




* رئيس التحرير 
مل تتأخــر أمــركا حلظــة واحــدة بعــد تعرضهــا للهجــات 
االنتحاريــة يف احلــادي عــر مــن ايلــول عــام 2001، مــن إلصــاق 
اإلهتــام باملســلمني، بأهنــم وراء اســتهداف أمــن واســتقرار املجتمــع 
ــا  ــا قراره ــذت فرنس ــادرة اخت ــة يف املب ــس الرسع ــي، بنف االمرك
املثــرة للجــدل، يف أول  الكاريكاتريــة  الرســوم  نــر  بإعــادة 
ــت  ــي تعرض ــزرة الت ــك املج ــد تل ــدو« بع ــاريل اب ــة »ش ــدد ملجل ع
ــم؛  ــني، نع ــن والعامل ــن املحرري ــًا م ــقوط 12قتي ــة وس ــا املجل هل
ــرًا للعواطــف  ــة، مث ــا يكــون اهلجــوم املســلح عــى هــذه املجل رب

ــر مــن  ــع اكث ــج هــي األهــم، عندمــا بي ــد أن النتائ واملشــاعر، بي
مليــون نســخة مــن هــذه املجلــة يف اليــوم االول، ألهنــا 

ــي  ــر النب ــد يظه ــوري جدي ــم كاريكات ــورة رس ــل ص حتم
األكــرم، صــى اهلل عليــه وآلــه، وهــو يقــول: »أنــا شــاريل 

ــدو«....!  إيب
املجهولــة  الطائــرات  اســتهدفت  عندمــا 

والغاضمــة برجــي التجــارة العاملــي يف نيويــورك 
شــنت  واشــنطن،  يف  البنتاغــون  مبنــى  وايضــًا 

الواليــات املتحــدة حربــًا مــن نــوع خــاص عــى 
اإلســام، تعكــس مبادئهــا وقيمهــا، فــكان تغيــر 

ــا  ــه، وعندم ــراق برمت ــتان والع ــاة يف افغانس ــكل احلي ش
ــة  ــة بالفكاه ــة خمتص ــلحون جمل ــخاص مس ــتهدف اش اس

بامتيــاز،  فرنســيًا  اجلــواب  كان  باريــس،  يف  والســخرية 
ــار  ــر البح ــفر ع ــاء الس ــا عن ــعبها وجنوده ــف ش ــي مل تكل فه

واملحيطــات خلــوض معــارك لتحقيــق اهــداف سياســية واقتصادية، 
ــط  ــس فق ــأرسه، ولي ــامل ب ــّرت الع ــا ج ــأهنا، إن ــن ش ــس م ــذا لي فه
ــا  ــع: »كلن ــول اجلمي ــامي، ألن يق ــامل االس ــط والع ــرق االوس ال

شــاريل ابــدو«، أو باحلقيقــة: »كلنــا فرنســا«. 
ثــم تذكــر »العــامل احلــر«، وكل انســان يف العــامل يتمتــع ببعــض 
حماســن »الديمقراطيــة«، بمــن فيهــم املســلمون! بــأن الفضــل 
ــا  ــس منه ــي اقتب ــية الت ــورة الفرنس ــادئ الث ــا واىل مب ــود اىل فرنس يع
ــن  ــوٌع م ــك ن ــان، واذا كان هنال ــوق االنس ــي حلق ــان العامل االع
املجاملــة اخلفيفــة والدبلوماســية لتهدئــة بعــض اخلواطــر يف البــاد 
االســامية، بــأن االســام - كديــن - ليــس اهلــدف، فهــذا ال يمنــع 
ــرأي والتعبــر،  ــة ال الفرنســيني مــن فــرض تعريفهــم اخلــاص حلري

ــتفزازيًا. ــى وإن كان اس حت
ــخ بنحــو شــهر واحــد،  ــل هــذا التاري ــأن قب ــد أن نذكــر ب والب
ُعقــد مؤمتــر خــاص عــى مســتوى القمــة يف الفاتيــكان، لكــن بعيــدًا 
عــن االضــواء، حــره )13( ممثــًا لديانــات وطوائــف ومذاهــب 

يف العــامل، برعايــة بابــا الفاتيــكان فرنســيس االول. 

وذلــك هبــدف مكافحــة »العبوديــة املعــارصة« يف العــامل، وهــي 
ــي  ــامية الت ــاد االس ــض الب ــا اىل بع ــخة منه ــت نس ــالة وصل رس

ــوع مــن الظلــم بحــق االنســان. متــارس هــذا الن
ــى  ــق ع ــر العمي ــوات ذات التأث ــادرات واخلط ــذه املب ــام ه أم

ــل...؟ ــانا نفع ــا عس ــد، م ــدى البعي امل
ــد، هــي فقــدان  ــذ أمــد بعي الظاهــرة املؤســفة التــي نعيشــها من
ــى  ــاع و رد ع ــة دف ــط، يف حال ــول اخل ــى ط ــادرة، إذ ع ــر املب عن
الطــرف املقابــل، وإن كانــت هنالــك مشــاريع او أعــال او مواقــف، 
ــس  ــى األنف ــاوز ع ــداء او جت ــبة اعت ــون دون مناس ــن تك ــا ل فإهن

ــات.  ــات واملقدس واحلرم
واملثــر للجــدل حقــًا؛ أن تتطــور هــذه احلالــة، بــني أن نكون 
يف حالــة دفــاع أمــام أعــداء الديــن يف غابــر االيــام والزمــان، 
ــاء  ــام »أدعي ــاع أم ــة الدف ــا يف حال ــذي نجدن ــوم ال اىل الي
الديــن«، ممــن افرزهتــم الظــروف واملصالــح واالنحــراف 
الفكــري، حتــى بــات البعــض، وقبــل أن يرفــع قدمــًا 
اىل االمــام، حيــرص عــى أن يكســب وّد العــامل، الســيا 
الغــريب منــه، وأن يكــون خاليــًا مــن أي مفاهيــم 
»إرهابيــة« او خطــاب او قناعــة ترتبــط بالعنــف 

ــل.  ــاق باط ــق وإزه ــاق ح ــى وإن كان إلحق حت
ــة  ــاءات يف كلم ــة االض ــن مجل ــد م ــا نج ــن هن م
ــان  ــادة األدي ــة ق ــر قم ــدريس يف مؤمت ــع امل ــاحة املرج س
ــه العــامل أمجــع  الــذي اســتضافه الفاتيــكان مؤخــرًا، دعوت
ــني  ــر املؤمن ــرم وأم ــي األك ــة النب ــة جترب ــة ودراس اىل مراجع
واالمــام احلســني، عليهــم الســام، يف حتقيــق مصاديــق عمليــة 
ملفاهيــم وقيــم انســانية واخاقيــة، مثــل احلريــة والعدالــة والســام 
ــي  ــرر احلقيق ــل التح ــم يمث ــاط هب ــا، وأن »االرتب ــة وغره والكرام

ــة«.  ــال والعبودي ــن األغ م
إن ســاحة املواجهــة ال حتتمــل التوقــف والرتّيــث، إنــا املطلــوب 
رسعــة املبــادرة وبخطــى ثابتــة وقويــة، وبرؤيــة ثاقبــة حمــددة، 
ــا  ــئلة، ب ــن كل األس ــة ع ــاخنة واالجاب ــا الس ــة كل القضاي ومناقش

ــوم.  ــارف والعل ــض املع ــن في ــامي م ــرتاث االس ــا ال ــر لن وّف
ــرب  ــن الغ ــمعه م ــًا- نس ــاب« - مث ــن »االره ــث ع فاحلدي
ومــن الــرق، يأتينــا معلبــًا ومقولبــًا مــن خــال وســائل اعامهــم، 
ــم  ــا، فه ــاهتم يف بادن ــم وسياس ــال خمططاهت ــن خ ــه م ــا نلمس ك
ــاعة  ــه الش ــدون، ويتخذون ــذي يري ــكل ال ــه بالش ــن يعّرفون الذي
ــوم  ــدد مفه ــا أن نح ــدر بن ــم، واألج ــا مصاحله ــون عليه ــي يعلق الت
االرهــاب، ومــا هــي مــوارد الذكــر يف القــرآن الكريــم...؟ فاإلجابة 
ــح  ــق وتصح ــف احلقائ ــأهنا ان تكش ــن ش ــذه م ــاؤالت كه ــن تس ع
الرؤيــة لــدى الغــرب والعــامل إزاء االســام، وال نصطــدم بعدهــا بـــ 

ــًا. ــه غالي ــع ثمن ــد ندف ــول« جدي »11 أيل

ماذا أعددنا لـ »11 أيلول« الجديد...؟
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وراء األخبار

من الواضح للجميع أن »احلشد الشعيب« إمنا 
س��ّجل انتصارات��ه عل��ى مجاع��ة »داع��ش« واس��تعاد 
»آمرل��ي«  أبرزه��ا  الع��راق،  م��ن  عدي��دة  مناط��ق 
و«الضلوعي��ة« و«ج��رف النص��ر« )ج��رف الصخ��ر(، 
بفض��ل التعبئ��ة املعنوي��ة والداف��ع االمياني املس��تند 
اىل قاعدة واحدة، وهي القيادة املرجعية، لذا البد 
م��ن التذك��ر دائم��ًا ب��أن عناص��ر »داع��ش« كان��وا 
عل��ى أب��واب بغداد، ل��وال اهلّبة اجلماهرية العارمة 
انطالق��ًا م��ن ال��والء للمرجعي��ة الديني��ة ولعلم��اء 

الدين. 
االرهابي��ن  وتلق��ي  الزم��ن  م��رور  وم��ع 
منطق��ة  م��ن  اكث��ر  يف  املوجع��ة  الضرب��ات 
والرتاجع��ات الكب��رة يف املي��دان، ب��ات م��ن املطل��وب 
إعط��اء ه��ذه التش��كيالت مسته��ا الرمسي��ة لتك��ون 
احد أذرع القوات املسلحة، ومشوهلا مبختلف انواع 
الدع��م واملس��اندة بالتدري��ب والتس��ليح والتموي��ل. 
املراقب��ون يستش��عرون هواج��س م��ن احتم��ال 
استهالك اجلهد العسكري هلذا احلشد الشعيب يف 
جتاذبات واستقطابات سياسية، ففي الوقت الذي 
تتواص��ل االس��تعدادات وُتش��حذ اهلم��م لتنظي��ف 
آخ��ر منطق��ة يف حمافظ��ة دي��اىل، وحتدي��داً يف 
قضاء املقدادية من فلول »داعش«، نالحظ التباطؤ 
يف الس��لطة التش��ريعية يف س��ّن القان��ون اخل��اص 
ب��� »احل��رس الوط��ي« ال��ذي أدرج��ه رئي��س ال��وزراء 

االرب��ع  يف  عمل��ه  خط��ة  ضم��ن  العب��ادي  حي��در 
السنوات القادمة، والذي يفرتض ان يكون االطار 

القانون��ي للحش��د الش��عيب.
ومب��وازاة املطل��ب التش��ريعي، هنال��ك املطل��ب 
اآلن��ي لتلبي��ة احتياج��ات ه��ذا احلش��د م��ن املقاتلن 
املتطوع��ن م��ن حمافظ��ات عدي��دة وم��ن خمتل��ف 
والتدري��ب  التس��ليح  مث��ل  اجملتم��ع،  ش��رائح 
وتس��ديد الرواتب الشهرية، لتكون مبنزلة املكافأة 
التقديري��ة عل��ى تركه��م عوائله��م وأطفاهل��م، 
كم��ا هنال��ك مطالب��ات برعاي��ة حق��وق األرام��ل 
العملي��ات  يف  الش��هداء  خيلفه��م  مم��ن  وااليت��ام 

العس��كرية م��ع االرهابي��ن. 
وق��د رصدت وس��ائل االع��الم أرقامًا متضاربة 
ع��ن حج��م التخصي��ص للحش��د الش��عيب ضم��ن 
املوازن��ة العام��ة، حي��ث ص��در رق��ٌم ب��� )322( ملي��ون 
دوالر، فيم��ا ص��در من مس��ؤول آخر رقٌم ب� )مليار( 
دوالر... واملث��ر يف األم��ر أن التصرحي��ن يأت��ي من 
نف��س اللجن��ة املالي��ة يف جمل��س الن��واب العراق��ي!  

