��اص - مث��اًل-.

* االستعداد العلمي
ان االس��تعداد وب��كل جوانب��ه حباج��ة اىل 
مس��توى علم��ي رفي��ع. ان مؤسس��تنا العلمي��ة 
تعان��ي م��ن حلق��ة مفق��ودة يف سلس��لتها وه��و 
غي��اب التخطي��ط اجليد لدمج العلم النظري 
بالعمل��ي؛ وهل��ذا ال ن��رى الثم��رة املطلوب��ة م��ن 
املؤسس��ة العلمي��ة، ع��الوة عل��ى حاجته��ا اىل 
اع��ادة النظ��ر يف املعلومة النظرية املقدمة اىل 
الطال��ب. وه��ل انه��ا موافق��ة للتط��ور احلاص��ل 
أم ال؟ ان امللف��ت للنظ��ر ان مئ��ات الطلب��ة ان 
مل نق��ل اآلالف يف كل ختص��ص يتخرج��ون 
س��نويًا ولك��ن ال ن��رى أث��راً ملموس��ًا على ارض 
الواق��ع هلذا العدد الكبر من املتخرجني.. وقد 
يك��ون تأس��يس مراك��ز دراس��ات وخمت��رات 
ختصصي��ة غاي��ة يف االهمي��ة كخط��وة عل��ى 
مصان��ع  فت��ح  ان  كم��ا  الصحي��ح.  الطري��ق 
ومعام��ل وخمت��رات تعليمي��ة ومنتج��ة يف 
نف��س الوق��ت كج��زء م��ن اجلامع��ات كم��ا 
ه��و احل��ال يف املستش��فيات التعليمي��ة املعم��ول 
به��ا اآلن، س��يكون ل��ه دوره العظي��م يف الرق��ي 
الصناع��ي  والتطوي��ر  العلم��ي  باملس��توى 
والزراع��ي واالقتص��ادي. وهك��ذا ف��ان التح��دي 
الذي نعيش��ه اليوم مصري، ويتعلق بوجودنا 
أجيالن��ا،  ومس��تقبل  مبس��تقبلنا  وعقيدتن��ا، 
وبدينن��ا ودنيان��ا، وال ميك��ن ب��أي ح��ال م��ن 
االح��وال التهاون يف اس��تعدادنا هل��ذه املواجهة.

  تقع مسؤولية 
ما يتعرض له ابناؤنا من سيل 

ثقايف جارف يهدد هذه 
العقيدة. على عاتق احلكومة 
بشكل اساس وتردفها يف 
ذلك احلوزة العلمية؛ وذلك 
بتكريس هذه العقيدة يف 

مناهجنا التعليمية  
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* مرتىض حممد 

ــرة يف  ــة كب ــنّاوي ضج ــد اهلل الس ــيخ عب ــاحة الش ــار س أث
ــا  ــا، إن ــة ألقاه ــه أو خطب ــح أدىل ب ــرًا، ال لترصي ــعودية مؤخ الس
لصورتــه التــي طبعــت »خطــًأ« عــى منهــج العلــوم االســالمية 

ــاك! ــي هن ــف االول االبتدائ للص
وقــد بــدا الشــيخ يف الصــورة جالســًا ويقبــل طفــاًل يف 
ــت  ــة وصل ــد الوهابي ــب عن ــن الرع ــة م ــار موج ــا أث ــه، مم جبهت
ــع  ــى مواق ــيا ع ــرة، الس ــة كب ــة اعالمي ــام بضج ــم اىل القي هب
التواصــل االجتاعــي، حتــت عنــوان: »شــيخ رافــي عــى 

غــالف مناهجنــا..«! 
أدت هــذه احلملــة املســعورة اىل ســحب مجيــع الكتــب 

مــن قبــل الــوزارة املعنيــة، بحســب بيــان نرته الــوزارة 
. ًا خر مؤ

فقــد كتــب أحدهــم: »كنــا ننتظــر مــن وزارة 
ــة  ــد الطائفي ــًا ض ــًا حازم ــم موقف ــة والتعلي الربي

ــن  ــا ولك ــالف مناهجن ــى غ ــي ع ــيخ راف يف ش
وضعيــة  ماخذيــن  الوزيــر  و  هــي  لألســف 
املزهريــة..«! وأغلــب الــردود اخــذت طابــع 

الشــتم والســب واللعــن الــذي اعتــاد عليــه اتبــاع 
مذهــب ابــن تيميــة وال عجــب.. 

ــن  ــر م ــب اكث ــض ذه ــو ان البع ــب ه إال أن الغري
ذلــك فقــد اخــذ ينــر بعــض املقاطــع للشــيخ املذكــور 
ــد  ــه وق ــف ب ــي للتعري ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ع

ــد. ــارش احلاق ــذا الن ــل ه ــد بفض ــه وهلل احلم ــت ب تعرف
ــل  ــن قب ــا م ــم اىل نقده ــت بعضه ــة، محل ــدة احلمل و ش

ــم:  ــب أحده ــد كت ــة فق ــة واجلاع ــاء العام ابن
»الشــيعة حمرومــون مــن تعليــم يتوافــق مــع مرجعياهتــم، 
ــاكتون  ــة وس ــا الوهابي ــون مناهجن ــورون يدرس ــم جمب لكنه

ــة..«. ــوينا كارث ــا س ــورة جين ــان ص وعش
ــة  ــت خمتلف ــد كان ــري فق ــب اجلعف ــاء املذه ــا ردود أبن أم

متامــًا، فلــم يقــم أحدهــم بالدفــاع عــن هــذه اخلطــوة العجيبــة، 
ــذه  ــبب ه ــن س ــب ع ــاءل يف الغال ــردود تتس ــت ال ــا كان وإن
الضجــة االعالميــة املســعورة، يف الوقــت الــذي كانــت بعضهــا 

ــاخرًا. ــى س ــذ منح تأخ

ــون  ــم يدرس ــول عمره ــيعة ط ــم: »الش ــب احده ــد كت فق
منهــج ُســني بحــت، ويتعلمــون أشــياء ال متــت ملذهبهــم بِصلة.. 
و احلــني عشــان صــورة عفســتوا الدنيــا«، أمــا فاضــل اســاعيل 
ــا املواطــن الــذي يف  ــه: »أن وهــو صحفــي فقــد كتــب يف صفحت
ــب  ــة »ُمطال ــادة الوطني ــر« ويف م ــرك - كاف ــد »م ــادة التوحي م

ــن«. ــب الوط بح
ــتجيب  ــم تس ــة والتعلي ــب: »وزارة الربي ــد اهلل كت ــا عب رض
ــم«!  ــورة ختوفك ــة ص ــا الدرج ــاب! هل ــحب الكت ــم وتس لطلبك
وقــد وضــع آخــرون صــورة ملناهــج اهــل الســنة يف ايــران، 
و املناهــج الدينيــة يف عــان وكيفيــة احــرام املذهــب اآلخــر فيهــا 
ــة: »إن  ــت فاطم ــد كتب ــايب، فق ــذب الوه ــة امله ــًا هشاش مبين
ــذا  ــيع فه ــن التش ــك وأوالدك م ــى نفس ــى ع ــت ختش كن

ــرف..  ــك املتعج ــود إليان يع
كّفــوا عــن إثبــات محاقتكــم يومــًا بعــد يــوم، فــإن 
ــورة  ــزه ص ــن هت ــه ل ــه وعقيدت ــة بإيان ــه ثق ــن لدي م
ــك  ــة إيان ــك مراجع ــك علي ــم« لذل ــم »5س بحج

ــرف«. املتعج
وأمــا فاطمــة كريــم فقــد كتبــت يف صفحتهــا: 
»شــيخ ســنّي يكّفــر وُيــيء لعقائــد الشــيعة فأهيــا 

أكثــر رضرًا يــا عقــالء..«.
ــن  ــم م ــه وبالرغ ــليس، أن ــي س ــاءل ع ــد تس وق
دراســته )12( ســنة يف املــدارس و ســنتني يف اجلامعــة إال 
انــه مل يفكــر يف تغيــر عقيدتــه مــن التشــيع، فــا هــو الــر 
يف هــذه الضجــة الكبــرة واخلــوف واهللــع عنــد هــؤالء 

مــن صــورة..؟
ويبقــى الســؤال هــل كانــت هــذه الصــورة بمثابــة جــّس 
نبــض للشــارع الســني يف بلــد ُيعــد مصــدرًا للفكــر اإلرهــايب 
ــة  ــة، وهــل يعتــرب ذلــك بمنزل ــة العقــود املاضي املتطــرف طيل
ــد  ــي ض ــحن الطائف ــج الش ــًا ـ يف منه ــل ـ وان كان طفيف تعدي

الشــيعة يف الســعودية ؟
ال يمكــن التكهــن بذلــك إال أنــه بــات مــن الواضــح جــدًا 
ــم و  ــام احلاك ــية النظ ــًا، وخش ــنّي عقائدي ــع الس ــة املجتم هشاش
بعــد ســنني مــن الشــحن الطائفــي واملنهــج اإلقصائــي للشــيعة، 
خشــيتهم مــن حتــول حركــة االســتبصار يف اململكــة اىل ظاهــرة 

كــا بــدت يف دول شــال افريقيــا اليــوم.

السعودية.. وجّس النبض الطائفي
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* أجرى احلوار: حممد عيل جواد 

• كيــف يتطلــع شــعب البحريــن اىل 
آفــاق التغيــر يف بلدهــم؟

• أع��وذ ب��اهلل م��ن الش��يطان الرجي��م بس��م 
اهلل الرمح��ن الرحي��م وصل��ى اهلل عل��ى س��يدنا 

حمم��د وآل��ه الطاهرين.
عملية التغير ُتعد سُنة كونية ال ميكن 

اهل��روب عنه��ا، وال منها، وه��ي قادمة ال حمال 
يف كل م��كان، و ليس��ت البحري��ن فحس��ب، 
إمن��ا ه��ي س��ُنة اهلل س��بحانه وتع��اىل يف الك��ون، 
وبقاء س��لطة ظاملة فرتة طويلة مس��تحيل يف 
الع��امل كل��ه. وعل��ى ط��ول تارخين��ا، م��ّرت يف 
تاري��خ البش��رية حّكام وطغ��اة ارتكبوا اجلرائم 
املنك��رة، وحاول��وا ان يثبت��وا حكمه��م بالظل��م 
والقه��ر واالس��تعباد والطغي��ان، لك��ن فش��لوا يف 

هذا املس��عى. 

ال��يت  ال��دول  م��ن  والبحري��ن، كغره��ا 
امت��ازت حقيق��ًة بالثقاف��ة والوع��ي من��ذ قدي��م 
الزم��ان، لي��س اآلن فق��ط، وإمن��ا هل��ا تاري��خ 
قب��ل  حت��ى  ب��ل  الس��نني،  مئ��ات  من��ذ  ميت��د 
ازده��ر -  البحري��ن  االس��الم، بي��د أن تاري��خ 
باحلقيق��ة- وش��عَّ جبوه��ر أه��ل البحري��ن، يف 
عه��د الن��ي االك��رم،  صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
ال��يت  الرائع��ة  االس��تجابة  وس��لم، وطريق��ة 
أبداها ش��عب البحرين لرس��الة االسالم، دليل 

الشيخ عبد اهلل الصالح 
لـ »الهدى«

نحاول عدم تكرار 
تجربة الشعوب التي 
انتفضت ولم تحقق 
اهدافها الحقيقية

كان لنا معه حواٌر أجريناه العام الماضي في العدد )264(، حيث استثمرنا وجوده في 
كربالء المقدسة، ليطلعنا على آخر مستجدات االنتفاضة الجماهيرية في البحرين، فهو 

من ابرز قادتها، وقد تحدث الينا عن بدايات االنتفاضة التي أنهت عامها الثالث، وعن 
الممارسات القمعية والتعسفية للنظام الخليفي وعن محاوالت النظام االلتفاف 
السياسي  واآلخر  الثقافي  المشروع  عن  وايضًا  عليها،  والقضاء  االنتفاضة  على 
آفاق  الصالح،  الحوار نستشرف مع سماحة الشيخ عبد اهلل  البحرين. وفي هذا  في 
المرحلة الراهنة والخطوات الالزمة لتحقيق االهداف المنشودة في التغيير واإلصالح 

في البحرين والمنطقة، وايجاد البديل األفضل. فكان هذا الحوار:
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وع��ي من��ذ ذل��ك احل��ني. 
حي��������اة  تعي��ش  ال��يت  ال�����دول  وع��ادًة، 
البحري��ن،  كان��ت  كم��ا  والرف��اه  االنفت��اح 
تكون ش��عوبًا واعية وحاضرة ومؤثرة، ش��عوبًا 
فاعل��ة يف احملي��ط ال��يت تعي��ش في��ه. ل��ذا حن��ن 
يف البحري��ن ننظ��ر اىل التغي��ر عل��ى ان��ه ُس��ّنة 
مب��ا  ح��ّده  ع��ن  زاد  الطغي��ان  أن  و  كوني��ة، 
ال ُيط��اق، فالب��د م��ن تغي��ر ه��ذا الواق��ع اىل 
االفض��ل، ليظه��ر اجلوه��ر احلقيق��ي لش��عب 
عن��ه  احلقيق��ة  الص��ورة  ويعك��س  البحري��ن 
الي��وم يف البحري��ن ال  ن��راه  الع��امل. فم��ا  اىل 
يعك��س ص��ورة حقيقي��ة ع��ن ش��عب البحري��ن، 
إمن��ا يعك��س جمموع��ة م��ن الع��ادات والتقاليد 
املس��توردة، وال��يت حياول��ون فرضه��ا عل��ى ه��ذا 
الش��عب ال��ذي حيم��ل طاب��ع االمي��ان و الس��لم 
واحلض��ارة والوع��ي والثقاف��ة.. هن��اك ع��ادات 
وتقاليد غريبة دخلت البحرين، كما هنالك 
ع��ادات قبلي��ة وبدوي��ة ايض��ًا أتتن��ا م��ن البادي��ة 

ي��راد هل��ا ان ُتف��رض يف بالدن��ا.
حن��ن ن��رى التغي��ر يف البحري��ن، على أنه 
مظل��ة جلمي��ع االذواق وجلمي��ع التطلع��ات 
الش��عبية، ان��ه تغير دميقراطي، حيقق نس��بة 
كبرة من العدالة ونسبة كبرة من احلالة 
احلضاري��ة اليت عاش��ها ش��عب البحرين طوال 
تارخي��ه وحيق��ق ايض��ًا نوع��ًا مهم��ًا ج��داً م��ن 
الش��راكة يف ادارة ش��ؤون الب��الد. نتطل��ع اىل 
حك��م دميقراط��ي، عادل، يش��ارك فيه اجلميع 
وخيت��ار في��ه اجلمي��ع النظ��ام ال��ذي يرتؤون��ه، 
س��واًء اتفقن��ا مجيع��ًا أم مل نتف��ق، املعي��ار لنا هو 
قضي��ة احل��ق، وقضي��ة االرادة الش��عبية ال��يت 
نعمل من اجل تنميتها وانتصارها ان شاء اهلل.

كيــف  تعلمــت  الشــعوب  بعــض   •
تصنــع االنتفاضــات والثــورات وتســقط 
احلــكام، لكــن مل تتعلــم كيــف تتعايــش 
وتصنــع الســالم وتبــدأ مرحلــة  البنــاء 
ــف  ــك؟ وكي ــم يف ذل ــا رأيك ــار.. م واإلع

املرحلــة؟ هــذه  الشــعوب  تتجــاوز 
تص��وغ  ع��ادًة-   - الس��ماء  رس��االت  إن   •
لالم��م  صاحل��ة  كب��رة  فكري��ة  قواع��د 
للنه��وض وللتعاي��ش ولتحقي��ق الطموح��ات 

املختلف��ة، وعندم��ا تضي��ع البوصل��ة ويك��ون 
التغي��ر هدف��ًا، والوص��ول اىل احلك��م هدف��ًا، 
عندئ��ذ تنه��ار املعادل��ة الصحيح��ة. حن��ن نريد 
التغير، لكننا نريد التغير حنو االفضل أواًل، 
وثاني��ًا: نري��د التغي��ر ال��ذي ال يتناق��ض م��ع 
الش��ريعة الس��ماوية، وال يتناق��ض م��ع االرادة 
االهلي��ة، وال يش��ّط ويش��ّذ ع��ن حتقي��ق االرادة 
الش��عبية والطموح��ات اجلماهري��ة، فعندم��ا 
تكون هذه االهداف واحملددات هي اليت تؤّطر 
التغي��ر يك��ون التغي��ر ب��ال ش��ك اىل االفض��ل.

موازي��ن  وحتكي��م  البوصل��ة  ضي��اع  إن 
املصحل��ة اخلاص��ة والتهمي��ش واالس��تئثار، 
جتّس��د يف مص��ر، عندم��ا اس��توىل »االخ��وان 
املس��لمون« عل��ى احلك��م، ورغ��م أن اجلمي��ع 
ب��ارك هل��م وهّنأه��م، بي��د أنه��م - م��ع االس��ف 
االخ��رى،  املكون��ات  كل  أقص��وا  الش��ديد- 
بق��وا  لذل��ك  املؤث��رة،  الق��وى  كل  وهمش��وا 
ث��م خلق��وا صراع��ًا ال  الس��احة  وحيدي��ن يف 
ل��ه قطع��ًا، فاصبح��وا  يريدون��ه و مل يس��عوا 
كأمن��ا ه��م ع��دٌو جدي��د، و كأمن��ا تغ��ر وج��ه 
مب��ارك فق��ط بوجه جدي��د متمثل يف الرئيس 
»مرسي«. كما حصل الشيء نفسه يف اماكن 
اخ��رى، مث��ل تون��س، لك��ن رمب��ا بدرج��ة أق��ل 
يف حال��ة الص��راع، ويف اماك��ن هنال��ك ش��عوب 
م��ا زال��ت تناض��ل م��ن اج��ل التغي��ر والتط��ور 
والنهض��ة، لك��ن - م��ع االس��ف- كان الواق��ع 
املوج��ود ش��يئًا آخ��ر، مم��ا زرع الي��أس يف نف��وس 

الن��اس، كم��ا ه��و احل��ال يف س��وريا.. 
يس��تطيع  وال  التغي��ر،  تري��د  فالن��اس 
اح��د ان يق��ف ام��ام التغي��ر، لكن��ه يري��ده اىل 
االفض��ل، فالش��عب الس��وري يري��د النه��وض 
بواقعه واملشاركة يف زيادة صالحياته، اما ما 
رأين��اه فهو خمتلف متامًا، فقد ازدهرت لدينا 
جت��ارة القت��ل، واالس��تعباد، واالنتق��ام، واصبح 
ال��دم رخيص��ًا اىل درج��ة ال ميك��ن تصوره��ا. ان 
ثقاف��ة الذب��ح، م��ن االم��ور الدخيلة عل��ى امتنا 
االس��المية والعربي��ة، ودخيل��ة عل��ى ثقافتن��ا 
وتقاليدن��ا، ولي��س هل��ا عالق��ة بالتغي��ر ب��ل 
بالعك��س، كم��ا لو أن مث��ة ارادة لتدمر البالد 

وم��ن عليها.
 حن��ن يف البحري��ن، حن��اول ان نتبع��د عن 

ه��ذه احلال��ة، وان خنلق النم��وذج الذي حيقق 
الش��راكة والعدال��ة والدميقراطي��ة، ونعم��ل 
م��ن اج��ل ترس��يخ قي��م الس��ماء الس��محاء ال��يت 
تعط��ي جم��ااًل أوس��ع حلري��ة الن��اس، ف��اذا جاء 
م��ن يتح��دث باالس��الم وان��ه يف��رض القي��ود، 
فتأك��د ان ه��ذا لي��س م��ن االس��الم بش��يء، 
إمن��ا ج��اء االس��الم لتحري��ر البش��رية، وج��اء 
ليعطي ال ليأخذ. من هنا؛ حنن نتبنى الرؤية 
االس��المية يف التغي��ر.. الرؤي��ة ال��يت تعط��ي 
العدال��ة والش��راكة للجمي��ع وتراع��ي االرادة 

اجلماهري��ة.

التدخــالت  أن  الواضــح  مــن   •
ــالد  ــة، يف الب ــة والدولي ــة، االقليمي اخلارجي
الــرصاع  تأجيــج  عــرب  يتــم  املنتفضــة، 
الطائفــي.. مــا هــو دور النخــب املثقفــة 
ــرة؟ ــذه املؤام ــة ه ــن يف مواجه ــاء الدي وعل
• بداي��ًة؛ الطائفي��ة املوج��ودة ه��ذه االي��ام، 
هي س��الح يس��تخدمه الطغاة م��ن اجل االبقاء 
س��الح  فه��و  وهيمنته��م،  س��يطرتهم  عل��ى 
اس��تخدم  وق��د  الن��اس،  ض��د  يس��تخدمونه 
يف البحري��ن عندم��ا ث��ار اكث��ر م��ن مثان��ني 
باملئ��ة م��ن ش��عب البحري��ن يطال��ب باحلري��ة 
وبالتغي��ر ومل يكون��وا م��ن طائف��ة معين��ة وال 
م��ن مذه��ب مع��ني، وال مجعي��ة معين��ة وال 
ل��ون ثق��ايف مع��ني، ومن��ذ بداي��ة الث��ورة يف 14 
فراي��ر، ع��ام 2011م وحت��ى الي��وم، تفت��ق عق��ل 
ه��ذه الس��لطات الطاغي��ة ع��ن ه��ذا االبت��كار، 
فف��ي البداي��ة واجهونا بالعن��ف والقتل، عندما 
رأوا ان هذا يزيد حالة االحتجاج واالعرتاض 
على السلطات القائمة، بل ويزيد حالة الثورة 
واالص��رار عل��ى التغي��ر، فخلق��وا لن��ا مش��كلة 
الطائفي��ة، واحض��روا لن��ا أن��اس م��ن خ��ارج 
الب��الد لك��ي يؤلب��وا وحيش��دوا بع��ض االص��وات 
املتخل��ف  الن��ن، وفكره��ا  املعروف��ة بنتاجه��ا 
وعصبياتها القبلية، ثم عبأوا اجليش ومجيع 
مؤسس��ات الدولة، ليش��كلوا تظاهرة يف مقابل 
تظاه��رة وحت��دث فتن��ة طائفي��ة ب��ني الش��يعة 
والس��نة داخ��ل البحري��ن، لكن ش��عب البحرين 
واٍع ومنتبه اىل هذه الدسائس، فوقف بوجهها 

من��ذ البداي��ة.

  مشكلتنا يف البحرين، »الشراكة«. نحن نريد ان 
نفسح املجال للشراكة الشعبية وأن يعرّب الناس عن 

آمالهم وطموحاتهم وميارسوا دورًا من اجل الوصول اىل 
هذه اآلمال والطموحات  



ه��ؤالء  كان  االنتفاض��ة،  بداي��ات  فف��ي 
اج��ل  م��ن  اللؤل��ؤة(  )دوار  ال��دوار  اىل  يأت��ون 
إث��ارة الف��ن، بي��د أن الناس كانت تس��تقبلهم 
ال  الوق��ت  نف��س  ويف  وال��ورود،  بالرتح��اب 
يفس��حون هل��م اجمل��ال لك��ي ينفث��وا مسومه��م 
هن��اك، مم��ا ش��كل صدم��ة هل��م، فق��د كان��وا 
ويعرتض��ون  يأت��ون  عندم��ا  أنه��م  يعتق��دون 
عل��ى ه��ذا احلش��د اهلائ��ل س��يواجهون بالضرب 
وكل أش��كال العن��ف اللفظ��ي والبدن��ي، بي��د 
أنه��م تفاج��أوا بتقدي��م احللوي��ات واملرطب��ات 
هل��م حت��ى خيجل��وا م���ن أنفس����هم ويع����ودوا 

ادراجه��م. 
إلث��ارة  البحري��ن  يف  مس��اٍع  ج��رت  لق��د 
الطائفي��ة، لك��ن س��الح الطائفي��ة يف البحري��ن 
مي��ت، وال ميك��ن اس��تخدام جث��ة هام��دة يف 
البحري��ن  ش��عب  حضاري��ة  بس��بب  الص��راع، 
وبس��بب وعي��ه، وايض��ًا، حال��ة األخ��وة املوج��ودة 
ب��ني ابن��اء البحري��ن بش��كل ع��ام، ل��ذا اثبت��ت 
ه��ذه البضاعة الس��عودية فش��لها، وال��يت جاؤوا 
به��ا خ��الل التدخل العس��كري الس��عودي، وهم 
م��ا يزال��ون حياول��ون لك��ن ل��ن ينجح��وا بس��بب 
الواضح��ة  الرؤي��ة  وبس��بب  البحري��ن  وع��ي 
ال��يت يتمت��ع به��ا الث��وار يف البحري��ن، حبي��ث 
انهم يركزون على اهداف التغير الواضحة 

لديه��م، ف��ال ينش��غلون اىل س��وى ذل��ك.

البحريــن..  يف  قادمــة  االنتخابــات   •
الديمقراطــي يف  الوعــي  تقيمــون  كيــف 

البحريــن؟ هــل مــن املمكــن انــه يتــم 
بشــكل  الديمقراطيــة  التجربــة  توجيــه 
ــداف  ــات واه ــق طموح ــا حيق ــح ب صحي

املنتفــض؟ الشــعب 
تطبي��ق  يف  الغربي��ة  ال��دول  اه��داف   •
الدميقراطي��ة، ه��ي اه��داف الش��ورى بالنس��بة 
الغربي��ة فيه��ا،  ال��دول  الين��ا، وال��يت س��بقتنا 
اإلرادة  حتقي��ق  ه��و  الرئي��س  فاهل��دف 
االرادة  ام��ام  اجمل��ال  فت��ح  و  اجلماهري��ة 
الش��عبية للتعبر عن نفس��ها وعن الرؤى اليت 
يؤمن��ون به��ا، بي��د أن - م��ع االس��ف الش��ديد- 
كل اخلط��وات ال��يت تس��مى »دميقراطي��ة«، 
ف��ان  ل��ذا  فرضه��ا،  ُي��راد  دكتاتوري��ة  ه��ي 
املصبوغ��ة  املش��اريع  او  الدميقراطي��ات  ه��ذه 
بالدميقراطي��ة، أبع��د ما تكون عن الش��راكة، 
فش��عب البحرين ثائر بقّضه وقضيضه، رافع 
شعار التغير، وشعار املشاركة الشعبية، فاذا 
التغي��ر، وُهمش��ت االرادة  مت جتاه��ل ش��عار 
الش��عبية م��اذا يبق��ى م��ن مش��اريع االنتخاب��ات 

وغره��ا..؟!
مش��كلتنا يف البحرين، »الش��راكة«. حنن 
نري��د ان نفس��ح اجمل��ال للش��راكة الش��عبية 
وأن يع��ّر الن��اس ع��ن آماهل��م وطموحاته��م 
وميارس��وا دوراً م��ن اج��ل الوص��ول اىل ه��ذه 

اآلم��ال والطموح��ات.
االنتخاب��ات املزم��ع اجراؤه��ا تأت��ي يف ظ��ل 
أزم��ة عمره��ا مائت��ان ومخ��س وثالثون س��نة، 
ومن��ذ ذل��ك احل��ني وحن��ن نعي��ش احلرم��ان 

والتهمي��ش، ف��كل م��رة يأتون الين��ا بانتخابات، 
بي��د أنه��ا تكّرس التهميش النه��ا مفّصلة على 
مق��اس احلك��م املوج��ود، ونتائ��ج ه��ذه العملية، 
تص��ب يف ص��احل اس��تمرار ذل��ك النه��ج ال��ذي 
يرفضه الناس، لذلك ال تنجح هذه املش��اريع، 
ه��ذه  مبقاطع��ة  ق��رار  هن��اك  البحري��ن  يف 
االنتخابات، وهذا حق طبيعي ميارسه الناس، 
وبالطريق��ة  االنتخاب��ات  ه��ذه  ان  والس��بب 
االرادة  متث��ل  ال  جت��رى،  ان  هل��ا  ُي��راد  ال��يت 
الش��عبية، وإمن��ا تعكس وتك��رس وجهة النظر 
احلكومية، من هنا ارتأى االخوة يف املعارضة، 
مقاطع��ة ه��ذه االنتخاب��ات مجل��ًة وتفصي��اًل، 
ب��ل هن��اك اكث��ر م��ن إمج��اع عل��ى املقاطع��ة، 
وهن��اك االغلبي��ة ال��يت ال ت��رى ان االنتخاب��ات 
تستحق حتى احلديث عنها، لذا َطرح االخوة 
يف املعارض��ة مش��روع االس��تفتاء عل��ى تقري��ر 
الس��ؤال ع��ن  الش��عب  املص��ر، ويط��رح عل��ى 
طبيع��ة النظ��ام ال��ذي يري��ده الش��عب ال��ذي 
م��ن ش��أنه أن يوص��ل ممثلي��ه احلقيقي��ني اىل 

مراك��ز الق��رار.
خط��وات  هنال��ك  احلاض��ر  الوق��ت  يف 
عملي��ة إلج��راء االس��تفتاء وبش��كل متس��ارع، 
ألنن��ا الي��وم، يف الثام��ن من تش��رين االول، ويف 
الثام��ن عش��ر تب��دأ عملي��ة االس��تفتاء، وهنالك 
الصعي��د  عل��ى  واس��عة  كب��رة  اس��تعدادات 
الس��لطة  ان  الظاه��ر  ان  م��ع  اجلماه��ري، 
ل��ن تس��مح بذل��ك، لك��ن هن��اك جمموع��ة م��ن 
م��ن  يس��تطيع  ال��يت  واالبت��كارات  االس��اليب 

حوار
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خالهل��ا الش��عب وع��ر جل��ان طوعي��ة ُمش��كلة، 
وع��ر خط��وات اخ��رى ايضًا، أن يوص��ل صوته.

 • كيــف توثقــون نتائــج االســتفتاء عــى 
الصعيــد القانــوين والعاملــي؟ 

يش��عر  ان   - احلقيق��ة  يف   - نتمن��ى   •
الع��امل مب��دى الظل��م الواق��ع عل��ى ه��ذا الش��عب 
ال��ذي يتواج��د عل��ى ارض��ه مثاني��ة جي��وش 
اجنبي��ة، وتدير عمليات االس��تخبارات دولتان 
وبريطاني��ا،  املتح��دة  الوالي��ات  كبرت��ان: 
م��ن  وعناص��ر  االس��رائيليني  ومبس��اعدة 

اس��تخبارات »ص��دام« الس��ابقة. 
م��ن هن��ا؛ نأم��ل ان ينظ��ر الع��امل، نظ��رة 
تعاط��ف ونظ��رة تقدي��ر اىل ه��ذه الث��ورة ال��يت 
رغ��م كل م��ا م��ورس ضده��ا، و رغ��م تواج��د 
اجلي��وش الثماني��ة، و رغ��م االجه��زة القمعي��ة 
القادم��ة م��ن أنظم��ة حك��م معروف��ة بتارخيها 
ختم��د  ان  تس��تطع  مل  واالرهاب��ي،  القمع��ي 
يتطل��ع  البحري��ن  ش��عب  زال  وال  ثورته��ا، 

والش��راكة.  والدميقراطي��ة  للحري��ة 
كم��ا نأم��ل م��ن ال��دول الك��رى أن تول��ي 
وتتوج��ه  البحري��ن،  لش��عب  خاص��ة  عناي��ة 
لدع��م املش��اريع ال��يت خت��رج ش��عب البحري��ن 
م��ن معضل��ة االس��تبداد والطغي��ان، وال منان��ع 
مش��اركة االم��م املتح��دة او الق��وى الدولي��ة 
ملراقب��ة  البحري��ن،  ش��عب  به��ا  يث��ق  ال��يت 
وإدارة عملي��ة االس��تفتاء، كم��ا حص��ل ع��ام 
1971، عندم��ا تدخل��ت االم��م املتح��دة إلج��راء 
االس��تفتاء ح��ول اس��تقالل البحري��ن، فلم��اذا 
نع��م؛  احلاض��ر..؟  الوق��ت  يف  يتدخل��ون  ال 
حن��ن نعل��م ايض��ًا ان الس��لطة ل��ن تس��مح ب��أي 
مظه��ر م��ن مظاه��ر إقام��ة ه��ذا االس��تفتاء، 
وخط��وات  مراح��ل  متض��ي  اآلن  حت��ى  لك��ن 
إج��راء االس��تفتاء عل��ى ق��دم وس��اق. فق��د أقي��م 
مؤمت��ر صحف��ي لبع��ض ق��وى املعارض��ة داخل 
البحري��ن، وحضرت��ه قراب��ة العش��ر وكاالت 
انب��اء عاملي��ة، رغم��ًا ع��ن حكوم��ة البحرين اليت 
ال تريد ذلك بالطبع، ولكن استطاع القائمون 
عل��ى ه��ذا االس��تفتاء إخراج��ه بطريق��ة تبع��د 
الس��لطة عن��ه، او متن��ع وص��ول الس��لطة الي��ه. 