احتم��ال  اىل  يش��رون  واملتابع��ون  املراقب��ون 
تعرض جدار »احلشد الشعيب« اىل بعض االضرار 
إذا ما مت التخّلي عن القاعدة االساسية اليت انطلق 
منه��ا، وه��ي ال��والء اىل املرجعي��ة، لص��احل ال��والءات 
السياس��ية واملص��احل الفئوي��ة، وق��د ح��ذر مساح��ة 
املرجع الديي آية اهلل السيد حممد تقي املدرسي، 

يف كلم��ة ل��ه، م��ن أن حال��ة التمييز ب��ن الفصائل 
املقاتلة ضمن »احلشد الشعيب« وعدم النظر بعن 
واحدة اىل اجلميع واحتوائهم وتشجيعهم، خيلق 
حال��ة جدي��دة م��ن الفس��اد يف الدول��ة، والنتيج��ة؛ 
متيي��ع حال��ة املواجه��ة م��ع »داع��ش« وعّده��ا قضي��ة 
ه��ذه  ض��د  فالقت��ال  مبدئي��ة،  وليس��ت  سياس��ية 
اجلماع��ة، لي��س لكونه��ا جه��ة سياس��ية معارض��ة، 
إمن��ا ه��ي مجاع��ة ارهابي��ة - دموي��ة، ال جم��ال هل��ا 
ش��ر  أي  يف  والسياس��ي  االجتماع��ي  الوس��ط  يف 
بالعراق، و االخطر من ذلك، إعطاء املرر للمكّون 
الس��ّي ألن يتش��بث ب� »احلرس الوطي« كوس��يلة 
وحيدة بالنسبة له للتخلص من اجليش العراقي، 
واخت��اذه ق��وة عس��كرية خاص��ة ب��ه ويف مناطق��ه 
اخلاص��ة، علم��ًا أن الفك��رة تقض��ي بتش��كيل ق��وة 
عس��كرية ل��كل حمافظ��ة يف الع��راق، تت��وىل توف��ر 
االمن واالستقرار، وقد ذهب شخصيات عشائرية 
وسياس��ية م��ن ه��ذا املكون اىل مدي��ات بعيدة، حيث 
توجه��وا اىل اي��ران والوالي��ات املتح��دة، مؤخراً على 
أم��ل احلص��ول عل��ى الس��الح حت��ت ش��عار »مقاتل��ة 
داع��ش«. وه��ذا حتدي��داً م��ا ختش��اه أوس��اط ديني��ة 
وسياس��ية م��ن حتوي��ل احلش��د الش��عيب والقت��ال 
ض��د االره��اب، اىل »حت��رك طائفي«، ليس له أبعاد 
وطني��ة وحضاري��ة لنصرة الوط��ن والدين والقيم 

واملب��ادئ االنس��انية.

الحشد الشعبي واستحقاقات النصر على »داعش«
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تع��رض املس��لمون يف الع��امل لصدم��ة كب��رة 
عندم��ا الحظ��وا رف��ع بع��ض املتظاهري��ن الفرنس��ين 
يف احلرك��ة االحتجاجي��ة اجلماهري��ة يف باري��س 
عل��ى جرمي��ة اهلج��وم االرهاب��ي ومقت��ل 12 ش��خصًا، 
وم��ن ث��م خرج��ت اجملل��ة املس��يئة )ش��ارلي إيب��دو(، 
لتعي��د نش��ر رس��م كاريكات��وري جدي��د عل��ى غالفه��ا 
يف أول إص��دار هل��ا بع��د اهلج��وم ال��ذي تع��رض هل��ا 
والرس��م  ارهابي��ن،  قب��ل  م��ن  باري��س  يف  مكتبه��ا 
اجلديد يس��تهدف ش��خص النيب األكرم، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، م��رة أخ��رى، وليس ش��خصًا او ش��يئًا آخر. 
فكان��ت الصدم��ة أك��ر والدالل��ة أق��وى عل��ى 

وج��ود نواي��ا مبيت��ة وخط��ة مع��د هل��ا س��لفًا. 
فاملس��لمون يف فرنس��ا والع��امل مل يتوان��وا ع��ن 
التندي��د باهلج��وم االرهاب��ي ال��ذي أودى حبي��اة 12 
ش��خصًا م��ن احملرري��ن والعامل��ن يف اجملل��ة، وكان 
اهلجوم حسب »تنظيم القاعدة يف املغرب العربي«، رداً 
على نشر اجمللة رسومًا مسيئة للنيب األكرم، صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه، لكنه��م فوجئ��وا بإص��رار فرنس��ي على 
اس��تهداف الن��يب األك��رم يف الرس��وم الكاريكاتوري��ة، 
وه��و م��ا أث��ار انتب��اه املراقب��ن واملتابع��ن، بوج��ود نّي��ة 
مبّيت��ة إلث��ارة مش��اعر املس��لمن وخ��وض مواجه��ة 
مكش��وفة وصرحي��ة معه��م، أم��ا رأس احلرب��ة يف 
ه��ذا اهلج��وم، فهو ليس��ت وكالة انب��اء معروفة، مثل 
»فران��س ب��رس« أو صحيف��ة مرموقة مث��ل »ليموند« 
إمن��ا م��ن خالل جملة س��اخرة، خمتص��ة بالتجديف 
واالس��تهجان ض��د ظواه��ر و اش��خاص م��ن خ��الل 

رس��ومها الكاريكاتوري��ة. 
ف��ان  فرنس��ا،   يف  االعالمي��ة  املص��ادر  وحس��ب 
»ش��ارلي إيبدو« كانت على حافة اإلفالس قبل هذا 

احلدث، فتحولت اىل أبرز جملة فرنس��ية من حيث 
عدد النسخ واالنتشار، حيث اصطف الفرنسيون من 
الصب��اح الباك��ر يف طواب��ر القتن��اء نس��خة م��ن أول 
ع��دد هل��ا بع��د اهلج��وم عليه��ا، وق��د بلغ��ت ع��دد النس��خ 
ال��يت بيع��ت يف االي��ام االوىل حوال��ي اربع��ة مالي��ن 

 . نسخة
باالس��اءات  يتعل��ق  وفيم��ا  الس��ابق،  وكم��ا 
بقي��ت  الغ��رب،  يف  اعالمي��ة  اوس��اط  م��ن  املتك��ررة 
معظ��م احلكوم��ات واالنظم��ة السياس��ية يف الع��امل 
االس��المي ملتزم��ة الصم��ت عل��ى كراس��ي احلك��م، 
حب��ق  وتأديبي��ة  رادع��ة  اج��راءات  اخت��اذ  وحتاش��ي 
املس��يئن م��ن خ��الل تهدي��د دوهل��م بقط��ع العالق��ات 
سياس��يًا.  وحت��ى  وجتاري��ًا  اقتصادي��ًا  ومقاطعته��ا 
فكان��ت ردود الفع��ل احلقيقي��ة م��ن اجلماه��ر وابن��اء 
الش��عوب االس��المية، وه��و ما حص��ل يف عديد الدول، 
مثل ايران والعراق وباكستان وافغانستان وغرها، 
وامله��م يف األم��ر الطاب��ع الس��لمي واخلط��اب املنطق��ي 
الش��ديد ال��ذي تق��وده أح��زاب وتنظيم��ات سياس��ية 
ومنظمات جمتمع مدني، اىل جانب نواب يف الرملان 
ومس��ؤولن حملين، وهو ما جيب أن يوصل رس��الة 
اىل الش��ارع الغربي، وحتديداً يف الدول اليت ختوض 
ترحيبه��م  ب��أن  االس��الم،  م��ع  املقص��ودة  املواجه��ة 
باس��تفزاز املس��لمن به��ذه الطريق��ة الالاخالقي��ة، 
يتناق��ض م��ع املب��ادئ والقي��م ال��يت يؤمن��ون به��ا، وهي 
االنس��انية.  والكرام��ة  والتعاي��ش  التعب��ر  حري��ة 
فتوجيه اإلهانة اىل شخصية مقدسة يكن هلا مئات 
املالين احلب والوالء، ال ُيعد عماًل مهنيًا او فنيًا بأي 

حال��ة م��ن االح��وال. 
علم��ًا أن هنال��ك تس��اؤالت عدي��دة طرح��ت ع��ن 

س��بب ع��دم جترؤ هذه اجملل��ة وغرها يف الغرب على 
إثارة ضحك القراء هناك من شخصية النيب عيسى 
او الصديق��ة مري��م او س��ائر االنبي��اء...؟ والرتكي��ز 
دائمًا على ش��خص الرس��ول األكرم، صلى اهلل عليه 
وآله، اكثر من االشارة اىل الرموز املقدسة االخرى 
مث��ل الق��رآن الكري��م او الكعب��ة املش��رفة او غره��ا. 
مم��ا يعط��ي االنطب��اع ع��ن وج��ود خمط��ط واض��ح 
إلث��ارة ردود أفع��ال ش��رحية معين��ة م��ن املس��لمن، 
مم��ن ميتلك��ون اجته��ادات وتفس��رات خاص��ة به��م 
ع��ن االس��الم والقي��م واملب��ادئ، وه��م انفس��هم الذي��ن 
ي��ررون كل ش��يء حت��ت مس��ّمى »حك��م االس��الم«، 
حت��ى وإن س��الت الدم��اء وانتهك��ت االع��راض ودمرت 
امل��دن والبل��دان، وعندم��ا أجن��ز ه��ؤالء الظالمي��ون 
)االرهابي��ون(، مهمته��م يف بالدهم وأوقعوا يف الناس 
االبري��اء قت��اًل ومتثي��اًل وتش��ريداً و... ف��إن دوره��م 
اجلدي��د حالي��ًا يف ب��الد الغ��رب وعل��ى ي��د اش��خاص 
يعيش��ون هناك ويرفعون شعار »الدولة االسالمية«، 
ف��أي عم��ل ارهابي يرتكب ضد الغربين فانعكاس��اته 
- يف��رتض - تس��قط عل��ى املس��لمن يف كل م��كان، 
ب��ل عل��ى رموزه��م املقدس��ة وحت��ى عل��ى عقيدته��م 
ومقدس��اتهم بش��كل عام.  وقد أكد اكثر من خبر 
وباحث وش��خصية اس��المية، على أن أقوى وأش��د رد 
عل��ى هذه اهلجمة املس��عورة، ه��و لغة املنطق والدليل 
والره��ان العقل��ي ال��ذي يص��ور االس��الم بان��ه األجدر 
بتوف��ر احلري��ة والكرامة االنس��انية والعدالة وكل 
قي��م اخل��ر والفضيل��ة لالنس��انية مجع��اء. فه��ذا م��ن 
ش��أنه حتقي��ق هدف��ن يف آن واح��د: كش��ف احلقائق 
امام اجملتمع الغربي، وكش��ف زيف أدعياء االس��الم 

وإخراجه��م م��ن حص��ون املس��لمن. 
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* إعداد: قاسم الكرعاوي 
لنبي��ه  وج��ل-  ع��زّ   - اهلل  أراد 
األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم، 
الرس��الي  وج��وده  يف  االس��تمرارية 
م��ن خ��الل ذريت��ه الكرمية، وه��م أهل 

البي��ت، عليه��م الس��الم. 
مراس��يم  ع��ن  نكت��ب  كّن��ا  واذا 
احلس��ن  االم��ام  استش��هاد  ذك��رى 
العس��كري، علي��ه الس��الم، يف مدين��ة 
س��امراء املقدس��ة، فنح��ن باحلقيق��ة، 
احملمدي��ة  الرس��الة  امت��داد  نعي��ش 
حتى منقذ البش��رية وصاحب العصر 
املنتظ��ر،  احلج��ة  االم��ام  والزم��ان، 

عج��ل اهلل فرج��ه.
ه��ذا اخل��ط املمت��د م��ع الزم��ان، 
ه��و ال��ذي دف��ع باحلش��ود اجلماهرية 
للتوج��ه اىل س��امراء املقدس��ة إلحي��اء 
املناس��بة يف الثام��ن م��ن ش��هر ربي��ع 
االول، فق��د ش��هدنا حش��ود الزائري��ن 
وه��م متوجه��ون اىل مرقد والد االمام 
فرج��ه،  تع��اىل  اهلل  عج��ل  احلج��ة، 
لتجدي��د العه��د بال��والء حت��ى النف��س 

االخ��ر. 
الكب��ر  الطري��ق؛  يف  كان  وق��د 
والش��يخ  العج��وز  وامل��رأة  والصغ��ر 
الكب��ر، وزائرون من كل مكان، وهم 

يهتف��ون: »لبي��ك ي��ا أب��ا صاحل«. 
الس��ر  اخت��ار  م��ن  منه��م  كان 
عل��ى االق��دام ملس��افات طويل��ة أم��اًل 
يف تعزي��ز أواص��ر العالق��ة م��ع إمام��ه 
املنتظ��ر، ومواس��اته يف ه��ذه  الغائ��ب 
الذكرى األليمة، والتماس��ًا منه عند 
اهلل تع��اىل، بتحقي��ق املطال��ب احلّق��ة 
بالنصر على أعداء الدين واالنسانية، 

والتوفي��ق مل��ا في��ه اخل��ر والص��الح. 
ويف مقاب��ل ه��ذا التفاع��ل الوالئي 
العظيم، نسمع هنا وهناك من يشكك 
بالوض��ع االم��ي يف س��امراء - كم��ا 
وصعوب��ة   - املناس��بات  س��ائر  يف  ه��و 
الوص��ول والزي��ارة، وه��ا حن��ن نق��ول 
هلم: »يا من حتّبون إمامكم... انطلقوا، 
واعلموا ان اهلل ناصركم، وهو معكم 
يف ه��ذه املس��رة االمياني��ة والوالئي��ة.

لزي��ارة  الب��ارزة  الس��مات  وم��ن 
املقدس��ة،  س��امراء  اىل  الع��ام  ه��ذا 
مب��ادرة العدي��د م��ن الزائري��ن بالترع 
باإلس��هام  والتعّه��د  وامل��ادي  العي��ي 
املدين��ة  ه��ذه  يف  اخلدم��ات  لتطوي��ر 
نفس��ه  ن��ذر  عم��ن  فض��اًل  املقدس��ة، 
ه��ذا،  جان��ب  اىل  الزائري��ن.  خلدم��ة 
الق��وات  جه��ود  اىل  االش��ارة  جت��در 
الش��عيب،  احلش��د  ورج��ال  املس��لحة 
الذي��ن وقف��وا س��وراً حمصن��ًا للطري��ق 

امل��ؤدي اىل س��امراء، كم��ا نؤكد على 
واهليئ��ات  للمواك��ب  الكب��ر  ال��دور 
اخل������دمي  بنشاطه������م  احلس��ينيات 
وتوف��ر ك�������افة وسائ������ل الراح������ة 
للزائري��ن. وهن��ا نس��جل موقف��ًا خالل 
مس��رة املش��ي وبالق��رب م��ن مدين��ة 
»بلد«، كان هنالك رجٌل كبر السن، 
باالل��وان  راي��ات  ث��الث  حيم��ل  وه��و 
احلم��راء والبيض��اء والس��وداء، ورغ��م 
اىل  ذاه��ب  ان��ي  يق��ول:  س��ّنه،  ك��ر 
االم��ام  ومقت��داي  وحبي��يب  م��والي 
االم��ام  وال��د  العس��كري  احلس��ن 
أزوره،  و  الس��الم،  عليهم��ا  املنتظ��ر، 
أق��ول ل��ه: م��والي ان��ا ب��اق معك��م حت��ى 
املوت، واىل آخر قطرة دم يف عروقي...

ع��ن  أم��ا  الزائري��ن،  م��ن  ه��ذا 
العي��ون الس��اهرة عل��ى توف��ر االم��ن 
مش��اهد  فثم��ة  الزائري��ن،  لطري��ق 
ومناذج مضيئة سجلها أبطال القوات 
املسلحة. منها ما صادفي يف الطريق 
م��ن أح��د اف��راد الق��وات املس��لحة، ويف 
ظ��ل ال��رد الق��ارص ج��داً، كان يرفع 
...« القس��م:  ي��ده عالي��ًا ويهت��ف م��ع 

واهلل، ل��ن نن��ام حت��ى خي��رج آخ��ر زائ��ر 
م��ن س��امراء س��املًا، بإذن اهلل، وس��نبقى 
مهم��ا كلفن��ا االم��ر وس��ندفع الغال��ي 
والنفيس ألداء االمانة اليت حتملناها 

وه��ي محاي��ة ه��ذا البل��د م��ن االره��اب 
الداعش��ي...«.

كث��ر،  وغ��ره  اهلت��اف  ه��ذا 
ميثل رس��الة اىل كل مواطن عراقي 
ش��ريف، وكل انس��ان مسلم غيور، أن 
يفك��ر ملّي��ًا يف أمر الدفاع عن العقيدة 
احلّق��ة وع��ن تراث أه��ل البيت، عليهم 
الس��الم، وايض��ًا ع��ن أرض املقدس��ات 
مجاع��ة  تس��تهدفها  ال��يت  )الع��راق( 
تكفري��ة ومن خلفها جهات سياس��ية 
ه��ذا  إلنه��اك  تس��عى  وخمابراتي��ة 
البل��د وجعل��ه عاج��زاً متخلف��ًا وتابع��ًا 
لالجن��يب. م��ن هن��ا؛ يتض��ح لن��ا حج��م 
املس��ؤولية امللق��اة عل��ى عات��ق اجلميع، 
املقدم��ة،  ويف  موقع��ه،  حس��ب  كٌل 
يق��ف املس��ؤولون يف الدول��ة مبختل��ف 
مراتبه��م ومواقعه��م، ومب��ا ميتلك��ون 
م��ن صالحيات و ختويل يف التصرف 
م��ن  العام��ة،  واالم��وال  الث��روات  يف 
دع��م  يف  مس��ؤوليتهم  يتحمل��وا  أن 
املب��ادرات واملش��اريع الرامية اىل إعادة 
العراق��ي  للش��عب  والكرام��ة  الع��ّزة 
والوق��وف بوج��ه كل املؤام��رات ال��يت 
حتوكه��ا اط��راف اقليمي��ة ودولي��ة 
ض��د الع��راق وش��عبه، واحل��ؤول دون 
إعادة العراق اىل النظام والنهج الذي 
كان س��ائداً قب��ل تاري��خ )4-9- 2003(. 

مشيًا إلى سامراء لتجديد العهد لإلمامين العسكريين
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القنوات الفضائية الشيعية، تتحّمل اليوم مسؤولية 
كبيرة في نقل ثقافة أهل البيت، عليهم السالم، الى العالم، 

ومنها الشعائر الحسينية، وشعيرة الزيارة تحديدًا، وعندما 
تكون االوضاع االمنية والسياسية غير طبيعية، يكون التحدي 
والجهد المضاعف، وهذا ما نهضت به قناة »الحجة« الفضائية، 

حيث كانت السّباقة الى تغطية هذه الزيارة، واكثر من ذلك 
مبادرتها منح حق البث المباشر لسائر القنوات. من هنا كان 

البد من االشارة الى هذا الجهد، عّله يكون حافزًا وتشجيعًا 
لآلخرين لإلسهام في هذا المشروع الحضاري. وجاءت هذه 
الصورة المصغرة لما جرى في سامراء المقدسة، لمزيد من 

التوثيق. 

* القوات األمنية .. التعاون
كان ملحوظ��ًا التع��اون م��ن قبل القوات االمنية املتواجدة يف س��امراء، ومعها 
احلش��د الش��عيب، م��ع االعالمي��ن والقن��وات الفضائي��ة، خ��الل تغطي��ة الزي��ارة 
عل��ى أحس��ن وج��ه، وكان��وا منتش��رين عل��ى ط��ول الطري��ق رغ��م الطق��س الب��ارد 

والتحدي��ات واملخاط��ر، كل هّمه��م توف��ر االم��ن للزائري��ن واالعالمي��ن. 