اخلط��وات القادم��ة يف عملي��ة االس��تفتاء، 
دون  االهال��ي  م��ن  تطوعي��ة  جل��ان  تش��كيل 
فيه��ا،  باملش��اركة  يرغ��ب  ومل��ن  حتدي��د، 
وس��يدخلون دورات تدريبي��ة س��ريعة حبي��ث 
يس��تطيعون القي��ام مبهام خمتلف��ة يف عملية 
االس��تفتاء بأقص��ى درج��ات النج��اح و النزاهة، 
واجمل��ال مفت��وح للجمي��ع، كم��ا س��يكون ام��ام 
هذه اللجان فرصة االبداع ملواجهة حماوالت 
ميارس��ون  ه��ؤالء  ت��رتك  ل��ن  ال��يت  الس��لطة 
مهمته��م حبري��ة، ومن املتوق��ع أن ُيعلن االيام 
القادم��ة ع��ن بع��ض تفاصي��ل ه��ذه اخلط��وات.

• مــا هــي األولويــة يف الوقــت احلــارض 
لتحقيــق التغيــر الشــامل الــذي تنشــدونه؟

• ع��اش ش��عب البحري��ن على م��دار )235( 
عام��ًا يف ظ��ل س��لطة آل خليف��ة من��ذ أن ج��اؤوا 
الين��ا م��ن خ��ارج الب��الد، واليت تري��د ان ختتزل 

تاري��خ الب��الد بوجودهم يف الس��لطة.. 
الغازي��ة احتاج��ت قراب��ة  الس��لطة  ه��ذه 
)117( عام��ًا لتف��رض هيمنته��ا عل��ى البحري��ن، 
منه��ا  اجمل��اورة،  ال��دول  بق��وات  باالس��تعانة 
ث��م  الس��عودية  والق��وات  العماني��ة  الق��وات 
اىل  أدخل��وه  ال��ذي  الريطان��ي  باالس��تعمار 
لتوف��ر  اتفاقي��ات  مع��ه  ووقع��وا  البحري��ن، 
احلماي��ة هل��م، مبعن��ى أنه��م ه��م الذي��ن أت��وا 
لك��ن رغ��م ه��ذه  البحري��ن،  باالس��تعمار اىل 
اهليمن��ة والس��لطة، كان هن��اك مبع��دل كل 
وكان��ت   انتفاض��ة،  او  ث��ورة  س��نوات  عش��ر 
الش��رارة م��ن 1900، اىل ع��ام 2010، وه��ي االخ��رة. 
لق��د ج��ّرب ش��عب البحري��ن م��ع ه��ؤالء كل 
اخلطوات املمكنة للوصول اىل صيغة مقبولة 
للحكم، لكنهم كانوا يف كل مرة ينكثون ما 
يع��دون ب��ه وتع��ود االم��ور اىل س��ابق عهده��ا.

البحري��ن، وم��ع اس��تمرار  ل��ذا حن��ن يف 
ثورة »الرابع عشر من فراير«، نؤكد الرؤية 
آل  م��ع  التج��ارب  ع��ن  بالك��ّف  اجلماهري��ة 
النظ��ام  يش��مل  ال  تغي��ر،  أي  وإن  خليف��ة، 
احلاك��م وال تك��ون أوىل خطوات��ه، فان��ه ل��ن 

يغ��ر م��ن الواق��ع ش��يئًا. 
ل��ذا ف��ان الش��عب  رف��ع و ن��ادى باس��قاط 

س��لطة آل خليف��ة، الن��ه س��بب املش��اكل يف 
البحرين، وهذا اخليار، بال شك، هو أسهل من 
الدخ��ول خبي��ارات اخ��رى، مبعن��ى أن إس��قاط 
هذه الس��لطة االس��تبداية الطاغية واملستأثرة 
أس��هل بكث��ر م��ن اصالحه��ا. وحن��ن نعم��ل من 
اجل ذلك، لكن تبقى االرادة الش��عبية هي من 
يق��رر ش��كل التغي��ر الق��ادم، وحن��ن واثق��ون 
أن هن��اك تغي��راً كب��راً قادم��ًا اىل املنطق��ة 
واىل البحري��ن بال��ذات، وان البحري��ن س��تكون 
ش��رارة التغي��ر يف املنطق��ة بالكام��ل، ان ش��اء 
والقبلي��ة،  العش��ائرية  احلكوم��ات  ل��كل  اهلل، 
وحن��ن نلم��س ه��ذا التكال��ب النه��م ش��عروا أن 
البحري��ن ه��ي الش��رارة، نع��م نتمن��ى ان يك��ون 
هن��اك نظ��ام دميقراط��ي ُح��ر و مس��تقل بعي��داً 
االقليمي��ة  واهليمن��ة  التجاذب��ات  كل  ع��ن 
والدولي��ة، وع��دم اخلض��وع الرادات خارجي��ة، 
الع��ام  ال��رأي  م��ع  متفاعل��ني  س��نكون  لكنن��ا 
واالرادة الش��عبية ال��يت حتق��ق ه��ذا اهل��دف، 
حت��ى وان مل تص��ل اىل الطم��وح ال��ذي نتطل��ع 
االرادة  ان  نث��ق  حن��ن  ذل��ك  م��ع  لك��ن  الي��ه، 
االهلي��ة ان ش��اء اهلل، ونتيج��ة ه��ذه التضحيات 
الكبرة، اليت قّدمها شعب البحرين، من )170( 
شهيداً و اكثر من )4500( معتقل، واكثر من 
)200( مص��اب وجري��ح خ��الل االنتفاض��ة، م��ن 
ناحي��ة الع��ني، حيث هنالك م��ن فقدوا البصر، 
 )14000( حوال��ي  واعتق��ال  اخ��رى،  واصاب��ات 
انس��ان، وحرم��ان اكث��ر م��ن )16000( عام��ل م��ن 
موظف من فرصة العمل، وممارسات قمعية 
وتعس��فية خمتلف��ة حبق الكثر م��ن ابناء هذا 
الش��عب، ش��يعة وس��نة، فق��د تعرض��ت كل 

االطي��اف لالنته��اك و القم��ع والقه��ر.
حن��ن واثق��ون باهلل، س��بحانه، ب��ان التغير 
قادم، وأن التغير س��يكون مرضيًا إن ش��اء اهلل، 
وسيكون فاحتة خر يف البحرين ويف املنطقة 
البحري��ن  يف  ان  الع��امل  وسيكتش��ف  ككل، 
ش��عبًا حضاري��ًا، منفتح��ًا، معط��اء، ينش��ر الن��ور 
وثقاف��ة الس��لم والتعاي��ش و القب��ول باآلخ��ر، 
او  اهلل،  ش��اء  ان  س��يظهر  رائ��ع  من��وذج  وه��و 
س��يظهره ش��عب البحرين، ان ش��اء اهلل، ويكون 

من��وذج املنطق��ة.
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  واثقون أن هناك تغيريًا كبريًا قادمًا اىل املنطقة واىل 
البحرين بالذات، وان البحرين ستكون شرارة التغيري يف 

املنطقة بالكامل، لكل احلكومات العشائرية والقبلية  



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 
املن��ورة بع��د س��ورة الط��الق. آياته��ا )8(. ترتيبه��ا 
النزول��ي )99(، وترتيبه��ا يف الق��رآن الكريم )98(.

* فضل السورة
 ما فضل هذه السورة املباركة؟

ه��ذه  فض��ل  يف  كث��رة  رواي��ات  وردت   -
الس��ورة املبارك��ة؛ نذك��ر، يف م��ا يل��ي، روايت��ني 

منه��ا:
فع��ن أب��ي عب��د اهلل الص��ادق، علي��ه الس��الم، 
ِذيــَن َكَفُروا{  ق��ال: »م��ن ق��رأ س��ورة }مَلْ َيُكــْن الَّ

كان بريئًا من الش��رك، وُأدخل يف دين حممد، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وبعث��ه اهلل -ع��ز وج��ل- 

مؤمن��ًا، وحاس��به حس��ابًا يس��را«.
وع��ن أب��ي ال��درداء ق��ال: ق��ال رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »ل��و يعلم الناس م��ا يف }مَلْ 
ــُروا{ لعطل��وا األه��ل وامل��ال  ــَن َكَف ِذي ــْن الَّ َيُك
وتعلموه��ا«. فق��ال رج��ل م��ن خزاع��ة: م��ا فيه��ا 
من األجر يا رسول اهلل؟ قال: »ال يقرؤها منافق 
أبدا، وال عبٌد يف قلبه ش��كٌ يف اهلل عز وجل. واهلِل 
ان املالئك��ة املقرب��ني ليقرؤونه��ا من��ذ خل��ق اهلل 
الس��ماوات واالرض؛ ال يف��رتون م��ن قراءته��ا. 
وم��ا م��ن عب��د يقرؤه��ا بلي��ل إال بع��ث اهلل مالئكة 
حيفظون��ه يف دين��ه ودنياه، ويدع��ون له باملغفرة 
والرمح��ة، ف��ان قرأه��ا نه��اراً أعط��ي عليه��ا م��ن 
الث��واب مث��ل م��ا أض��اء علي��ه النه��ار  وأظل��م علي��ه 

اللي��ل«. )1(

* االطار العام
 مــا هــي املحــاور التــي تشــكل االطــار 

العــام هلــذه الســورة املباركــة؟
نف��ق  م��ن  اخل��روج  االنس��ان  يق��در  ل��ن   -
الض��الل بغ��ر هدى م��ن اهلل؛ البتة، وال ُيكره اهلل 
الن��اس عل��ى إّتب��اع البين��ة حينم��ا تأتيه��م، ف��رتى 
بعضه��م يهت��دون به��ا، وأكثره��م يضل��ون عنه��ا 
بأهوائهم؛ وهكذا اختلفوا، وليس��ت خالفاتهم يف 
البين��ة؛ ألن البين��ة ق��د أمرتهم بعب��ادة اهلل وحده 

بعي��داً ع��ن أي خ��الف.
آي��ات  الثالث��ة ج��اءت  ح��ول ه��ذه احمل��اور 
سورة البينة اليت خصت بصائر كثرة فصلت 
يف الكتاب الكريم، و اوضحت -كذلك- صفات 
البين��ة: انه��ا تتمث��ل يف رس��ول حيم��ل م��ن اهلل 
كتاب��ًا طاه��راً م��ن أي زيف أو باط��ل، وهو يدعو 

سورة البينة )2-1(
من أول السورة إلى اآلية الرابعة منها

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: جواد السيد سجاد الرضوي
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اىل توحي��د اهلل اخلال��ص م��ن أي��ة ش��ائبة مادي��ة.
وه��ذا اخل��الف ال��ذي انتش��ر بينه��م يرج��ع 
اىل الق��رآن، وه��و حيك��م ب��أن ش��ر الري��ة ال��ذي 
أه��ل  م��ن  أكان  س��واء  اهلل،  برس��االت  يكف��ر 
الري��ة  ان خ��ر  و  املش��ركني،  أم م��ن  الكت��اب 
ه��م املؤمن��ون الذي��ن جيزيه��م اهلل جبن��ات ع��دن، 
ويرضى عنهم، ويرزقهم الرضا عنه؛ كل ذلك 

خلش��يتهم م��ن اهلل.

* الرسالة الطاهرة
 اآليــة األوىل مــن هــذه الســورة املباركــة 
ــِل  ــْن َأْه ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــْن الَّ ــول: }مَلْ َيُك تق
ــْم  ــى َتْأتَِيُه ــنَي َحتَّ ــنَي ُمنَفكِّ ِك ــاِب َوامْلُْرِ اْلِكَت

ــد؟ ــول بالتحدي ــد أن تق ــاذا تري ــُة{؛ ف اْلَبيِّنَ
- يب��دو أن اآلي��ة ه��ذه، ال��يت صعب��ت عل��ى 
أعت��د  اعتره��ا  حت��ى  املفس��رين  بع��ض  فه��م 
آي��ة، امن��ا تذكرن��ا، وبعب��ارات بس��يطة وبين��ة، 
بض���رورة الرس��الة اإلهلي��ة؛ فم��ن دون رس��الة 
االسالم هل كان من املمكن إزالة تلك احلجب 
الكثيف��ة ال��يت تراكم��ت ع��ر عص��ور الظلم��ات 
وه��دى  العق��ل  إن��ارة  ومنع��ت  بعضه��ا،  ف��وق 
ومس��خت  الدي��ن،  تعالي��م  وحرف��ت  الفط��رة، 

االنس��ان؟ ش��خصية 
عل��ى  أطب��ق  ق��د  كان  الفس��اد  ألن  كال؛ 
البش��رية؛ فل��م يع��د أح��د بق��ادر عل��ى مقاومت��ه 
بس��هولة؛ فبع��ث اهلل الن��ي  حمم��دا، صل��ى اهلل 
عليه وآله، برس��الة طاهرة من دنس ضالالتهم 

وخب��ث ثقافته��م.

* البينة بالرسول وبالرسالة 
ــل  ــٍي متص ــاع نب ــارى أتب ــن النص  أمل يك
بالوحــي؟ فكيــف استســلم املؤمنــون بــه 
للجاهليــة حتــى بعــث اهلل خاتــم الرســل 
ــم  ــال عليه ــه، فت ــه وآل ــى اهلل علي ــدًا، ص حمم
صحفــًا مطهــرة كــا يف قولــه تعــاىل: }َرُســوٌل 

ــَرًة{ ؟ ــًا ُمَطهَّ ــوا ُصُحف ــْن اهللَِّ َيْتُل ِم
- كلم��ا احنس��ر الوح��ي أو ضع��ف دعات��ه، 
انتش��رت اجلاهلي��ة، وكان��ت املش��كلة العاتي��ة 
عندم��ا يستس��لم املؤمن��ون بالوح��ي حت��ت ضغط 
اجلاهلي��ة، كم��ا ح��دث قبي��ل بعث��ة الن��ي، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه؛ اذ مل يع��د اتب��اع آخ��ر االنبي��اء 
عيس��ى، علي��ه الس��الم، يش��كلون ق��وة تذك��ر؛ ال 
بس��بب قّل��ة عدده��م ب��ل ألنه��م بايع��وا القياص��رة 

يف حق��ل الس��لطة، واتبع��وا الفالس��فة يف حق��ل 
يف  واملس��تكرين  املرتف��ني  وداهن��وا  الثقاف��ة، 
إال  -عنده��م-  الدي��ن  م��ن  يب��ق  ومل  اجملتم��ع، 
س��لطات  يناهض��وا  ان  فب��دل  فارغ��ة؛  طق��وس 
اجل��ور، ويدافع��وا ع��ن املظلوم��ني واحملروم��ني، 
الته��وا مبحاربة بعضهم، وَخْلِق عداوات جانبية 

ب��ني مذه��ب ومذه��ب.
 حق��ا؛ أصبح��وا كم��ا كان��ت اليه��ود م��ن 
قب��ل، وتفش��ى فيه��م ذات االخ��الق الفاس��دة اليت 
ُبعث عيسى ابن مريم، عليه السالم، إلصالحها. 
وكذلك يف حقل الثقافة؛ فلم يدافعوا عن قيم 
الوح��ي يف مقاب��ل مفاهي��م الفلس��فة الضالة، بل 
تراه��م يلهث����ون وراء التوفي��ق بينهم��ا، حت��ى ولو 

كان ذل��ك عل��ى حس��اب صفاء الوح��ي ونقائه. 
أرأي��ت كي��ف ذهب��وا اىل فك��رة »التثلي��ث« 
هن��ا؛  وم��ن  اجلدي��دة؟  لالفالطوني��ة  إتباع��ًا 
أصبح��ت الرس��الة اإلهلي��ة أش��د ض��رورة م��ن 
أي وق��ت مض��ى؛ لي��س فق��ط إلص��الح البش��رية 
م��ن الفس��اد العري��ض ال��ذي أح��اط به��ا، وامن����ا 
-ايض����ا-  لتطه��ر الرس��الة مم��ا حل��ق به��ا م��ن 
زيغ واحنراف على أيدي أهل الكتاب الكافرين، 
وإلضاءة تلك املشاعل اليت انطفأت - او كادت- 
بس��بب عص��ف الش��هوات العاتي��ة؛ فل��م تع��د تن��ر 
طري��ق الس��الكني؛ ولك��ي ال يك��ون للن��اس عل��ى 
اهلل حج��ة بع��د الرس��ل، عليه��م أفض��ل الص��الة و 

الس��الم .
صل��ى  اخل��امت،  رس��وله  اهلل  بع��ث  وهك��ذا 
دن��س  م��ن  طاه��رة  بصح��ف  وآل��ه،  علي��ه  اهلل 
اإلحنراف��ات الثقافي��ة ال��يت حرف��ت الديان��ات، 
وطاه��رة م��ن تأث��ر احل��كام الظلم��ة واملرتف��ني 
األش��قياء؛ وذل��ك قول��ه تع��اىل: }َرُســوٌل ِمْن اهللَِّ 

ــَرًة{. َيْتُلــوا ُصُحفــًا ُمَطهَّ
وهك��ذا تتم البينة بالرس��الة والرس��ول معا؛ 
إذ الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يدع��و اليه��ا 
حبكم��ة، وميثله��ا يف س��لوكه لتتجل��ى للن��اس 
روعته��ا، ويداف��ع عنه��ا بص��ر واس��تقامة، ث��م ان 
الرس��الة اليت حيملها مطهرة من شوائب الزيغ 
واالحنراف؛ فتتقبلها الفطرة السليمة  والعقل 

الرشيد.

* احلقائق املكتوبة
ــرة  ــك األوراق الطاه ــرأ يف تل ــاذا نق  م
التــي وصفهــا قولــه تعــاىل بــأن: }فِيَهــا ُكُتــٌب 

ــٌة{ ؟  َقيَِّم
- نق��رأ فيه��ا كتب��ا ُأحكم��ت آياته��ا وفصلت؛ 

ال جت��د فيه��ا عوجا وال زيغا.
ويب��دو ان معن��ى قول��ه تع��اىل: }فِيَهــا ُكُتٌب 
ــٌة{: احلقائ��ق املكتوب��ة ال��يت ال ش��بهة فيه��ا  َقيَِّم
وري��ب، وه��ي واضحة ال لب��س فيها وال غموض؛ 

مس��تقيمة ال زي��غ فيه��ا وال حتري��ف. 
وعل��ى ه��ذا؛ فاآلي��ة الكرمي��ة أش��ارت اىل 
اآلي��ات احملكم��ة ال��يت ه��ي تكف��ي االنس��ان ه��دى 
ون��ورا، وال��يت اليه��ا يرج��ع م��ا تش��ابه م��ن آي��ات 
كل  مس��توى  ع��ن  تس��اميها  بس��بب  الذك��ر 
الن��اس، وختصصه��ا بالراس��خني يف العل��م منهم 

فق��ط.

* حاجة البرش اىل الوحي 
 كيــف اختلــف أهــل الكتــاب بعــد بعثــة 
رســول اهلل، صــى اهلل عليــه وآلــه، كــا يف قولــه 
ِذيَن ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب إاِلَّ  َق الَّ تعــاىل: }َوَمــا َتَفــرَّ
ــني كان  ــُة{، يف ح ــْم اْلَبيِّنَ ــا َجاَءهْتُ ــِد َم ــْن َبْع ِم
مــن املفــرض أن تتوحــد كلمتهــم عليــه بعيــدًا 

عــن أي خــالف؟
- لع��ل البع��ض يتش��ابه علي��ه األم��ر، فيظ��ن 
الدي��ن  واختالفه��م يف  الكت��اب  أه��ل  تف��رق  ان 
كان م��ن نق��ص يف احلج��ة؛ ف��اذا مت��ت احلج��ة 
واكتمل��ت البينة فال أحد خيتلف مس��تقبال يف 

الدين. 
فرص��ة  للن��اس  يوف��ر  الكت��اب  ان  كال؛ 
اهلداي��ة؛ ولكن��ه ال يفرضه��ا عليه��م فرض��ا، ف��إن 
آمن��وا ب��ه فق��د اهت��دوا، وإال فه��م املس��ؤولون ع��ن 

ضالهل��م وش��قائهم.
ويب��دو أن أش��د الض��الل عن��د أه��ل الكت��اب 
تفرقه��م؛ ألي��س االمي��ان ب��اهلل ورس��له وش��رائعه 
ال��يت يرمسه��ا،  الغاي��ات  أهل��ه يف إط��ار  يوح��د 
واملناه��ج ال��يت يفرضه��ا، والس��لوك ال��ذي يوصي 

به؟
عليه��م  اهلل،  رس��ل  بع��د  األم��م  واخت��الف 
الص��الة والس��الم، ومت��ام احلج��ة عليه��م دلي��ل 
حي��ث  الوح��ي،  اىل  البش��ر  حاج��ة  م��دى  عل��ى 
تراه��م خيتلف��ون حت��ى بع��د تنزل الوح��ي بينهم 
ومبج��رد ان خيب��و ض��وؤه عنه��م، فكي��ف به��م إذا 

ُحرم��وه رأس��ا؟!
-------------

)1( تفسري نور الثقلني، ج5،ص642.
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  البينة تتمثل يف رسول 
يدعو إىل توحيد اهلل اخلالص 

من أية شائبة مادية  

  املشكلة العاتية أن 
يستسلم املؤمنون بالوحي 

حتت ضغط اجلاهلية  

  الكتاب السماوي يوفر 
للناس فرصة الهداية ولكنه ال 

يفرضها عليهم فرضا  
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  من 
خالل النصوص 
اإلسالمية التي 

تأمر باالستشارة 
نتبيَّ أن 

أفضل األنظمة 
االقتصادية يف 

اإلسالم هي التي 
جتمع أكرب قدر من 

صفة الشورى  

يف اط��ار احلدي��ث ع��ن ركائ��ز 
اجملتم��ع اإلميان��ي، م��ّر بن��ا احلدي��ث- 
يف الع��دد الس��ابق- ع��ن اإلحس��ان، و 
التعاون على الر والتقوى. وها حنن 
نس��لط الض��وء عل��ى ركي��زة اخ��رى 
م��ن تلك الركائز املقومة للمجتمع 
الش��ورى  ركي��زة  وه��ي  الربان��ي، 
ب��ني املؤمن��ني، فم��ا ه��و الش��ورى وم��ا 
ه��ي مكانت��ه يف بن��اء ص��رح اجملتم��ع 

االميان��ي؟

* معنى الشورى
م��ن  مأخ��وذة  الش��ورى  كلم��ة 
كت��اب  يف  ج��اء  والتش��اور؛  املش��ورة 
مفردات الفاظ القرآن: » و التََّش��اُوُر و 
امْلَُش��اَوَرُة و امْلَُش��وَرُة: اس��تخراج ال��ّرأي 
مبراجع��ة البع��ض إىل البع��ض، م��ن 
اخّتذت��ه  إذا  العس��ل:  ِش��ْرُت  قوهل��م: 
م��ن موضع��ه، و اس��تخرجته من��ه« )1(. 
وبعب��ارة اوض��ح، ف��ان املش��ورة تع��ي 

مج��ع االف��كار اىل بعضه��ا البع��ض.

* مكانة الشورى 
لق��د أك��رم اهلل االنس��ان وخلق��ه 
س��بيلي  وه��داه  تقوي��م،  أحس��ن  يف 
اخلر والش��ر، ثم أمره باختاذ س��بيل 
اخلر والقيام باالعمال الصاحلة يف 
الدني��ا م��ن اج��ل الوص��ول اىل اهل��دف 

الس��امي م��ن اخللق��ة وه��و ان يك��ون 
جلي��س ال��رب يف مقع��د ص��دق، ولكن 
ابت��اله  ب��ل  مل يف��رض علي��ه ذل��ك، 
حبري��ة االختي��ار، ليك��ون ه��و صاحب 
اخل��ر  طري��ق  اختي��ار  يف  االرادة 

والعم��ل ب��ه.
وم��ن أج��ل الوص��ول اىل افض��ل 
الس��بل كان االنس��ان حباج��������بة اىل 
خ��وض  ع����������ر  اخل��رة،  اكتس��اب 
التج��ارب تل��و اآلخ��رى، او االس��تعانة 

بتج��ارب اآلخري��ن وخراته��م.
واس��تحصال جت��ارب االخري��ن 
يف  عراستش��ارتهم  يت��م  وخراته��م 
االم��������ور املختلف��ة، وعل��ى االخ��ص 

املصري��ة منه��ا.
وان كان��ت املش����������ورة هام��������ة 
الفردي��ة  الق��رارات  اىل  بالنس��بة 
الق��رارات  يف  أه��م  فه��ي   ، لالنس��ان 
املتصل��ة باجملتم��ع، فاجملتم��ع القائ��م 
اخل��رات  وتراك��م  الش��ورى  عل��ى 
واآلراء، يك��ون جمتمع��ًا متقدم��ًا يف 
مجي��ع النواح��ي، وكم��ا ق��ال ام��ر 
املؤمن��ني، علي��ه الس��الم:«َأْعَقلُ النَّاِس 
وقال,علي��ه  اْلُعَق��اَلء   َأَط��اَع  َم��ْن 
الس��الم : َما ِمْن َرُجٍل ُيَش��اِوُر َأَحداً ِإالَّ 

ْش��د« ُه��ِدَي ِإىَل الرُّ
 ق��ال اهلل س��بحانه :}َو الَّذيــَن 
َأقاُمــوا  َو  ِــْم  لَِرهبِّ اْســَتجاُبوا 

ــْم  ــورى  َبْينَُه ــْم ُش ــالَة َو َأْمُرُه الصَّ
ــون {. )س��ورة  ــْم ُينِْفُق ــا َرَزْقناُه َو مِمَّ

)38 الش��ورى/ 
وألهمي��ة االستش��ارة خ��ّص اهلل 
تع��اىل س��ورًة يف كتاب��ه وامساه��ا ب��� 
»الش��ورى« ويف مع��رض احلدي��ث عن 
صف��ات اجملتم��ع االميان��ي، يذك��ر 
اهلل صف��ة الش��ورى، فاجتناب كبائر 
س��اعة  والصف��ح  والفواح��ش  االث��م 
الغض��ب و االس��تجابة لل��رب واقام��ة 
الص��الة واملش��ورة يف مجي��ع االم��ور 
واالنتص��ار  اهلل  س��بيل  يف  واالنف��اق 
صف��اٌت  كله��ا  البع��ض،  لبعضه��م 
تذكره��ا ه��ذه اآلي��ات يف مع��رض 

احلدي��ث ع��ن اجملتم��ع املؤم��ن.
ويف هذه اآلية بصرتان :

يك��������ون  ان  ميك��������ن  ال  االوىل: 
اخل��ط  كان  اذا  اال  نافع��ًا  الش��ورى 
الع��ام للمجتم��ع يس��ر باجت��اه واحد، 
وبعب��ارة اخ��������رى: ان االستجاب��������ة 
اس��اس  هلل س��بحانه وتع��اىل ش��رط 
للش��ورى و اال ف��ال يس��������مى اجتم��اع 
املختلف��������ة  املذاه��ب  م��������ن  خلي��ط 
مبجل��س ش��ورى، إذ كي��ف يش��رتك 
من يكفر بإله الكون أو يشرك به مع 

م��ن يؤم��ن بالتوحي��د وباإلس��الم؟!.
انع��كاس  الش��ورى  ألن  الثاني��ة: 
لس��ائر  تتس��ع  فه��ي  اإلمي��ان  ل��روح 

الشورى 
.. سبيل 
الوصول 
إلى الهدى
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مراف��ق حياة اجلماعة املؤمنة، ابتداء 
من األسرة، وانتهاء بالدولة، ومرورا 
باملراف��ق االجتماعي��ة واالقتصادي��ة، 
إنه��ا  والقروي��ة.  البلدي��ة  والش��ؤون 
أكث��ر م��ن جم��رد نظ��ام سياس��ي، بل 
تش��كل جوه��ر العالق��ة ب��ني املؤم��ن 
وأخيه املؤمن، ألنها نابعة من احرتام 
التس��ليم للح��ق،  ث��م  املؤم��ن ورأي��ه 

والبح��ث عن��ه أن��ى وج��د.
النص��������وص  خ��الل  وم��������������ن 
اإلس��المية ال��يت تأم��ر باالستش��ارة 
األنظ��������مة  أفض��������ل  أن  نتب��نيَّ 
ال��يت  ه��ي  اإلس��الم  يف  االقتصادي��ة 
جتمع أكر قدر من صفة الشورى، 
االقتصادي��ة  التعاوني��ات  ولعله��ا 
ال��يت نس��توحي أهميته��ا أيض��ا م��ن 
جمم��ل القي��م اإلمياني��ة كالتع��اون 
واإلحس��ان واإليث��ار وحرم��ة ال��رتف 
عل��ى  األغني��اء  س��يطرة  وحرم��ة 

الس��لطة.  مقالي��د 

* فوائد الشورى
اواًل: تالحم اجملتمع :

ح��ني يأم��ر الرس��ول، صل��ى اهلل 
عليه وآله، »بالش��ورى« يقدم حكمتها 
يف انه��ا تزيد اجملتم��ع تالمحا فيقول 

سبحانه:
ــٍة ِمــَن اهللَِّ لِنْــَت هَلـُـْم  }َفبِــا َرمْحَ
ــِب  ــَظ اْلَقْل ــا َغلي ــَت َفظًّ ــْو ُكنْ َو َل
َفاْعــُف  َحْولِــَك  ِمــْن  ــوا  الَْنَفضُّ
ــاِوْرُهْم  ــْم َو ش ــَتْغِفْر هَلُ ــْم َو اْس َعنُْه
ْل َعــَى  يِف اأْلَْمــِر َفــإِذا َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ
لــني{. )س��ورة  اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِــبُّ امْلَُتَوكِّ

آل عم��ران/ 159(
صف��ات  ع��ن  يتح��دث  الس��ياق 
علي��ه  اهلل  صل��ى  االعظ��������م،  الن��ي 
وال��ه، ال��يت به��ا مج��ع ش��تات اجملتم��ع 
اجلاهل��ي املتفرق، ومن تلك الصفات 
كان��ت صف��ة اش��راكهم يف اخت��اذ 

الق��رار املش��اركة يف الق��رار.
ثانيًا: عدم الوقوع يف اخلطأ

م��ن الطبيع��ي ان يق��ع االنس��ان 
جيم��ع  ح��ني  ولك��ن  االخط��اء،  يف 
عقل��ه  اىل  الرج��ال  عق��ول  االنس��ان 
فس��تقل  علمه��م  اىل  وعلومه��م 
احتماليات اخلطأ بشكل كبر، فقد 
ال  املستش��ر  ان  النص��وص  يف  ورد 
يندم، وهل يندم من ينجح يف اموره، 

ويص��ل اىل م��راده ومبتغ��اه؟ 
َع��ْن َأِمِر امْلُْؤِمِننَي, عليه الس��الم، 
َق��اَل: »َبَعَث��ِي َرُس��وُل اهللَِّ, صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، إىل اْلَيَم��ِن َفَق��اَل َو ُه��َو 
ُيوِصي��ِي َي��ا َعِل��يُّ َما َحاَر َمِن اْس��َتَخاَر 

َو اَل َن��ِدَم َم��ِن اْسَتَش��ار«.
علي��ه  الص��ادق،  االم��ام  وق��ال 
السالم: »َو يِف امْلَُشاَوَرِة اْكِتَساُب اْلِعْلِم 
ِعْلم��ًا  ِمْنَه��ا  َيْس��َتِفيُد  َم��ْن  اْلَعاِق��ُل  َو 
ُص��وِل  ْ َجِدي��داً َو َيْس��َتِدلُّ ِب��ِه َعَل��ى احمْلَ

ِم��َن امْلُ��َراِد..« 
وقال,علي��ه الس��الم ايض��ًا: »َل��ْن 

َيْهِل��َك اْم��ُرٌؤ َع��ْن َمُش��وَرة«.
ثالث��ًا: املن��ع م��������ن االس��������تبداد 

بال��رأي
اجملتم��ع القائ��م على الش��ورى ال 
يس��تبد في��ه امرؤ برأي��ه، ألنه يتعرف 
من خالل املش��ورة على أفضل اآلراء، 
وق��د أم��ر اهلل س��بحانه نبي��ه االك��رم 
ب��أن يش��اور الن��اس يف ام��ره، واحل��ال 
ان الن��ي معص��وٌم ع��ن اخلط��أ ع��امل 
مب��آالت االم��ور ، فه��و ال حيت��اج اىل 
ذل��ك  م��ن  بالرغ��م  ولك��ن  املش��ورة. 
كان يق��وم الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، باستش��ارة املؤمن��ني يف االم��ور 
والس��������لم.  كاحل��������رب  املصري��ة، 
كل ذل��ك ليلق��ن اجملتم��ع درس��ًا يف 
ض��رورة االستش��ارة، حت��ى ل��و كان 
املستش��ر اعل��م م��ن املش��ر، وق��د روي 
»َعِن اْلُفَضْيِل َقاَل: اْسَتَشاَرِني َأُبو َعْبِد 
ًة يِف َأْمٍر َفُقْلُت  اهللَِّ, علي��ه الس��الم، َم��رَّ
َعَل��ى  ُيِش��ُر  ِمْثِل��ي  اهللَُّ  َأْصَلَح��َك   :

ِمْثِل��َك؟
َقاَل:« َنَعْم ِإَذا اْسُتِشَر ِبَك« )2(.

تنفي��ذ  يف  االس��������راع  راب��������عًا: 
الق��رارات

الق��رار  اخت��اذ  يف  املش��اركة 
تس��اعد عل��ى تنفيذه، وبال��ذات حينما 
يدخ��ل اجملتم��ع يف حلب��ة التناف��س 
اساس��ه  عل��ى  ق��ام  ال��ذي  االجياب��ي 
الع��امل، اذ ان التناف��س ميت��ص طاق��ة 
الص��راع الس��لي، ويوظفه��ا يف العم��ل 
االجياب��ي مم��ا يدف��ع عجل��ة اجملتم��ع 
اىل االم��ام دفع��ا عظيم��ًا، وجيعل منه 

جمتمع��ًا متالمح��ًا ب��أروع ص��ورة.
خامسًا: ضمان حرية الرأي

صبغ��ة  الش��ورى  تك��ون  وح��ني 
اجملتمع املس��لم تضم��ن حرية الرأي، 

وحق االنتخاب، وواجب املس��اهمة يف 
صن��ع الق��رار السياس��ي، ب��ل وتك��ون 
ه��دف  ذات  املفاهي��م  ه��ذه  كل 

مق��دس.