* الشهيد عدي رايض وشمعة اخرى يف طريق االعالم الرسايل
خالل اجلهود املكثفة والعمل الدؤوب لالعالمين يف س��امراء، كان هنالك 
شخص مميز يف الوسط  االعالمي، ومن داخل العتبة العسكرية، مهمته تسهيل 
مه��ام االعالمي��ن وتغطي��ة حاجاته��م مث��ل بطاق��ات التعري��ف »الب��اج« وغره��ا، 
ويس��تقبل العامل��ن يف القن��وات الفضائي��ة واالعالمي��ن، باالبتس��امة والرتح��اب 
مبديًا تعاونه يف كل الظروف واالحوال، بل ويستفسر عما اذا كان مثة قصور 
او نقص يف االمكانات... بيد أن يد الغدر والتكفر امتدت هذه املرة اىل هذا الشاب 
املضحي واملؤمن، ليلقى رّبه عندما سقط صاروخ من منطقة بعيدة على املكتب 

االعالمي التابع للعتبة العس��كرية.
كان الشهيد عدي راضي الربيعي، حيرص بشّدة على أداء دوره االعالمي 
عل��ى أحس��ن وج��ه، وايض��ًا كان حريص��ًا عل��ى ايص��ال الص��وت والص��ورة اىل أبع��د 

نقط��ة يف العامل.
جت��در االش��ارة اىل أن الش��هيد كان ش��اعراً يكت��ب يف حب أه��ل البيت، عليهم 

السالم، ومن نظمه: 
أجيال نلطم عل الصدر حلسن  كل عام وّفاية نظل حلسن

ونصيح أبو السجاد ما ينسانه   هيهات للموت جددنه عهد حلسن
وم��ن الدالئ��ل عل��ى عم��ق امي��ان وم��دى ش��فافية الش��هيد، حكاي��ة مت تناقله��ا، 
وه��ي أن��ه قب��ل احل��ادث صادف��ه »جّن��ار«، طل��ب من��ه التق��اط ص��ورة ل��ه بالقرب من 
الضري��ح املق��دس، فق��ال: ل��ي - ي��روي النّج��ار- س��ألتقط ل��ك أمج��ل ص��ورة، لك��ن 
بش��رط ان تصنع لي تابوتًا على قياس��ي...؟! فاس��تغربت لذلك وظننت بانه ميزح، 
لكن��ه أحّل عل��ّي بأخ��ذ مقاس��ي؟ فعمل��ت بطلب��ه، بع��د ذل��ك حدث��ت نفس��ي - يتاب��ع 
النّج��ار- ان أصن��ع تابوت��ًا عل��ى قياس��ه فلع��ل ان يأت��ي ش��هيد مش��ابه ملوصفات��ه، 
فأعطي��ه ل��ه، وكان هّم��ي ان أيف بوع��دي، لك��ن الفاجع��ة... حينم��ا انتهي��ت م��ن 

صناع��ة التاب��وت يف الي��وم الثال��ث، ُزف ش��هيداً اىل جن��ات اخلل��د.    

* شاشة »احلّجة« وكثافة الزائرين
أكد املسؤول االداري يف العتبة العسكرية سامي املسعودي أن قناة »احلجة« 
كان هل��ا دور مباش��ر يف زي��ادة ع��دد الزائري��ن اىل االمام��ن العس��كرين، حي��ث 
كان��ت االع��داد قليل��ة يف االي��ام االوىل، لك��ن م��ع بدء القناة ب��ث تغطيتها اخلاصة 
ا بالزائرين  للزيارة على اهلواء، بدأت االعداد يف التزايد، حتى بات الطريق مكتظًّ
سراً على االقدام، وهذا ما أكده ايضًا اخلطيب احلسيي السيد حممد الصايف، 

ال��ذي تواج��د هناك ملدة ثالثة ايام.

* الدعوة للتغطية احلّية اسبوعيًا
ادارة العتبة العس��كرية توجه ش��كراً اىل كادر قناة »احلّجة« الفضائية على 
ما قامت به من جهود جبارة من خالل النقل املباشر، ولتواجدها  املستمر يف كل 
اسبوع لكن لسوء االوضاع فقد انقطعت ملّدة قليلة وستتم العودة ان شاء اهلل كل 

اسبوع والبث املستمر من مرقدي االمامن العسكرين، عليهما السالم،
وكم��ا طلب��ت االمان��ة العام��ة للعتب��ة العس��كرية م��ن إدارة  قن��اة احلج��ة 
الفضائي��ة بالتواص��ل معه��ا والب��ث ب��دون انقط��اع ألن االمامي��ن العس��كرين 
مظلوم��ان يف ذل��ك امل��كان وكم��ا وج��ه االم��ن الع��ام للعتب��ة دع��وة لكاف��ة القنوات، 
واع��رب ع��ن اس��فه وعتب��ه الش��ديدين عليهم��ا لع��دم  التوج��ه اىل ارض اإلمام��ن 
ليبث��وا ه��ذه االج��واء وه��ذه احلش��ود املليوني��ة، ويأت��وا وينظ��روا ب��أم اعينه��م م��اذا 

حي��دث م��ن تط��ورات يف س��امراء لك��ي تك��ون الص��ورة اوض��ح هل��م ج��داً. 
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* إعداد / بشر عباس

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــوا  ــاِب ال َتْغُل ــَل اْلِكَت ــا َأْه ــْل َي }ُق
َتتَّبُِعــوا  يِف ِدينُِكــْم َغــْرَ احْلَــقِّ َوال 
ــُل  ــْن َقْب ــوا ِم ــْد َضلُّ ــْوٍم َق ــَواَء َق َأْه
ــَواِء  ــْن َس ــوا َع ــرًا َوَضلُّ ــوا َكثِ َوَأَضلُّ
ــْن  ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَن الَّ ــبِيِل * ُلِع السَّ
َداُووَد  لَِســاِن  اِئيــَل َعــَى  إرِْسَ َبنِــي 
َوِعيَســى اْبــِن َمْرَيــَم َذلـِـَك بـِـَا َعَصــْوا 
َوَكاُنــوا َيْعَتــُدوَن * َكاُنــوا ال َيَتنَاَهــْوَن 
ــوا  ــا َكاُن ــَس َم ــوُه َلبِْئ ــٍر َفَعُل ــْن ُمنَك َع

َيْفَعُلــوَن{. )س��ورة املائ��دة، 77- 78(

صدق الله العلي العظيم

التي��ار  كاد-  أو   - فش��ل  مل��اذا 
املس��ّمى »االس��الم السياس��ي« يف مص��ر 
وتون��س وليبي��ا، وايض��ًا يف س��وريا ويف 
نيجري��ا ويف الصوم��ال...؟ و مل��اذا ب��ات 
ه��ؤالء... يعكس��ون ص��ورة بش��عة، لي��س 
فق��ط ع��ن االس��الم، وإمن��ا ع��ن أي تيار 

سياس��ي آخ��ر؟
الس��لطة  فق�������دوا  تون��س  يف 
أرك�������ان  م�������ن  لش��خص  وس��ّلموها 
النظ��ام الس��ابق، فأصبح��ت احلكوم��ات 

الس��ابقة، مث��ل حكوم��ة »ب��ن عل��ي« و 
حكوم��ة »بورقيب��ة«، ه��ي ال��يت تعود اىل 

الواجه��ة ولك��ن بص��ورة جدي��دة. 
اىل  تع��ود  مص��ر،  يف  وهك��ذا 
الواجه��ة وج��وه متقارب��ة او متطابق��ة 

الس��ابقة.  الوج��وه  م��ع 
أم��ا يف ليبي��ا، فح��ّدث وال ح��رج... 
حي��ث ت��كاد ليبي��ا أن تغ��رق يف حبار من 
الدماء. وكذا يف سوريا ويف الصومال، 
ليس��ت هناك ح��رب أهلية فقط، وإمنا 
حال��ة م��ن الصراع الدامي واملس��تمر يف 

كل قري��ة ويف كل مدين��ة. 
مل��اذا حيص��ل كل ه��ذا...؟ ألي��س 
ألي��س  البش��ر؟  ج��اء إلنق��اذ  اهلل  دي��ن 
دي��ن اهلل كس��فينة ن��وح؟ فأي��ن ه��ذه 
الس��فينة؟ مل��اذا غرق��ت الس��فينة وغرق 

معه��ا رّكابه��ا؟! 
ال��ذي ج��رى  الس��بب يف ذل��ك أن 
عل��ى األم��ة االس��المية ه��و بالضب��ط 
الس��ابقة،  االم��م  عل��ى  ج��رى  ال��ذي 
ال��يت  األي��ام  ويف  الس��ابقة،  فاالم��م 
عاص��روا فيه��ا االنبي��اء و رُس��ل الس��ماء، 
كان��ت مش��كلة الن��اس يف معارضته��م 
للدين، ثم ملّا فشلوا يف ذلك، استوعبوه، 
لكن بشكل ظاهر، وبعد أن غّروا واقع 
وجوه��ر الدي��ن، وحس��ب تعب��ر أم��ر 
املؤمن��ن، س��الم اهلل علي��ه، ف��ان الدي��ن 
»ل�ُ��بس ِلب��َس الف��رّو مقلوب��ًا«، وكم��ا 

ق��ال نبين��ا األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه 
وحي��ذر  خياط��ب  وه��و  وس��لم،  وآل��ه 
وينّبه املسلمن من »انكم سوف تتبعون 
ب��ي اس��رائيل يف كل ش��يء كح��ذو 
الق��ّذة بالق��ّذة ول��و أنه��م دخل��وا جح��راً 

لدخلتم��وه...«. 

* حماوالت إلعادة »اإلسالم األموي« 

لق��د كان مص��ر ب��ي اس��رائيل يف تي��ه 
وض��الل وتش��رذم يف آف��اق يف الع��امل، 
حي��ث مل ينقذه��م ومل يوحده��م الدين 
اليه��م عل��ى  ب��ه  ُأرس��ل  ال��ذي  اإلهل��ي 
ي��د ن��يب اهلل موس��ى وعيس��ى، عليهم��ا 
الس��الم، وذل��ك ألنه��م أخ��ذوا ظواه��ر 
الدي��ن وترك��وا مضمون��ه وجوه��ره و 

واقع��ه، ب��ل بدل��وه وحّرف��وه. 
املائ��دة«  »س��ورة  يف  تع��اىل  وربن��ا 
خياطبه��م ويق��ول: }ُقــْل َيــا َأْهــَل 
اْلِكَتــاِب ال َتْغُلــوا يِف ِدينُِكــْم َغــْرَ 
متكام��ل  كبن��اء  فالدي��ن   ،} احْلَــقِّ
من��ه  جان��ب  يف  الغل��و  مت  اذا  ومت��ن، 
آخ��ر،  جان��ب  يف  النق��ص  فمعن��اه 
وبالتال��ي يتع��رض للتش��ّوه، وال يك��ون 

للهداي��ة.  وس��يلة 
ث��م ربن��ا س��بحانه وتع��اىل يب��ّن جانب��ًا 
ارتكب��ت عنده��م،  ال��يت  م��ن االخط��اء 
ويق��ول: }َوال َتتَّبُِعــوا َأْهــَواَء َقــْوٍم 
ــرًا  ــوا َكثِ ــُل َوَأَضلُّ ــْن َقْب ــوا ِم ــْد َضلُّ َق