* الشورى يف املجتمع
النص��وص مع��امل  لق��د ح��ددت 
الش��������ورى يف احلي��اة االجتماعي��ة، 

نذك��ر بعض��ًا منه��ا فيم��ا يل��ي :
فق��د روي ع��ن رس��ول اهلل، صل��ى 
ِشُدوا الَعاِقَل واَل  اهلل عليه وآله: »اْسرَتْ

َفَتْنَدُموا«.  َتْعُصوُه 
الص��ادق،  اإلم��ام  ع��ن  روي  و 
عليه السالم: »اْسَتِشْر يِف َأْمِرَك الَِّذيَن 

َش��ْوَن َربَُّه��ْم« )3(. خَيْ
 وق��ال رس��ول اهلل، وه��و يوص��ي 
أم��ر املؤمن��ني، عليه الس��الم: »َيا َعِليُّ 
اَل ُتَش��اِوْر َجَبان��ًا َفِإنَّ��ُه ُيَضيِّ��ُق َعَلْي��َك 
َفِإنَّ��ُه  الَبِخي��َل  ُتَش��اِوِر  َواَل  امَلْخ��َرَج 
َيْقُص��ُر ِب��َك َع��ْن َغاَيِت��َك َواَل ُتَش��اِوْر 
ُهَما  َش��رَّ َل��َك  ُيَزيِّ��ُن  َفِإنَّ��ُه  َحِريص��ًا 
َوالُبْخ��َل  اجُل��نْبَ  َأنَّ  َعِل��يُّ  َي��ا  َواْعَل��ْم 
َمُعَه��ا  َواحِل��ْرَص َغِري��َزٌة َواِح��َدٌة جَيْ

��ِن« )4(. ُس��وُء الظَّ
ومثلم��ا أم��ر اإلس��الم باملش��ورة 
بالنص��ح، فح��رام أن  املستش��ار  أم��ر 
ميحض��ك أخ��وك املؤم��ن ثقت��ه ث��م 
وال��رأي  الباط��ل  بال��رأي  ختون��ه 
الفط��ر.. ق��ال اإلم��ام الص��ادق، علي��ه 
الس��الم، فيما روي عنه: »َمِن اْسَتَشاَر 
ْأِي  ال��رَّ ��َض  َيْنَصْح��ُه حَمْ َفَل��ْم  َأَخ��اُه 
)5(. وق��د  َرْأَي��ُه«  َع��زَّ وَج��لَّ  اهلُل  َس��َلَبُه 
ب��ني اإلس��الم كي��ف ينبغ��ي أن يش��ر 
م��ن يطل��ب منه ال��رأي، فقد روي عن 

اإلم��ام الص��ادق, علي��ه الس��الم:
َوِإيَّ��اَك  ُمِش��رٍ  َل  َأوَّ َتُكوَن��نَّ  »اَل 
��اَل  اْرجِتَ نَّ��ِب  َوجَتَ الَفِط��َر,  ْأَي  َوال��رَّ
ال��َكاَلِم َواَل ُتِش��ْر َعَل��ى ُمْس��َتِبدٍّ ِبَرْأِي��ِه 
َواَل َعَل��ى َوْغ��ٍد , َواَل َعَل��ى ُمَتَل��وٍِّن َواَل 
ُمَواَفَق��ِة  يِف  اهلل  َوَخ��ِف  ��وٍج  جَلُ َعَل��ى 
َهَوى امُلْسَتِش��رِ َفِإنَّ الِتَماَس ُمَواَفَقِتِه 

ُل��ْؤٌم َو ُس��وَء ااِلْس��ِتَماِع ِمْن��ُه ِخَياَن��ٌة«.
----------------

)1( مفردات ألفاظ القرآن : ص 470
)2( املحاسن: 601.

)3( املصدر السابق: ص 41.
)4( بحار األنوار: ج 72، ص 99.

)5( وسائل الشيعة: ج 12، ص 44
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  املجتمع 
القائم على 

الشورى وتراكم 
اخلربات واآلراء، 

يكون جمتمعًا 
متقدمًا يف جميع 
النواحي، قال امري 

املؤمنني، عليه 
السالم: »َأْعَقُل  

اِس  َمْن َأَطاَع  النَّ
اْلُعَقاَلء«  
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  أمري 
املؤمنني، عليه 

السالم: »من يتِق 
اهلل يجعل له 

خمرجًا من الفنت 
ونورًا من الظلم 

ويخلده فيما 
اشتهت نفسه 

وينزله منزلة 
الكرامة«  

ــوا  ــَرى آَمنُ ــَل اْلُق ــْو َأنَّ َأْه }َوَل
َقــْوا َلَفَتْحنَــا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت  َواتَّ
ُبــوا  ــَاِء َواألَْرِض َوَلِكــْن َكذَّ ِمــْن السَّ
ــُبوَن{ ــوا َيْكِس ــَا َكاُن ــْم بِ َفَأَخْذَناُه

يعل��م الذي��ن يؤمن��ون باآلخ��رة، 
أن هنال��ك ثواب��ًا وعقاب��ًا، يعلم��ون أن 
ه��ذه الدني��ا م��ا ه��ي ِإاّل مقدم��ة لع��امل 
أو  باملزرع��ة  أش��به  وإّنه��ا  اآلخ��رة، 
املدرس��ة، ال��يت يب��ذل فيه��ا االنس��ان 
يري��د  م��ا  عل��ى  ليحص��ل  مس��اعيه 
فيم��ا بع��د، واالس��تعداد لذل��ك الي��وم 
ال يأتي إال عر تطبيق جمموعة من 
القوان��ني واملناه��ج والدس��اتر اإلهلية 
ال��يت ج��اء به��ا األنبي��اء والرس��ل، ومب��ا 
اخل��ر  دواف��ع  تتنازع��ه  االنس��ان  أن 
األم��ارة  النف�����س  لوج��ود  والش��ر، 
ف��إن  اللوام�����ة،  والنف��س  بالس��وء، 
الوع��د اإلهل��ي ص��ادح لالنس��ان ب��أن 
الطاع��ة والتق��وى واالمي��ان، واخت��اذ 
الس��لوك الذي ُيرضي اخلالق تبارك 
اخل��رات  ن��زول  يس��تتبع  وتع��اىل، 
وانفت��اح أب��واب ال��ركات من الس��ماء 
واألرض. ه��ذا لألم��ة الصاحل��ة، أم��ا 
لألم��ة الطاحل��ة، ف��إن العك��س يك��ون 

بالعك��س قطع��ًا، ل��ذا نق��رأ التحذي��ر 
والتذك��ر يف الق��رآن الكري��م: }أَومَلْ 
ــَف  ــُروا َكْي ــُروا يِف األْرِض َفَينُْظ َيِس
َكاَن َعاِقَبــَة اَلِذيــَن َكاُنــوا ِمــْن َقْبِلِهْم 
َكاُنــوا ُهــْم َأَشــَد ِمنُْهــْم ُقــَوًة َوآثــاَرًا 
يِف األَْرِض َفَأَخَذُهــُم اهللُ بُِذُنوهِبِــْم 
ــْن َواق{.  ــَن اهللِ ِم ــْم ِم ــا َكاَن هَلُ َوَم

 )21/ املؤم��ن  )س��ورة 
إن احن��راف هذا النوع من البش��ر 
عن املنهج اإلهلي، و التَّمادي بالغي و 
إتب��اع ط��رق الش��ر ، و فس��اد الني��ات، و 
شناعة األعمال يوجب ظهور الفساد 
يف ال��ر و البح��ر، }َظَهــَر الَفَســاُد يِف 
ــِدي  ــَبْت َأْي ــَا َكَس ــِر بِ ــرَبِ َوالَبْح ال
و   ،)41/ ال��روم  )س��ورة  ـاس{  النَـّ
ه��الك األمم بس��بب إفش��ائهم للظلم 
و زعزع��ة االمن واالس��تقرار وغرها 
تس��توجب  ال��يت  ه��ي  الش��رور،  م��ن 
عل��ى االنس��ان العق��اب اإلهل��ي، وأن��ه 
تع��اىل ال ُيهلكه��م بظل��م من��ه عل��ى 
غفل��ة منهم من غ��ر تنبيه و تذكر 
ــَك  ــا َكاَن َربُّ م��ن قب��ل الرُس��ل: }َوَم
َوَأْهُلَهــا  بُِظْلــٍم  الُقــَرى  لُِيْهِلــَك 

ُمْصِلُحــوَن{. )س��ورة ه��ود /117(

* بصائر من اآلية املباركة
الش��يء  امتن��اع  »ل��و«:  معن��ى 
اآلي��ة  يف  »ل��وال«  و  غ��ره،  المتن��اع 
املباركة تعي: امتناع الش��يء لوجود 
غ��ره، ويف قول��ه تع��اىل: }وَلــْو َأنَّ 
ــْوا{، أي  َق ــوا َواتَّ ــَرى آَمنُ ــَل اْلُق َأْه
لو أنهم آمنوا باهلل واتقوا من الش��رك 
واملعاص��ي، }َلَفَتْحنـَـا َعَلْيِهــْم َبَرَكاٍت 
��عنا  ــَاِء َواألَْرِض{، أي لوسَّ ِمــْن السَّ
عليه��م من خ��رات الس��ماء واألرض، 
»َوَلِك��ن َكَذُب��وا«.. أي كذب��وا برس��لي 
فأخذناه��م مب��ا كان��وا يكس��بون م��ن 

املعاص��ي. 
ج��اء يف اآلي��ة الكرمي��ة »اإلميان« 
م��ن  التق��وى  ألي��س  »التق��وى«،  و 
التق��وى؟  م��ن  واإلمي��ان  اإلمي��ان..؟ 
اجل��واب: نع��م، ه��و كذل��ك والش��ك، 
إذا كان  إال  ينف��ع  اإلمي��ان ال  إمن��ا 
آَمُن��وْا  »الَِّذي��ن  ص��احل،  عم��ل  مع��ه 
��اِت«، علم��ًا أن العم��ل  احِلَ َوَعِمُل��وْا الصَّ
أن  مبعن��ى  اإلمي��ان،  م��ن  الص��احل 
بالباط��ن،  يتعل��ق  م��ا  ه��و  اإلمي��ان 
والتق��وى م��ا يتعل��ق بالظاه��ر، فيكون 

اإليمان والتقوى خّطان متوازيان 
نحو تحقيق االهداف المنشودة
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اإلنسان من حيث الباطن ومن حيث 
الظاه��ر عل��ى حال��ة ترض��ي اهلل ع��ز 
وجل، فإذا كان كذلك، فليستبش��ر 
بوع��د اهلل ع��ز وج��ل، }َلْيــَس َعــَى 
ــاِت  احِلَ ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل ــَن آَمنُ ِذي الَّ
ــْوا  َق ــا اتَّ ــوا إَِذا َم ــَا َطِعُم ــاٌح فِي ُجنَ
احِلَــاِت ُثــمَّ  َوآَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
ــنُوا  ــْوا َوَأْحَس َق ــمَّ اتَّ ــوا ُث ــْوا َوآَمنُ َق اتَّ
)س��ورة  امْلُْحِســننَِي{.  حُيِــبُّ  َواهللَُّ 

)93/ املائ��دة 
يف مقاب��ل ه��ذا املس��ار االميان��ي 
الس��عيدة  احلي��اة  يضم��ن  ال��ذي 
مدم��ر  مس��ار  هنال��ك  لالنس��ان، 
يفتح��ه الكف��ر ب��اهلل وأنعم��ه، وهل��ذا 
الكف��ر مرات��ب: »إن الذي��ن آمن��وا ث��م 
كف��روا ث��م آمن��وا ث��م كف��روا ث��م 
ليغف��ر  اهلل  يك��ن  مل  كف��را  ازدادوا 
هلم وال ليهديهم س��بيال ». فباإلميان 
ويع��م  اجملتمع��ات  تس��عد  والتق��وى 
األم��ن ويع��م الرخ��اء، وليس��ت ه��ذه 
الوحي��د عل��ى ذل��ك،  الدلي��ل  اآلي��ة، 
ب��ل هن��اك أدل��ة كث��رة ، منه��ا قول��ه 
ــْوَراَة  ُــْم َأَقاُمــوْا التَّ تع��اىل: }َوَلــْو َأهنَّ
ــن  ــم مِّ ــِزَل إَِليِه ــا ُأن ــَل َوَم َواإِلنِجي
ــن  ــْم َوِم ــن َفْوِقِه ــوْا ِم ــْم ألَكُل ِ هبِّ رَّ
ومنه��ا  َأْرُجِلِهم{املائ��دة66،  ــِت  حَتْ
ــُه خَمَْرجــًا *  }َوَمــن َيتَّــِق اهللََّ جَيَْعــل لَّ
ــُب{.  َتِس ــُث اَل حَيْ ــْن َحْي ــُه ِم َوَيْرُزْق
والتق��وى  االمي��ان  يلتق��ي  فعندم��ا 
بت��وازن يك��ون اإلنس��ان منظ��وراً م��ن 

قب��ل الب��ارئ، ع��ّز وج��ل. 

* مراحل حياة االمم
ذك��ر الق��رآن الكري��م، قص��ص 
وأقوامه��م،  املرس��لني  م��ن  األول��ني 
فجاء يف هذه اآلية واآليات اليت قبلها 
وبعده��ا، قص��ص األم��م الس��ابقة وما 
فعلوه باألنبياء والرس��ل، لذا نالحظ 
أن ه��ذه األم��م مت��ر بث��الث مراحل:1- 
مرحل��ة الش��دة والضن��ك.2- مرحل��ة 
الرفاهية والرخاء.3- مرحلة الفساد 
الس��ماوية  والرس��االت  واهل��الك. 
الث��الث،  املراح��ل  ه��ذه  يف  تتمح��ور 
وال��يت تك��ون يف بداي��ة حياتهم صعبة 
بس��بب  الوق��ت،  نف��س  يف  وس��يئة 
ابتعاده��م ع��ن أح��كام الس��ماء، فه��م 
يتس��ببون يف فس��اد حياتهم، ثم سألوا 
رس��لهم أن يدع��وا هل��م ربه��م ليس��هل 

عليه��م ه��ذه احلي��اة برمحت��ه تع��اىل، 
وبعد نزول خرات الس��ماء واألرض، 
لكنه��م  والنعي��م،  الرخ��اء  يعيش��ون 
النع��م  به��ذه  ويتصرف��ون  يفعل��ون 
بالشكل الذي يستحقون فيه العذاب 
والعق��اب. ان ه��الك األم��م ال يك��ون 
إال بالكف��ر وع��دم التزامه��م باألوام��ر 
مه��م  أم��ر  أيض��ا  وهن��اك  اإلهلي��ة، 
وخط��ر آخ��ر، تبتل��ى ب��ه األم��م وه��و، 
»أنهم ال يأمنون مكر اهلل اخلفي«، يف 
حال��ة الرخ��اء الذي كان��وا يظهرونه 
عنده��م، فيخس��رون يف حال��ة اللع��ب 
والغفل��ة يف اللي��ل والنه��ار دار الدني��ا 
الالحق��ة  األجي��ال  ف��إن  واآلخ��رة، 
جي��ب أن تتع��ظ مم��ا حص��ل لألجيال 
الس��ابقة بس��بب الذنوب اليت ُأحيطت 
به��م وال��يت أخذتهم عل��ى حني غفلة، 
أنه��م  فل��و  قلوبه��م،  عم��ى  بس��بب 
س��لكوا س��بيل اإلمي��ان والتق��وى ب��دل 
الطغي��ان والكف��ر والتم��رد عل��ى اهلل، 
فإنهم ليس فقط يأمنون من غضب 
اهلل فحس��ب، ب��ل تفت��ح عليه��م أب��واب 

واألرض. الس��ماء 

* العقوبات اإلهلية
تط��رح  املبارك��ة  اآلي��ة  ه��ذه 
مس��ألة العقوب��ات اإلهلي��ة، فم��ا ه��ي 

وم��ا املغ��زى منه��ا؟ 
أفعاهل��م  يف  تتمث��ل  االجاب��ة 
ل��و  وإال  بأنفس��هم،  ارتكبوه��ا  ال��يت 
لنزل��ت  طاهري��ن  مؤمن��ني  كان��وا 
عليه��م ال��ركات اإلهلي��ة وفيوضاته 
م��ن الس��ماء واألرض، إذاً؛ م��ا معن��ى 
»ال��ركات«؟ ه��ي مج��ع »برك��ة«، يف 
واالس��تمرار،  الثب��ات  تع��ي  األص��ل 
وهي تطلق على كل نعمة ال تزول، 
الس��ريعة  املادي��ة  املوج��ودات  مقاب��ل 
او  مفعوهل��ا  انته��اء  بس��بب  الفن��اء، 
فائ��دة  أن  للنظ��ر  وامللف��ت  أمده��ا. 
التق��وى و اإلمي��ان مع��ًا، ال تقتص��ر 
عل��ى ن��زول ال��ركات اإلهلي��ة فقط، 
ب��ل هم��ا حاف��ز ألن يتص��رف اإلنس��ان 
الصحيح��ة،  املص��ارف  يف  بأموال��ه 
كاليت تصرف يف وجوه الر واخلر 

وتق��دم اجملتم��ع واالم��ة.

* ما نستفيده اليوم.. 
اذا حتّل��ت اجملتمع��ات بالتق��وى 

واإلمي��ان، ف��إن ه��ذه املواه��ب اإلهلي��ة 
ال��ركات.  مص��داق  وه��ي  ختل��د، 
املبارك��ة  اآلي��ة  ه��ذه  أن  صحي��ح 
الغاب��رة، ولك��ن  األق��وام  ناظ��رة إىل 
م��ن املس��لم أن مفهومه��ا واس��ع وع��ام 
ودائ��م ل��كل البش��ر ويف كل األزم��ان، 
إنها سنة إهلية ُيبتلى بها غر املؤمن، 
كالذين يس��مون أنفسهم باملسلمني 
وغره��م  والوهابي��ة  الس��لفية  م��ن 
واملعاص��ي  الذن��وب  يف  املنغمس��ني 
وخمالفته��م الس��نن اإلهلي��ة إلرض��اء 
الش��خصية،  وملذاته��م  أهوائه��م 
واتباع من هم على غر هدى اهلل، بل 
عل��ى طري��ق تدم��ر البش��رية وإذالل 
االنس��انية، كال��ذي نش��هده الي��وم، 
م��ن اتب��اع البع��ض للجه��ات االجنبي��ة 
املش��بوهة، ل��ذا جن��د تع��رض االم��ة 
ألن��واع خمتلف��ة م��ن البالي��ا واحمل��ن.. 
وهنال��ك فرص��ة ام��ام االنس��ان 
واالنهي��ار  الس��قوط  دون  للح��ؤول 
والتج��اوزات  االحنراف��ات  نتيج��ة 
أن  نع��رف  عندم��ا  وذل��ك  الكب��رة، 
االبت��الء لي��س نوع��ًا واح��داً وكل��ه 
ش��ر، إمن��ا ه��و ثالث��ة أن��واع، وه��و م��ا 
علي��ه  املؤمن��ني  أم��ر  لن��ا  يؤك��ده 
السالم يف قوله: »البالء للكافر عذاب 
وللمؤمن امتح��ان ولألنبياء واألئمة 
رف��ع درجة«، ورمبا ين��زل البالء على 
الراس��ب يف االمتح��ان والكاف��ر، عل��ى 
ش��كل أزمات وحروب وازمات خانقة. 
فيفارقه��م األم��ن واالس��تقرار، كم��ا 
ه��و ح��ال بع��ض ال��دول ال��يت س��اهمت 
لتحقي��ق  آمن��ة  ش��عوب  تدم��ر  يف 
عليه��م  ف��دارت  خاص��ة،  مص��احل 
ضحي��ة  ه��م  واصبح��وا  الدائ��رة، 
االره��اب والقت��ل اجلماع��ي والدم��ار 
الش��امل، وه��ذه ه��ي الس��ّنة االهلي��ة.
ع��ن أمر املؤمنني، عليه الس��الم: 
جيع��ل  اهلل  يت��ِق  م��ن  أن��ه  »اعلم��وا 
م��ن  الف��ن ون��وراً  ل��ه خمرج��ًا م��ن 
الُظل��م وخيل��ده فيم��ا اش��تهت نفس��ه 
وينزل��ه منزل��ة الكرام��ة عن��ده يف دار 
عرش��ه،  ظّله��ا  لنفس��ه،  اصطنعه��ا 
ونوره��ا بهجت��ه، و زواره��ا مالئكت��ه، 
املع��اد  فب��ادروا  رس��له،  ورفقاؤه��ا 
وس��ابقوا اآلج��ال ف��إن الن��اس يوش��ك 
ويرهقه��م  األم��ل  به��م  ينقط��ع  أن 

األج��ل وُيَس��ُد عنه��م ب��اب التوب��ة«.
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  األجيال 
الالحقة يجب أن 

تتعظ مما حصل 
لألجيال السابقة 

بسبب الذنوب 
التي ُأحيطت 

بهم والتي 
أخذتهم على 

حني غفلة  



مجتمع

التي��ارات اإلس��المية مبختل��ف 
واملعتدل��ة،  املتش��ددة  توجهاته��ا 
واملختلف��ة يف مرجعياته��ا الفكري��ة، 
ه��ي تي��ارات حيوي��ة، وهل��ا تأث��ر عل��ى 
جمم��ل الس��احة العاملي��ة املعاص��رة، 
بغ��ض النظ��ر عن صحة متبنياتها أو 
عدمه��ا وبغ��ض النظ��ر ع��ن التأثرات 
وتكتس��ب  اإلجيابي��ة،  أو  الس��لبية 
تل��ك احليوي��ة نظ��راً النتمائها للدين 
اإلسالمي ألن اإلسالم قّوة حضارية 
س��ابقة، وقوة اجتماعي��ة فعلية وقوة 
حتم��ًا،  مس��تقبلية  جيوبوليتيكي��ة 
بقط��ع النظ��ر ع��ن وض��ع املس��لمني 
الفعلي. وهو دين مساوي ميتلك من 
عناص��ر البق��اء واالس��تمرار م��ا يكفي 

لي��س الس��تمرار تأث��ره عل��ى أتباع��ه 
فحس��ب، بل لكي ي��رتك آثاره الكبرة 
على مس��تقبل البش��رية مجعاء. ومن 
هذه اإلمكانيات العددية، وباإلضافة 
إىل اإلمكانيات الفكرية ذات اجلذور 
التارخيي��ة املتصل��ة برس��الة الس��ماء 
العقيدي��ة  املذاه��ب  إىل  وص��واًل 
واالجتهادي��ة  السياس��ية  والتي��ارات 
توّل��دت حيوي��ة ملحوظ��ة للتي��ارات 
نالح��ظ  أن  ميكنن��ا  اإلس��المية، 
تأثراته��ا العاملي��ة بش��كل ع��ام عل��ى 
تش��كيل السياس��ات الدولي��ة وترتي��ب 

أولوي��ات ال��دول الك��رى.
دراس��ة  أهمي��ة  تنب��ع  هن��ا  م��ن 
ناق��دة  بنظ��رة  اإلس��المي  اخلط��اب 

ال��ذي  األث��ر  يك��ون  لك��ي  ومقّوم��ة 
احلي��اة  مناح��ي  ش��ّتى  يف  ترتك��ه 
الع��امل، ش��اماًل للمجتمع��ات  وبق��اع 
إجيابي��ًا  أث��راً  ولغره��ا  اإلس��المية 
وال  اإلنس��ان،  مصلح��ة  يف  ليص��ب 
ش��ّك أن م��ا حيص��ل م��ن تفاع��الت 
عاملي��ة ودولي��ة واجتماعي��ة الي��وم، ال 
تك��ون بالض��رورة معّرة ع��ن حقيقة 
انتم��ت  وإن  الدي��ن  وقي��م  اإلس��الم 
تكم��ن  ل��ذا  بأهداف��ه،  وبّش��رت  إلي��ه 
أهمي��ة التقويم لتقلي��ل األخطار من 
جه��ة ولضم��ان نتائ��ج ت��رتك األث��ر 
احلس��ن عل��ى العامل، ك��ون أن الدين 
اإلس��المي إمن��ا ه��و رمح��ة للبش��رية 
ال نقم��ة عليه��ا وه��و مبع��ث الس��الم 

  نحن يف 
مشهد اجتماعي 

مزرٍ ميكن أن 
يؤثر فيه بشكل 

عريض أُيّ 
صوت حتت 

دعوى اخلالص 
والتقّدم  

محتوى الثقافة الجماهيرية 
للخطاب اإلسالمي المعاصر



مجتمع

للن��اس ولي��س منبع��ًا للح��روب.

* الثقافـــة اجلامهرييـــة 
وأمهيــة دراستــها

مثقف��ي  كلم��ة  اتفق��ت  »م��ا 
األم��ة يف عصرن��ا عل��ى ش��يء، مث��ل 
اتفاقه��ا عل��ى أن األم��ة اإلس��المية يف 
س��ائر ش��عوبها، ويف مقدمتها الش��عب 
العرب��ي، تعي��ش أزمة فكرية، تتجّلى 
وختّل��ف  ثق��ايف،  غي��اب  ش��كل  يف 
علمي، وكسوف حضاري، وتتجّسد 
يف عج��ز اخلط��اب الفك��ري املعاص��ر 
اخلط��اب  مضم��ون  إيص��ال  ع��ن 
اإلس��المي الس��ليم وحمت��واه، قرآن��ًا 
وإن  وأخالق��ًا،  وش��ريعة  وس��نة 
اختلفوا يف حتديد األس��باب ووس��ائل 
العالج«، كما يقول طه العلواني، يف 
كت��اب »قضاي��ا إس��المية معاص��رة: 

إص��الح الفك��ر اإلس��المي«.
 وحن��ن بدورن��ا نس��لط الضوء يف 
ه��ذا البح��ث حول بعد واحد من أبعاد 
الثقاف��ة اجلماهري��ة، وه��ي جزء من 
أج��زاء اخلط��اب اإلس��المي، وه��و ُبعد 
احملت��وى وماهي��ة امل��ادة ال��يت تنط��وي 

عليه��ا هذه الثقاف��ة امللقاة.
أبع��اد  اجلماهري��ة  فللثقاف��ة 
ش��ّتى، منها اآلليات والوس��ائل، ومنها 
لغ��ة  ومنه��ا  الفكري��ة،  املرجعي��ات 
اخلط��اب و فنيات��ه، ولكنن��ا سنس��لط 
احملت��وى  بع��د  عل��ى  فق��ط  الض��وء 
واملضم��ون ال��ذي تتوج��ه ب��ه التي��ارات 
اإلس��المية للمتلق��ي وه��و اجملتم��ع.

األس��اس،  املوّج��ه  ه��و  احملت��وى 
واملكّون لعقلية اجملتمع، وهو املصيغ 
اجملتم��ع،  ولثقاف��ة  الع��ام  لل��رأي 
باعتب��اره م��ادًة ثقافي��ة اهل��دُف منه��ا 
التأث��ر عل��ى ال��رأي الع��ام وحماول��ة 
وألن  املطروح��ة،  للرؤي��ة  اجتذاب��ه 
الثقاف��ة اجلماهري��ة تش��مل أوس��ع 
رقعة بشرية واجتماعية مبخاطبتها 
لكافة املستويات الفكرية و العمرية، 
تلقي��ًا  امل��واد  أسه������ل  م��ن  وه��ي  ب��ل 
بالنس��بة للطرف املتلقي، مما يش��كل 
اس��تيعابًا أك��ر للتأث��ر، وكم��ا أن 
م��ن  امللق��اة  اجلماهري��ة  للثقاف��ة 
عل��ى  كالغ��رب   - اآلخ��ر  الط��رف 
س��بيل املث��ال- للتعام��ل معه��ا، أهمي��ة 
بالغ��ة لك��ي ال تعم��ل يف وعي اجملتمع 

احل��ال  ه��و  كذل��ك  س��يئًا،  عم��اًل 
يف  اجلماهري��ة  للثقاف��ة  بالنس��بة 
بع��د املضم��ون فإن��ه يكتس��ب أهمي��ة 
إحلاح��ًا  أكث��ر  وحاج��ة  أك��ر 
لدراس��ته ومراجعته، كونه متحدثًا 
ع��ن الدي��ن وص��ادراً م��ن ال��ذات، فه��و 
يكون أكثر قبواًل وتأثراً، لذا ينبغي 
عل��ى التيارات اإلس��المية أن تهتم به 
اهتمام��ًا بالغ��ًا، وتعي��د مراجعت��ه ب��ني 
الف��رتة واألخ��رى. خصوص��ًا عندم��ا 
نقف أمام جمتمع تبلغ نسبة األمية 
اجملتم��ع  مث��ل   - في��ه  اإلمجالي��ة 
العرب��ي- 40%، ونق��ف أم��ام جمتم��ع 
العي��ش  أساس��يات  م��ن  حم��روم 
الرغي��د، وجمتم��ع مضطه��د ومل ي��ر 

أب��داً احلري��ات بلونه��ا احلقيق��ي.
فأم��ام ه��ذا املش��هد االجتماع��ي 
أي  جن��اح  احتمالي��ة  أن  ش��ك  ال 
خصوص��ًا  كب��راً  س��يكون  خط��اب 
هم��وم  حمت��واه  يف  حيم��ل  عندم��ا 
حيم��ل  مص��دره  كان  وإن  الن��اس، 
يك��ون  أو  صاحل��ة،  غ��ر  ثقاف��ة 
ملطلقي��ه م��آرب أخ��رى ميررونها عر 
اس��تخدام املؤث��رات اخلارجي��ة عل��ى 
اجملتم��ع بغ��ض النظ��ر ع��ن س��المة 
احملت��وى واملضمون، فنحن يف مش��هد 
اجتماع��ي م��زٍر ميك��ن أن يؤث��ر في��ه 
بشكل عريض أيُّ صوت حتت دعوى 
اخل��الص والتق��ّدم، ولك��ن س��رعان 
الصيح��ات  تل��ك  كل  تته��اوى  م��ا 
واملضام��ني اخلاوي��ة أم��ام االصط��دام 
السياس������ية  التنمي��ة  مبس������ؤولية 
وفع������ل  والثقافي��ة  واالجتماعي������ة 
املش��اركة، ألن التنمي��ة ال ش��ك، هل��ا 
ش��روط مغاي��رة ه��ي أق��رب للنض��وج 
يق��در  ال  وم��ن  الفك��ري،  واإلح��كام 
عل��ى صياغ��ة مضمون رصني ومعّر 
يس��تطيع  ل��ن  اإلس��الم،  روح  ع��ن 
التنمي��ة  مش��اريع  يف  يس��اهم  أن 
االجتماعي��ة والثقافي��ة والسياس��ية 

وفق��ًا للرؤي��ة اإلس��المية.

* إشكالية املحتوى الثقايف
أن  ميك������ن  ال��يت  اإلشكالي������ة 
يف  اإلس��المي  اخلط��اب  يف  نبحثه��ا 
جم��ال احملت��وى واملضم��ون للثقاف��ة 
اجلماهري��ة اليت تبثها عر وس��ائلها 
املتعددة، هي انتزاع املضمون احملرك 

للثقاف��ة، واس��تخدامها لغ��ة »األم��ر 
والنه��ي«، م��ن دون إعط��اء اخللفي��ات 
للح��وار  اجمل��ال  إفس��اح  دون  وم��ن 
والتفك��ر م��ن قب��ل الط��رف املتلق��ي. 
)إلق��اء  الفع��ل  به��ذا  أصبحن��ا  وق��د 
األوام��ر والنواه��ي(، واالعتم��اد عل��ى 
والعاطف��ي،  احلماس��ي  احملت��وى 
م��ن  اجلماهري��ة  الثقاف��ة  وإف��راغ 
مضمونه��ا احلقيق��ي، أم��ام ش��رحية 
واس��عة م��ن اجملتم��ع، تنتظ��ر األم��ر 
اجلاه��ز واملوق��ف اجلاه��ز، وال تعط��ي 
دوراً للتفك��ر وال مس��احة للنق��اش، 
وال تس��عى للتس��اؤل، وه��ذه صف��ات 
الق��رآن  وبينم��ا  امليت��ة،  اجملتمع��ات 
الكري��م ج��اء ليث��ر دفائ��ن العق��ول، 
لتؤك��د  الكث��رة  اآلي��ات  وج��اءت 
عل��ى بع��د التفّك��ر والتأم��ل واحل��وار، 
والتعق��ل والتدّب��ر والتفّق��ه وم��ا إىل 
ذل��ك من املفردات اليت تصاحب كل 
ذك��ر لعقي��دة أو لتش��ريع أو لع��رة.. 
إعط��اء  إىل  يدع��و  الق��رآن  فبينم��ا 
اإلنس��ان ح��ق النظ��ر واحل��وار وه��ي 
امليزة اليت فّضل اهلل بها اإلنسان على 
سائر خلقه، جند الكثر من التيارات 
اإلس��المية ال مت��ارس هذا الفعل وال 

تدف��ع به��ذا االجت��اه.
ه��ادي  الس��يد  اهلل  آي��ة  يق��ول 
املدرس��ي يف كتاب��ة »رؤى يف مس��رة 
احلركة اإلسالمية«، وهو من الكتب 
ال��يت ص��درت ع��ام 1990 كمراجع��ة 
اإلس��المية:  للحرك��ة  وتقوي��م 
عليه��ا  اإلس��المية  احلرك��ة  »إن 
معامل��ة الن��اس باعتب��ار إنس��انيتهم، 
إرادات  و  عواط��ف  باعتباره��م  أي 
وأحاس��يس، والنظر إليهم ككائنات 
خلقه��ا اهلل للتع��ارف يف احلي��اة. ف��ال 
أن  اإلس��المية  للحرك��ة  جي��وز 
تعامل الناس كجنود، عليهم تنفيذ 
األوام��ر دون ختّل��ف.. يق��ول اإلم��ام 
عل��ي أم��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم: 
»وال تقوَل��ّن: إن��ي ُمَؤّم��ٌر.. آُم��ُر فأطاُع، 
ف��إّن ذل��ك إدغ��اٌل يف القل��ِب، ومنهك��ٌة 

للدي��ِن، وتق��ّرٌب م��ن الِغ��َر«.

* احلكــمة حمتـــوى 
الثقافــة اجلامهــريية

املخ��رج الذي ن��راه من هذا املأزق 
وم��ن ه��ذا اجلم��ود الثق��ايف مل��ا أص��اب 

  إفراغ 
الثقافة 

اجلماهريية 
من مضمونها 

احلقيقي، جعلنا 
أمام شريحة 

واسعة من 
املجتمع، تنتظر 
املوقف اجلاهز، 

وال تعطي 
دورًا للتفكري 

وال مساحة 
للنقاش، وال 

تسعى للتساؤل، 
وهذه صفات 

املجتمعات 
امليتة  
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مجتمع

احملت��وى املوج��ه حن��و اجملتم��ع، يك��ون 
بإكس��اب الثقاف��ة اجلماهرية مادًة 
ومضمونًا حيًا، حيرتم عقل اإلنسان، 
بتبي��ان اخللفي��ات والدواعي واملناهج 
املكون��ة هل��ذا احملت��وى، وه��ي م��ا يع��ّر 
باحلكم��ة  الكري��م  الق��رآن  عنه��ا 
كم��ا يف قول��ه تع��اىل يف »س��ورة آل 
عم��ران، آي��ة 164«: }َلَقــْد َمــنَّ اهللُّ 
فِيِهــْم  َبَعــَث  إِْذ  امْلُؤِمنِــنَي  َعــَى 
ــو َعَلْيِهــْم  ــْن َأنُفِســِهْم َيْتُل َرُســوالً مِّ
ــاَب  ُمُهــُم اْلِكَت يِهــْم َوُيَعلِّ ــِه َوُيَزكِّ آَياتِ
اإلم��ام  أش��ار  وق��د  ْكَمــة{،  َواحْلِ
الكاظم، عليه الس��الم، للحكمة بأنها 
»الفه��م والعق��ل« وق��ال اإلم��ام الباقر، 

علي��ه الس��الم، ه��ي: »املعرف��ة«.
فم��ن مي��زات الرس��ول، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم، كم��ا تش��ر إلي��ه 
اآلي��ة املبارك��ة أن��ه مل يك��ن يكتف��ي 
بتعلي��م الكت��اب ال��ذي نعتق��د أن في��ه 
تبيان��ًا ل��كل ش��يء، بل إن��ه يعّلم الناَس 
احلكم��َة أيض��ًا، ليفك��روا وليفهم��وا، 
لذل��ك ق��ال املس��يح عيس��ى ب��ن مري��م، 

علي��ه الس��الم: 
عق��ل«،  كل  ن��ور  احلكم��ة  »إن 
ليمش��ي  الطري��ق  يكش��ف  فالن��ور 
اإلنس��ان ب��ه يف الن��اس واحلي��اة، عل��ى 
بص��رة م��ن أم��ره. فما ميّيز اإلنس��ان 
العق��ل،  ه��و  املخلوق��ات  س��ائر  ع��ن 
وجتاهل العقل يف خماطبة اإلنس��ان 
ه��و جتاه��ل لقيم��ة عقله، ب��ل جتاهل 

لنعم��ة إهلي��ة ك��رى.
وم��ن أج��ل ختّط��ي ه��ذه املش��كلة 
امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  يع��رض 
يف كت��اب »النه��ج اإلس��المي، ق��راءة 
اإلس��المية«،  احلرك��ة  مس��رة  يف 
الص��ادر ع��ام 1998، ثالث��ة حل��ول ه��ي 

كالتال��ي:
العل��م  حن��و  الش��باب  توج��ه   -1
الدي��ي: إن عل��م الدي��ن لي��س حك��راً 
املؤسس��ة  م��ن  يتخ��ّرج  م��ن  عل��ى 
ف��إن  ذل��ك  عل��ى  وبن��اء  العلمي��ة، 
املطلوب من الشباب أن يدرسوا العلم 
دراس��ة معّمق��ة م��ن خ��الل مراجع��ة 
املص��ادر الديني��ة، والتدّب��ر يف الق��رآن 
اآلخري��ن  يدع��وا  ال  لك��ي  الكري��م 
يس��بقونهم يف تفس��ر الدي��ن حس��ب 

س��الطينهم. وأه��واء  أهوائه��م، 
اإلع��الم:  أس��اليب  تطوي��ر   -2

وعلى سبيل املثال فإن هناك لألسف 
يص��درون  املؤلف��ني  م��ن  البع��ض 
الكت��ب ح��ول اإلس��الم وعندم��ا نق��رأ 
ه��ذه الكت��ب ال جن��د فيه��ا يف الغال��ب 
استش��هاداً بآي��ة، أو حديث��ًا صحيح��ًا، 
أو قص��ة تارخيي��ة وه��ذا خطأ فظيع، 
ألن املف��روض علين��ا عندم��ا نتح��ّدث 
حبدي��ث حول اإلس��الم أن نبحث عن 
أصل��ه، ومص��دره يف الق��رآن والس��نة 

والتاري��خ ومؤلف��ات الفقه��اء.
نط��اق  عل��ى  اإلس��الم  نش��ر   -3
واس��ع: إن الكث��ر م��ن أبن��اء احلركة 
اإلس��المية ال يكلف��ون أنفس��هم عن��اء 
نش��ر اإلس��الم يف أوس��ع دائرة ممكنة 
ب��ل يكتف��ون بنش��ره يف الوس��ط ال��ذي 
يعيش��ون في��ه معتقدي��ن أن اإلس��الم 
حك��راً عل��ى ش��رحية معين��ة، يف ح��ني 
أن الداعي��ة املس��لم ينبغ��ي علي��ه أن 
خيتل��ط بأوس��ع قطاع��ات ممكنة من 
اجلماه��ر. وميك��ن أن نلخصه��ا ب��أن 
على اجلماهر أن ال تكتفي باستقبال 
امل��واد اجلاه��زة م��ن دون عل��م، فالعل��م 
لي��س حكراً على علم��اء الدين، والبد 
أن ال خيل��و اخلط��اب م��ن مرتكزات��ه 
وم��ن الراه��ني عل��ى ما يبش��ر ب��ه وأن 
ال خيل��وا م��ن مرجعي��ة الدي��ن ذات��ه، 
كم��ا أن��ه ال ينبغ��ي حص��ر معرف��ة 
الدي��ن يف ح��دود ضيق��ة وإمن��ا الب��د 
من االنطالق به ليس��توعبه اجلميع. 
وعندم��ا تتخ��ذ التي��ارات واحلركات 
اإلس��المية ه��ذه املنهجية وهي جعل 
احلكم��ة مضمونًا يف صياغة الثقافة 
به��ا  ختاط��ب  ال��يت  اجلماهري��ة 

اجملتم��ع فه��ي أم��ام ع��ّدة مكتس��بات:
تتح������ّول  أن  األول:  املكتس������ب 
حرك��ة اجملتم��ع باجت��اه قضاياه إىل 
حرك��ة واعي��ة ومقتنع��ة مب��ا تّؤدي��ه 
وم��ا تتخ��ذه م��ن مواق��ف، وه��و بذل��ك 
يك��ون أكث��ر التصاق��ًا وأق��وى متس��كًا 
ب��رؤاه، خالفًا الختاذ الرأي يف س��ياق 
كالوجاه��ات،  اخلارجي��ة،  املؤث��رات 
اس��تغالل  و  العاطفي��ة،  واإلث��ارة 

مواط��ن األمل.
املكتس��ب الثان��ي: إنت��اج الكف��اءات 
املفك��رة وزيادتها يف اجملتمع، فعندما 
التي��ارات االس��المية منه��ج  تعتم��د 
اح��رتام عق��ول اجملتم��ع، وخماطب��ة 
فكره��م، فه��ذا جيع��ل الف��رص أوس��ع 

وتفت��ح  جدي��دة،  كف��اءات  لتتك��ّون 
أبواب��ًا واس��عًة لذل��ك. وه��ذا املكس��ب 
يتفّرع منه عّدة مكتسبات من أهمها:
ق��ّوة  عل��ى  اعتم��اد اجملتم��ع   -  1
يف  املس��ؤولية  وحتّمل��ه  إدراك��ه 
حتدي��د مواقف��ه بنفس��ه، ليتح��ّول أي 
موق��ف يتخ��ذ إىل موقف عام وواس��ع 
يعط��ي  ولك��ي  البال��غ،  التأث��ر  ل��ه 
النتائج احلقيقية والنس��ب الواقعية.

املتع��ددة  الكف��اءات  وج��ود   -  2
الواعي��ة، جتع��ل التي��ارات اإلس��المية 
م��ن  الكث��ر  حتدي��د  عل��ى  ق��ادرة 
مواقفه��ا م��ن دون إره��اق التيار ليبّت 
يق��ول  وكب��رة،  صغ��رة  كل  يف 
تع��اىل يف »س��ورة البق��رة، آي��ة 269«: 
ــن  ــاء وم ــن يش ــة م ــؤيت احلكم }ي
يــؤَت احلكمــَة فقــد أويَت خــرًا 

كثــرًا{.
يث��ري  الكف��اءات  تع��دد  إن   -  3
لتم��ارس  واحل��ركات،  التي��ارات 
صياغ��ة آرائه��ا بعق��ل مجع��ي يك��ون 
جممع��ًا لكاف��ة العق��ول ال��يت ختتل��ف 
يف أفهامه��ا و أوج��ه نظره��ا، ودرجات 
معرفته��ا، لتدي��ر أموَره��ا بطريق��ة 
مؤسس��اتية قائمة على فعل الشورى 

واالستش��ارة.
التي����������ارات  تتبن��ى  فعن����دم������ا 
اإلس��المية يف خطابه��ا اجلماه��ري 
ذل��ك املضم��ون الثق��ايف ال��ذي حي��رتم 
عقل اإلنسان، كونه خملوقًا مفكراً، 
وعندم��ا حت��رص عل��ى أن يكون كل 
فعل وموقف مجاهري متشبع وعيًا 
باخللفي��ات واألس��باب الداعي��ة إلي��ه، 
س��تقرتب احلرك��ة اإلس��المية إىل 
املقاص��د اإلس��المية األصيل��ة بفع��ل 
الوع��ي الع��ام للجماه��ر، وس��تقطع 
الطري��ق ع��ن أي حماول��ة الس��تغالل 
اخلط��اب الدي��ي احمل��ّرف أو اجمل��زوء 
ألغ��راض مغاي��رة ألغ��راض الدي��ن. 
ب��ل وسيس��اهم ذل��ك الوع��ي بنه��وض 
احلي��اة  لتس��ود  وتقّدم��ه  اجملتم��ع 
أي  أن  عل��ى  الن��اس،  ب��ني  الطيب��ة 
تق��ّدم الب��د أن يس��توعب اجلماه��ر، 
املس��تأثرة  النخب��ة  يف  ينحص��ر  وال 
بالوع��ي، وأي إلغ��اء ل��دور اجلماه��ر 
مس��ار  يف  تنموي��ة  عملي��ة  أي  يف 
النهض��ة والتق��ّدم، فهو إلغاء لألرض 

ال��يت تق��وم عليه��ا احلض��ارة.

  عندما 
تتبنى التيارات 

اإلسالمية 
يف خطابها 
اجلماهريي 
املضمون 

الثقايف الذي 
يحرتم عقل 

اإلنسان، كونه 
خملوق مفكر، 

ستقرتب احلركة 
اإلسالمية 

إىل املقاصد 
اإلسالمية 

األصيلة بفعل 
الوعي العام 

للجماهري  



* قاسم مظلوم
اليــوم نــرى الكثــر ممــن يتكلــم يف »الوحــدة االســالمية« 
ــات  ــح ومكون ــني رشائ ــر ب ــات النظ ــارب يف وجه ــعى للتق أو يس
ــك  ــث هنال ــي، حي ــع العراق ــا املجتم ــالمي، ومنه ــع االس املجتم
مــن يّدعــي العمــل عــى حتقيــق هــذا اهلــدف املنشــود مــن 
اجلميــع، وذلــك مــن خــالل التظاهــرات والتجمعــات اجلاهريــة 
ــدة  ــداف عدي ــك اه ــا هنال ــة، بين ــة املختلف ــات االجتاعي والفعالي

ــا.  ــض لتحقيقه ــعى البع ــاء يس ــذا اإلدع ــف ه خل
بيــد أن هــذا الطمــوح واهلــدف االجتاعــي الســامي، لــه 
ــر  ــو أم ــا، فه ــن توفره ــد م ــي الب ــة الت ــده الرصين ــه وقواع مقدمات
عظيــم، فالبــد ان تكــون مقدماتــه عظيمــة ايضــًا.. لــذا فــإن 
االرتــكاز عــى منهــج رســول اهلل، صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، و 
ــه الكــرام، هــو الــذي يســاعدنا عــى االنطــالق لتحقيــق  أهــل بيت

ــر.  ــدف الكب ــذا اهل ه

* والسؤال هنا:
هــل نحــن قــادرون حقــًا عــى توفــر تلــك املقدمــات 
والقواعــد، ونجعلهــا خارطــة طريــق لنــا يف جمتمعنــا االســالمي..؟

ــًا  ــدة او  منهج ــدوا قاع ــن جت ــرب، ل ــرق والغ ــوا يف ال فتش
ســليًا كمنهــج القــرآن الكريــم ومنهــج رســول اهلل، صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم،  وقــد بــني اهلل - تعــاىل- لنــا يف حمكــم كتابــه املجيــد، 

ــدة: ــذه القاع ــح ه مالم
ُكــْم َفاْعُبُدوِن{. )ســورة  ــًة َواِحــَدًة َوَأَنــا َربُّ ُتُكــْم ُأمَّ  }إِنَّ َهــِذِه ُأمَّ

/آية92( االنبياء 
ــادة  ــي وقي ــج االهل ــل املنه ــون يف  ظ ــي أن نك ــا ينبغ ــن هن م
ــدل  ــي للع ــداد الطبيع ــم االمت ــه، الهن ــل بيت ــرم و أه ــول األك الرس
والتوحيــد االهلــي، فقــد كان الرســول األكــرم، هــو أول مــن 
طبــق الوحــدة، ثــم مــن بعــده االمــام عــي بــن أيب طالــب، عليــه 
الســالم، وهكــذا اســتمرت مســرة أهــل البيــت، عليهــم الســالم، 
ــل  ــم،  عج ــام القائ ــروج االم ــى خ ــك حت ــي كذل ــم، وه يف حياهت
اهلل فرجــه، الــذي ســُيقيم دولــة احلــق والعــدل والوحــدة وااليــان. 
ــالم،  ــم الس ــني، عليه ــاة املعصوم ــل حي ــف مفاص ــي خمتل فف
ــالمي،  ــع االس ــارب يف املجتم ــم والتق ــدة والتالح ــت الوح كان
الســمة البــارزة يف حياهتــم.. ومل يكونــوا ابــدًا عامــل تفرقــة ومتييــز 
كــا هــو شــأن البعــض ممــن يّدعــي »وصــاًل بليــى..«، مــن خــالل 
ــم  ــزام بتعالي ــا االلت ــدر بن ــذا جي ــر. ل ــعار ال غ ــدة كش ــي الوح تبن

ــول  ــا الرس ــاء هب ــي ج ــادئ الت ــم واملب ــاء ، و القي الس
واهــل بيتــه، عليهــم الســالم. ثــم معاجلــة مشــكلتني ربــا 

ــع: ــة يف املجتم ــدة احلقيقي ــق الوح ــا لتحقي ــرض طريقن تع
ــي  ــا ان ال نكتف ــعارات.. فعلين ــى الش ــاد ع االوىل: االعت

ــا أن نعمــق املفهــوم يف  ــد شــعار الوحــدة فقــط، بــل علين بردي
ــذ  ــل كل يشء، نب ــي أوالً وقب ــو يعن ــا. وه ــي  حياتن ــع نواح مجي

ــرأي.  ــتبداد بال ــز االس ــب والتميي ــالف، والتعص ــباب اخل كل اس
وتتحقــق الوحــدة بمزيــد مــن التقــارب والتاســك، ثــم املشــاورة 
ــى  ــدق ع ــذا يص ــة، وه ــة املطلوب ــروج بالنتيج ــادل اآلراء للخ وتب
ــاة االجتاعيــة والسياســية، وبــني افــراد االرسة  مجيــع نواحــي احلي
ويف العالقــة بــني القيــادة السياســية واجلاهــر وهكــذا ســائر انــواع 
ــب أن  ــال؛ جي ــبيل املث ــى س ــع.. ع ــراد املجتم ــني اف ــات ب العالق
يســود االرسة االحــرام املتبــادل بــني الكبــر والصغــر، أمــا عنــد 
الرئيــس او قائــد اجليــش فيجــب ان تتوفــر لديــه العدالــة يف التعامل 
ــني  ــم ب ــك وتالح ــدة ومتاس ــل وح ــون عام ــع، وأن يك ــع اجلمي م
االفــراد. لكــن اذا حصل عكــس ذلــك، كأن يســود االرسة التفكك 
والنــزاع، او تســود القــوات املســلحة او املؤسســة  احلكوميــة، 
التفرقــة والتمييــز والتفــكك، فــان املصــر ســيكون مظلــًا قطعــًا. 
املشــاكل واالزمــات.. حيــث نالحــظ  الثانيــة: تضخيــم 
بوضــوح افــرادًا حياولــون تســليط الضــوء، عــى بعــض اخلالفــات 
ــارة بعــض املشــاكل وفتــح ملفــات  ــة بــني البــر، مثــل اث الطبيعي
ــود  ــن وج ــة، ولك ــداف معين ــق اه ــك، لتحقي ــر ذل ــة وغ قديم
الوحــدة احلقيقيــة العميقــة اجلــذور، لــن تســتطيع عوامــل التفرقــة 

ان تنــال منهــا،  او حتــدث فيهــا أي خلــل. وذلــك بفضــل وجــود 
ــة  ــع يف بوتق ــع اجلمي ــدة جتم ــة واح ــوس عبادي ــواء وطق أج

ــزكاة و  ــة واحــدة، و أداء ال ــل الصــالة باجتــاه قبل واحــدة مث
ــل  ــل عوام ــك يمث ــج، كل ذل ــة احل ــام، وأداء فريض الصي

للوحــدة ال اســبابًا للشــقاق والتفرقــة. فــاذا ضمنــا 
املــي قدمــًا يف طريــق الوحــدة احلقيقيــة يف املجتمــع، 

ــبوهة  ــاعي املش ــود واملس ــة كل اجله ــن مقاوم نضم
ــل  ــباب مث ــت االس ــا كان ــة مه ــك والتفرق للتفكي

اختــالف اللــون واللغــة والعامــل اجلغــرايف 
ــد  ــبه اىل ح ــاوالت تش ــذا حم ــره، الن هك وغ

كبــر ذلــك الــذي ينفــخ يف الشــبك او يرســم 
ــد  ــون ض ــاهم يفعل ــاذا عس ــاء ف ــى امل ع

هــذا الديــن املقــدس و روح الوحــدة 
ــوس..؟ ــودة يف النف ــالمية املوج االس

سبيلنا الى تحقيق 
الوحدة الحقيقية



مجتمع

ق��ال اإلم��ام علي، عليه الس��الم، يف 
عهده ملالك األشرت النخعي:

واملس��يء  احملس��ن  يكون��ن  »وال 
ذل��ك  ف��إن يف  س��واء،  عن��دك مبنزل��ة 
تزهي��داً أله��ل اإلحس��ان يف اإلحس��ان، 
وتدريب��ًا أله��ل اإلس��اءة عل��ى اإلس��اءة«.

الطويل��ة  الصي��ف  أش��هر  بع��د 
ال��يت ختلل��ت العطل��ة املدرس��ية، وال��يت 
اعت��اد فيه��ا الصغ��ار عل��ى  اللع��ب ط��وال 
م��ن  متأخ��رة  س��اعات  وحت��ى  النه��ار 
اللي��ل، يع��ود الطلبة إىل مدارس��هم بني 
الفرح��ة ببدء عام دراس��ي جديد، وبني 
الغم��وض يف رؤي��ة الق��ادم م��ن الوض��ع 
املنه��ج  حي��ث  ع��ام.  بش��كل  التعليم��ي 
وطريق��ة التعليم، ثم أضيفت مش��كلة 
جدي��دة يف تاري��خ ب��دء الع��ام الدراس��ي 
اجلدي��د، وال��ذي تأخ��ر لش��هر كام��ل 
ه��ذا  خمتلف��ة،  الس��باب  م��رة  وألول 
ُيض��اف اىل هواج��س الطال��ب املوج��ودة 

املراجع��ة  برنام��ج  م��ن  باالس��اس 
يف  اليوم��ي  والتحض��ر  واملذاك��رة 
يف  يش��كو  ال��ذي  البي��ت  ه��ذا  البي��ت.. 
معظم احيانه من االزمات واملشاحنات 
ب��ني اف��راده من جهة وبني الطالب من 

جه��ة اخ��رى.

* التشجيع واكتشاف الطالب

وه��و  الطال��ب،  إن  نق��ول:  بداي��ة 
العه��د  وحدي��ث  الس��ن  يف   صغ��ر 
بالتعّل��م واكتس��اب العل��وم واملع��ارف 
والتج��ارب، ورمب��ا يك��ون االم��ر علي��ه 
ثقياًل او غر موفق او تعرتضه عقبات 
وه��ذا  باجملم��ل،  ومش��اكل  وموان��ع 
حب��د ذات��ه حباج��ة اىل تعام��ل م��ن ن��وع 
خ��اص م��ع هذا الطال��ب الفت��ى اليافع.. 
بيد أن املؤس��ف حقًا، أن نالحظ بعض 
متام��ًا،  باملقل��وب  يتصرف��ون  الن��اس 
ابنائه��م  اىل تذك��ر  يلج��ؤون  فه��م  

بس��لبياتهم ويظن��ون ان ه��ذا التذك��ر 
يغ��ر ش��يئًا ويصح��ح م��ن أخطائه��م. 

أم��ة متحض��رة  أي  م��ا ميي��ز  إن 
ع��ن غره��ا، م��دى إقب��ال ابنائه��ا عل��ى 
املطالعة وتشجيعهم على اقتناء الكتب 
ملختل��ف ش��رائح اجملتم��ع، وال خيت��ص 
فاملطالع��ة  املدرس��ة.  بطال��ب  ه��ذا 
واكتساب العلوم واملعارف والتجارب، 
للحض��ارة  التحتي��ة  البني��ة  تع��د 
اإلنس��انية والدعام��ة ال��يت يب��ي عليه��ا 
تراث��ه الفك��ري والثق��ايف والسياس��ي..  
واثن��اء مطالعيت كتاب »كيف تنجح 
يف صناعة العالقات« لس��ماحة آية اهلل 
الس��يد ه��ادي املدرس��ي، وج��دت الكث��ر 
ال��يت  م��ن االف��كار اجلدي��رة بالتأم��ل 
هل��ا دالالت هام��ة يف حياتن��ا الي��وم؛ »ان 
التش��جيع ه��و الطريق��ة امُلثل��ى الق��ادرة 
عل��ى ان تكتش��ف ل��كل انس��ان مواهب��ه، 
ان  الب��د  الن��اس  اص��الح  يري��د  وم��ن 
يتعل��م كي��ف يش��جعهم عل��ى ادراك 
املخ��زون  واكتش��اف  كفاءاته��م 
الضخ��م م��ن الطاق��ات والق��درات ال��يت 

اودعه��ا اهلل تع��اىل في��ه«.

* طرق نحو التشجيع 

وه��ا حن��ن الي��وم نعي��ش يف زم��ن 

  أكدت 
الدراسات أهمية 

أمناط الرتبية 
األسرية، والُبعد 

عن منط التدليل 
الزائد، وتوفري 

االستقاللية يف 
مزاولة األنشطة 

املختلفة، كل 
ذلك يساعد 

على تفجري 
طاقات الطفل 

االبتكارية  

التشجيع و دوره في 
تنمية وتقدم الطالب



مجتمع

انفجار ثقايف كبر، مع انتشار تقنية 
االتص��ال والتواص��ل ع��ر الع��امل وال��يت 
يتش��وق هل��ا الكب��ار قب��ل الصغ��ار للعمل 
به��ا ط��وال الي��وم م��ن اهلات��ف النق��ال او 
وتطبيقات��ه  براجم��ه  م��ع  احلاس��وب، 
ال��يت ال ُتع��د.. يب��دو ان املس��ؤولية تك��ون 
علين��ا ثقيل��ة ج��داً اكث��ر مم��ا نتص��ور، 
حبي��ث نول��ي اهتمام��ًا اك��ر للحف��اظ 
انتظ��ار  قب��ل  القادم��ة،  اجيالن��ا  عل��ى 

االهتم��ام م��ن االخري��ن. 
واس�������اليب  ط��������رق  وه�������نالك 
للتش��جيع ت��رتك أثره��ا الطي��ب وت��در 
بفوائ��د  واجملتم��ع  األبوي��ن  عل��ى 

منه��ا: كث��رة، 
الس��نة  الوق��ت خ��الل  1- تقس��يم 
الدراس��ية، حي��ث تك��ون هنال��ك حص��ة 
حص��ة  هنال��ك  كم�������ا  للحاس��وب، 
اإلج��ازة  ي��وم  أثن��اء  التلف��از  لرام��ج 
اليوم��ني  ولي��س  فق��ط،  األس��بوعية 
ث��م  والس��بت(.  )اجلمع��ة  بأكمله��ا 
حتديد هذه الساعات، مع حّث الطالب 
عل��ى اعتم��اد بع��ض املراج��ع والكت��ب 
مث��ل  لدروس��ه،  واملفي��دة  البس��يطة 
»األطل��س« اجلغرايف والعلمي وغرها. 
واأله��م م��ن ذل��ك، حتديد ف��رتات النوم 
االطف��ال  ت��رك  وع��دم  واالس��تيقاظ، 
حت��ى  املدي��دة  الس�������اعات  يقض�������ون 
اوق��ات متأخ��رة م��ن اللي��ل، حت��ى يف 
أي��ام العط��ل، وذل��ك حت��ى يك��ون هن��اك 
والن��وم،  الراح��ة  س��اعات  يف  انتظ��ام 

وأيض��ا س��اعات للعم��ل واملذاك��رة.
2- ميك��ن االس��تفادة م��ن مس��ألة 
كفرص�������ة  النف�������س،  ع��ن  الرتفي��ه 
للتش��جيع عل��ى الدراس��ة واملطالع��ة، 
فعل��ى األبوي��ن االهتم��ام به��ذا اجلان��ب، 
كأن يك��ون احل��ّث عل��ى زي��ارة اح��د 
االقارب او االصدقاء يف االسبوع القادم 
اذا كان املستوى الدراسي يبشر خبر. 
مس��ؤولية  تق��ع  املعل��م  عل��ى   -3
كب��رة يف إجن��اح عملي��ة التش��جيع، 
عندما يبدأ عامه الدراسي مع الطالب 
بالتع��رف عليه��م ومعرف��ة نفس��ياتهم 
وقدراته��م  واهتماماته��م  وميوهل��م 
الذهني��ة، وذل��ك حت��ى يفه��م املداخ��ل 
إىل نفسية كل واحد منهم، وبالتالي 
املناس��بة لتحفيزه��م  اختي��ار الط��رق 
وترغيبهم يف مادته العلمية، يف الوقت 
التعري��ف  املعل��م  عل��ى  ينبغ��ي  نفس��ه 
بنفس��ه وتوجهات��ه وم��ا يري��د حتدي��داً 

م��ن طالب��ه. 
الطال��ب  حماس�������بة  ع�������دم   -4
عل��ى أفع��ال او ممارس��ات حباج��ة اىل 
العقوب��ة  اس��تعجال  وع��دم  توضي��ح، 
او الل��وم الش��ديد، مم��ا يع��ي ض��رورة 
االهتمام اىل مس��ألة األمل وضخها يف 

نف��وس الط��الب. 
هل�������ا  التش��جيعية  املكاف�������آت   -5
عل��ى  الط��الب  ح��ّث  يف  كب��ر  دور 
والتعل��م  الدراس��ة  يف  قدم��ًا  املض��ي 
والتف��وق، وق��د يك��ون ذل��ك م��ن خ��الل 
زي��ادة املص��روف اخل��اص ب��ه، او ش��راء 
مس��تلزمات جدي��دة او اضاف��ة اخ��رى 
اىل حقيبته املدرس��ية، بل إغناء غرفته 
وخزنت��ه اخلاص��ة بوس��ائل تعليمي��ة او 

ترفيهي��ة جدي��دة.
يف  للطال��ب  األبوي��ن  متابع��ة   -6
املدرس��ة، وع��دم االعتم��اد كلي��ًة عل��ى 
متابع��ة  جم��رد  إن  واملدرس��ة.  املعل��م 
الطال��ب ل��دى ادارة املدرس��ة للوق��وف 
وعالقت��ه  الدراس�������ي  املس��توى  عل��ى 
حّب��ه  وأس��باب  املدرس��ة،  يف  بزمالئ��ه 
أو كره��ه للمدرس��ة، يبع��ث الش��عور 
الطال��ب،  نف��س  يف  العالي��ة  بالثق��ة 
والدراس��ة.  املواصل��ة  عل��ى  ويش��جعه 

* التشجيع عىل التعلم واالستكشاف

ي��رى ع��دد م��ن أس��اتذة الرتبي��ة 
وعل��م نف��س الطف��ل أن مث��ة عالق��ة 
وب��ني  الطف��ل،  ثقاف��ة  ب��ني  إجيابي��ة 
قدرت��ه عل��ى اإلب��داع، وأن تل��ك الثقاف��ة 
ال تفي��د يف تكوي��ن هويت��ه وش��خصيته 
فق��ط، ب��ل تتعداه��ا إىل جعل��ه مبدع��ًا. 
ويوص��ون بض��رورة التخّل��ي نهائيًا عن 
نظام مّد الطفل بثقافة الذاكرة اليت 

تعتم��د عل��ى احلف��ظ والتلق��ني.
أم��ا معوقات اإلب��داع فهي كثرة، 
مدارس��نا  أو  عوائلن��ا  م��ن  وتص��در 
عل��ى  الرتكي��ز  ومنه��ا:  قص��ٍد،  دون 
نواح��ي الضع��ف واخلل��ل عن��د الطف��ل، 
كالق��ول ل��ه: »أنت ضعيف.. أنت غي.. 
أن��ت فاش��ل«. ه��ذه االلف��اظ تعم��ل عل��ى 
انهيار ش��خصيته، حي��ث يبدأ بالرتاجع 
يف مس��تواه الدراس��ي، وبالنتيجة تنهار 
ثقت��ه بنفس��ه ثم ينه��ار االمل لديه بأن 
يتق��دم خطوة واح��دة اىل االمام، بفعل 
التج��ارب الفاش��لة واملتك��ررة ال��يت مي��ّر 
به��ا، وع��دم تش��جيع وتعزي��ز احملاوالت 

الناجح��ة لدي��ه.