  جتربة 
احلزب االموي، 

إن شيئًا اسمه 
دين عندهم، كان 

باحلقيقة، ضد 
الدين...! فالصالة 

أصبحت ضد 
الصالة، واجلمعة 

ضد اجلمعة، 
واجلهاد ضد 

اجلهاد  

التراث 
األموي 

أضاع فرصة 
التغيير على 
الشعوب 

العربية



بصائر

ــبِيِل{.  السَّ َســَواِء  َعــْن  َوَضلُّــوا 
فاليه��ود والنص��ارى ح��دث انه��م اتبع��وا 
االف��كار ال��يت كان��ت ش��ائعة م��ن قب��ل 
وه��ي االف��كار ال��يت تس��ّمى ب��� »االمث��ال 
الفلس��فية«، فأخ��ذوا فلس��فة اليون��ان 
ب���  وآمن��وا  حياته��م  عل��ى  وطّبقوه��ا 
»الغن��وص« وآمن��وا ب�«احَلل��ول« وآمن��وا 
بتع��دد اآلهل��ة، و كم��ا كان ايض��ًا يف 

عه��د اليون��ان. 
ولألس��ف، ف��إن ه��ذا ش��يء حص��ل 
عند املسلمن، واملثال اجللي لذلك، هو 
احلزب االموي، عندما حكم املس��لمن، 
ف��كل ش��يء امس��ه دي��ن عنده��م، كان 
فالص��الة  الدي��ن...!  ض��د  باحلقيق��ة، 
واجلمع��ة  الص��الة،  ض��د  أصبح��ت 
ض��د اجلمع��ة، واجله��اد ض��د اجله��اد، 
وبالنتيج��ة حص��ل أن »لب��س االس��الم 
لب��س الفرو مقلوبًا«. فاجلهاد ومقاتلة 
الع��دو الكاف��ر املتع��دي، أصب��ح جه��اداً 
وقتااًل ضد أهل البيت، عليهم الس��الم، 
ومنه��ا كان��ت املعرك��ة يف كرب��الء 
علي��ه  احلس��ن،  االم��ام  واستش��هاد 
الس��الم. وكذا صالتهم؛ كانت »ُمكاًء 
عل��ى ظواه��ر  أبق��وا  فق��د  وتصدي��ة«، 
الدي��ن، لك��ن غ��روا واقع��ه وجوه��ره. 
وم��ع االس��ف الش��ديد ف��إن ت��راث ب��ي 
أمي��ة ال ي��زال موج��وداً، حي��ث النظ��رة 
اخلاطئ��ة، بل واملقلوب��ة اىل الدين، وما 
دام ه��ذا الرتاث وهذه النظرة اخلاطئة 
موج��ودة ب��ن املس��لمن، ويبق��ى التّي��ار 
ع��ن  عاج��زاً  االس��المي،   - السياس��ي 
التخّل��ص من��ه، ف��ان النتائ��ج ل��ن تك��ون 
افض��ل مم��ا ح��دث وحي��دث يف مص��ر 
وتون��س وليبي��ا وس��وريا وباقي البلدان. 
تقاتل��ون  ألنك��م  تنتص��رون، 
خال��ص.  دي��ن  ع��ن  خال��ص  بإمي��ان 
ذك��رى  كان  أي��ام  ع��دة  قب��ل 
مي��الد الن��يب عيس��ى، علي��ه وعل��ى نبينا 
االك��رم وآل��ه افضل الصالة والس��الم، 
وق��د مت��ت احتف��االت غريب��ة يف اكث��ر 
من مكان، وباخلصوص يف »دبي« حيث 
قالت التقارير انه مت إنفاق حنو نصف 
ملي��ار دوالر عل��ى إط��الق الع��اب ناري��ة 
تبخ��رت يف اجل��و خ��الل مخ��س دقائ��ق 
فع��ل  م��اذا  رأين��ا  وباملقاب��ل  تقريب��ا...! 
الدواع��ش حينم��ا احتف��ل املؤمن��ون يف 
اليم��ن بذك��رى مول��د نبين��ا االك��رم، 
حي��ث قام��وا بإقتح��ام م��كان االحتف��ال، 

من خالل رجل انتحاري وفجر نفس��ه 
وقت��ل وج��رح العش��رات م��ن االبري��اء، 
النه��م كان��وا يق��رأون املدائ��ح للنيب...! 
فهذا ميثل صورة لالسالم الداعشي - 

االم��وي ال��ذي ينج��ح اب��داً. 
احلق��د  م��ن  الدرج��ة  ه��ذه 
والعصبي��ة ال��يت تعك��س عم��ق األموي��ة 
- اجلاهلية، هي اليت تفصل االمة عن 
التفك��ر، ل��ذا ل��ن ينج��ح ه��ذا »االس��الم 
ينج��ح  مل  كم��ا  االم��ة،  يف  امُلّدع��ى« 
أولئ��ك الذي��ن حرف��وا دي��ن اليهودي��ة 

واملس��يحية. 
أبنائن��ا  املنطل��ق نتوج��ه اىل  م��ن ه��ذا 
اجملاهدي��ن الذي��ن يواجه��ون الدواع��ش 
يف س��احات القت��ال، بأنك��م م��ن الناحي��ة 
مب��ا  »داع��ش«  تواجه��ون  الظاهري��ة 
ال��ذي  أن  بي��د  امكان��ات،  م��ن  لديك��م 
االس��الم  ع��ن  تدافع��ون  أنك��م  يهمن��ا 
احل��ق، لذل��ك تنجح��ون. وانت��م؛ أيه��ا 
اجلنود األشاوس يف القوات العسكرية 
واألمني��ة العراقي��ة، أيه��ا اجملاهدون يف 
صف��وف احلش��د الش��عيب، ي��ا إخوانن��ا 
يف الكتائ��ب، ويف »س��رايا الس��الم«، ويف 
االم��ام  »ألوي��ة  ويف  العصائ��ب«،  »يف 
احلس��ن«، علي��ه الس��الم، ويف »ألوي��ة 
يف  اجملاهدي��ن  إخوان��ي  ي��ا  الكرام��ة«، 
كل  ويف  والس��رايا،  الفصائ��ل  كل 
بأنك��م س��وف  واعتق��دوا  ِثق��وا  م��كان؛ 
تنتص��رون لي��س فق��ط مب��ا متلك��ون 
وجه��ود،  جه��اد  وم��ن  إمكان��ات  م��ن 
وإمن��ا بفع��ل إميانك��م اخلال��ص بالدين 
اخلال��ص، واهلل يؤيدك��م وينصرك��م 
بإذن��ه تع��اىل ، وه��و القائ��ل س��بحانه : 
}إن تنــروا اهلل ينركــم ويثبــت 

اقدامكــم{.

* ال للتمييز بني املجاهدين

للع��امل:  و  لالم��ة  نق��ول  وحن��ن 
تعال��وا اىل ه��ذا الدي��ن، فه��ذا لي��س دين��ًا 
لن��ا إمن��ا ه��و دين اهلل، حن��ن ال ندعو اىل 
انفس��نا، وال ندع��و اىل العصبي��ة، ب��ل 
لدي��ن اهلل. تعال��وا مجيع��ًا لنك��ون حت��ت 
ل��واء دي��ن الرمح��ة والكرام��ة واحلري��ة 
والع��دل، دي��ن الق��رآن و النيب األكرم، 
ودي��ن عل��ي، صل��وات اهلل عليهما، ودين 
اخلّل��ص م��ن املؤمن��ن الصاحل��ن. فل��و 
ع��ادت االم��ة اىل حقيق��ة وجوه��ر دي��ن 
بإذن��ه  ينصرن��ا  اهلل  ف��إن  احل��ق،  اهلل 

أن  نؤك��د  ان  جي��ب  ولك��ن  تع��اىل، 
الع��ودة اىل الدي��ن ليس��ت بالش��عارات 
إمنا بالشعائر، وليست بالشعائر فقط 
وإمنا بالتقوى. فالدين جيب ان يطّبق 
بال��ذي أم��ر اهلل ولي��س بأف��كار و أه��واء 

البش��ر.
ول��ذا أق��ول و أؤك��د أيض��ًا يف ه��ذا 
الس��ياق، ومل��ن يعنيه��م األم��ر، - وكم��ا 
واملس��اواة  الع��دل  ليك��ن  س��ابقا-  قلن��ا 
واالحتضان والرعاية شاملة للجميع، 
وال متي��زوا ب��ن جماه��د وجماه��د، وال 
متيزوا بن حش��دٍ ش��عيبٍّ وحش��ٍد شعيبٍّ 
آخ��ر، فه��ذا االس��لوب وه��ذه الطريق��ة 
خاطئ��ة و مهلك��ة، فاإلم��ام علي، س��الم 
اهلل علي��ه، كان يق��ول: »ل��و كان امل��ال 
مال��ي لس��اويت بينه��م، كي��ف و امل��ال 
ال��ذي  وامل��ال  فاالمكان��ات  اهلل«!  م��ال 
بأيديك��م لي��س لك��م، وال جي��وز لك��م أن 
تتصرف��وا في��ه مب��ا تري��دون، ف��ال جي��ب 
اب��دا أن تعط��وا االمكان��ات والس��الح و 
السياس��ية  االنتم��اءات  وف��ق  االم��وال 
واحلزبي��ة والفئوي��ة، وحرم��ان م��ن هو 
بعي��د ع��ن ه��ذه االنتم��اءات، وال جي��وز 
غ��ره  عل��ى  أح��داً  يفّض��ل  أن  ألح��د 
ممن له احلق يف القدرات واالمكانيات 
املادية واملالية، فهذا أمٌر معيب جداً أن 
تكون جمموعة ما متخمة باالمكانات 
أي  إليه��������م  تص��ل  ال  وجمم�������وعة 
امكان��ات... فه��ذا هو الفس��اد بعينه، وقد 
أش��رنا يف اكث��ر م��ن مناس��بة، أن ه��ذا 
االم��ر ُيفس��د األم��ن، ويفس��د الدوائ��ر 

االمني��ة والعس��كرية. 
الدي��ن  الب��د م��ن االنتب��اه اىل أن 
جي��ب ان يطّب��ق بال��ذي أم��ر اهلل ولي��س 
بأف��كار و اه��واء م��ّي او من��ك... باألم��س 
الفس��اد  م��ن  وحّذرن��ا  قلن��ا  القري��ب، 
االداري، وحّذرن��ا مم��ا كان يف بالدن��ا 
م��ن بع��ض اهلن��ات يف الدوائ��ر، ولك��ن 
مل تس��معوا فابُتلين��ا بداع��ش، والي��وم 
إن مل تس��معوا، فق��د تبتل��ون المس��ح 
اهلل مب��ا ه��و أخط��ر، فأمسع��وا كالم 
العلم��اء والناصح��ن ال��ذي يش��خصون 
ال��داء ومكام��ن الزل��ل واخلط��أ إلحداث 
التغير املطلوب واإلصالح يف الس��لوك 
واملمارس��ات، ولكي التقعوا يف االخطاء 
وتكرروه��ا، فاملؤم��ن يّتعظ ويتعلم من 
ُيل��دغ م��ن  التج��ارب وال��دروس و »ال 

جح��ر مرت��ن«. 

  األمس 
القريب، قلنا 

وحّذرنا من 
الفساد االداري، 
وحّذرنا مما كان 

يف بالدنا من 
بعض الهنات يف 
الدوائر، ولكن مل 
تسمعوا فابُتلينا 
بداعش، واليوم 
إن مل تسمعوا، 

فقد تبتلون ـ 
السمح اهلل ـ مبا 

هو أخطر  
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* نعامن التميمي
ه��ل تتوف��ر للكث��ر م��ن الفئ��ات املهمش��ة 
وم��ن  الع��امل،  يف  واملس��تضعفة  واحملروم��ة 
بينه��ا فئ��ات يعان��ون م��ن ال��رق واالس��تعباد يف 
عصرن��ا الراه��ن، اإلمكان��ات املعنوي��ة واملادية و 
االقتصادي��ة األساس��ية الت��ى تغنيه��ا ع��ن بي��ع 

كرامته��ا وذواته��ا لآلخري��ن؟
اجل��واب ب��كل وض��وح كال. النن��ا نعي��ش 
يف زم��ن يع��ّج بالبهرج��ة احلقوقي��ة وش��عارات 
حق��وق االنس��ان زوراً ونفاقا، و وفقًا لدراس��ات 
أن  دولي��ة،  انس��انية  ملنظم��ات  إحص��اءات  و 
الع��امل الي��وم يش��هد تزاي��داً مرعب��ًا يف انتش��ار 
ان��واع و اش��كال خمتلف��ة م��ن ظاه��رة ال��رق 
مليون��ا   36 حن��و  وأن  احلديث��ة،  والعبودي��ة 
م��ن البش��ر، معظمه��م م��ن االطف��ال والنس��اء، 
يعيش��ون حي��اة ال��رق واالس��تعباد يف الع��امل. 

م��ن هن��ا؛ ش��ارك زعم��اء وممثل��و االدي��ان 
الس��ماوية، م��ن مس��لمن ومس��يحين ويه��ود، 
وم��ن مل��ل وحن��ل اخ��رى يف الع��امل، يف أول 
مؤمت��ر ولق��اء فري��د من نوع��ه، حيث مجعتهم 
قم��ة روحي��ة عاملي��ة يف الفاتي��كان، يف الثان��ي 
م��ن ش��هر كان��ون االول املاض��ي، ومتّخ��ض 
ع��ن توقي��ع وثيق��ة، او اع��الن يتعه��د بإنه��اء 

ومكافح��ة اش��كال العبودي��ة وال��رق يف العص��ر 
احلدي��ث، م��ن اجتار بالبش��ر، ودعارة ، وجتارة 
وبي��ع االعض��اء البش��رية، وغره��ا، م��ع حل��ول 

ع��ام 2020.
»ش��بكة احلري��ة العاملي��ة«، اجله��ة املب��ادرة 
والراعي��ة هل��ذا املؤمت��ر أوضح��ت أن الوثيق��ة 
ال��يت مت توقيعه��ا م��ن قب��ل )13( م��ن زعم��اء 
وممثل��ي االدي��ان واملذاه��ب والطوائ��ف ح��ول 
العامل، حبضور البابا فرنس��يس االول، رئيس 
الكنيس��ة الكاثوليكي��ة، ج��اءت مبناس��بة الي��وم 
العامل��ي ملكافح��ة ال��رق والعبودي��ة ف��ى الع��امل. 
وق��د أق��ّرت اوس��اط اعالمي��ة وديني��ة يف 
الفاتي��كان والغ��رب بش��كل ع��ام، ب��أن أه��م م��ا 
مّي��ز املؤمت��ر، حض��ور املرجعي��ة الش��يعية عل��ى 
مستوى »قمة«، ممثاًل بسماحة املرجع الديي 
آية اهلل العظمى الس��يد حممد تقي املدرس��ي، 
اىل جان��ب حض��ور مساح��ة املرج��ع الدي��ي آية 
اهلل العظم��ى الش��يخ بش��ر النجف��ي بكلم��ة 
متلف��زة، فيم��ا مّثل��ه يف املؤمتر مساحة الش��يخ 

نزي��ه خ��ر الدين.
وق��د رحب��ت زعام��ة الفاتي��كان حبض��ور 
الديني��ة وكلماته��ا ومواقفه��ا يف  املرجعي��ة 
املؤمت��ر، وه��و م��ا كان ايض��ًا موض��ع اهتم��ام 
بال��غ و اعج��اب كبري��ن م��ن باق��ي زعم��اء 

االدي��ان والش��خصيات املدع��وة للمؤمت��ر، ومن 
خمتل��ف وس��ائل اإلع��الم الغربي��ة. 

العاملي��ة«  احلري��ة  »ش��بكة  اك��دت  و 
جيتم��ع  أن  التاري��خ  ف��ى  األوىل  »امل��رة  أنه��ا 
زعم��اء مس��يحيون كاثولي��ك وأرثوذك��س 
ش��يعة  مس��لمن  جان��ب  إىل  وأجنلي��كان، 
وس��ّنة، فض��ال ع��ن اليه��ود و زعم��اء البوذي��ن 
واهلن��دوس ليتبن��وا التزام��ًا مش��رتكا، حي��ث 
مت  مبق��ر األكادميي��ة البابوي��ة للعل��وم ف��ى 
الفاتي��كان، توقي��ع إع��الن مكافح��ة االجت��ار 
بالبش��ر والدع��ارة واالجت��ار باألعض��اء، الت��ى 
تع��رف بأنه��ا م��ن أش��كال العبودي��ة احلديث��ة«.

 وج��اء توقي��ع مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي 
كل  توقيع��ات  جان��ب  اىل  الوثيق��ة  عل��ى 
ش��يخ  نائ��ب  س��ليمان،  اهلل  عب��د  عب��اس  م��ن 
الكنيس��ة  الفاتي��كان، و زعي��م  االزه��ر، وباب��ا 
اإلجنليكاني��ة، و مرتابولي��ت األرثوذك��س و 
ممث��ل بطري��رك القس��طنطينية ، و احلاخ��ام 
س��كوركا،  ابراه��ام  واحلاخ��ام  روزن  ديفي��د 
ممث��ل اليه��ود ف��ى االرجنت��ن، وع��دد آخ��ر م��ن 

الع��امل. الديني��ة يف  الش��خصيات 
يذك��ر أن »اهل��دى« نش��رت الكلم��ة ال��يت 
ألقاها مساحة املرجع املدرس��ي، يف الصفحات 

التالي��ة تعميم��ًا للفائ��دة.

المرجع و األمة

حضور مميز للمرجعية في مؤتمر لمكافحة العبودية المعاصرة في العالم
من كربالء الحسين، عليه السالم، الى الفاتيكان.. 

رسالة الحرية والكرامة االنسانية



المرجع و األمة

ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام ظله- 
ان عل��ى الرمل��ان، احل��ذر م��ن س��ن القوان��ن 
اجلائ��رة املخالف��ة لقي��م الدي��ن احلني��ف. و 
اوض��ح مساحت��ه خ��الل اس��تقباله مبكتب��ه يف 
كربالء املقدسة، وفوداً ثقافية و مجاهرية، 
ان ش��باب الع��راق يف احلش��د الش��عيب وفصائ��ل 
املقاوم��ة الذي��ن اندفع��وا ببس��الة إىل جبه��ات 
القت��ال مل يذهب��وا للدف��اع ع��ن قوان��ن جائ��رة، 
الدي��ن  ع��ن  دفاع��ًا  أرواحه��م  يقدم��ون  فه��م 
واملقدسات وعن مبادئ و اهداف نهضة اإلمام 

احلس��ن علي��ه الس��الم.
وتابع مساحته بالقول: بعد عش��ر س��نوات 
م��ن التغي��ر مازلن��ا حن��ن يف الع��راق نطب��ق 
بع��ض القوان��ن اجلائ��رة ومل يت��م حت��ى اآلن 
س��ن القوان��ن املطلوب��ة ومنه��ا قان��ون األح��وال 

الش��خصية .
للرمل��ان  نق��ول  مساحت��ه:  واض��اف 

العراق��ي وكل برملان��ات بالدن��ا اإلس��المية: 
إياك��م أن تس��نوا قواع��د وقوان��ن خمالف��ة 
للدي��ن ف��إن عليك��م وزره��ا و وزر م��ن عم��ل 
به��ا إىل ي��وم القيام��ة، مش��را يف ه��ذا الس��ياق 
لرتاج��ع  الرئيس��ية  االس��باب  اح��د  أن:  اىل 
اإلس��المية  الب��الد  يف  االقتص��ادي  الوض��ع 
يع��ود إىل تل��ك األحكام اجلائ��رة اليت تفرضها 
احلكوم��ات يف جم��االت الزراع��ة والصناع��ة 

والتج��ارة وغره��ا م��ن اجمل��االت. 
تش��هد  كان��ت  اإلس��المية  األم��ة  فيم��ا 
واالقتص��اد  والزراع��ة  الصناع��ة  يف  ازده��اراً 
بش��كل ع��ام قب��ل أن تف��رض تل��ك احلكوم��ات 

الوضعي��ة. قوانينه��ا 
أعط��ى  تع��اىل  اهلل  مساحت��ه:  واض��اف 
احلري��ة للن��اس يف امل��ال وحركت��ه وحري��ة 
العم��ل واالنت��اج وف��ق ضواب��ط الع��دل لك��ن 
احلكوم��ات تس��ن القوان��ن اجلائ��رة ال��يت متنع 

التص��رف باألم��وال به��دف تكدي��س الث��روات 
عل��ى أي��دي جمامي��ع صغ��رة وجع��ل باق��ي 

الن��اس يتض��ورون جوع��ًا .
يف  االم��ة  انبع��اث  »أّن  مساحت��ه:  واك��د 
الك��رام  املراج��ع  م��ن دع��وة  انطالق��ًا  الع��راق 
للدف��اع ع��ن قيم االس��الم وعن الوط��ن، برهاٌن 
كاٍف عل��ى ان ش��عبنا ملت��زم بالدي��ن احلني��ف 

واح��كام الش��ريعة. 
وهك��ذا ف��إّن عل��ى اجلميع اليوم أْن يس��عى 
الش��ريعة  وف��ق  االنظم��ة  لتش��ريع  جاه��داً 
وبدق��ة،  اجرائه��ا  عل��ى  وللعم��ل  االس��المية 
فالدي��ن احلني��ف ه��و احل��ل ل��كل مش��اكلنا، 
وحتى الطائفية والعنصرية اليت نعاني منها 
امن��ا ه��ي ولي��دة االف��كار الغريب��ة ع��ن الدي��ن. 
حت��ت  الوح��دة  دي��ن  فه��و  اهلل  دي��ن  أم��ا 
ظ��الل العدال��ة ودي��ن الرمحة يف رحاب االمن 

والس��الم.