التنش�������ئة  تب�������دو  هن��ا  م�������ن 
االجتماعي��ة واالهتم��ام به��ا هل��ا بال��غ 
األثر على تنمية اإلبداع واالبتكار لدى 
األبن��اء، إذ أك��دت البح��وث العلمية أن 
أكث��ر م��ا ميي��ز آب��اء األطف��ال املبدعني 
هو احرتامهم وثقتهم يف قدرة أبنائهم 
أداء عم��ل مناس��ب، م��ع إعط��اء  عل��ى 
األبن��اء احلري��ة الكامل��ة يف اكتش��اف 
عامله��م، واخت��اذ قراراته��م يف مزاول��ة 
األنش��طة بأنفس��هم دون تدخ��ل الكبار، 
كم��ا أك��دت الدراس��ات أهمية أمناط 
الرتبي��ة األس��رية، والُبع��د ع��ن من��ط 
الزائ��دة،  واحلماي��ة  الزائ��د،  التدلي��ل 
مزاول��ة  يف  االس��تقاللية  وتوف��ر 
األنش��طة املختلف��ة، كل ذل��ك يس��اعد 
على تفجر طاقات الطفل االبتكارية.
عل��ى  املس��ؤولية  تق��ع  كم��ا 
املؤسس��ة الرتبوي��ة يف تهيئ��ة االج��واء 
ع��ن  واخلالَّقي��ة  لإلب��داع  الالزم��ة 
األطف��ال يف املدرس��ة، فه��ي تتي��ح هل��م 
ح��ل املش��كالت ال��يت جتابهه��م، وتب��ث 
العلم��ي،  االستكش��اف  روح  فيه��م 
م��ع ع��دم َتَقبُّ��ل األم��ور عل��ى عالته��ا، 
فض��اًل ع��ن تنمي��ة قدراته��م م��ن خ��الل 
إث��ارة  إىل  نص��ل  وبذل��ك  املالحظ��ة، 
الكامن��ة،  اإلبداعي��ة  الطف��ل  ق��درات 
وال��يت جي��ب عل��ى املرب��ني اس��تثمارها 
بأش��كاهلا املختلفة، فال يستطيع معلم 
أن يس��تغي ع��ن حتفي��ز الطال��ب عل��ى 
التعّل��م، ألن��ه وببس��اطة ط��الب الي��وم 
للتعّل��م،  الذات��ي  لالندف��اع  يفتق��رون 
فيحت��اج املعل��م إىل حتفي��ز الطال��ب و 
بش��كل مس��تمر، وق��د يك��ون التحفي��ز 
ولكن��ه  مدارس��نا  معظ��م  يف  موج��وداً 
غ��ر فّع��ال أو أن��ه غ��ر كاٍف أو االثنان 
مع��ًا، والدلي��ل عل��ى ذل��ك كث��رة م��ا 
نس��معه من نفور الطالب من املدرس��ة 
وم��ا يتبع��ه م��ن تراج��ع يف مس��تويات 
التحصي��ل. مطل��وب م��ن املعّل��م، كم��ا 
ه��و مطل��وب م��ن األبوي��ن وأولي��اء أمور 
الط��الب وجعله��م  الط��الب، تش��جيع 
ينظ��رون إىل أنفس��هم نظ��رة إجيابي��ة 
وأن ال يرتص��دوا عثراته��م ب��ل عليه��م 
إب��راز اجلوان��ب اإلجيابي��ة لديه��م وإن 
كان��ت بس��يطة، كذل��ك ينبغ��ي أن ال 
يغي��ب ع��ن ذهن املعلم أنه العب رئيس 
يف صناع��ة حي��اة الطال��ب ف��ال يبخ��ل 
علي��ه ب��أي ش��يء يب��ث في��ه روح األم��ل 

والطم��وح.

  أكدت 
البحوث العلمية 
أن أكرث ما مييز 

آباء األطفال 
املبدعني هو 

احرتامهم 
وثقتهم يف قدرة 
أبنائهم على أداء 

عمل مناسب، 
مع إعطاء األبناء 

احلرية الكاملة 
يف اكتشاف 

عاملهم  
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واملهيم��ن  اهلائ��ل  السياس��ي  الضجي��ج 
عل��ى جمم��ل االوضاع يف الس��احة االس��المية، 
أش��به م��ا يك��ون بالغمام��ة الس��وداء احلاجب��ة 
لض��وء القم��ر املن��ر، فالس��احة االس��المية م��ن 
حي��ث املفه��وم، تض��م الفك��ر والثقاف��ة والعم��ل 
واآللي��ات، بينم��ا يف ع��امل السياس��ة ال ش��يء 
كل  ف��ان  آخ��ر،  او  ولس��بب  املص��احل،  س��وى 
ش��يء ب��ات خل��ف ه��ذه الغمام��ة الس��وداء، ف��ال 
ن��كاد نس��مع ون��رى الي��وم ع��ن االس��الم س��وى 
»االرهاب« و«التطرف«، فيما غابت عن االمساع 

»الصح��وة االس��المية« ال��يت كان هل��ا الفض��ل 
يف بع��ث االس��الم م��ن جدي��د وتعريف��ه للع��امل 
ال��يت  املوج��ودة  للخي��ارات  البدي��ل  أن��ه  عل��ى 
أغرق��ت الع��امل باالزمات واحل��روب والكوارث.
ل��ذا م��ن اجلدي��ر إع��ادة ق��راءة »الصح��وة« 
لي��س لإلس��الم  للتوص��ل اىل فه��م صحي��ح 
للحال��ة  إمن��ا  وتعالي��م،  أح��كام  كمنظوم��ة 
االس��المية املنطوية على النظرية واملمارس��ة 
الواق��ع. واذا  العمل��ي( عل��ى ارض  )التطبي��ق 
اردن��ا معرف��ة االس��باب املوضوعي��ة والدواف��ع 
النطالق��ة الصح��وة االس��المية، فالب��د م��ن 
االجاب��ة احمل��ددة عل��ى تس��اؤالت فكرية بش��أن 

ه��ذه الصح��وة وخلفيته��ا ونش��أتها.

* حتديات أمام الصحوة

بداي��ة هن��اك جمموعة م��ن احلقائق اليت 
ترتب��ط بواق��ع األم��ة فيم��ا قب��ل بداي��ات ه��ذه 

الصح��وة:
احل��������������������ركة  يف  الرك�������������ود  أواًل: 

غارق��ا يف  الفك��ر  والديناميك��ة.. حي��ث كان 
ال��يت أدت إىل ت��آكل  اهلوام��ش والتفاصي��ل 
حيويت��ه وخصوبت��ه يف املوضوع��ات املتصل��ة 
حبرك��ة األش��ياء ومنظوم��ة القي��م يف حي��اة 
اجملتمع��ات البش��رية ومس��ؤوليته يف حتفي��ز 
قي��م العدال��ة واحلري��ة والكرام��ة يف اجملتم��ع.

ال  ال��رتاث  بذهني��ة  احلرك��ة  ثاني��ًا: 
بذهني��ة احلرك��ة، وجعل الفكرة اإلس��المية 
حبيسة طوق املوضوعات التشريعية العبادية 
إىل  تص��ل  أن  دون  اجمل��ردة  واألخالقي��ة 
مس��ائل احلي��اة املتع��ددة يف اجملتم��ع. فبقي��ت 
الفك��رة الديني��ة حبيس��ة فك��رة إحي��اء ال��رتاث 
دون إحي��اء جمموع��ة القي��م املتصل��ة حبي��اة 
ورف��اه وتق��دم اجملتم��ع اإلنس��اني واملس��ؤولية 
املتصل��ة بطبيع��ة احلي��اة السياس��ية والنظ��ام 
اإلجتماع��ي بش��كل ع��ام. س��اعد يف ش��يوع ه��ذا 
جتمي��د  مش��روع  البع��ض  تب��ي  التح��دي، 
الفكرة الدينية يف جانب املسؤولية السياسية، 
والتص��دي اإلجتماع��ي البن��اء لفك��رة االنتظار 

تحديات الصحوة االسالمية 
و آفاق األمل بالتغيير

* د.راشد الراشد
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لزم��ن الظه��ور بس��بب عدم ش��رعية احلركة 
يف الظ��روف احلاض��رة ال��يت ال أمكاني��ة فيه��ا 

هلزمي��ة الق��وى املهيمن��ة.
واملعاص��رة  التجدي��د  حت�����������دي  ثالث��ًا: 
الفك��رة  بش��مولية  القناع��ة  م��ع  واحلداث��ة 
اإلس��المية وصالحيته��ا لتك��ون مص��در إهل��ام 
ب��أن  رأى  البع��ض  أن  إال  العام��ة،  القي��م  يف 
األي��ام  ع��ن  الراهن��ة ج��د خمتلف��ة  املرحل��ة 
وان  اإلس��المية  الفك��رة  النطالق��ة  األوىل 
املراحل الزمنية الطويلة اليت قطعها اإلنسان 
يف  اإلس��المية  الفك��رة  تض��ع  ب��أن  كفيل��ة 
خان��ة ال��رتاث، ال يف خان��ة احلرك��ة والتأث��ر. 
فاالنس��ان املعاص��ر مرب��وط بأوض��اع جدي��دة 
يف  ومعه��ودة  موج��ودة  تك��ن  مل  كلي��ًة، 
مرحلة النش��وء والتكوين للفكرة اإلس��المية. 
وبالتال��ي ه��ذا م��ا يف��رض - بن��اًء عل��ى ه��ذه 
الرؤي��ة - عل��ى أن تتخل��ى الفك��رة اإلس��المية 
ع��ن دوره��ا لتتي��ح الفرص��ة لألف��كار اجلديدة 
مش��اكل  ومعاجل��ة  تش��خيص  واملعاص��رة 
التط��ور  فرضه��ا  ال��يت  املعاص��رة  اإلنس��ان 
الطبيع��ي لألش��ياء. وس��يطرة ذهني��ة األصال��ة 
مل  فيم��ا  واحلداث��ة  املعاص��رة  ذهني��ة  عل��ى 
جت��د تقني��ات وأدوات ه��ذا العص��ر طريقه��ا يف 

حتري��ك األم��ة جت��اه القي��ادة والري��ادة.
رابع��ا : حت��دي الفك��ر املتخل��ف او الفك��ر 
التوفيق��ي ال��ذي ك��رس ذهني��ة التح��رك يف 
النط��اق الوط��ي او املدن��ي او القوم��ي بعي��داً 
ع��ن نط��اق الفك��رة اإلس��المية مب��ا حتمل��ه 
م��ن مضام��ني ش��املة ح��ول احلري��ة والقان��ون 
والنظ��ام االجتماع��ي، وذل��ك تأث��راً وانبه��اراً 
بالتجرب��ة الغربي��ة وم��ا فرض��ه الفك��ر الغربي 
عل��ى الواق��ع السياس��ي وف��ق موازي��ن الق��وة 
والضعف الس��ائدة. لتكون عند اصحاب الفكر 
املتخل��ف او الفك��ر التوفيق��ي الذي ال يرى أية 
ص��ورة قائم��ة م��ن التناق��ض م��ا ب��ني الفك��رة 
اإلس��المية وغره��ا م��ن األف��كار، وبدع��وى أن 
الفكرة اإلسالمية تتفق مع املعطيات احلديثة 
للفكر اإلنس��اني والتقدم التكنولوجي وس��ائر 
العل��وم املدني��ة، وال تتع��ارض معه��ا ب��أي ش��كل 
م��ن األش��كال، ولتك��ون بذل��ك عناوي��ن يتم من 
خالهل��ا إزاح��ة نط��اق الفك��رة اإلس��المية م��ن 

التح��ول إىل رم��ز احلركة والريادة يف الفكر 
اإلنساني املعاصر، إىل هيمنة الفكرة الغربية 

بعناوينه��ا املختلف��ة املدني��ة والعلمي��ة.
تل��ك ه��ي جمموع��ة التحدي��ات القائم��ة 
اإلس��المية  الفك��رة  انطالق��ة  مواجه��ة  يف 
وال��يت وقف��ت س��داً منيع��ًا وطوقًا مانع��ًا وجداراً 
حائ��اًل دون وصوهل��ا إىل مناط��ق التأث��ر م��ن 
الق��وة والس��لطة والس��يطرة. وكان  مواق��ع 
ه��و ذا واق��ع احل��ال ل��و مل يتج��ه بع��ض أبن��اء 
األم��ة حن��و تغير اإلس��رتاتيجية بدل اجلمود 
إىل  اصابته��ا  ال��يت  واإلنطوائي��ة  والرك��ود 

مواق��ع احلرك��ة والتفاع��ل والتأث��ر.
وهك��ذا ب��دأت ن��واة الصح��وة عندم��ا فك��ر 
نف��ر م��ن ابن��اء األم��ة بالتخطي��ط والعم��ل من 
أج��ل بع��ث احلرك��ة والفاعلي��ة يف الفك��رة 
اإلس��المية. وس��رعان م��ا حتولت فك��رة البعث 
واإلحي��اء إىل انط��الق احلرك��ة اإلس��المية 
لنش��اط  اجمل��ال  فاحت��ة  الواس��ع  بإطاره��ا 
متع��دد األوجه واجلوان��ب وفاعلية جمتمعية 
وفكري��ة وثقافي��ة وسياس��ة واس��عة وش��املة.

* البداية عىل جبهة الفكر

نش��اط  يب��دأ  أن  الطبيع��ي  م��ن  وكان 
الفك��ر  جبه��ة  عل��ى  اإلس��المية  احلرك��ة 
والثقافة، وكانت مهمتها يف بداية احلركة 
إع��ادة الثق��ة بالنظري��ة والفك��رة اإلس��المية 
وقدرته��ا عل��ى الري��ادة والنه��وض باجملتمعات 
العدال��ة  قي��م  تس��ود  حي��ث  إىل  اإلنس��انية 
اإلجتماعي��ة وم��ا يتص��ل به��ا م��ن قي��م احلرية 

واحلق��وق. والكرام��ة 
بينم��ا امت��د النش��اط اإلس��المي ليص��ل يف 
ذروته عندما جنحت احلركة اإلسالمية يف 
جت��اوز املرحل��ة التأسيس��ية األوىل يف إع��ادة 
الثقة بالنظرية والفكرة بأنها البديل األفضل 
ملا هو قائم على صعيد الفكر اإلنساني العاملي 
م��ن فك��ر وط��ي وقومي وعروبي وماركس��ي 

ورأمسال��ي وليرال��ي وعلماني وغره.
دخ��ول  يف  القادم��ة  املهم��ة  تك��ن  ومل 
احلركة اإلس��المية املعرتك السياسي سهلة 
وبس��يطة وإمن��ا أدخله��ا يف صل��ب املعرك��ة، 
الق��وى الفاعل��ة األخ��رى ت��زرع  فيم��ا ب��دأت 

حرابه��ا يف كل م��كان ملن��ع وص��ول احلرك��ة 
اإلس��المية إىل أي موق��ع م��ن مواق��ع الق��وة.

عل��ى  املس��يطرة  التي��ارات  اس��تنفدت  و 
مواق��ع الق��وة او تلك املتأثرة واملنبهرة باملدنية 
ض��رب  أج��ل  م��ن  ميك��ن،  م��ا  كل  الغربي��ة 
احلركة اإلسالمية واحليلولة دون وصوهلا 
اىل مواق��ع الق��وة والتأث��ر. بينم��ا س��اعدها يف 
أداء مهمته��ا، اجلم��ود والتخل��ف ال��ذي ظ��ل 
مس��يطراً وس��ائداً يف األم��ة، كم��ا س��اعدتها 
تل��ك النظ��رة املتحج��رة اىل ح��د بعي��د وال��يت 
حص��رت الدي��ن اإلس��المي يف دائ��رة العب��ادة 
وطقوس��ها اجمل��ردة دون دائ��رة احلي��اة العام��ة 

والتفاع��ل م��ع معطياته��ا. 

* ايران.. التجربة الرائدة

لق��د م��رت احلال��ة اإلس��المية بالعدي��د 
م��ن املراح��ل طيلة القرون املاضية، ما بني مد 
وج��زر، وعاش��ت األم��ة حلظ��ات ازده��ار ومن��اء 
يف بع��ض تل��ك الف��رتات بينم��ا عاش��ت حلظ��ات 
انكس��ار وهزمي��ة وتراج��ع يف معظ��م فرتات ما 
بع��د أي��ام النهض��ة األوىل، حي��ث س��عت الق��وى 
املس��يطرة عل��ى مناط��ق الق��وة والنف��وذ بكل ما 
أوتي��ت م��ن ق��وة حملارب��ة الفك��رة اإلس��المية 
وحماصرته��ا ومل تذخ��ر جه��دا يف إضع��اف 
بالفك��رة  الثق��ة  وقت��ل  اإلس��المية  ال��روح 
اإلس��المية، مس��تخدمة طاقته��ا القص��وى يف 

ذلك.
األم��ة  تعي��ش  إذ  املعاص��ر،  وقتن��ا  ويف 
اإلس��المية، مالمح صحوة ونهضة إس��المية 
عريضة جتتاح ليس العامل اإلسالمي فحسب 
وإمن��ا العامل برمته، حتتل الفكرة اإلس��المية 
حم��ل الص��دارة يف الفك��ر اإلنس��اني املعاص��ر، 
وي��كاد ال خيل��و منت��دى من املنتدي��ات الفكرية 
اإلنس��انية دون التع��رض للفك��رة اإلس��المية 
م��ن حي��ث م��ا متتلك��ه م��ن مقوم��ات وحيوي��ة 
لتش��خيص التحدي��ات املعاش��ة وقدرته��ا عل��ى 
استشراف املستقبل ووضع العالجات الالزمة 
وم��دى  التحدي��ات  تل��ك  لتج��اوز  والناجع��ة 
جدارته��ا يف االنتق��ال باجملتمع��ات اإلنس��انية 
إىل ن��ور العدال��ة واحلري��ة والكرام��ة، وبعي��داً 

ع��ن ظ��الم اجله��ل والظل��م واإلس��تعباد.
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هل��ذه  احلقيقي��ة  البداي��ة  وك�����������انت 
الصحوة اإلسالمية املعاصرة ليس يف حقيقة 
املهتم��ني  م��ن  الكث��ر  يتص��ور  كم��ا  األم��ر 
واملتابع��ني واملراقب��ني تكم��ن يف إنتص��ار الثورة 
اإلس��المية يف اي��ران، وإمن��ا يف تقديرن��ا ه��ي 
فيه��ا  ث��ار  ال��يت  األوىل  اللحظ��ات  يف  تكم��ن 
اإلم��ام اخلمي��ي الراح��ل، - ق��دس س��ره- عل��ى 
منهج اجلمود والسكون والركود الذي كان 
حاكم��ا عل��ى حي��اة األم��ة، مؤسس��ًا ومنطلق��ًا 
والتفاع��ل  باحليوي��ة  يض��ج  مغاي��ر  مبنه��ج 
واحلرك��ة م��ع قضاي��ا الس��اعة، وتل��ك كان��ت 

البداي��ة احلقيقي��ة هل��ذه الصح��وة.
اإلس��المية  الث��ورة  انتص��ار  يك��ن  ومل 
يف اي��ران، إال نتيج��ة لذل��ك التح��ول الكب��ر 
ال��ذي أحدثه اإلمام اخلميي »قدس س��ره« يف 
اسرتاتيجية التعاطي مع قضايا الساعة، ومبا 
ش��كل االنعطافة األهم واألكر حنو حتقيق 

انتص��ار الث��ورة اإلس��المية.
الث�����������ورة  انتص��ار  ف�����������أن  واحلقيق��ة 
اإلس��المية العظيم��ة يف اي��ران م��ا ه��و اال نت��اج 
اإلم��ام  أحدث��ه  ال��ذي  الكب��ر  التح��ول  ذل��ك 
اخلمي��ي »ق��دس س��ره« يف اإلنتق��ال بالفك��رة 
اإلس��المية م��ن القش��رية إىل احليوي��ة، وم��ن 
ح��ال اجلم��ود والرك��ود إىل ع��امل احليوي��ة 
واحلرك��ة والفاعلي��ة والتأث��ر املتب��ادل وم��ن 
أسر الفكرة الدينية يف قمقم الرتاث إىل عامل 

احلي��اة والتفاع��ل فيه��ا.
وهك��ذا ب��دأ احل��س العمل��ي املتح��رك يف 
الفك��رة اإلس��المية يتح��رك يف عق��ول األم��ة، 
وب��دأت رؤيته��م تقف��ز م��ن هام��ش احلي��اة اىل 
التفاع��ل معه��ا. و اصب��ح ل��دى املس��لمني الثق��ة 
بإس��المهم وبدينه��م وبأن��ه األق��در عل��ى اجياد 
احلل��ول للمش��كالت االجتماعي��ة قاطبة. وبدأ 
حدي��ث املس��لم الي��وم اكث��ر حيوي��ة وحرك��ة 
فيما يتعلق بنظام اجملتمع ودوره ومسؤوليته 
يف اص��الح م��ا يعاني��ه م��ن مفاس��د وضياع قيم، 
ب��ل وحت��ى يف تغي��ره حت��ت عن��وان التغي��ر 
اجلذري الشامل اذا تعذرت مشاريع اإلصالح 

والرتقيع��ات الس��طحية وغ��ر اجلذري��ة.

* النتيجة.. األمل بمواجهة التحديات

وتأسيس��ًا عل��ى م��ا م��ّر.. اصب��ح املس��لمون 

الي��وم يف كاف��ة بق��اع األرض يعّجون حيوية، 
حيدوه��م األم��ل والتف��اؤل يف قدرته��م عل��ى 
بذل��ك  وه��م  فيه��ا.  والتأث��ر  احلي��اة  صن��ع 
اصبح��وا اكث��ر ابتع��ادا ع��ن س��نوات الغفل��ة 
والغي��اب املطب��ق عل��ى عق��ول وأذه��ان األم��ة.
م��ن  حال��ة  الي��وم  املس��لمون  ويعي��ش 
مواجه��ة  يف  واالندف��اع  الروحي��ة  النهض��ة 
التحدي��ات مهم��ا ك��رت وتنوع��ت وتع��ددت 
مش��اربها واجتاهاتها، وتتحمل شرائح واسعة 
منه��م، يف م��ا حيق��ق تطلعاتها، ما يس��تلزم من 
ص��ر وحتم��ل أمل ومكاب��دة. وه��ا ه��م يفكرون 
ال��يت  الكث��رة  والس��لبيات  التحدي��ات  ب��كل 
فيم��ا  وبال��ذات  اإلس��المي  بالواق��ع  تعص��ف 
يتعل��ق مبنظوم��ة القي��م املتصل��ة باحلري��ة 
ويبذل��ون  والقان��ون  واحلق��وق  والكرام��ة 
واملعاجل��ات  احلل��ول  اجي��اد  يف  طاقته��م 

الالزم��ة. الصحي��ة 
وب��دأت حرك��ة فك��ر مس��تنرة يف احلي��اة 
اإلسالمية تضع كل تلك التحديات يف إطار 
النظري��ة اإلس��المية وعل��ى أس��اس املفاهي��م 
اإلس��المية. و اصب��ح املس��لم الي��وم يعي��ش يف 
ظ��ل مس��احة كبرة م��ن املفاهي��م واملعاجلات 

لتلك��م التحديات واإلش��كاالت.
الس��احة  يف  تتح��رك  أصبح��ت  لق��د 
اإلس��المية تفاع��الت قيمي��ة ضخم��ة جت��اه 
م��ا ي��دور فيه��ا م��ن أح��داث وقضاي��ا، وأصب��ح 
م��ع  اإلس��الميون ميتلك��ون رؤي��ة متفاعل��ة 
قضاي��ا الس��اعة، وهل��م وجه��ات نظره��م إزاء ما 
ي��دور حوهل��م، واصب��ح لديه��م يقظ��ة مب��ا يثار 

بش��أنهم م��ن ش��بهات وأقاوي��ل وإدع��اءات 
لل��رد  والعزمي��ة  الق��درة  ولديه��م 

عليه��ا وتفنيده��ا.
وهكذا فان احلالة اإلس��المية 

انتقل��ت م��ن طور اجلم��ود إىل طور 
احلرك��ة، وم��ن حال الس��كون إىل 

ح��ال  وم��ن  النش��اط،  ح��ال 
التأث��ر وتلق��ي الضرب��ات إىل 

واق�����������ع التأث��ر والتفاع��ل 
اإلجياب��ي م�����������ع معطي��ات 
الس�����������احة، والتفك��ر إزاء 

نط��اق  يف  املعطي��ات  كل 
الفك��ر والرؤي��ة اإلس��المية.

حمددات��ه  اإلس��المي  للفك��ر  اصب��ح  و 
ومرئيات��ه جت��اه كل تفاصي��ل الواقع احمليط 
وبكل تضاريس��ه اليت يتش��كل منها هذا الواقع. 
ق��راءة  اليه��ا يف  ال��يت يس��تند  ول��ه مالحم��ه 
األصال��ة  ع��ن  يع��ر  ومب��ا  الواق��ع  معطي��ات 
واالمت��داد  واحلرك��ة  واملوق��ع  االنتم��اء  يف 

والتوج��ه.
وهك��ذا مت��ددت رقع��ة الفك��رة اإٍلس��المية 
واس��عة  لتغط��ي رقعته��ا مس��احة  وتوس��عت 
م��ن ب��الد الع��امل، لي��س يف حميطه��ا العرب��ي 
حت��ى  وصل��ت  وإمن��ا  فحس��ب  واإلس��المي 
اس��توعبت خارط��ة الفك��ر العامل��ي واإلنس��اني 
برمت��ه.. حي��ث حت��ول »اإلس��الم« بفع��ل ذل��ك 
س��ياق  يف  الي��وم  مؤث��رة  فك��رة  أه��م  إىل 
العامل��ي  الفك��ر  العاملي��ة ويف مس��اء  األح��داث 
خاص��ة بعدم��ا أنطلق��ت ش��عوب متفاعل��ة م��ع 
الفك��رة اإلس��المية بعي��داً ع��ن األطر احلزبية 
واحمل��دودة،  الضيق��ة  والسياس��ية  والفئوي��ة 
واصبح��ت ق��وة الفك��رة نابع��ة من ق��درة األمة 

على فرض إرادتها على 
تصب��ح  وان  الواق��ع 

يف  أساس��ًا  ج��زءاً 
تفاعالت��ه.

  مل تكن املهمة القادمة يف دخول احلركة اإلسالمية املعرتك السياسي سهلة 
وبسيطة وإمنا أدخلها يف صلب املعركة، فيما بدأت القوى الفاعلة األخرى تزرع حرابها 

يف كل مكان ملنع وصولها إىل أي موقع من مواقع القوة  



* إعداد / هيأة التحرير 
بواســطة  الحديــث  للمــرأة  يجــوز  هــل   
الهاتــف مــع الرجــال ألمــور العمــل أو الديــن؟ 

- ال بأس بالحديث في األمور العادية. 

بعــد  الــزواج  مــا حكــم مشــاهدة صــور   
ــزواج دائمــً أو منقطعــً؟ و  الطــاق ســواء كان ال
هــل يوجــد إشــكال فــي االحتفــاظ بالصــور عنــد 

ــاق ؟ ــد الط ــاهدها بع ــي يش ــزوج لك ال
ــة  ــة أجنبي ــح الزوج ــراق تصب ــاق والف ــد الط - بع
عــن زوجهــا الســابق، ولذلــك فــإن حكــم النظــر إلــى 

صورهــا الســابقة أو الاحقــة هــو حكــم النظــر إلــى 
صــورة كل إمــرأة أجنبيــة يعرفهــا الرجــل.

 مــا رأي الشــارع المقــدس فــي ظهــور 
أو  كمذيعــة  التلفزيــون  فــي  المــرأة 
محــاورة، تحــاور النســاء والرجــال،  فهل 

فــي ذلــك إشــكال؟
فــي  المــرأة  بعمــل  بــأس  ال   -

ــت  ــون كمذيعــة أو محــاورة، إذا كان التلفزي
تلتــزم بالموازيــن واألحــكام الشــرعية، فيما 

ــة المــرأة باألجنبــي. يرتبــط بالحجــاب وبعاق

 هــل لبــس الحجــاب عنــد قــراءة القــرآن 
عنــد  الحجــاب  لبــس  واجــب؟ وهــل  الكريــم 

دراســة مــادة الديــن فــي المدرســة واجــب؟
ــن  ــن الموردي - ال يجــب لبــس الحجــاب فــي هذي
إن لــم يكــن هنــاك ناظــر أجنبــي، أمــا إذا كان هنــاك 

ناظــر أجنبــي فالحجــاب واجــب لهــذا الســبب.

 هــل يجــوز للمــرأة أن تعمــل كطبيبــة أو 
ممرضــة، مــع اســتلزام ذلــك االختــاط بالرجــال؟

ــكام  ــن واألح ــى كل الموازي ــة عل ــع المحافظ - م
ــوز. ــرعية، يج الش

ــام  ــاء الس ــل بإلق ــدأ الرج ــوز أن يب ــل يج  ه
ــات؟ ــاء األجنبي ــى النس ــة عل والتحيَّ

- ُيكره ذلك، وتتأكد الكراهة في الشاّبة.

الحســينيات  فــي  التصفيــق  يجــوز  هــل   
األناشــيد  ترديــد  أثنــاء  النســاء،  أو  للرجــال 

الــزواج؟ حفــل  فــي  الوالئيــة 
- لــم تثبــت حرمــة التصفيــق إذا لــم يكــن هتــكًا 

للمكان. 

 مــا هــو رأي ســماحة المرجــع بمــن يقبــل 
المجتمــع، مثــل  فــي  االشــخاص  أيــدي بعــض 
التقبيــل  وهــل  والمراجــع،  الديــن  علمــاء 

؟ حــرام  أم  مســتحب 
- اذا أريــد بــه تعظيــم الديــن او بــّر الوالديــن او مــا 

شــابه فهو مســتحب .

ــدم إذا  ــرة الق ــاهدة ك ــب ومش ــم لع  ماحك
ــم يصحبهــا محــرم؟ ل

- يجوز.

ــوء  ــً س ــن أحيان ــن المؤمني ــع بي  يق
خــاف يــؤدي إلــى القطيعــة، ومــع طــول 
المــدة قــد يثقــل علــى أحدهــم البــدء 
بالمصالحــة وقــد يصعــب حتــى علــى 
مــن حولهــم التأثيــر فــي ذلــك، فمــاذا 
تنصحــون مثــل هــؤالء المؤمنيــن إلزالة 

الخــاف وإعــادة اللحمــة والتواصــل؟
البيــت،  أهــل  بنصائــح  ننصحهــم   -
والتجــاذب  بالتواصــل  الســام،  عليهــم 
ــى  ــات تنه ــع. إن الرواي ــدم التقاط ــادي، وع والته
بشــدة عــن مقاطعــة األرحــام وهجــر االخــوان. فقــد 
ــه، فــي  ــه وآل جــاء عــن النبــي محمــد، صــل اهلل علي
وصيــة ألبــي ذر: »يــا أبــاذر إيــاك وهجــران أخيــك، فــإن 
ــا أبــاذر أنهــاك عــن  العمــل ال يتقبــل مــع الهجــران. ي
ــة  ــرُه ثاث ــا تهج ــًا ف ــد فاع ــت ال ب ــإن كن ــران، ف الهج
ــت  ــه كان ــًا. فمــن مــات فيهــا مهاجــرًا ألخي ــام كُم أي
ــا  ــه، عليهم ــن أبي ــادق ع ــن الص ــه«. وع ــى ب ــار أول الن
الســام، أن رســول اهلل، صــل اهلل عليــه وآلــه، قــال: 
ــًا ال يصطلحــان  »أيمــا مســلمَين تهاجــرا فمكثــا ثاث
إال كانــا خارجيــن مــن االســام ولــم يكــن بينهمــا 
واليــة، فأيمــا ســبق إلــى كام أخيــه كان الســابق الــى 

الجنــة يــوم الحســاب«.

 هــل يجــب مقاطعــة بضائــع البلــدان التــي 
تحــارب المســلمين؟

يعــد  معهــم  التعامــل  كان  إن  ذلــك  يجــب   -
المســلمين. علــى  لهــم  إعانــًة 
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ثقافة رسالية

 هل عندنا دميقراطية؟
سؤال على اختصاره، إاّل أنه حيمل جبااًل 
واخت��الف  والس��جاالت،  اآلراء  تراك��م  م��ن 
األه��واء واملناب��زات، بق��در م��ا ينط��وي عليه من 

خل��ط األوراق، وإث��ارة مكام��ن األعم��اق!
وم��ع أن ه��ذا الس��ؤال سياس��ي حم��ض، إاّل 
أن��ي ال أتناوله من زاوية السياس��ة البس��يطة، 
ب��ل س��أتناوله م��ن زاوية الفك��ر العقيدي الذي 
ه��و حم��ور ه��ذه السلس��لة م��ن املق��االت، وم��ن 
األص��ل  ه��و  ال��ذي  السياس��ي  الفك��ر  زاوي��ة 
عل��ى  ُمس��ّجاًل  السياس��ة،  ع��امل  يف  األق��وى 

الضجي��ج السياس��ي العامل��ي يف العص��ر الراهن 
أن��ه يتعاط��ى ويتفاع��ل م��ع احل��دث السياس��ي، 
التنظ��ر والتقعي��د  وال يرتق��ي إىل مص��اّف 
للفك��ر السياس��ي، ه��ذا فض��اًل ع��ن املؤاخ��ذة 
املعاص��رة  العاملي��ة  السياس��ات  ب��أّن  الك��رى 
الفك��ر  م��ع  إجيابي��ًا  التالق��ح  ع��ن  عاج��زة 
السياسي لآلخر )الشيعي( الذي ميتلك رؤية 
ثاقب��ة ملش��كالت الع��امل املعاص��ر، وعن��ده ثق��ة 
باحلل��ول ال��يت يقرتحه��ا حل��ل تل��ك املش��اكل 

املزمن��ة املس��تعصية.
س��أنطلق مبنطلق��ني م��ن احل��وار، يش��ّد 
أحدهم��ا اآلخ��ر، وال يتقاط��ع مع��ه، ب��ل يعط��ي 
مزي��داً م��ن نصاع��ة الفك��ر الش��يعي كفك��ر 
عقي��دي، والفك��ر السياس��ي الش��يعي كفك��ر 
السياس��ي  الفك��ر  أرب��اب  يول��ه  مل  حدي��ث 
العامل��ي وحت��ى العرب��ي ما يس��تحق م��ن أهمية 
واملقارب��ات،  واملقارن��ات  األحب��اث  يف  قص��وى 
إذ  العك��س متام��ًا  ب��ل عل��ى  واالس��تنتاجات.. 
حارب��وه وحاول��وا ب��كل وس��يلة تش��ويهه وجع��ل 
املطب��ات أم��ام حركت��ه عل��ى س��احات الواق��ع 

الراه��ن!
املنطل��ق األول؛ الفك��ر السياس��ي الش��يعي 

مصحح��ًا للفك��ر السياس��ي العاملي.
املنطل��ق الثان��ي؛ الفك��ر السياس��ي الش��يعي 

مصححًا للفكر السياس��ي العربي واملس��لم.
وحت��ى يك��ون احل��وار علمي��ًا باني��ًا، ألتق��ط 
أه��م نق��اط الفك��ر السياس��ي العامل��ي، وأه��م 
واملس��لم،  العرب��ي،  السياس��ي  الفك��ر  نق��اط 
وأح��اول ضغ��ط مادة البحث و ُأيّس��رها لتكون 

يف ح��دود املق��ال ط��واًل وأس��لوبًا.

* السيادة ملن؟
من��ذ أن ظه��ر الفرنس��ي ج��ان جاك روس��و 
بنظري��ة »العق��د االجتماع��ي« أصب��ح احلديث 
ع��ن الس��يادة باعتباره��ا املع��رة ع��ن »اإلرادة 
العام��ة« كس��لطة علي��ا ال تعل��و عليه��ا أي��ة 
س��لطة، وال تك��ون حاكم��ة عليه��ا أي��ة إرادة، 
حت��ى أصب��ح مب��رور الوق��ت مصطل��ح »س��يادة 
الفك��ر السياس��ي املعاص��ر تعب��راً  األم��ة« يف 
ع��ن النظ��ام الدميقراط��ي مبس��حة قانوني��ة، 

الدور االستراتيجي لألجيال الشيعية الصاعدة

ديمقراطية أم ماذا..؟

* الشيخ عبد املجيد فرج اهلل
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وبذل��ك ُتعط��ى الس��لطة العلي��ا يف التش��ريع 
إىل الش��عب أو األم��ة، فال��ذي ُتق��ّره اأُلم��ة ه��و 
القان��ون، وم��ا تتف��ق علي��ه ه��و الس��قف ال��ذي 
طبيعي��ة  حصيل��ة  ألن��ه  جت��اوزه،  ميك��ن  ال 
لس��يادة اأُلّم��ة، وب��ذا يك��ون التش��ريع املطل��ق 
اس��تحقاقًا طبيعي��ًا للش��عب أو اأُلم��ة. ومن هنا 
ف��إن ث��الث مش��اكل س��تنبثق دفع��ة واح��دة؛ 
اأُلوىل عقيدي��ة يف الصمي��م، والثاني��ة فكري��ة 
يف العم��ق، والثالث��ة اس��تفزازية يف امل��آل. أم��ا 
اأُلوىل: فه��ي أن بإم��كان األم��ة أو الش��عب أن 
أو حيل��ال كل ح��رام،  حيرم��ا كل ح��الل، 
بش��رط االتف��اق! وأم��ا الثاني��ة: فه��ي ض��رورة 
التب��دل وعدم االس��تقرار والثب��ات يف القانون، 
ألن اأُلم��ة أو الش��عب يف ت��رّق مع��ريف وعلم��ي 
وثقايف مستمر، وبذا ال ميلكان الفهم املطلق، 
وال الصياغ��ة النهائي��ة للقان��ون األصلح، ولذا 
س��يكون القان��ون عرض��ة للتبدي��ل والتغي��ر 
باس��تمرار كلم��ا تط��ّور العل��م، ومس��ا الفك��ر، 
واتس��عت الثقاف��ة.. فم��ا تصّفق ل��ه اأُلمة اليوم 

إذا أقّرت��ه قانون��ًا، ق��د تبك��ي من��ه بعد حني 
حت��ى  ب��ه،  من��ّددة  برفع��ه  وتطال��ب 

إذا اتفق��ت عل��ى إس��قاطه صّفق��ت 
وُس��حق  س��قط  ألن��ه  حب��رارة 
بأرجل املصّوتني! مع أنها هي اليت 
أقّرت��ه س��ابقًا، وكافحت من أجل 
بقائ��ه الحق��ًا.. وم��ن ي��دري؟ فق��د 
تع��ود اأُلم��ة يف نهاي��ة املط��اف إىل 
االع��رتاف بأنه��ا كان��ت تتخب��ط 
أنه��ا  أخ��راً  لتعل��ن  باألخط��اء، 

عاجزة عن إعطاء القانون األصلح 
واألمّت.. فلم��ن تك��ون الس��لطة إذن؟ 

وما ذنب األجيال اليت س��حقتها عجالت 
التجري��ب والتخري��ب املس��تمر؟! أم��ا املش��كلة 
أو  لألم��ة  املس��تحيل  م��ن  أن  فه��ي  الثالث��ة؛ 
الش��عب أن يتفق��ا ب��كل أفرادهم��ا عل��ى قان��ون 
موّح��د، ول��ذا ف��إن القان��ون س��يكون لألغلبي��ة، 
حت��ى وإن كان��ت أغلبية بس��يطة، وهذا يعي 
أن رأي األقلي��ة س��ُيلقى يف س��لة املهم��الت، 
حت��ى وإن كان��ت أقلي��ة بنس��بة 49% مقاب��ل 
أكثري��ة بنس��بة 51%. وم��ا يق��ال ع��ن تش��ريع 
القان��ون ُيق��ال أيض��ًا يف اختيار األف��راد للحكم 
بآلي��ة االنتخ��اب، وجت��ري املش��اكل الث��الث 
الس��ابقة الذكر عل��ى األفراد املنتَخبني كما 
ج��رت عل��ى القوان��ني، وبعده��ا تس��أل اأُلم��ة 
نفس��ها: أم��ا يكف��ي جتريب��ًا حل��كام يعّبئ��ون 
ال��رأي الع��ام باإلعالم حت��ى وإن كان كاذبًا، 
ويتس��ّنمون املناص��ب العلي��ا حت��ى وإن اش��رتوا 
ليحقق��وا  األمث��ان،  بأزه��د  الن��اس  أص��وات 

األغلبي��ة البس��يطة؟!

* فأين هي السيادة إذن؟
العقي��دي   - السياس��ي  فكرن��ا  يف  أم��ا 
الش��يعي، فإنن��ا منتل��ك إجابات ش��افية - وافية 
وكافي��ة؛ الس��يادة املطلق��ة للخال��ق ال��ذي ال 
خُيط��ئ، وه��و األع��رف مبصاحل خلقه فيش��ّرع 
هل��م القان��ون األصل��ح واألنف��ع، وال��ذي حيقق 
العدال��ة االجتماعي��ة واملصلح��ة الش��خصية 
احلقيقي��ة يف آٍن مع��ًا. وحت��ى تك��ون املس��رة 
يف االجت��اه الصحي��ح جع��ل اهلل هل��ا صراط��ًا 
مس��تقيمًا متش��ي في��ه، يقوده��ا فيه رس��ول من 
اهلل معص��وٌم، وه��و حيم��ل دس��توراً ال يأتي��ه 
الباط��ل م��ن ب��ني يدي��ه وال م��ن خلف��ه، عصّي��ًا 
عل��ى التالع��ب والتحري��ف، ونع��ي ب��ه الق��رآن 
للقي��ادة  اس��تمرار  يتحق��ق  الكري��م.. وحت��ى 
النبوي��ة، م��ن جه��ة، ويتحق��ق حف��ظ للق��رآن 
من التحريف من جهة ثانية، كانت اإلمامة 

املعصوم��ة حمقق��ة هلذي��ن الغرض��ني، عل��ى 
ط��ول خ��ط احلياة، وإىل قيام الس��اعة، بداللة 
ق��ول الرس��ول الكري��م املتَف��ق علي��ه: »...كت��اب 
اهلل وعرتت��ي أه��ل بي��يت، ل��ن يفرتق��ا حت��ى يردا 

عل��ّي احل��وض«.
وبدون هذا الفكر ستبقى سهام اآلخرين 
م��ن أدي��ان ُأخ��رى، وتوّجه��ات مغاي��رة، تت��واىل 
على فكر املسلمني السياسي من أتباع املذاهب 
كث��رة  س��هام  وه��ي  اأُلخ��رى،  اإلس��المية 
وإصاباتها حمرجة، ولضيق املقام س��أكتفي 

بأخ��ذ عّين��ة واح��دة للدراس��ة والتحليل.
* برنارد لويس.. عّينة اختبار 

الريطان��ي  لوي��س،  برن��ارد  املستش��رق، 
تلق��ى   ، 1916/5/16م(  لن��دن  يف  )ول��د  املول��د 

التعلي��م يف عاصم��ة اململك��ة املتح��دة، وحص��ل 
قس��م  م��ن  اآلداب  يف  البكالوري��وس  عل��ى 
بعده��ا  ليلتح��ق  لن��دن،  جبامع��ة  التاري��خ 
جبامع��ة باري��س/ معه��د الدراس��ات الس��امية، 
لينال دبلوم الدراس��ات الس��امية، قبل أن يعود 
إىل جامع��ة لن��دن لين��ال درج��ة الدكت��وراه 
ع��ن رس��الته يف ُأص��ول اإلمساعيلي��ة. وم��ن 
أش��هر مؤلفاته: »العرب يف التاريخ«، »اإلس��الم 
يف التاري��خ«، »اللغ��ة السياس��ية يف اإلس��الم«، 
»الل��ون والع��رق يف اإلس��الم أو الل��ون والع��رق 
يف الش��رق األوس��ط«، »أص��ول اإلمساعيلي��ة«، 
عل��ى أن ل��ه كتاب��ًا يثرك أقصى اإلثارة حتى 
يف عنوان��ه: »احلشاش��ون أول فرق��ة ثوري��ة يف 

اإلس��الم«.
لي��س ه��ي  التخصصي��ة  الس��رة  وه��ذه 
كل س��رته، ب��ل ل��ه س��رة تتص��ل خبدم��ة 
اخلارجي��ة  والسياس��ة  الريطان��ي  اجلي��ش 
أفض��ال  ل��ه  كم��ا  الريطاني��ة،  للمملك��ة 
كث��رة عل��ى الصهيوني��ة ودولته��ا اللقيط��ة 
باجلي��ش  التح��ق  فق��د  فلس��طني.  يف 
العاملي��ة  احل��رب  إب��ان  الريطان��ي 
الثاني��ة وُأعرت خدماته إىل وزارة 
اخلارجي��ة، وبع��د ذل��ك ع��اد إىل 
ليتس��ّنم  ث��م  مدّرس��ًا،  اجلامع��ة 
التاري��خ  قس��م  رئي��س  منص��ب 
الش��رقية  الدراس��ات  مبدرس��ة 
واإلفريقية جبامعة لندن ما بني 
1957م و 1974م. وم��ن بعده��ا ألق��ى 
املتح��دة  الوالي��ات  يف  الرح��ال 
األمريكية، فحصل على اجلنسية 
األمريكي��ة يف 1982م، وُع��رف ُأس��تاذاً 
زائ��راً يف ع��دد م��ن اجلامع��ات األمريكية، 
وكان ل��ه حض��وره يف كث��ر م��ن الن��دوات 
واملؤمت��رات ال��يت ُعني��ت بالدراس��ات العربي��ة 
واإلس��المية، ُيضاف إىل ذلك أنه كان يقدم 
1974م،  ع��ام  األمريك��ي  للكونَك��رس  املش��ورة 
وتق��وم »وزارة اخلارجي��ة اإلس��رائيلية« بنش��ر 
بع��د  الكونَك��رس  يف  حماضرت��ه  أو  ش��هادته 
ُأس��بوعني م��ن إلقائه��ا. ونذّك��ر بأن��ه أوص��ى 
»مرك��ز  إىل  الكب��رة  مكتبت��ه  تعط��ى  ب��أن 
موش��يه دي��ان« بع��د وفات��ه. ول��ه ذكري��ات يف 
أرضن��ا الس��ليبة إذ يقض��ي ش��هرين كل س��نة 

يف ت��ل أبي��ب.
الذي��ن  م��ن  واح��داً  أصب��ح  ه��ذا  لوي��س 
ُيرَج��ع إىل أقواهل��م »الفص��ل« فيم��ا خي��ص 
الفك��ر السياس��ي لإلس��الم!! ذل��ك أن أكث��ر 
م��ا يه��م الع��امل الغرب��ي ه��و الفك��ر السياس��ي 
يف الع��امل اإلس��المي، خاص��ة بع��د تنام��ي م��ا 
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ب��ات ُيعَرف هناك مبس��ّمى »األصولية 
اإلس��المية«.. ولق��د رّك��ز برن��ارد 

يف  »املش��روعية«  عل��ى  لوي��س 
اإلس��المي،  السياس��ي  الفك��ر 
كم��ا تن��اول بالتحلي��ل العالق��ات 
ب��ني الف��رد والدول��ة ضم��ن دائ��رة 
الفكر السياس��ي اإلسالمي، ليبي 
أخ��راً تصوراته ح��ول »احلركات 
اإلسالمية املعاصرة«. وله كلمة 
مع��رة ع��ن فهمه لس��يدنا وموالنا 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وسلم، إذ يقول عنه: »مل ميت على 

الصلي��ب، وكان إىل جان��ب النب��وة 
رئي��س  ب��ل  دول��ة،  ورج��ل  جندي��ًا 

وم��ع  إمراطوري��ة«.  ومؤس��س  دول��ة 
االعرتاض على عبارة »مؤسس إمراطورية« 
إاّل أن��ه كان واض��ح االنبه��ار به��ذه القي��ادة 
ال��يت أعط��ت فهم��ًا آخ��ر ع��ن »الس��يادة«، ومهما 
حاول أن يطعن فإّن البحث العلمي حياصره 
كلمات��ه  صرام��ة  م��ن  وحي��ّد  باحلقائ��ق، 
باملعطي��ات الدامغ��ة. لك��ن لوي��س مل يك��ن هينًا 
يف دّس س��ّم الكلم��ات بعس��ل البح��ث العلم��ي، 
وم��ن األمثل��ة عل��ى ذل��ك قول��ه ع��ن س��يدنا 
احلبيب املصطفى، صلى اهلل عليه وآله: »شيخ 
اأُلّم��ة ألولئ��ك الذي��ن آمن��وا ب��ه حب��ق، ليس��ت 
سلطته مشروطة أو مقبولة بدون اعرتاضات 
من قبل القبيلة اليت ميكن أن تسحبها يف أي 
وق��ت، ولكن��ه ح��ق دي��ي مطل��ق. إن مص��در 
الس��لطة انتق��ل م��ن ال��رأي الع��ام إىل اهلل الذي 
أناطه��ا برس��وله املخت��ار«. وه��ذا ال��كالم خط��ر 
جداً، لكنه يس��وقه بس��وق لطيف من الصياغة 
ال��يت تلّم��ع احل��روف، وتش��ّوه احل��ق؛ إذ جيع��ل 
العرتاض��ات القبيل��ة كل ه��ذه األهمي��ة، م��ع 
أن��ه، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، مل تك��ن تأخ��ذه يف 
احل��ق لوم��ة الئ��م، ثم إّن كلم��ة »انتقل« فيها 
خبث يهودي، وهو يقول: »إن مصدر الس��لطة 
انتق��ل م��ن ال��رأي الع��ام إىل اهلل ال��ذي أناطه��ا 
برس��وله املخت��ار«. وأحس��ب أن كل ه��ذا راجع 
إىل أن لوي��س وص��ل إىل قناعة بصدقية نبوة 
خ��امت املرس��لني، وأحقي��ة رس��الته، وصوابي��ة 
سياس��ته، لكن كر عليه االعرتاف بذلك، يف 
وَس��ٍط أخ��ذ كل م��ا أخ��ذ بإس��باغ صف��ة دينية 
عل��ى ه��ذه املقول��ة: »أع��ط م��ا لقيص��ر لقيص��ر 
وم��ا هلل هلل«، وال��يت نس��بوها إىل الس��يد عيس��ى 
املس��يح علي��ه وعل��ى نبينا وآله الس��الم، مقولة 

تفص��ل ب��ني س��لطيت الدي��ن والدني��ا.
االع��رتاف  وأمثال��ه  لوي��س  يتحم��ل  وال 
ب��أّن اإلس��الم مجعهم��ا مع��ًا ب��كل جن��اح، ألّن 

القي��ادة ه��ي قي��ادة معصوم��ة بعصم��ة م��ن 
بعصم��ة  يعرتف��وا  أن  لليه��ود  وكي��ف  اهلل. 
للن��ي واألئم��ة، وه��م ينس��بون اخلط��أ والظلم 
الت��وراة واألناجي��ل  م��ن  ف  إىل اهلل يف احمل��رّ
البش��رية - تع��اىل اهلل ع��ن ذل��ك عل��واً كب��را- 
يّدعيهم��ا  تقليدي��ن  ع��ن  لوي��س  يع��ّر  ول��ذا 
لس��يدنا حمم��د، صل��ى اهلل عليه وآله، مّساهما 
التقلي��د  أن  فيزع��م  و«النش��ط«،  »الس��اكن« 
الس��اكن يتمث��ل يف كون��ه، ص��ىل اهلل علي��ه 
وآل��ه، حاكم��ًا ورج��اًل سياس��يًا، ولكن��ه قب��ل 
أن يك��ون كذل��ك كان »نش��طًا« ويقص��د أن��ه 
كان متم��رداً ومعارض��ًا للنظ��ام احلاك��م يف 
مك��ة، وه��ذا التالع��ب باأللف��اظ أض��ّر كث��راً 
باالس��تنتاج العلم��ي. وعل��ى الباح��ث واملطال��ع 
لكتاب��ات لوي��س أن يك��ون يقظ��ًا متام��ًا م��ن 
تالعب��ه اللفظ��ي الناعم واهلادم يف وقت واحد.
حلج��ة  اس��تعراضه  ذل��ك  أمثل��ة  وم��ن   
م��ن ينف��ي ع��ن احلكوم��ة اإلس��المية أن تك��ون 
حكوم��ة ديني��ة وذل��ك لعدم وجود كنيس��ة أو 
باب��ا أو جمال��س كنس��ية يف اإلس��الم.. أم��ا يف 
اس��تعراضه حلج��ة الذي��ن ي��رون أن حكوم��ة 
اإلس��الم ديني��ة يتب��ني جب��الء مق��دار الكي��د 
املبّطن يف مثل قوله: »اإلسالم من ناحية املبدأ، 
وإن مل يك��ن يف التطبي��ق ثيوقراط��ي مبعن��ى 
تعن��ى  والثيوقراطي��ة  عمق��ًا،  وأكث��ر  آخ��ر 
حرفي��ًا حك��م اهلل، وبه��ذا املعنى كانت حكومة 
اإلس��الم ديني��ة م��ن الناحي��ة النظري��ة، فف��ي 
روم��ا، كان قيص��ر ه��و اهلل، ويف النصراني��ة، 
تعاي��ش القيص��ر م��ع اهلل، ويف اإلس��الم، اهلل 
ه��و القيص��ر حي��ث إنه وح��ده الرئي��س األعلى 
صاح��ب  وهك��ذا  الس��يادة،  ومص��در  للدول��ة 
التش��ريع، فالدول��ة ه��ي دول��ة اهلل، والقان��ون، 
ه��و قان��ون اهلل، واجلي��ش، جي��ش اهلل، وبالطبع 

فاألع��داء ه��م أع��داء اهلل«. 
ج��رأة  في��ه  الق��ول  ه��ذا  إن 
عل��ى اهلل، وعل��ى اإلس��الم بدع��وى 
أّن اإلس��الم هك��ذا يعتق��د ب��اهلل..! 
ل��ف  م��ن  في��ه  م��ا  إىل  إضاف��ة 
م��ن  بس��خرية  يش��يان  ودوران 
الدي��ن احل��ق، وينبئ��ان ع��ن حق��د 
عل��ى البن��اء الفك��ري اإلس��المي، 
أو  العقي��دة،  صعي��د  عل��ى  س��واء 
واحلك��م  اإلدارة  صعي��د  عل��ى 
للوي��س  كان  وم��ا  والسياس��ة، 
وال لغ��ره أن يتف��وه مبث��ل ه��ذا 
و  ُعق��ده  ع��ن  جت��رد  ل��و  ال��كالم 
أورد األقوال الش��ريفة ألئمة اهلدى 
الص��الة  أفض��ل  عليه��م  املعصوم��ني، 
والس��الم، ب��ل عل��ى الض��ّد م��ن ذل��ك اس��تفاد 
كث��راً م��ن موق��ف أه��ل الس��نة واجلماع��ة 
املنح��رف،  احلاك��م  عل��ى  اخل��روج  بع��دم 
فق��ال كلمة تقطر باللؤم واحلقد: »اإلس��الم 
يطل��ب م��ن أتباع��ه أن يكون��وا خانع��ني أذالء«! 
وم��ع اعرتاف��ه باحلدي��ث الش��ريف »ال طاع��ة 
ملخل��وق يف معصي��ة اخلالق«، إال أنه يقول إنه 
يصط��دم بأمري��ن: »أوهلما: أن املش��رعني نادراً 
ما ناقش��وا كيف يتم فحص التزام احلكومة 
بالش��ريعة، ومت��ى تكون خمطئ��ة وبالتالي مل 
يضع��وا أجوب��ة لذلك، والثاني: أنهم مل يضعوا 
الت��زام  م��دى  لقي��اس  إج��راءات  أو  أجه��زة 
م��ن  يس��تفيد  وبه��ذا  بالش��ريعة«.  احلكوم��ة 
ثغ��رات أوجده��ا أتب��اع أبي بكر وعم��ر وعثمان 
واألموي��ني والعباس��يني والعثماني��ني، فخل��ط 
األوراق، وظل��م احلقائ��ق. ول��ذا ال عج��ب أن 
يق��ول أيض��ًا: » كان واج��ب الطاع��ة يف األي��ام 
العظيم��ة للتاري��خ اإلس��المي القدي��م قاص��راً 
عل��ى اخللف��اء الش��رعيني الذي��ن ه��م وكالء 
اهلل يف األرض ورؤس��اء اجملتم��ع الدي��ي ويف 
م��ع  ولك��ن  فق��ط،  بالش��رع  متس��كهم  حال��ة 
تراج��ع اخلالف��ة ومن��و الدكتاتوري��ة جع��ل 
تعاليمه��م  املس��لمون  واملش��رعون  الفقه��اء 
واج��ب  وجعل��وا  املتغ��رة،  للحال��ة  موافق��ة 
الطاعة ميتد ألية سلطة فعلية مهما كانت 
عاصي��ة أو متوحش��ة. وق��د س��يطر عل��ى الفكر 
السياس��ي اإلس��المي يف األل��ف س��نة األخ��رة 
مب��دأ »الطغي��ان أفض��ل م��ن الفوض��ى« و«م��ن 
اش��تدت وطأت��ه وجبت طاعت��ه«. ويتكئ لويس 
)اليهودي( على عمر بن اخلطاب، وهو يبحث 
عن أدلة تؤيد ما يزعمه، فيذكر ما رواه ابن 
بط��ة م��ن قول عمر: »وإن ظلمك فاصر، وإن 
حرم��ك فاص��ر«، م��ع أن��ه يؤك��د أن الغ��رض 

  حسب نظرية »العقد 
االجتماعي«، فان القانون عرضة 
للتبديل والتغيري باستمرار كلما 

تطّور العلم، وسما الفكر، واتسعت 
الثقافة.. فما تصّفق له اأُلمة اليوم 
إذا أقّرته قانونًا، قد تبكي منه بعد 

حني وتطالب برفعه منّددة به  



ثقافة رسالية

م��ن ه��ذه األحادي��ث ه��و تري��ر اآلراء 
ال��يت أخ��ذت تش��يع يف تل��ك الف��رتة«.

* أين يكمن اخللل؟
أتب��اع  رف��ض  يف  أواًل  يكم��ن 
اخللف��اء ختطئ��ة طريق��ة القف��ز 
عل��ى منص��ب اإلمام��ة، ومص��ادرة 
القي��ادة ال��يت ه��ي لإلم��ام املعص��وم 
أب��ي  ختطئ��ة  وع��دم  حص��راً، 
بك��ر وعم��ر وعثم��ان ال��يت ج��ّرت 
الوي��الت عل��ى اأُلم��ة اإلس��المية 
فيما س��بق، وال ت��زال جتّرها حتى 

اآلن، وم��ن ويالته��ا ه��ذا التش��ويه 
للفك��ر السياس��ي اإلس��المي، ال��ذي 

البي��ت  أه��ل  أئم��ة  يعتق��د  كم��ا  ه��و 
املعص��وم  باحلاك��م  منحص��ر  وش��يعتهم 
الطاع��ة؛ ألن��ه ع��ادل معص��وم، ال  ض  املف��رتَ
يضي��ع أح��د م��ن الرعي��ة حبضرت��ه، وال ُيظلم 
أي إنسان يف دولته، وهو إمام أكر من حدود 
اجلغرافي��ا والقبيل��ة والبل��د والع��رق، إن��ه إمام 
الزم��ان، املتح��ّدث بكل لغة ولس��ان.. وإذا كان 
لوي��س وأمثال��ه منصف��ني يف توصي��ف الفك��ر 
السياس��ي اإلس��المي، فعليه��م أول م��ا ينبغ��ي 
عليه��م أن يرجع��وا إىل نص��وص صرحي��ة ال 
ميك��ن إغفاهل��ا، ومنه��ا ن��ص صحيف��ة املدين��ة 
اإلداري��ة، وأمره��ا مش��هور، وداللته��ا معلوم��ة، 
وم��ن قبله��ا ن��ص بيع��ة العقب��ة اأُلوىل، وبيع��ة 
العقب��ة الثاني��ة: »بايعن��ا رس��ول اهلل صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم عل��ى الس��مع والطاع��ة يف 
امل�َنَشط واملَ�كَره، والعسر واليسر، وأن ال ننازع 
األمر أهله وعلى أثرة مّنا، وأن نقول احلق ال 

خنش��ى يف اهلل لوم��ة الئ��م«.
وواض��ح ج��داً أن هل��ذا األم��ر )أم��ر القي��ادة 
العلي��ا واحلك��م واخلالف��ة( أه��اًل ه��م وحده��م 
)أه��ل األم��ر(، وبيع��ة املس��لمني كان��ت من��ذ 
فجره��ا األول تق��وم عل��ى أن ال ينازع��وا أه��ل 
ه��ذا األم��ر في��ه.. وم��ن الوثائ��ق املهم��ة ج��داً 
والنص��وص الصرحي��ة أيض��ًا، بل على رأس��ها؛ 
أق��وال اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، واألئم��ة 
املعصوم��ني م��ن ذريته، عليه وعليهم الس��الم، 
يف خص��وص اإلمام��ة وقي��ادة اأُلمة، وواجبات 

الوال��ي جت��اه رعيت��ه.

* نبذة من أقوال اإلمام 
عيل عليه السالم يف الفكر السيايس

ال يس��عنا هنا إاّل االختصار، ولكن كيف 
خنتصر شيئًا من هذا الكالم الشريف املنيف:

»أّم��ا َبْع��ُد؛ َفَق��ْد َجَع��َل اهللَُّ ُس��ْبَحاَنُه ِل��ي 

َعَلْيُك��ْم َحّق��ًا ِبِواَلَي��ِة َأْمِرُك��ْم، َوَلُك��ْم َعَل��يَّ ِم��َن 
��قُّ َأْوَس��ُع  ��قِّ ِمْث��ُل الَّ��ِذي ِل��ي َعَلْيُك��ْم، َفاحْلَ احْلَ
اأْلَْش��َياِء يِف التََّواُص��ِف، َوَأْضَيُقَه��ا يِف التََّناُصِف، 
��ِري  ي أِلََح��ٍد ِإالَّ َج��َرى َعَلْي��ِه، َواَل جَيْ ��رِ اَل جَيْ
ِرَي  َعَلْي��ِه ِإالَّ َج��َرى َل��ُه، َوَلْو َكاَن أِلََح��ٍد َأْن جَيْ
��ِرَي َعَلْي��ِه َل��َكاَن َذِل��َك َخاِلص��ًا هلِلَِّ  َل��ُه َواَل جَيْ
ِعَب��اِدِه،  َعَل��ى  ِلُقْدَرِت��ِه  َخْلِق��ِه؛  ُدوَن  ُس��ْبَحاَنُه، 
ُص��ُروُف  َعَلْي��ِه  َج��َرْت  َم��ا  ُكلِّ  يِف  َوِلَعْدِل��ِه 
َعَل��ى  ��ُه  َحقَّ َجَع��َل  ُس��ْبَحاَنُه  َوَلِكنَّ��ُه  َقَضاِئ��ِه، 
َعَلْي��ِه  َجَزاَءُه��ْم  َوَجَع��َل  ُيِطيُع��وُه،  َأْن  اْلِعَب��اِد 
��ا  ��عًا مِبَ ��اًل ِمْن��ُه، َوَتَوسُّ ُمَضاَعَف��َة الثَّ��َواِب، َتَفضُّ

ُه��َو ِم��َن امْلَِزي��ِد َأْهُل��ُه..
ُث��مَّ َجَع��َل ُس��ْبَحاَنُه ِم��ْن ُحُقوِق��ِه ُحُقوق��ًا 
اْفرَتََضَه��ا ِلَبْع��ِض النَّ��اِس َعَل��ى َبْع��ٍض، َفَجَعَلَها 
َتَتَكاَف��ُأ يِف ُوُجوِهَه��ا، َوُيوِج��ُب َبْعُضَه��ا َبْعض��ًا، 
َوَأْعَظ��ُم  ِبَبْع��ٍض.  ِإالَّ  َبْعُضَه��ا  ُيْس��َتْوَجُب  َواَل 
ُق��وِق؛ َح��قُّ  َم��ا اْف��رَتََض ُس��ْبَحاَنُه ِم��ْن ِتْل��َك احْلُ
َعَل��ى  ِعيَّ��ِة  الرَّ َوَح��قُّ  ِعيَّ��ِة،  الرَّ َعَل��ى  اْلَواِل��ي 
اْلَواِلي، َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه ِلُكلٍّ َعَلى 
، َفَجَعَلَه��ا ِنَظام��ًا أِلُْلَفِتِه��ْم، َوِع��ّزاً ِلِديِنِهْم،  ُكلٍّ
ِعيَّ��ُة ِإالَّ ِبَصاَلِح اْل��ُواَلِة، َواَل  َفَلْيَس��ْت َتْصُل��ُح الرَّ
ِعيَّ��ِة، َف��ِإَذا َأدَّْت  َتْصُل��ُح اْل��ُواَلُة ِإالَّ ِباْس��ِتَقاَمِة الرَّ
��ُه، َوَأدَّى اْلَواِل��ي ِإَلْيَه��ا  ِعيَّ��ةُ ِإىَل اْلَواِل��ي َحقَّ الرَّ
يِن،  ��قُّ َبْيَنُهْم، َوَقاَم��ْت َمَناِهُج الدِّ َه��ا َع��زَّ احْلَ َحقَّ
��ا  َواْعَتَدَل��ْت َمَع��امِلُ اْلَع��ْدِل، َوَج��َرْت َعَل��ى َأْذاَلهِلَ
َم��اُن، َوُطِم��َع يِف َبَقاِء  ��َنُن، َفَصَل��َح ِبَذِل��َك الزَّ السُّ
ْوَل��ِة، َوَيِئَس��ْت َمَطاِم��ُع اأْلَْع��َداِء. َوِإَذا َغَلَب��ِت  الدَّ
ِبَرِعيَِّت��ِه  اْلَواِل��ي  َأْجَح��َف  َأْو  َواِلَيَه��ا،  ِعيَّ��ةُ  الرَّ
ْوِر،  اْخَتَلَفْت ُهَناِلَك اْلَكِلَمُة، َوَظَهَرْت َمَعامِلُ اجْلَ
��اجُّ  ي��ِن، َوُتِرَك��ْت حَمَ َوَكُث��َر اإْلِْدَغ��اُل يِف الدِّ
اأْلَْح��َكاُم،  َل��ِت  َوُعطِّ ِباهْلَ��َوى،  َفُعِم��َل  ��َنِن،  السُّ
ُيْس��َتْوَحُش  َف��اَل  النُُّف��وِس،  ِعَل��ُل  َوَكُث��َرْت 
��َل، َواَل ِلَعِظي��ِم َباِط��ٍل ُفِع��َل،  ِلَعِظي��ِم َح��قٍّ ُعطِّ

َفُهَناِل��َك َت��ِذلُّ اأْلَْب��َراُر، َوَتِع��زُّ اأْلَْش��َراُر، 
َوَتْعُظ��ُم َتِبَع��اُت اهللَِّ ُس��ْبَحاَنُه ِعْن��َد 
اْلِعَب��اِد. َفَعَلْيُكْم ِبالتََّناُصِح يِف َذِلَك، 
َوُحْس��ِن التََّعاُوِن َعَلْيِه، َفَلْيَس َأَحٌد 
َوِإِن اْش��َتدَّ َعَل��ى ِرَض��ا اهللَِّ ِحْرُص��ُه، 
َوَط��اَل يِف اْلَعَم��ِل اْجِتَه��اُدُه، ِبَباِل��ٍغ 
َأْهُل��ُه  ُس��ْبَحاَنُه  اهللَُّ  َم��ا  َحِقيَق��َة 
اَع��ِة َل��ُه، َوَلِك��ْن ِم��ْن َواِج��ِب  ِم��َن الطَّ
ُحُق��وِق اهللَِّ َعَل��ى ِعَب��اِدِه النَِّصيَح��ُة 
ْبَل��ِغ ُجْهِدِه��ْم، َوالتََّع��اُوُن َعَل��ى  مِبَ
��قِّ َبْيَنُه��ْم، َوَلْي��َس اْمُرٌؤ،  ِإَقاَم��ِة احْلَ
َمْنِزَلُت��ُه،  ��قِّ  احْلَ يِف  َعُظَم��ْت  َوِإْن 
يِن َفِضيَلُتُه، ِبَفْوِق  َمْت يِف الدِّ َوَتَقدَّ
ِم��ْن  اهللَُّ  َل��ُه  مَحَّ َم��ا  َعَل��ى  ُيَع��اَن  َأْن 
َرْت��ُه النُُّف��وُس،  ��ِه، َواَل اْم��ُرٌؤ، َوِإْن َصغَّ َحقِّ
َواْقَتَحَمْت��ُه اْلُعُي��وُن، ِب��ُدوِن َأْن ُيِع��نَي َعَلى َذِلَك، 

َأْو ُيَع��اَن َعَلْي��ِه .