دع��ا مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي -دام ظل��ه-  
اىل العم��ل عل��ى تغي��ر املناه��ج الدراس��ية يف 
امل��دارس واجلامع��ات مل��ا حتوي��ه م��ن أخط��اء 
تارخيية.  وقال مساحته يف جانب من حديث 
ل��ه خ��الل اس��تقباله وف��وداً طالبي��ة وثقافي��ة 
»مل��اذا كت��ب  املقدس��ة:  مبكتب��ه يف كرب��الء 
اجلامع��ات وكت��ب مدارس��نا مليئ��ة باألخطاء 
مناه��ج  طلبتن��ا  ي��درس  ومل��اذا  التارخيي��ة؟ 

خمالف��ة لرتبي��ة أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم؟ 
واضاف مساحته: أن »البقاء على بعض املناهج 
احلالية يعد متجيداً لبي أمية  وبي العباس 
الذي��ن حكم��وا الن��اس بالس��يف والن��ار وبقائه��ا 
االم��ام  يرفض��ه  أم��ر  الدراس��ية  املناه��ج  يف 

احلس��ن علي��ه الس��الم، و زائ��روه«.
و أوض��ح مساحت��ه: »أّن الرتبي��ة والتعليم، 
االعالمي��ة  واملؤسس��ات  العال��ي،  والتعلي��م 

واملناب��ر  الديني��ة  واحل��وزات  املختلف��ة، 
بصياغ��ة  يتص��ل  مم��ا  وغره��ا...  االرش��ادية 
د  جُت��دِّ أْن  مجيع��ًا  عليه��ا  االم��ة،  ش��خصية 
مناهجه��ا وتطوِّره��ا حن��و بن��اء الف��رد الرس��الي 
واالم��ة االس��المية وف��ق ه��دى الق��رآن وس��نة 
الن��يب و أه��ل بيت��ه، علي��ه وعليه��م الس��الم، 
العص��ر  ولض��رورات  للظ��روف  ومراعي��ة 

الراه��ن«.
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البد من تغيير 
المناهج 

الدراسية 
التي تمّجد 

الطغاة 
والظالمين 

المرجع المدرسي يحذر من مغبة المضي 
في سن القوانين المخالفة لقيم الدين
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هنال��ك  أن  ظل��ه-  دام   - امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
حم��اوالت »تش��ويه و إس��اءة للدي��ن وقيم��ه، ولالس��الم ونبي��ه 
األك��رم، واكث��ر م��ا يق��وم به ه��ؤالء املنحرفون الذي��ن يذحبون 
يقول��ون  انه��م  حت��ى  الكام��رات،  ام��ام  وينحرونه��م  الن��اس 
للضحي��ة: تلف��ظ بالش��هادتن... ث��م بع��د نطق��ه به��ا يذحبون��ه 

باخلنج��ر«!! او  بالس��يف 
واضاف مساحته يف كلمة له امام حشد من اساتذة وطلبة 
احلوزات العلمية يف كربالء املقدسة: »اليوم جند جمموعة من 
املغال��ن واملتطرف��ن و التكفري��ن حيمل��ون الس��الح ويقتل��ون 
الن��اس بغ��ر ح��ق، ويقول��ون حن��ن جئن��ا لك��ي نطّب��ق ش��ريعة 
االس��الم، او نداف��ع ع��ن االس��الم. وهن��ا نؤك��د أن الذي��ن قام��وا 
باالعم��ال االجرامي��ة قبل فرتة، يف العاصمة الفرنس��ية باريس، 
وبالتزام��ن م��ع ذك��رى املول��د النب��وي الش��ريف، ه��ؤالء، أس��اءوا 
اىل االس��الم ومل يضيف��وا ش��يئًا اىل مق��ام الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه وس��لم، وم��ع التأكي��د واليق��ن برفضن��ا املطل��ق ألي إس��اءة 
ملق��ام نبين��ا االك��رم، و اس��المنا احلني��ف م��ن أي جه��ة كان��ت، 
لكنن��ا نق��ول ان م��ا ارتكب��ه أولئك يف فرنس��ا وغره��ا، رمبا كانت 
إس��اءتهم اىل الن��يب، أكث��ر مم��ا اس��اء رس��م كاريكاتر يف جملة 

س��اخرة ومغم��ورة«.
ه��ذا ودع��ا مساحت��ه العلم��اء واحل��وزات العلمي��ة اىل مزي��د 
م��ن حتم��ل املس��ؤولية والتص��دي والن��زول اىل الس��احة ملواجه��ة 
أن  مؤك��دا  والع��امل،  واالم��ة  الب��الد  تواج��ه  ال��يت  التحدي��ات 
»احادي��ث الن��يب األك��رم واالئم��ة، صل��وات اهلل عليه��م، ع��ن مداد 
العلم��اء ومكانته��م ومس��ؤوليتهم، إمن��ا ج��اءت لك��ي ُيك��ف ب��أس 
وش��ّر ه��ؤالء الذي��ن ش��ّوهوا ص��ورة اإلس��الم، وحن��ن الي��وم نواج��ه 
م��ع االس��ف الش��ديد نوع��ن م��ن التحديات الفكري��ة؛ االول: نابع 
من بقايا األفكار الصليبية والصهيونية العاملية، حيث يشّوهون 
ان  يتعم��دون  الذي��ن  ه��ؤالء  اآلخ��ر:  والن��وع  االس��الم،  ص��ورة 
يش��وهوا ص��ورة االس��الم، فيذحبون ويقتل��ون ويكفرون اجلميع 
و يهدمون املساجد واملعابد وقبور االولياء، ويهدمون كل شيء 

ويلصق��ون كل ذل��ك باالس��الم، واالس��الم من��ه ومنه��م ب��راء«.
و أوض��ح مساحت��ه: »حن��ن حباج��ة اىل نهض��ة كب��رة م��ن 
قب��ل احل��وزات لك��ي تس��تطيع ان تق��اوم ه��ذه التحدي��ات، و تب��ّن 
الص��ورة الناصع��ة لالس��الم يف مواجه��ة املتش��ددين وفكره��م 
وممارس��اتهم م��ن جه��ة، وم��ن جهة اخ��رى للعامل وتبيان رس��الة 
االس��الم وحاج��ة الع��امل للع��ودة اىل دي��ن اهلل لك��ي يهت��دي ه��ذا 
الع��امل حلل��ول وخارط��ة طري��ق ألزمات��ه وم��ا يعيش��ه ومي��وج ب��ه 
م��ن حتدي��ات. فالع��امل يعيش ازمات ومآس��ي متع��ددة، فهناك يف 

الع��امل أزم��ة اخالقي��ة، و ازم��ة اقتصادي��ة، وازم��ة حياتي��ة.

دع��ا مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي- دام ظله- القوات العس��كرية واالمنية 
وق��وات وفصائ��ل احلش��د الش��عيب، اىل احل��ذر واليقظ��ة الدائم��ة وع��دم 

االس��رتخاء والغفل��ة بع��د االنتص��ارات املتحقق��ة عل��ى ق��وى االره��اب.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقبال مساحت��ه مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة،  
قائ��د عملي��ات الف��رات االوس��ط الل��واء الرك��ن قي��س احملم��داوي، حي��ث 
الب��الد  االمني��ة يف  االوض��اع  تط��ورات  البح��ث يف  اللق��اء  ج��رى خ��الل 
وخط��ط مواجه��ة االره��اب يف مناط��ق الف��رات االوس��ط عام��ة، وأم��ن 

كرب��الء املقدس��ة خاص��ة. 
أن  حديث��ه  م��ن  جان��ب  يف  امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  اوض��ح  و 
االنتصارات اليت حيققها أبناء الش��عب من قوات احلش��د الش��عيب والقوات 
العس��كرية واالمني��ة، عل��ى زمر االرهاب، ُتع��د مهمة جداً، ولكننا جيب أن 
ال نن��ام ونرك��ن لالس��رتخاء، وجي��ب ان تك��ون قن��وات التع��اون و التح��رك 
والتواص��ل والتنس��يق ب��ن الق��وات العس��كرية واالمني��ة وق��وى احلش��د 
الش��عيب، حمكم��ة اكث��ر فأكثر، اىل جانب ض��رورة احملافظة بل وزيادة 
حال��ة االس��ناد اجلماه��ري لق��وى احلش��د الش��عيب والق��وات العس��كرية 
واالمني��ة، ألن املهم��ة ليس��ت بالبس��يطة، وألنن��ا يف الع��راق يف مرحل��ة 
دقيق��ة وحساس��ة وعلين��ا ان النس��تهن بالع��دو، ألن��ه متل��ون وخم��ادع 
ويغ��ر خطط��ه باس��تمرار، منوه��ا اىل أن ه��ذه اجلماع��ات االرهابي��ة تق��ف 
وراءها وتدعمها الصهيونية العاملية، وهي مبا تقوم به امنا ختدم  اهداف 
وخمطط��ات الصهيوني��ة العاملي��ة، يف الع��راق وس��وريا وغرهم��ا من بلدان 

املنطق��ة .
ويف ذات الس��ياق اك��د مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي ان حتري��ر املناط��ق 
من دنس اجلماعات االرهابية أمر مهم للغاية ولكن إمساك االرض بعد 
حتريره��ا ال يق��ل اهمي��ة، إن مل يك��ن أكث��ر اهمي��ة، لك��ي يت��م من��ع الع��دو 

م��ن العودة ثانية.

المرجع الُمدّرسي خالل استقباله 
قائد عمليات الفرات االوسط: 

مسك االرض ال يقل 
أهمية عن تحريرها وعلينا 

ان ال نستهين بالعدو 

»جريمة باريس« 
أساءت الى النبي 

األكرم أكثر من إساءة 
مجلة ساخرة مغمورة
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اس��تقبل مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي - دام 
وف��داً  املقدس��ة  كرب��الء  يف  مبكتب��ه  ظل��ه- 
م��ن ش��يوخ عش��ائر االنب��ار وص��الح  كب��راً 
والدجي��ل   وكرك��وك  ونين��وى  الدي��ن 
والضلوعي��ة وم��ن اقلي��م كردس��تان برفق��ة 
اللواء مارد احلس��ون مدير ش��ؤون العش��ائر يف 

الداخلي��ة.   وزارة 
و اك��د مساحت��ه يف كلم��ة خ��الل اللق��اء 
عل��ى ض��رورة العم��ل اجل��اد إلخ��راج الع��راق 
م��ن أزمات��ه ومراع��اة الثواب��ت املش��رتكة ال��يت 
جتم��ع كل ابن��اء الش��عب والوق��وف مع��ا يف 