* وكذا قوله ألتباعه:
»َأيَُّه��ا النَّ��اُس ِإنَّ ِل��ي َعَلْيُك��ْم َحّق��ًا، َوَلُك��ْم 
َفالنَِّصيَح��ُة  ؛  َعَل��يَّ ُك��ْم  َحقُّ ��ا  َفَأمَّ  ، َح��قٌّ َعَل��يَّ 
َلُك��ْم، َوَتْوِف��ُر َفْيِئُكْم َعَلْيُك��ْم، َوَتْعِليُمُكْم َكْياَل 
��ي  ��ا َحقِّ َهُل��وا، َوَتْأِديُبُك��ْم َكْيَم��ا َتْعَلُم��وا. َوَأمَّ جَتْ
يِف  َوالنَِّصيَح��ُة  ِباْلَبْيَع��ِة،  َفاْلَوَف��اُء  َعَلْيُك��ْم؛ 
َأْدُعوُك��ْم،  ِح��نَي  َواإْلَِجاَب��ُة  َوامْلَِغي��ِب،  امْلَْش��َهِد 

اَع��ُة ِح��نَي آُمُرُك��ْم«. َوالطَّ
 وأم��ا قول��ه ع��ن معارضي��ه، فه��و م��ن أج��ّل 
إذ  املنضبط��ة،  السياس��ية  احلري��ة  نص��وص 

يق��ول:
َس��ْخَطِة  َعَل��ى  ��اأَلوا  مَتَ َق��ْد  َه��ُؤاَلِء  »ِإنَّ 
اَعِتُكْم،  ِإَماَرِتي، َوَسَأْصِرُ َما مَلْ َأَخْف َعَلى مَجَ
ْأِي اْنَقَطَع  ُم��وا َعَل��ى َفَياَلِة َهَذا الرَّ َفِإنَُّه��ْم ِإْن مَتَّ
ْنَيا َحَسداً  ا َطَلُبوا َهِذِه الدُّ َ ِنَظاُم امْلُْسِلِمنَي، َوِإمنَّ
ملَ��ْن َأَفاَءَه��ا اهللَُّ َعَلْي��ِه، َف��َأَراُدوا َردَّ اأْلُُم��وِر َعَل��ى 
َأْدَباِرَه��ا. َوَلُك��ْم َعَلْيَن��ا اْلَعَم��ُل ِبِكَت��اِب اهللَِّ َتَعاىَل، 
وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهللَِّ،  َرُس��وِل  َوِس��َرِة 

��ِه، َوالنَّْع��ُش ِلُس��نَِّته«. قِّ َواْلِقَي��اُم حِبَ
م��ن هن��ا تتب��ّدى أهمي��ة أن تأخ��ذ األجي��ال 
الش��يعية الصاع��دة يف كل البل��دان أدواره��ا، 
التعري��ف به��ذا  وتضطل��ع مبس��ؤولياتها، يف 
الع��ادل،  العامل��ي  املعص��وم  السياس��ي  الفك��ر 
ال��ذي عن��ده احلل��ول ل��كل مش��اكل البش��ر، 
وه��و الوحي��د الذي حيقق لإلنس��ان إنس��انيته، 
نك��ون  حت��ى  متاميت��ه،  اإلنس��اني  وللفك��ر 
بأحس��ن  اهلل  كلم��ة  إع��الء  يف  مس��اهمني 
األس��اليب املعاص��رة، وإاّل نك��ون مش��رتكني 
يف جرمي��ة تش��ويه احلقائ��ق، والتس��رّت عل��ى 

املفرتي��ن.
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  يكمن اخللل يف رفض أتباع 
اخللفاء تخطئة طريقة القفز على 
منصب اإلمامة، ومصادرة القيادة 
التي هي لإلمام املعصوم حصرًا، 

وعدم تخطئة أبي بكر وعمر وعثمان 
التي جّرت الويالت على اأُلمة 

اإلسالمية  



اسوة حسنة

ل��و نظرن��ا برؤي��ة ول��و موج��زة اىل تاري��خ 
املأم��ون  الذي��ن س��بقوا  العباس��يني-  اخللف��اء 
وصراعه��م الدم��وي م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى 
كرس��ي اخلالف��ة وتهالكه��م علي��ه لوجدن��ا 
ان هن��اك اس��بابًا ودواف��ع خط��رة كان��ت تهدد 
العه��د  يعق��د والي��ة  املأم��ون جعلت��ه  ع��رش 
لرج��ل وق��ف هو و أب��وه وجده موقف املعارض 
ان��دالع  من��ذ  اجلائ��رة  العباس��يني  لسياس��ة 

االوىل.  ش��رارتها 
فم��ن املع��روف ان العباس��يني وصل��وا اىل 
اخلالف��ة ع��ن طري��ق الدع��وة أله��ل البي��ت، 
عليهم السالم، والبيعة »للرضا من آل حممد«، 
واستغلوا تعاطف الناس مع مظلومية االئمة 
املعصوم��ني، م��ن قبل األمويني وخاصة واقعة 
الط��ف الدموي��ة، وغره��ا م��ن اجمل��ازر ال��يت 
ارتكبه��ا االموي��ون حب��ق العلوي��ني، وق��د باي��ع 
»الس��فاح« و »املنص��ور«، حمم��د ب��ن عبد اهلل بن 
احلس��ن املثن��ى، مرت��ني؛ م��رة باالب��واء وأخ��رى 
باملدين��ة، يف مجل��ة م��ن بايع��ه، ول��وال اعط��اء 
دعوتهم صبغة الثأر ألهل البيت والقيام هلم، 

مل��ا قام��ت للعباس��يني قائم��ة. 
)اب��و  الس��فاح  اىل  اخلالف��ة  آل��ت  فلم��ا 
العب��اس(، عم��ل كل م��ا بوس��عه عل��ى اس��تبعاد 
العلوي��ني م��ن كونه��م ه��م »أه��ل البي��ت« و 
»الع��رتة«، ولص��ق ه��ذه الصف��ة بالعباس��يني 
والش��عراء  ال��والة  ه��ذه  لدعايت��ه  وس��ّخر 

وغره��م، ومل تف��ارق ه��ذه السياس��ة اخللف��اء 
الذين جاؤوا بعده بل تعددت انشطتها وكثر 
حمرف��و اآليات من وعاظ الس��الطني ومزيفو 
احلقائ��ق م��ن املؤرخ��ني والش��عراء وغره��م. 
تاري��خ  تك��ن جدي��دة يف  السياس��ة مل  وه��ذه 
اخلالف��ة فق��د س��بقهم االموي��ون اليه��ا عندم��ا 
حضر عش��رة من أمراء الش��ام وحلفوا للسفاح 
انهم ما كانوا يعرفون أهل بيت للني، صلى 

اهلل علي��ه وآل��ه، غ��ر ب��ي أمي��ة !! 
والزال هذا االمر مس��تمراً حتى اآلن بعد 
أن تع��ددت وس��ائل االع��الم الس��معية واملرئي��ة 
وال��يت كث��ف فيه��ا أحف��اد ه��ؤالء جهوده��م 
وحاول��وا م��ا بوس��عهم تزيي��ف احلقائ��ق إلبع��اد 
أق��رب الن��اس اىل الرس��ول األك��رم، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، وإلص��اق البعيد به، وه��ذا احلديث 
جيرن��ا اىل موض��وع لس��نا هن��ا بص��دده فل��ه 
ج��ذور تارخيي��ة ب��دأت يف الس��قيفة. واتبعت��ه 

احلكوم��ات ال��يت تلته��ا.

* حممد طاهر الصفار

والية العهد لإلمام الرضا "عليه السالم" .. 
الدوافع والغايات
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* تزييف احلقائق 
ثم التصفية اجلسدية

يف  العب��اس  بن��و  س��لك  وق��د 
خالفتهم نفس السياس��ة األموية 
اخلالف��ة  هل��م  اس��تقرت  عندم��ا 
وابع��دوا العلوي��ني عنه��ا لكنه��م مل 
العلوي��ني  اىل  يلج��أوا  ان  ينس��وا 
كلم��ا اضطرب عرش��هم وتزعزع 
اتبع��ه  االس��لوب  وه��ذا  ملكه��م، 
العه��د  والي��ة  عق��د  يف  املأم��ون 
لالم��ام الرضا، عليه الس��الم، وهو 

أحد االسباب يف ذلك كما ستأتي 
بقي��ة األس��باب األخ��رى.

فمن��ذ أن اس��توىل العباس��يون عل��ى 
زم��ام الس��لطة مل تفارقهم عق��دة احلقد على 
العلوي��ني فمارس��وا أبش��ع األس��اليب القمعي��ة 
إلب��ادة العلوي��ني ع��ن بك��رة أبيه��م ويف ع��رض 
موج��ز لسياس��ة كل خليف��ة جت��اه العلوي��ني 
قب��ل املأم��ون تتض��ح الس��ادية ال��يت ُجب��ل عليها 

بن��و العب��اس وش��غفهم بس��فك الدماء.
العلوي��ني  عل��ى  الس��فاح  س��ّلط  فق��د 
عليه��م  يض��ع  وكان  لقتله��م،  جالوزت��ه 
اجلواس��يس والعي��ون، أم��ا املنص��ور فق��د اتب��ع 
سياس��ة هوج��اء جت��اه العلوي��ني ف��كان يضعهم 
يف االس��طوانات ويبنيه��ا عليه��م ويس��مرهم 
يف احليط��ان ويرتكه��م ميوت��ون جوع��ًا ث��م 
يه��دم املطب��ق عل��ى م��ن تبق��ى منه��م حي��ًا وهم 
يف أغالهل��م اىل الكث��ر م��ن االس��اليب البش��عة 
وتع��د سياس��ة املنص��ور جت��اه العلوي��ني، م��ن 
أقب��ح صفح��ات التاري��خ العباس��ي وم��ن أقس��ى 
ف��رتات العلوي��ني يف عهده��م. أم��ا امله��دي فق��د 
كان يته��م م��ن يوال��ي أه��ل البي��ت باإلحل��اد، 
وه��ي ذريع��ة لاليق��اع بهم وقتله��م، أما اهلادي 
فق��د ع��اش العلوي��ون يف عص��ره عص��ر رع��ب 
وكان يتشدد يف طلبهم وقتلهم ، أما الرشيد 
فلي��س أدل م��ن ق��ول »اخلوارزم��ي« يف وص��ف 
سياس��ته القمعي��ة الدموي��ة جت��اه العلوي��ني 
النب��وة  ش��جرة  حص��د  »ال��ذي  ق��ال:  حي��ث 
واقتل��ع غ��رس االمام��ة«. وم��ن أراد التوس��ع 
فلرج��ع اىل كت��اب »مقات��ل الطالبيني« ألبي 
الف��رج االصفهان��ي، ال��ذي نق��ل بع��ض جرائ��م 
العباس��يني حب��ق العلوي��ني ألن جرائمه��م ال 

تع��د وال حتص��ى حت��ى ق��ال الش��اعر :
ت��اهلل م��ا فعل��ت أمي��ة فيه��م  معش��ار م��ا 

فعل��ت بن��و العب��اس
وه��ذه اجلرائ��م اع��رتف به��ا املأمون نفس��ه 
يف الكت��اب ال��ذي أرس��له اىل العباس��يني حي��ث 

ق��ال: »حت��ى قض��ى اهلل باألمر إلين��ا فأخفناهم 
وضّيقن��ا عليه��م وقتلناهم أكثر من قتل بي 
أمي��ة إياه��م.. وحيك��م ان ب��ي أمي��ة قتل��وا م��ن 
س��ّل س��يفًا وإن��ا معش��ر ب��ي العب��اس قتلناه��م 
، فلتس��ألن أعظ��م هامشي��ة ب��أي ذن��ب  مج��الً
دجل��ة  يف  ألقي��ت  نف��وس  ولتس��ألن  قتل��ت؟ 
والكوف��ة  ببغ��داد  دفن��ت  ونف��وس  والف��رات 

أحي��اء..« اىل آخ��ر الرس��الة.. 
 ومل يك��ن املأم��ون بال��ذي يتفّط��ر قلب��ه 
أمل��ًا عل��ى تل��ك املآس��ي ال��يت حّل��ت بأه��ل البي��ت، 
عليهم السالم، وهو يصف ما فعل أسالفه من 
جرائم حبق العلويني امنا اقتضت سياسته أن 
ينتص��ر ش��كليًا للعلويني ألس��باب س��نوضحها، 
فكان��ت رس��الته تل��ك، كلم��ة ح��ق ي��راد به��ا 
باطل، ولكن ما هي االسباب اليت دعت املأمون 
ألن ميال��ئ العلوي��ني ويش��يد بفضله��م وين��دد 
باجلرائم اليت ارتكبت حبقهم، ومن ثم يعقد 
والية العهد لالمام الرضا، عليه السالم؟ فلم 
يك��ن املأم��ون ذل��ك الزاه��د باخلالف��ة وق��د قتل 
م��ن أجله��ا أخ��اه حت��ى يعقده��ا ألل��د خصوم��ه، 
كم��ا ان��ه مل يك��ن أفض��ل مم��ن س��بقه م��ن 

اخللف��اء العباس��يني يف سياس��ته القمعي��ة. 

* عرش املأمون يف مهّب الريح 

ويف اس��تقرائنا للث��ورات العلوي��ة وغره��ا 
ال��يت قام��ت ض��د اخلالف��ة العباس��ية واش��تدت 
املأم��ون  عه��د  بداي��ة  يف  ش��وكتها  وقوي��ت 
اليه��ا  آل��ت  ال��يت  الص��ورة  اكث��ر  تتوض��ح 
اخلالف��ة العباس��ية وال��يت كان��ت م��ن مجل��ة 
االس��باب ال��يت دعت املأمون لعق��د والية العهد 
لإلم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، ليحاف��ظ عل��ى 

كرس��ي اخلالف��ة.
سياس��ة  تواج���������ه  ان  الطبيع��ي  فم��ن 

العباس��يني القمعي��ة س��خط الن��اس 
مقدمته��ا  ويف  الث��ورات  وقي��ام 
عه��د  فف��ي  العلوي��ة،  الث��ورات 
قتي��ل  »ابراهي��م«  ث��ار  املنص��ور 
ذو  »حمم��د  أخ��وه  و  »بامخ��رى« 
النفس الزكية«، ثم خرج عيسى 
اب��ن زي��د بن علي الش��هيد ويف أيام 
اهل��ادي خ��رج احلس��ني ب��ن عل��ي 
صاح��ب »ف��خ«، ويف عه��د الرش��يد 
خ��رج حيي��ى قتي��ل »اجلوزج��ان«، 
جان��ب  اىل  الث��ورات  ه��ذه  وكل 
العلوي��ة، زعزع��ت  الث��ورات غ��ر 
أركان اخلالف��ة العباس��ية، وازداد 
سياس��تهم  عل��ى  الن��اس  س��خط 
اجلائ��رة يف احلك��م حت��ى ق��ال الش��اعر 

يا ليت ملك بني مروان دام لنا   
وليت ملك بني العباس يف النار

كان  احلك��م،  املأم��ون  تس��ّنم  وعندم��ا 
تزعزع��ه  الري��ح  مه��ب  يف  اخلالف��ة  ع��رش 
الث��ورات واالضطراب��ات فث��ارت ثائ��رة الن��اس 
ظلم��ه  رأوا  أن  بع��د  املأم��ون  م��ن  وس��خطوا 
م��ا يط��ول ش��رحه  وظل��م عمال��ه وجوره��م 
وكث��رت الف��ن وأصابت اجملاع��ات الكثر من 
البالد االسالمية ووقع املوت فيها، ففي بغداد 
كان ابراهي��م ب��ن امله��دي ع��م املأم��ون يرم��ي 
املأم��ون بأم��ه ويدعو العباس��يني بالثورة عليه، 
ويف الكوف��ة خ��رج اب��و الس��رايا جبي��ش كب��ر 
وأعل��ن الث��ورة، وخ��رج زي��د ب��ن موس��ى ومع��ه 
عل��ي ب��ن حمم��د بالبص��رة، ويف مك��ة خ��رج 
حمم��د ب��ن جعفر امللّقب بالديباج، ويف اليمن، 
ابراهي��م ب��ن موس��ى ب��ن جعفر، وخ��رج حممد 
اب��ن س��ليمان العل��وي يف املدين��ة، وخرج جعفر 
اب��ن حمم��د ب��ن زي��د ب��ن عل��ي، واحلس��ني ب��ن 
ابراهي��م ب��ن احلس��ن ب��ن عل��ي يف واس��ط، ويف 

املدائ��ن خ��رج حمم��د ب��ن امساعي��ل. 
واحلرج��ة  اخلط��رة  االوض��اع  تل��ك  يف 
كان كرس��ي اخلالف��ة العباس��ية تتقاذف��ه 
االم��واج يف مه��ب الري��ح ولك��ن املأم��ون ال��ذي 
عرف بدهائه ومكره، مل يكن ليستس��لم بهذه 
الس��هولة هل��ذه الث��ورات مهم��ا بلغ��ت ضراوتها 
وخط��ط  اخ��اه  قت��ل  وق��د  اخلالف��ة  وي��رتك 
لس��نوات ط��وال يف س��بيل الوص��ول اليه��ا، ل��ذا 
فق��د اقتض��ت السياس��ة العباس��ية أن تش��رك 
العلوي��ني أل��د خص��وم العباس��يني يف اخلالف��ة 
إلمخ��اد الث��ورات العلوي��ة وغره��ا واحلص��ول 
على شرعية للخالفة واكتساب ثقة الناس 
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  مل يكن املأمون ذلك الزاهد 
باخلالفة وقد قتل من أجلها أخاه 
حتى يعقدها أللد خصومه، كما 

انه مل يكن أفضل ممن سبقه من 
اخللفاء العباسيني يف سياسته 

القمعية  
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وامتصاص نقمتهم وهكذا حتتم 
والقم��ع  الس��يف  سياس��ة  عل��ى 
ان  والتنكي��ل  والتعذي��ب  وال��دم 
ختف��ي أس��اليبها الوحش��ية لف��رتة 

املؤام��رات  لتح��وك  الزم��ن  م��ن 
والدس��ائس للتخل��ص م��ن مناوئيها 

بع��د عجزه��ا ع��ن مقارعتهم يف ميادين 
الن��زال، ف��رأى املأم��ون ان يعق��د والي��ة العه��د 
لإلم��ام الرض��ا، عليه الس��الم، لكي ين��ال تأييد 
الن��اس وترجع للخالفة قوتها ونفوذها كما 
أق��ام أس��الفه خالفته��م بالدعاي��ة للعلوي��ني 
والبيع��ة »للرض��ا م��ن آل حمم��د«، فه��و يعل��م 
م��ا لالم��ام م��ن قاع��دة ش��عبية واس��عة وقوي��ة، 
وم��ا حيظ��ى ب��ه م��ن تقدي��ر واح��رتام م��ن قب��ل 

خمتل��ف ش��رائح اجملتم��ع.
يق��ول الدكت��ور الش��يي: »ان الرض��ا مل 
يك��ن بع��د تولي��ه العه��د، امام الش��يعة وحدهم، 
وس��ائر  والزيدي��ة  الس��نة  أه��ل  حت��ى  وامن��ا 
الطوائ��ف الش��يعية ق��د اجتمع��ت عل��ى امامت��ه 
ال��كالم  وه��ذا  حول��ه..«.  وااللتف��اف  واتباع��ه 
يؤك��د م��دى س��خط الن��اس عل��ى سياس��ة 
العباس��يني وميله��م للعلوي��ني، وه��ذا م��ا كان 
يعي��ه املأمون كم��ا يعرف التفاصيل الدقيقة 
الي��ه  ع��ن حي��اة االم��ام وال��يت كان ينقله��ا 

واجلواس��يس.  العي��ون 
ال��يت  وامل��آرب  االه��داف  اىل  واضاف��ة 
يس��عى  املأم��ون  كان  وال��يت  ذكرناه��ا 
لتحقيقه��ا م��ن خ��الل تقلي��ده والي��ة العه��د 
لإلمام الرضا، فقد كان يسعى جلعل االمام 
الرض��ا حت��ت املراقب��ة الش��ديدة و ابع��اده ع��ن 
الناس والشيعة من أصحابه وخواصه وقطع 
اىل  الطري��ق  بذل��ك  ليمه��د  معه��م  صالت��ه 

التخل��ص م��ن االم��ام.

* اإلمام وإحباط اللعبة

وق��د ضّي��ق املأم��ون عل��ى االم��ام، ف��كان 
ال يص��ل اىل الرض��ا م��ن يقص��ده م��ن موالي��ه. 
واهل��دف االه��م من ذلك هو حماولة تس��قيط 
االم��ام اجتماعي��ًا وجع��ل الن��اس ينظ��رون اليه 
بأن��ه رج��ل دني��ا بقبول��ه والي��ة العه��د وتش��ويه 
صورت��ه ال��يت ينظر به��ا الناس اليه. اىل غرها 

م��ن االه��داف ال��يت مل تك��ن خافية عل��ى االمام 
الرضا، عليه الس��الم. فهو، عليه الس��الم، يعلم 
دخائ��ل املأم��ون وم��ا تنط��وي علي��ه نفس��ه م��ن 
اخلب��ث ب��ل مل تك��ن م��آرب املأم��ون خافي��ة على 
أكث��ر العلوي��ني ف��كان ج��واب االم��ام الرف��ض 
املأم��ون  حم��اوالت  كل  تفل��ح  ومل  القاط��ع 
لث��ي االم��ام ع��ن اص��راره يف الرف��ض، وق��د 
تنوع��ت وتع��ددت حماوالت��ه، اال ان كل ه��ذه 
احملاوالت كانت تبوء بالفشل ورجع رسواله 
الفض��ل واحلس��ن، ابن��ا الربي��ع، وق��د عج��زا 
ع��ن تنفي��ذ م��ا يطم��ح الي��ه ومل��ا رأى املأم��ون ان 
االم��ام مص��ٌر عل��ى الرف��ض جل��أ اىل اس��لوب 
التهديد فأرس��ل رجاء بن أبي الضحاك ليأتي 
باإلم��ام م��ن املدينة ليعقد له البيعة بالتهديد 
واالك��راه وج��رت بينهم��ا حم��اورة كش��ف 
فيه��ا االم��ام الرض��ا عم��ا يضم��ره املأم��ون م��ن 
عقد البيعة له فقال له : »اني ألعلم ما تريد«، 
فق��ال املأم��ون وم��ا أري��د؟ ق��ال: علي��ه الس��الم: 
»تري��د بذل��ك ان يق��ول الن��اس ان عل��ي ب��ن 
موس��ى الرض��ا مل يزه��د يف الدني��ا ب��ل زه��دت 
الدني��ا في��ه، أال ت��رون كيف قب��ل والية العهد 
طمع��ا يف اخلالف��ة..«؟! فغض��ب املأم��ون عندما 
واجهه االمام بهذه احلقيقة وقال: »باهلل أقسم 
لئ��ن قبل��ت بوالي��ة العه��د واال ضرب��ت عنقك«. 
فق��ال ل��ه االم��ام: »عل��ى ش��رط ان��ي ال آم��ر وال 
انه��ي وال أقض��ي وال أغ��ر ش��يئًا مم��ا ه��و قائ��م 

عل��ى أصول��ه«. فقب��ل املأم��ون بذل��ك.
لق��د وض��ع االم��ام ه��ذه الش��روط لك��ي ال 
يتحمل شيئا من تبعات احلكم العباسي كما 
أوضح موقفه، عليه السالم، من قبوله بقوله: 
»قد علم اهلل كراهييت لذلك فلما خرت بني 
قب��ول ذل��ك وب��ني القت��ل اخ��رتت القب��ول عل��ى 
القت��ل.. أم��ا علم��وا ان يوس��ف، علي��ه الس��الم، 
الض��رورة  دفعت��ه  فلم��ا  ورس��واًل  نبي��ًا  كان 

اىل تول��ي خزائ��ن العزي��ز، }قــال 
ــن االرض  ــى خزائ ــي ع اجعلن
ودفعت��ي  عليــم{،  حفيــظ  اين 
عل��ى  ذل��ك  قب��ول  اىل  الض��رورة 
إك��راه واجب��ار بع��د اش��راف عل��ى 
اهل��الك عل��ى ان��ي م��ا دخل��ت يف ه��ذا 

االم��ر اال دخ��ول اخل��ارج من��ه«.
لق��د كش��ف االم��ام الرض��ا يف الفق��رة 
االخرة من قوله انه »خرج من العهد« مبجرد 
وضع��ه للش��روط ال��يت اش��رتطها والعم��ل به��ا 
يع��ي ان��ه مل يك��ن ضم��ن نظ��ام الس��لطة ال��ذي 
ال ميك��ن ان يت��الءم م��ع فك��ره وأخالق��ه كم��ا 
ان هناك نقطة أخرى ال ختفى على كل من 
يعرف سياس��ة العباس��يني القمعية مل يصرح 
به��ا االم��ام حرصا على عدم كش��فها للجانب 
اآلخ��ر وحتم��ل تبع��ات ذل��ك واكتف��ى بدلي��ل 
الس��وابق التارخيي��ة عل��ى ايض��اح موقف��ه وهي 
ان االمام لو رفض والية العهد فبغض النظر 
عن القتل الذي ينتظره فانه سوف يفتح بابًا 
للقتل على أتباعه وأهل بيته واالمام أحرص 
الن��اس عل��ى حق��ن الدم��اء ف��كان ) ع ( ي��وازن 
ب��ني النتائ��ج واملعطي��ات املرتتب��ة عل��ى القب��ول 

والرف��ض فآث��ر القبول.
املأم��ون  واق��ام  العه��د  والي��ة  فعق��دت   
ذك��رت  املناس��بة  به��ذه  كب��را  احتف��اال 
تفاصيل��ه اغل��ب املصادر ولكن املأمون س��رعان 
م��ا أدرك تبع��ات مك��ره وخبثه فل��م يكن االمام 
ان  املأم��ون  يس��تطيع  ال��ذي  الرج��ل  ذل��ك 
حيتوي��ه ويس��تغله ألغراض��ه فانقل��ب الس��حر 
عل��ى الس��احر وب��اءت كل حم��اوالت املأم��ون 
إلخضاع االمام أو التقليل من ش��أنه بالفش��ل.

------------------
1 - مقاتل الطالبيني ابو الفرج االصفهاين 

ــا  ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــاة االم 2 - حي
ــريش ــف الق ــر رشي ــيخ باق الش

الســيد  االثنــي عــر  االئمــة  3 - ســرة 
احلســني  معــروف  هاشــم 

ــيد  ــا الس ــام الرض ــية لإلم ــاة السياس 4 - احلي
ــي  ــى العام ــر مرت جعف

ــد  ــة حمم ــخ ودراس ــا تاري ــام الرض 5 - االم
ــل اهلل. ــواد فض ج

  عمل »السفاح« كل ما 
بوسعه الستبعاد العلويني من 

كونهم هم »أهل البيت« و »العرتة«، 
ولصق هذه الصفة بالعباسيني، 

ومن اجل ذلك سّخر الشعراء والوالة، 
ومل تفارق هذه السياسة اخللفاء 

الذين جاؤوا بعده  



* فاطمة حممد حسن احلبيب
حياهتــا؛ صــالة رحيــان أزهــر.. ينــر عبقــه عــرب التاريــخ، 
ــر يف  ــا؛ تنصه ــق هلل، ذكرياهت ــوان العش ــة بأل ــا؛ مصطبغ مواقفه
ــارة احلــب.. وثــورة احلريــة.. إهنــا بحــق  عــامل النــور.. إهنــا قيث

ــة. قّديس
كنــف  يف  الســالم،  عليهــا  البنــني،  أم  الســيدة  نشــأت 
أرسة رشيفــة، تبتهــل املآثــر واخلصــال يف رياضهــا، فاجلــود 
والشــجاعة، الكــرم والفصاحــة، اإلبــاء واحلميــة، الطهــارة 

والعفــة.. قيــم تنثــر شــذاها يف ذلــك البيــت املؤمــن.
ــن  ــل م ــني، تنه ــأت أم البن ــارك نش ــل املب ــذا املح ــي ه فف
تعاليــم تلــك العائلــة، لترمجهــا تنفيــذًا وفكــرًا وســلوكًا، وكأهنــا 

ــة! ــع النهض ــر.. م ــع التغي ــر.. م ــع الفج ــد م ــى موع ع

* اإلعداد والتخطيط
ــت  ــالم، كان ــه الس ــني، علي ــر املؤمن ــت أم ــاك.. يف بي هن
أم البنــني تســتمطر العلــم واهلــدي، وترتشــف مــن معــني 
ــة..  ــة امللكوتي ــزن املعرف ــن ُم ــقي م ــالل.. وتستس ــة واجل احلكم

فأصبحــت عظيمــة بعظمــة ذاك املــريب، ذات عقــل ســديد، 
وفكــر راجــح، راســخة اإليــان، نافــذة البصــرة، خملصــة 

ــة. وعامل
ــادة؛  ــع ق ــط ألن تصن ــت ختط ــًا.. كان ــاك أيض وهن

ــلطان  ــى س ــان، ويتج ــواق اإلي ــم أط ــف جالهل تل
شــجاعتهم وتضحيتهــم يف غمــرات احلــروب، 

ــاق. ــذا يف اآلف ــم ناف ــعاع بصرهت ــرى ش وت
ال شــك أن صناعــة الفــرد القائــد القــادر عــى 

ــة يف املجتمــع  ــر، وإحــداث حركــة تصحيحي التغي
إلحقــاق احلــق ونــر قيمــه، ومتزيــق رايــات الفســاد 

ــا  ــدر عليه ــد ال يق ــة، ق ــؤولية عظيم ــراف، مس واإلنح
مــن ال يمتلــك مقوماهتــا، إال أن شــخصية أم البنــني، 
عليهــا الســالم، قــد ارتــوت مــن حيــاض الفكر الرســايل، 

فأصبحــت املثــال والنمــوذج والقــدوة احلســنة لــكل مــن 
ــدًا. ــع قائ ــط ألن يصن خيط

ــرة  ــالم، ثم ــا الس ــي، عليه ــن ع ــاس ب ــد كان العب وق
هــذا التخطيــط الســليم، فهــو القائــد امللهــم، واملصلــح الفــذ 

ــه  ــا قدم ــاين، ب ــخ االنس ــار التاري ــر مس ــهم يف تغي ــذي أس ال
ــن  ــان م ــر اإلنس ــق وحتري ــالء احل ــبيل إع ــات يف س ــن تضحي م
العبوديــة، وبنــاء جمتمــع فاضــل تســوده احلريــة والكرامــة 

ــة. ــة والعدال واملحب
يقــول اإلمــام الصــادق، عليــه الســالم: »كان عّمــي العبــاس 
ــان،  ــب اإلي ــرة، صل ــذ البص ــالم، ناف ــا الس ــي، عليه ــن ع اب

جاهــد مــع أخيــه احلســني عليــه الســالم وأبــى بــالًء حســنا«.

* أم البنني؛ املوقف والضمري
عليهــا  البنــني،  أم  أن  إال  األب ظاملــة..!  يقــال: زوجــة 
الســالم، بســطت قلبهــا الطاهــر لإلمامــني، احلســن واحلســني، 
عليهــا الســالم، وتغــزل مــن رؤى اإلحســان إكليــاًل جلالهلــا.. 
ــرأة  ــالم، إم ــا الس ــني، عليه ــأم البن ــتثنائية.. ف ــرأة اس ــا إم إهن
مؤمنــة، عارفــة، وذات إيــان راســخ بواليــة أمــر املؤمنــني 
ــه الســالم، ورحيانتــي رســول اهلل احلســن واحلســني، ســالم  علي
اهلل عليهــم، لذلــك فقــد كانــت تنحنــي أمــام شــموخ مقامهــم.. 
فكانــت تقــوم برعايتهــم وخدمتهــم بأفضــل مــا يكــون إنطالقــا 
ــفاعة  ــاء ش ــه، ورج ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــا لرس ــن حمبته م

ــا. ــالم اهلل عليه ــراء، س ــة الزه ــيدة فاطم ــا الس أمه
مل يعــرف التاريــخ امــرأة كأم البنــني، عليهــا الســالم، فكــرم 
ــا  ــالة جعله ــادئ الرس ــا بمب ــا، وإياهن ــب منبته ــا، وطي أخالقه
ــار أن  ــالم، باعتب ــا الس ــنني، عليه ــا احلس ــاء رضهت ــص ألبن ختل
ــذات  ــت فل ــل قدم ــج اهلل، ب ــا حج ــي ألهن ــف رشع ــك تكلي ذل

ــول اهلل. ــة رس ــرصة رحيان ــل ن ــن أج ــة م ــا األربع أكباده
لذلــك مل ينــس احلســنان، عليهــا الســالم، وال أختهــا 
العقيلــة زينــب، ســالم اهلل عليهــا، هــذا املعــروف، 
فينقــل أن الســيدة زينــب كانــت تتعهــد أم البنــني 
بالزيــارة يف املناســبات الدينيــة، وقــد قدمــت هلــا 
ــا  ــور وصوهل ــة ف ــا األربع ــهاد أقاره ــزاء باستش الع

ــورة. ــة املن إىل املدين
كــا أن ألم البنــني عليهــا الســالم وقفــة 
إعالميــة لتحريــر املجتمــع مــن لعنــة الظلــم 
ــي  ــا اإلعالم ــت دوره ــد مارس ــتبداد، فق واالس
ــا  ــالم، وأبنائه ــه الس ــاء ســيد الشــهداء، علي برث
األربعــة يف البقيــع الغرقــد، فهــي بذلــك كانــت تســلط 
الضــوء عــى وحشــية النظــام األمــوي، ومــا قــام بــه مــن 
ــراك  ــذا احل ــاهم ه ــث س ــانية، حي ــق اإلنس ــم بح جرائ
ــذل  ــض ال ــة ترف ــة هنضوي ــداث حرك ــي يف إح اإلعالم

ــر. ــم اجلائ ــوع للحاك واخلن
وألن أحلــان احلــق تربــك الظاملــني،  أرادوا خنقهــا، 
لذلــك دســوا هلــا الســم،  فاستشــهدت يف الثالــث عــر مــن 
ــرة.  ــتني للهج ــع والس ــام الراب ــن الع ــة م ــادى الثاني ــهر مج ش
ورغــم أن التاريــخ قــد ظلــم ســرة هــذه املــرأة املعطــاءة، إال 
أن هــذه الشــذرات اليســرة مــن حياهتــا تنســاب بــني جنباهتــا 

ــب. ــة واحل ــة والكرام البطول
---------------

* كاتبة من القطيف
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اسوة حسنة

باحتضانه��ا  باب��ل  حمافظ��ة  تش��رفت 
مراق��د ومقامات االنبي��اء واالولياء الصاحلني 
الذي��ن جعل��وا رمح��ة للن��اس ومن��اراً لالح��رار 
والث��وار واس��تلهام الص��ر يف ه��ذا الزم��ن ال��ذي 

بل��غ الص��راع أش��ده ب��ني احل��ق والباط��ل. 
وم��ن ه��ذه املراق��د املقدس��ة، مرق��د الس��يد 
اجللي��ل بك��ر اب��ن االم��ام عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب، 

عليه��م الس��الم. 
يق��ع املرق��د الطاه��ر يف منتص��ف الطري��ق 
الراب��ط ب��ني مركز مدينة احللة وبني قضاء 
الِكفل، يف الطريق الرابط بني احللة والكوفة 
م��ن جه��ه اليم��ني، بالقرب م��ن جامعة بابل يف 
منطق��ة تس��مى »التاجي��ة« يف طري��ق تتخلل��ه 
امل��زارع والبس��اتني الغّن��اء املش��حونة بالنخي��ل 

واالشجار. 

* نسبه الرشيف
ه��و حمم��د األصغ��ر اب��ن اإلم��ام عل��ي اب��ن 
أب��ي طال��ب عليه��م الس��الم. أم��ه، ليل��ى بن��ت 
مس��عود بن��ت خال��د النهش��لي، قات��ل إىل جن��ب 
أخي��ه احلس��ني، علي��ه الس��الم، قت��ال األبط��ال 
ي��د  عل��ى  الط��ف  واقع��ة  يف  استش��هد  حت��ى 
زج��ر اب��ن ب��در النخع��ي، ويقال عقب��ة الغنوي، 
البقع��ة  ذل��ك إىل  بع��د  الف��رس  ب��ه  وهام��ت 
املطه��رة ال��يت يق��ع ق��ره الش��ريف فيه��ا اآلن.
وهنال��ك رواي��ة ثاني��ة الستش��هاده علي��ه 
الس��الم ه��و ان ه��ذه املنطق��ة ه��ي دي��ار أخوال��ه 
»ب��ي نهش��ل«، وق��د اخ��ذوه بع��د استش��هاده يف 
كرب��الء فدفن��وه عنده��م ولع��ل م��ا يؤك��د 
دفن��ه احلال��ي، ه��و العث��ور عل��ى صخ��رة أثرية 
قدمي��ة بع��د ه��دم بنائ��ه ع��ام 1323ه���- 1902م 
وال ت��زال موج��ودة الي��وم، وه��و م��ا اش��ار الي��ه 
الش��يخ حمم��د ح��رز الدي��ن يف كتاب��ه »مراقد 

املع��ارف«.

* املرقد يف الوقت احلارض
املرق��د  بزي��ارة  تش��رفت  اهل��دى  جمل��ة 

احلرك��ة  وج��دت  أن  فص��ادف  الش��ريف، 
العمراني��ة الواس��عة يف املرق��د الش��ريف، حي��ث 
مت اس��تبدال املبن��ى القدي��م للمرق��د، بتصمي��م 
جدي��د مبواصف��ات جي��دة، م��ع س��عة كب��رة، 
يك��ون مؤه��اًل الس��تقبال اع��داد كب��رة م��ن 

الزائري��ن الوافدي��ن م��ن كل م��كان. 
وه��ذا م��ا جع��ل احلدي��ث ع��ن إع��ادة بن��اء 
املرق��د وتوس��عته، مدخ��اًل للحدي��ث مع الس��يد 
عل��ي املوس��وي، مس��ؤول االع��الم والعالق��ات 
عل��ي،  ب��ن  بك��ر  ملرق��د  اخلاص��ة  االمان��ة  يف 
ال��ذي حدثن��ا بالق��ول: »قام��ت االمان��ة العام��ة 
للم��زارات الش��يعية الش��ريفة بالتعاق��د م��ع 
ش��ركة »البش��ر« للمق��اوالت م��ن اج��ل اع��ادة 
بن��اء وتوس��عة مرق��د بك��ر بن علي بكلفة س��تة 
ملي��ارات دين��ار، وخ��الل مدة إجن��از ال تتجاوز 

الع��ام والنص��ف«.
الس��يد  أوض��ح  املش��روع  خلفي��ة  وع��ن 
املوس��وي ب��أن »مش��روع إع��ادة إعم��ار املرق��د 
ب��دأ ع��ام 2007 وق��د تل��كأت الش��ركة املنف��ذة 
للمش��روع، وم��ن ث��م مت س��حب العم��ل منه��ا 
البش��ر  لش��ركة  إحالت��ه  و   2011 ع��ام  يف 

للمق��اوالت«.
و اض��اف املوس��وي: »ان مش��روع التوس��عة 

السيد بكر ابن االمام علي "عليه السالم"

الوالية العلوية والثورة الحسينية

* إعداد: أجمد عيل

السيد عيل املوسوي مسؤول العالقات واإلعالم يف املرقد الرشيف مشهد للمرقد يف مبناه القديم قبل اإلعامر



اسوة حسنة

يتضم��ن إزال��ة البن��اء القدي��م للمرق��د و إع��ادة 
وبن��اء  حديث��ة،  اس��المية  بعم��ارة  إعم��اره 
مدرس��ة ديني��ة جم��اورة وصّحي��ات وقاع��ات 
م��زودة بنظ��ام التري��د والتدفئ��ة املركزي��ة 
للزائري��ن، وق��د قام��ت وزارة الصح��ة ببن��اء 
مرك��ز صح��ي بالق��رب م��ن املرق��د خلدم��ة 

اهال��ي املنطق��ة والزائري��ن عل��ى ح��د س��واء.
الس��يد  احلدي��ث  اط��راف  وش��اركنا 
ج��واد حس��ن، اح��د العامل��ني يف املرق��د بالق��ول: 
م��رت،   )2500( س��ابقًا  املرق��د  مس��احة  »كان��ت 
أم��ا اآلن، ف��ان املس��احة اجلدي��دة تبل��غ )26( 
دومن��ا، )9000( م��رت منه��ا للضري��ح والطارم��ة 
فيش��مل  الباق��ي  أم��ا  واالواوي��ن،  اخلارجي��ة 
وقاع��ات  صّحي��ات  م��ن  االخ��رى  اخلدم��ات 
للزائري��ن وأبني��ة إداري��ة و مدرس��ة ديني��ة«. 
واضاف الس��يد جواد حس��ن: »ان مرقد بكر بن 
عل��ي، ش��هد إقب��ااًل متزاي��داً م��ن قب��ل الزائري��ن 
العراقي��ني والقادم��ني م��ن الب��الد االس��المية، 
وخاصة يف الس��نوات العش��ر اليت تلت س��قوط 
الطاغية، وأصبحت تقام فيها صالة اجلمعة، 
الش��يخ حمم��ود اخلفاج��ي، وكي��ل  بامام��ة 
املرجعي��ة الديني��ة، يف باب��ل مم��ا دفع القائمني 
يف االمان��ة العام��ة للم��زارات لتوس��عة املرق��د 

باملرق��د  احمليط��ة  االراض��ي  اس��تمالك  ومت 
وبتكلف��ة بلغ��ت ملي��اراً و )300( ملي��ون دين��ار، 
والعم��ل متواص��ل الس��تمالك أراٍض جم��اورة 
اخ��رى للمرق��د وحتوي��ل ملكيته��ا م��ن زراع��ي 

اىل اس��تعمال دي��ي..«.  
و يش��تمل البن��اء اجلدي��د للمرق��د عل��ى 
مكتب��ة عام��ة حديث��ة، تض��م عناوي��ن تنس��جم 
م��ع التط��ور احلاص��ل يف العل��م باإلضاف��ة إىل 

االهتم��ام باجلان��ب اإلعالم��ي. 

* الدور االنساين 
كما بقية االماكن املقدس��ة يف العراق، 
مل يك��ن مرق��د الس��يد بك��ر، بعي��داً ع��ن الوض��ع 
االنس��اني املأس��اوي لش��يعة أبيه أمر املؤمنني، 
عليهم��ا الس��الم، فق��د حت��ول اىل م��أوى لع��دد 
كب��ر م��ن النازح��ني م��ن اره��اب التكفري��ني 

الس��يما من قض��اء تلعفر. 
وق��د أوض��ح لن��ا املع��اون االداري لالمان��ة 
اخلاص��ة للمرق��د، االس��تاذ ج��واد حس��ن، ان 
املرقد اس��تقبل ما يقارب )2500( نازح من أصل 
اكث��ر م��ن )5000( ن��ازح اس��تقبلتهم حمافظ��ة 
باب��ل، والذي��ن نزح��وا م��ن حمافظ��ة نين��وى 
بط��ش  نتيج��ة  تلعف��ر  قض��اء  م��ن  وخاص��ة 

داع��ش يف تل��ك املناط��ق«. 
و اض��اف: »ان االمان��ة العام��ة ملرق��د بك��ر 
اب��ن عل��ي قام��ت بتوف��ر كاف��ة االحتياج��ات 
من وجبات طعام وألبس��ة ومس��تلزمات اخرى 
حتتاجه��ا االس��ر النازح��ة، وق��د مت نق��ل ه��ؤالء 
النازح��ني اىل مس��اكن وفرته��ا هل��م احلكومة 

احمللي��ة يف باب��ل«.
و ان��ت خ��ارٌج م��ن املرق��د، يظه��ر امام��ك 
»كرف��ان« ُخط��ت عل��ى باب��ه الفت��ة كب��رة؛ 
مب��ادرة  وه��ي  املتطوع��ني«،  دع��م  »مرك��ز 
مجيل��ة ذات بع��د اجتماع��ي حت��ّث الن��اس عل��ى 
تقدي��م الترعات العينية واملالية للمتطوعني 
الذي��ن لّب��وا ن��داء املرجعي��ة الديني��ة خل��وض 
القت��ال ض��د اجلماع��ات التكفري��ة املعادي��ة 
لنه��ج ومس��رة أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم.  
االعم��ار  أعم��ال  اكتم��ال  م��ع  املرق��د 
والتوس��عة قريب��ًا،  يع��د منوذج��ًا مش��ّرفًا م��ن 
ناحي��ة التط��ور العمراني والتنظي��م والرتتيب 
الش��خصية،  ه��ذه  وحج��م  يتناس��ب  ال��ذي 
ال��يت حتم��ل مس��ات الوالي��ة العلوي��ة والث��ورة 

احلس��ينية. 
انها دعوة عامة لزيارة هذا امَلعلم الش��امخ 

وسط رياض البساتني البابلية.
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  كما بقية االماكن املقدسة يف العراق، مل يكن مرقد السيد بكر، بعيدًا 
عن الوضع االنساين املأساوي لشيعة أبيه أمري املؤمنني، عليهما السالم، 

فقد حتول اىل مأوى لعدد كبري من النازحني من ارهاب التكفرييني  

املرقد الرشيف عىل مساحته الواسعة واجلديدة



* إعداد هيأة التحرير
»الفك��ر السياس��ي عن��د الس��يد حمم��د تق��ي 
املدرس��ي« كتاب ص��در حديثا يف )340( صفحة 
ع��ن مرك��ز العصر للثقافة والنش��ر يف بروت. 
نف��س  محل��ت  رس��الة  حقيقت��ه  يف  وه��و 
االس��م،تقدمت بها الباحثة رغد ابراهيم علوان؛ 
لني��ل درج��ة املاجس��تر يف العل��وم السياس��ية.
تس��اؤالت  ع��دة  عل��ى  فيه��ا  االجاب��ة  حاول��ت 
واحلق��وق  والدول��ة  بالس��لطة  هامة،تتعل��ق 
املرج��ع  مساح��ة  فك��ر  يف  العام��ة  واحلري��ات 
الدي��ي آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي 

ظل��ه-. دام  املدرس��ي- 
وضعت��ه  ال��ذي  البح��ث  ه��دف  وكان 
عل��ى  التع��رف  ه��و  عينيه��ا،  نص��ب  الباحث��ة 
ق��درة  وم��دى  الفكري��ة،  مساحت��ه  منطلق��ات 
اف��كاره عل��ى مواكبة الواقع والتحديات يف ظل 

املعاص��ر. الواق��ع 
وق��د اف��رتض البح��ث نقطت��ني اساس��يتني، 
هم��ا املنطل��ق االه��م ال��ذي س��عت الدراس��ة اىل 
اثباته؛ االول: احتالل اجلانب السياسي مساحة 
واس��عة ومهمة يف فكر مساحته؛ فهو يؤمن بان 
زم��ان وم��كان، ويغط��ي  ل��كل  االس��الم ص��احل 
جوانب احلياة كافة ومنها السياس��ية.والثاني: 
وحيويت��ه  االس��الم  مبرون��ة  مساحت��ه  امي��ان 
وقدرت��ه عل��ى املعاص��رة والقي��ادة واحلكم،بع��د 
ان وصفت الدراسة مساحته بالقول : »فهو ُيعد 
م��ن اجملددي��ن يف الفك��ر السياس��ي االس��المي 
م��ع  تتناس��ب  السياس��ية  املعاصر،واف��كاره 
الطروح��ات احلديث��ة م��ن جان��ب، وال ختال��ف 
الدي��ن االس��المي م��ن جان��ب آخر«.هل��ذا حاول��ت 
الدراس��ة ع��رض اجلان��ب السياس��ي م��ن فك��ره 

بش��كل يتف��ق م��ع اثب��ات ه��ذه الفرضي��ة.

وق��د ُقس��مت الباحث��ة دراس��تها عل��ى اربع��ة 
فص��ول فض��ال عن مقدم��ة وملخص للدراس��ة. 
اختياره��ا  عّل��ة  مقدمته��ا  يف  بين��ت  وق��د 
الس��يد  العظم��ى  اهلل  اي��ة  مساح��ة  لش��خص 
حمم��د تق��ي املدرس��ي-دام ظل��ه- بالق��ول: »ُيع��د 
الس��يد املدرس��ي م��ن الش��خصيات االس��المية 
املعاص��رة، ال��يت متي��زت بالق��درة عل��ى التجدي��د 
ال��ذي  االس��اس  لله��دف  م��ن خ��الل حتدي��ده 
وتتاث��ر  الفقه��ي  االجته��اد  حرك��ة  تتوخ��اه 
به،وه��و متك��ني املس��لمني م��ن تطبي��ق النظري��ة 
االس��المية يف اجملال��ني الف��ردي واالجتماع��ي 
...لق��د تع��ددت ال��رؤى والطروح��ات الفكري��ة 
للس��يد املدرس��ي لتش��مل كل جوان��ب احلي��اة 
...، وتبل��ورت يف كتب��ه وحبوث��ه العلمي��ة ال��يت 
حت��اول م��ن خالهل��ا تاكي��د مشولي��ة االس��الم 

ملعاجل��ة كل تل��ك اجمل��االت احليوي��ة«
اهمي��ة  اىل  باالش��ارة  مقدمته��ا  خامت��ًة 
دراسة الفكر السياسي لسماحته بالقول: »تكمن 
اهمي��ة دراس��ة الفكر السياس��ي للس��يد املدرس��ي 
يف كون��ه مل يقتص��ر عل��ى اجلان��ب التنظ��ري 
الفكري البحت، وامنا كانت له حماوالت على 

صعي��د التطبي��ق والس��لوك السياس��ي«.
الس��رة  تن��اول  فق��د  االول  الفص��ل  ام��ا 
بالبيئ��ة  تأث��ره  وم��دى  لس��ماحته  الذاتي��ة 
عل��ى  تأثره��ا  فيها،وم��دى  ونش��ا  ول��د  ال��يت 
السياس��ي.ثم حاول��ت معرف��ة  فك��ره  صياغ��ة 
خ��الل  م��ن  لس��ماحته  السياس��ي  الفك��ر  ه��ذا 
البح��ث يف موضوع����������ات متع��ددة كاملن����هج 
العلم��ي لس��ماحته، م��رورا بالس��مات االساس��ية 
اعتمده��ا،  ال��يت  الفكري��ة  آلرائه،واملرتك��زات 
ذاك��رة آث��ار مساحت��ه العلمية.كم��ا تناول��ت 
يف ه��ذا الفص��ل الس��لوك السياس��ي لس��ماحته 
يف اربع��ة ف��رتات زمني��ة ب��ني العام��ني 1388ه���-

1434ه���.
مفه��وم  تن��اول  فق��د  الثان��ي  الفص��ل  ام��ا 
ال��دول ونش��اتها عن��د مساحت��ه من خ��الل تناول 
مفه��وم الدول��ة، وك��ون االس��الم دي��ن ودول��ة.
وتطرق��ت الباحث��ة فيه اىل ما اس��تنتجه من انها 
خصائص واهداف الدولة عند مساحته. وكذا 
وظائفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
في��ه  تناول��ت  فق��د  الثال��ث  الفص��ل  ام��ا 
الباحث��ة م��ا اعتقدت��ه رؤي��ة مساحت��ه للس��لطة 
السياس��ية، مناقش��ة مص��در ش��رعية الس��لطة 

ع��ر ثالث��ة حم��اور: 
واالصطالحي�������ة  اللغوي�������ة  الدالل��������ة 
وانته��اء  التكويني��ة،  بالوالي��ة  للس��لطة،مرورا 
بالوالي��ة التش��ريعية. كم��ا تطرق��ت لوالي��ة 
الفقي��ه، والس��يادة، وش��روط الول��ي الفقي��ه، ث��م 
والتش��ريعية  احلضاري��ة،  الس��لطة  وضائ��ف 
والقضائي��ة، والتنفيذي��ة. وختم��ت الفص��ل يف 
تن��اول اف��كار مساحت��ه ع��ن صيغ��ة احلكوم��ة 
االس��المية املس��تجيبة ملتطلب��ات الواقع الراهن.

عل��ى  الض��وء  ُس��لط  الراب��ع  الفص��ل  ويف 
حق��وق االنس��ان يف فك��ر مساحت��ه م��ن حي��ث 
مفهومها واملفاهيم املقاربة له. مناقش��ة مفهوم 
للحق��وق  االجرائي��ة  الق��وى  وك��ذا  احل��ق، 
واحلري��ات وضماناته��ا. كم��ا تناول��ت احلق��وق 
االس��المي  املفهوم��ني  يف  العام��ة  واحلري��ات 

والغرب��ي.
جمموع��ة  اىل  الدراس��ة  ه��ذه  وانته��ت 
م��ن اخلالص��ات ال��يت تدع��و اىل اثب��ات فرضي��ة 

البح��ث وحتق��ق ه��دف الدراس��ة.
والس��باب   - الرس��الة  ه��ذه  ان  ان  ورغ��م 
عدي��دة- مل حت��ط ب��كل جوان��ب الفكر السياس��ي 
لس��ماحة املرجع املدرس��ي، اال انها تعد اضاءة يف 

ه��ذا الطري��ق.

رسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير

قراءة في كتاب:
الفكر السياسي عند 

المرجع المدرسي



* جعفر تقي

ُ َمــا بَِقــْوٍم  ـــَه اَل ُيَغــرِّ كلــا تدّبــرت يف قولــه تعــاىل: }إِنَّ اللَّ
وا َمــا بَِأنُفِســِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللَُّ بَِقــْوٍم ُســوًءا َفــاَل َمــَردَّ  ُ ــٰى ُيَغــرِّ َحتَّ
ــد /11(  ــورة الرع ــن َواٍل{، )س ــِه ِم ــن ُدونِ ــم مِّ ــا هَلُ ــُه َوَم َل
أرى عظمــة آيــات اهلل وبصائــره، فقــد خلــص لنــا برنامــج بنــاء 

ــت. ــت ودّل ــدة، قّل ــة مفي املجتمــع الناجــح يف مجل
ــا  ــرى ـ اهن ــد أخ ــرة بع ــعوب ـ م ــن الش ــمع م ــم نس فك
ــة  ــون الفرص ــم يضيع ــا نجده ــر، إال انن ــن التغي ــث ع تبح
بعــد األخــرى لتتــواىل عليهــم ُغصصــًا بعــد أن كانــت فرصــًا 

ــر. للتغي

* فهم ينقسمون اىل طائفتني: 

األوىل: مــن يؤيــدون مــن هــو عــى كــريس احلكــم بطــرق 
شــتى فمنهــم مــن حيــارب الثــورة و الثــوار، وآخــرون هيرولون 
ــة و  ــعارات الرّباق ــاب الش ــوا اصح ــراع لينتخب ــق االق لصنادي

الالفتــات اجلميلــة وربــا موزعــي البطانيــات..!
والثانيــة: هــم الغالبيــة الصامتــة كــا يســموهنا، ولكنهــا اىل 
املــوت أقــرب، إذ يقــول فيهــم أمــر املؤمنــني، عليــه الســالم، 
ــده:  ــانه أو بي ــه او بلس ــر بقلب ــر املنك ــن ال ينك ــف م ــو يص وه

»إنــه ميــت األحيــاء«.. 
ــزة  ــدوث معج ــاًل يف ح ــاب أم ــون االنتخ ــؤالء يرك وه
كونيــة، او أن يــأيت منقــٌذ مــن رشق األرض او مــن غرهبــا لغــر 

ــام الســاعة..! ــا ينتظــرون قي حاهلــم اىل أحســن حــال، او رب
والطائفتــان يف طريــق واحــد، فهــم بالتــايل يكّرســون مــن 
ــال اهلل  ــن م ــال م ــول، لين ــرة أط ــم ف ــريس احلك ــى ك دام ع

ــوال. ــاد اهلل ـ خ ــم ـ أي عب ــه دوالً ويتخذه وجيعل
من هنا حيق لنا أن نتساءل: 

ــر؛  ــا أوىل بالتغي ــعوب؟ و أهي ــذه الش ــده ه ــر تنش أي تغي
ــوس؟ ــرؤوس أم النف ال

ــر يف  ــاس التغي ــى اس ــم ع ــو مل يت ــر ل ــك، أن التغي ال ش

النفــوس ســوف ال جيــدي نفعــًا، حتــى لــو كان عــى يــد منقــذ 
كبــر، فرعــان مــا جتــد احلنــني اىل التخلــف يعــود اىل النفــوس 
ليصفقــوا لــكل متخلــف يتســلط عــى رقاهبــم بالقــوة او املكر.

ــة إال  ــر ناجح ــة تغي ــى عملي ــل ع ــن أن نحص ــال يمك ف
بعــد ان نبــدأ بتغيــر النفــوس و لكــي يــؤيت »تغيــر النفــوس« 
ــا  ــر، ومنه ــا رشوط التغي ــر لدين ــن أن تتوفَّ ــد م ــاره، ال ب ث
الرغبــة احلقيقيــة يف التغيــر، ومعرفــة كيفيــة التغيــر، وأن 
يكــون التغيــر عمــاًل ال قــوالً، وإدراكًا أن التغيــر ال يــأيت 
مــن اخلــارج بــل يــأيت مــن الداخــل، كــا يؤكــد هــذه احلقيقــة 
القــرآن الكريــم يف اآليــة التــي تّوجنــا هبــا املقــال، ثــم العزيمــة 

ــر. ــذا التغي ــام هب ــى القي ــة ع الصادق
ــل  ــردًة، ب ــًة جم ــس أمني ــل لي ــوس لألفض إن تغيــر النف
ــل،  ــن اخلل ــة مواط ــدأ بمعرف ــع، يب ــى أرض الواق ــة ع حرك
واســباب ذلــك، ووضــع اخلطــوات الصحيحــة لــكل منعطــف 
ــذا  ــر ه ى أث ــُرَ ــكاله، ل ــف اش ــر بمختل ــات التغي ــن منعطف م
التغيــر يف أقوالنــا وأخالقنــا ومعامالتنــا ومــع أهلينــا وجراننــا 
ــة، وإن  ــة واهلي ــنا رباني ــول نفوس ــا، لتتح ــن حولن ــاس م والن
شــئت ســمها »مدنيــة«؛ حتــى تبــدأ مرحلــة التغيــر احلقيقيــة.

وممــا يعــني عــى ذلــك؛ أن نتحــّى بــإرادة صلبــة، وعزيمــة 
قويــة، ونبــدأ بالتفــاؤل، ونتجــاوز املصالــح الضيقــة لننظــر اىل 
ــة  ــلوكيات الذميم ب الس ــذِّ ــا، ونش ــو دونن ــن ه ــا مم ــن حولن م
ــاء  ــذات إىل بن ــول ال ــور ح ــن التمح ــرج م ــا، ونخ يف حياتن

ــن. ــع اآلخري ــة م ــات إجيابي عالق
إن أوىل خطــوات التغيــر احلقيقــي هــو إعــادة بنــاء 

ــتطيع  ــة، لتس ــة احلّق ــم االهلي ــق القي ــذات وف ال
ــح  ــو صحي ــا ه ــل كل ــس ان تتقب ــذه النف ه

ــى وإن كان  ــأ حت ــو خط ــا ه ــض كل وترف
ذلــك عــى حســاهبا ولذلــك جتــد احِلكــم 

ــر  ــهل تغي ــا اس ــول: »م ــة تق القديم
ــب  ــا اصع ــرؤوس وم ال

ــوس«. ــر النف تغي

تغيير الرؤوس أم النفوس؟

بأقال مكم
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* جواد السيد سجاد الرضوي
 يف ذكــرى عيــد الغديــر األغــر، وهــو عيــد اهلل األكــرب، هــل نحتفــي 

ــع ؟ باخلليفــة األول أم باخلليفــة الراب
وبعبــارة أوضــح: اإلمــام عــي بــن أيب طالــب، عليهــا الســالم، الــذي 

نحتفــي بــه يف هــذا العيــد ؛ هــل هــو اخلليفــة األول أم اخلليفــة الرابــع؟ 
ــا  ــد غرن ــة األول وعن ــا اخلليف ــأيت اجلــواب رسيعــًا: هــو عندن ــا ي رب

ــع. ــة الراب اخلليف
ــن  ــع؛ ولك ــة الراب ــع - اخلليف ــو- يف الواق ــل ه ــول: ب ــا نق ورسيع

ــف؟ كي
ــة التــي يروهيــا اإلمــام عــي،  ــة التالي لنقــرأ - معــًا وبإمعــان - الرواي

ــه الســالم، نفســه؛ فيقــول:  علي
»بينــا أنــا أمــي مــع النبــي، صــى اهلل عليــه وآلــه، يف بعــض طرقــات 
ــني؛  ــني املنكب ــا ب ــد م ــة، بعي ــث اللحي ــل، ك ــيخ طوي ــا ش ــة، إذ َلِقين املدين
ــت إيل  ــم التف ــه، ث ــب ب ــه، ورح ــه وآل ــى اهلل علي ــي، ص ــى النب ــّلم ع فس
ــس  ــه ؛ ألي ــة اهلل وبركات ــاء ورمح ــع اخللف ــا راب ــك ي ــالم علي ــال: الس وق

ــول اهلل؟  ــا رس ــو ي ــك ه كذل
فقال له رسول اهلل، صى اهلل عليه وآله: بى؛ ثم مى. 

فقلــت: يــا رســول اهلل! مــا هــذا الــذي قــال يل هــذا الشــيخ 
لــه؟ وتصديقــك 

قــال: أنــت كذلــك واحلمــد هلل. إن اهلل عزوجــل قــال يف كتابــه: }َوإِْذ 
ــرة،  ــورة البق ــًة{، )س ــٌل يِف األَْرِض َخلِيَف ــِة إيِنِّ َجاِع ــَك لِْلَمالئَِك ــاَل َربُّ َق
ــا  ــال: } َي ــالم. وق ــه الس ــا آدم، علي ــول فيه ــة املجع ــة 30(، واخلليف اآلي
 ،} ــقِّ ـاِس بِاحْلَ َداُووُد إِنَّــا َجَعْلنَــاَك َخلِيَفــًة يِف األَْرِض َفاْحُكــْم َبــنْيَ النَـّ
ــن  ــة ع ــل حكاي ــال عزوج ــاين . وق ــو الث ــة 26( ؛ فه ــورة ص، اآلي )س
موســى حــني قــال هلــارون، عليهــا الســالم،: }اخلفنــي يف قومــي 

ــتخلفه  ــارون إذ اس ــو ه ــة 142(؛ فه ــراف، اآلي ــورة األع ــح{، )س وأصل
موســى، عليــه الســالم، يف قومــه ؛ فهــو الثالــث. وقــال عزوجــل: }َوَأَذاٌن 
{، )ســورة التوبــة، اآليــة  ــَرِ ــجِّ األَْك ــْوَم احْلَ ــاِس َي ــْن اهللَِّ َوَرُســولِِه إىَِل النَّ ِم
3(؛ فكنــَت أنــت املبلــغ عــن اهلل وعــن رســوله، وأنــت وصيــي ووزيــري 
وقــايض دينــي واملــؤدي عنــي، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
ــيخ؛  ــك الش ــّلم علي ــا س ــاء ك ــع اخللف ــت راب ــدي؛ فأن ــي بع ــه ال نب إال أن
َأَوال تــدري مــن هــو؟ قلــت: ال. قــال: ذاك أخــوك اخلــر، عليــه الســالم؛ 

ــدوق، ج2 ص320(. ــيخ الص ــا للش ــار الرض ــون أخب ــم..«. )عي فاعل
ــأل اهلل  ــالم - وأس ــا يف اإلس ــن إخوانن ــًا، م ــتغرب، حق ــن املس ــه مل إن
ــان  ــة النع ــى »أيب حنيف ــون ع ــن خيلع ــًا- الذي ــلمني مجيع ــظ املس أن حيف
ــام  ــب »اإلم ــي، لق ــب احلنف ــام املذه ــاه« إم ــن م ــي ب ــن زوط ــت ب ــن ثاب ب
األعظــم«، ويســتكثرون عــى اإلمــام عــي، عليــه الســالم، لقب اإلمــام!!! 
ــيخ  ــى ش ــون ع ــن خيلع ــا الذي ــن إخوانن ــًا، م ــتغرب، أيض ــن املس وم
اجلامــع األزهــر لقــب »اإلمــام األكــرب«، ويســتكثرون عــى اإلمــام عــي، 

ــام!!! ــب اإلم ــالم، لق ــه الس علي
ولــو أننــا خلعنــا لقــب »اإلمــام األعظــم« أو لقــب »اإلمــام األكــرب« 
ــة، ورشك،  ــو، وبدع ــذا غل ــوا: ه ــالم، لقال ــه الس ــي، علي ــام ع ــى اإلم ع

وكفــر.. ونحــو ذلــك.
ــاء  ــع اخللف ــز  راب ــل مرك ــذي احت ــالم، ال ــه الس ــًا، علي ــام علي إن اإلم
ــاين؛ داوود،  ــة الث ــد اخلليف ــالم، وبع ــه الس ــة األول؛ آدم، علي ــد اخلليف بع
ــف  ــالم؛ كي ــه الس ــارون، علي ــث؛ ه ــة الثال ــد اخلليف ــالم، وبع ــه الس علي
ــد  ــة األول بع ــون اخلليف ــلمني أن يك ــن املس ــر م ــاع كب ــه قط ــتكثر علي اس

ــه؟! ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل، ص رس
ويف ذكــرى عيــد الغديــر األغر،نجــدد طــرح هــذا الســؤال فيــا نــردد 
مــع النبــي اخلــر، عليــه الســالم، حتيتــه تلــك ؛ فنقــول: الســالم عليــك 

يــا رابــع اخللفــاء ورمحــة اهلل وبركاتــه.

السالم عليك يا رابع الخلفاء