. االره��اب  مواجه��ة 
وق��ال مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلمت��ه: 
»ايه��ا االخ��وة: حن��ن يف غاي��ة األمل واحلرق��ة ملا 
ج��رى وجي��ري يف نينوى و ألهلها حينما جند 
كيف تقع سليبة ورهينة، بيد زمرة ارهابية 
حاقدة و هي َتقتل وتسيب وتغتصب، و كيف  
تدمر نينوى وهي اليت كانت مهداً حلضارات 
بش��رية منذ آالف الس��نن، وكيف تنهب آثار 
احلض��ارة البش��رية م��ن ه��ذه األرض، وتدم��ر 
الثقاف��ة البش��رية االنس��انية يف ه��ذه األرض، 
وهك��ذا بالنس��بة مل��ا ج��رى وجي��ري لص��الح 
الدي��ن واالنب��ار«. واض��اف مساحت��ه: »ألي��س 
اإلس��الم وحدن��ا، ألي��س الوط��ن وحدن��ا؟ م��ن، 
وم��ا ال��ذي ج��اء بن��ا اىل ه��ذه املعرك��ة به��ذا 
الش��كل؟ وال اري��د هن��ا أن أمّح��ل أح��داً بعين��ه 
الوط��ن:  يف  الخوانن��ا  اق��ول  ب��ل  املس��ؤولية، 
احذروا دسائس وحبائل وجند الشيطان الذي 

يف��ّرق ب��ن الن��اس ويض��رب بعضه��م ببع��ض، 
ث��م ه��و يس��تهزئ به��م وي��وم القيام��ة يضح��ك 
عليه��م ويق��ول م��ا أن��ا مبصرخك��م وم��ا انت��م 
مبصرخ��ي.. ف��اذا اخذن��ا حذرنا من عدونا هذا، 
نتوج��ه ونفك��ر يف املعاجل��ات واحلل��ول، فاحلل 
لي��س فق��ط دائم��ا واب��دا يف فوه��ة البندقي��ة 
ح��ل  أي  يك��ن  مل  التاري��خ  فع��ر  واملدفعي��ة، 
م��ن احلل��ول احلامس��ة يف احلياة ق��د خرج من 
فوهة املدفعية، فاحلرب حالة ش��اذة وقاس��ية، 
ودم��اء ودم��ار وخ��راب، فالقت��ال واحل��رب امن��ا 
تك��ون آخ��ر الع��الج، وتك��ون ض��د عدون��ا مجيعًا 
حينم��ا يب��دأ حب��رب وقت��ال وتدم��ر ونه��ب 
وقت��ل كم��ا ه��و حال ما يس��مى بداع��ش اليوم. 
أم��ا االص��ل والغال��ب فه��و أن احل��ل يك��ون يف 
أن يرتف��ع االنس��ان م��ن موقع��ه الضي��ق وم��ن 
ضعف��ه وم��ن تأث��ره بالش��يطان اىل مس��توى 
التفك��ر  مس��توى  واىل  احملب��ة  و  االنس��انية 
املنهج��ي العقالئ��ي احلكي��م الرش��يد، وأنت��م 
إخوت��ي؛ عليك��م ان تكون��وا طالئ��ع ه��ذا احل��ل، 
ألن الع��راق ع��ر التأري��خ واىل الي��وم كان��ت 
والت��زال وحدت��ه يف أمري��ن اساس��ين: الدي��ن 
للدي��ن  ال��يت كان��ت دائم��ًا س��نداً  والعش��ائر 
الصحيح. كما انتماءاتكم وعش��ائركم جند 
فيها هذا اخلليط والنس��يج من س��ي وش��يعي 
يف الش��مال والغ��رب والوس��ط واجلن��وب، ول��ذا 
فالع��راق س��فينة واح��دة لش��عب واح��د جي��ب 
والتع��اون واملص��احل  التآخ��ي  أن تس��وده روح 
نقس��مه  ان  جي��ب  وال  للجمي��ع  املش��رتكة 

ونتعامل معه على اساس ما تسمى باملكونات، 
فه��ذا عرب��ي وذاك ك��ردي وذاك تركمان��ي 
و  مس��يحي  وذاك  س��ي  وذاك  ش��يعي  وه��ذا 
مس��ميات ال تنت��ج س��وى التناح��ر والش��قاق«.

ندع��و  »...فنح��ن  مساحت��ه:  واض��اف 
االدي��ان  مجي��ع  وم��ن  الع��امل  يف  اآلخري��ن 
واملل��ل والنح��ل اىل الع��ودة اىل اهلل وتوحي��ده 
وإىل اح��رتام اإلنس��ان لإلنس��ان وإىل احلري��ة 
والكرام��ة، واىل التع��اون ملواجه��ة التحدي��ات 
فه��ل جي��وز  البش��رية،  تواج��ه  ال��يت  الك��رى 
أن  والرؤي��ة  االف��كار  ه��ذه  حنم��ل  وحن��ن 
نك��ون أم��ة او ش��عبًا ومجاع��ات نض��رب دين��ًا 
املش��اكل  ون��رتك  بطائف��ة  وطائف��ة  بدي��ن، 
والتحدي��ات الك��رى تنهش فين��ا...؟ وملاذا نرى 
أن كالمن��ا ودعوتن��ا اىل الكرام��ة واحلري��ة 
والتع��اون ح��ن نطرحه��ا لآلخري��ن يف الع��امل 
جن��د انه��ا جت��د ص��دى وقب��واًل ل��دى س��ائر 
االدي��ان الس��ماوية وغ��ر الس��ماوية يف الع��امل، 
بينم��ا حن��ن يف الع��راق تران��ا كأنن��ا غرباء عن 
بعضن��ا؟! فمت��ى ميكنن��ا ان نتح��اور ونتش��اور؟ 
أو لي��س قرآنن��ا يق��ول لآلخري��ن م��ن غ��ر دين 
ــا  ــواء بينن ــة س ــوا اىل كلم االس��الم أن }تعال
وبينكــم{؟، فلم��اذا و كي��ف فّرقن��ا الش��يطان 
م��وارد  مت��ى  واىل  ومل��اذا  وكي��ف  واتباع��ه؟ 
وطاقات العراق بشرية ومادية تستنزف بهذا 
االس��لوب؟ ومتى وكيف نبي ما ُهدم وُيهدم 
اىل الي��وم يف بلدن��ا عل��ى ي��د ه��ؤالء االرهابي��ن 

م��ن دواع��ش وامثاهل��م؟

المرجع المدرسي: دعوتنا الى الكرامة والحرية تجد 
صدًى وقبواًل لدى سائر االديان السماوية وغير 
السماوية، وفي العراق ترانا كأننا غرباء عن بعضنا
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بابــا  يلتقــي  التاريــخ  يف  مــرة  ألول   •
الفاتيــكان، بمرجــع ديــن شــيعي، وربــا 
كان آخــر لقــاء مــن هــذا النــوع، يف عهــد 
اإلمــام الرضــا، عليــه الســام، عندمــا التقــى 
ــذه  ــون ه ــف تقيم ــذاك. كي ــان آن ــادة األدي ق

اخلطــوة؟
• هذا املؤمتر مّثل ثالثة إجنازات كبرة: 
احلض��ور  يف  متث��ل  االول:  اإلنجــاز 

الشيعي يف مؤمتر شارك فيه زعماء تسعة اديان 
ومذاه��ب ومل��ل وحن��ل، مع العلم أن الش��يعة قد 
تعرض��وا اىل إقص��اء وتهمي��ش كبري��ن خ��الل 

الف��رتات املاضي��ة. 
م��ن  نوع��ًا  اآلن  ح��د  إىل  قرأن��ا  وق��د 
ال��رتدد ل��دى الفاتي��كان م��ن التق��ارب املس��يحي 
»الكاثوليك��ي« - الش��يعي، لس��ببن؛ األول: يع��ود 
اىل ان الفاتي��كان ال يري��د ان يؤث��ر ه��ذا التق��ارب 

عل��ى عالق��ات الكنيس��ة م��ع الطائف��ة الس��نية، 
فاحلساس��ية هذه انعكس��ت يف تعاطي الفاتيكان 

والكنيس��ة م��ع الطائف��ة الش��يعية. 
والس��بب الثان��ي: أن الش��يعة بصف��ة عام��ة 
كان��وا ُيع��ّدون اىل ف��رتة قريب��ة، طائفة صغرة 
»ال ب��أس بإهماهل��ا وجتاهلها«، بينما يف الس��نوات 
االخرة، السيما منذ سقوط نظام حزب البعث 
بالع��راق، وحس��ب تعب��ر الس��يد الوال��د: »خ��رج 

السيد مهدي الُمدّرسي 
في حوار مع"الهدى":
أكدنا أمام قادة 
األديان محورية 

حرية اإلنسان في 
اإلسالم

*أجرى احلوار: حممد عيل جواد - قاسم مظلوم الكرعاوي

• حجة االسالم والمسلمين سماحة السيد مهدي الُمدرسي، هو اإلبن البكر آلية اهلل السيد هادي الُمدرسي. 
• خطيب حسيني.

• درس العلوم الدينية في حوزة االمام القائم - عجل اهلل فرجه- في سوريا، بإدارة آية اهلل المجاهد الشيخ نمر باقر النمر - فّك 
اهلل أسره- وبإشراف سماحة آية اهلل العظمى المرجع المدرسي - دام ظله-.

ساوث«  »نيو  جامعة  في  الفلسفة  درس  كما  »ماكوايري«،  جامعة  في  الدولية  السياسة  فدرس  األكاديمية،  العلوم  تلقى   •
البريطانية. 

• له مؤلفات عديدة منها: »عن آيات اهلل وعظمته« و«أخالقيات رسول اهلل« و«تأمالت في حديث الثقلين« - مخطوط، تحت 
»مقتل  و   - الطبع  تحت  مخطوط،  اإلنجليزية،  باللغة   - المسيح«  عن  المسيحيون  يعرفه  ال  ما   - المفقود  »العهد  و  الطبع- 

الحسين« - باللغة اإلنجليزية، مخطوط، تحت الطبع -.
• أسهم في تشييد مؤسسات ثقافية عّدة منها: »منتدى الحوار اإلسالمي الحّر« عام 2000، و وكالة كربالء نيوز اإلخبارية عام 

2003، وقناة أهل البيت الفضائية بالعربية - كربالء المقدسة، عام 2006، وبعدها قناة أهل البيت باإلنجليزي - إنجلترا، عام 2009. 
• يعمل حاليًا على إنشاء »متحف الحسين الشهيد« للتراث اإلسالمي في لندن، وايضًا؛ »مسجد وحسينية اإلمام علي، عليه 

السالم« في استراليا.
• علمًا أن سماحته رافق سماحة المرجع المدرسي في رحلته الى الفاتيكان، وكان بين المدعويين في قاعة مؤتمر قمة األديان 

لمكافحة العبودية المعاصرة.
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الغول من القمقمة!«، واصبح للش��يعة والتش��يع 
حض��ور ق��وي يف الس��احة االقليمي��ة السياس��ية، 
والدينية، على أنه كيان مؤثر، لذا بات جتاهل 

الش��يعة ام��راً غ��ر مقبول.
ــاين: احلض��ور الش��يعي عل��ى  ــاز الث اإلنج
مس��توى قم��ة، وعل��ى أعلى املس��تويات، فقد مّثل 
الش��يعة، ش��خصية عمالقة يف الفكر االس��المي 
تأث��ره  ول��ه  ومناه��ض،  ب��ارز  تقلي��د  ومرج��ع 
وج��ذوره ول��ه امتدادات��ه عل��ى مس��توى الع��امل 
اإلس��المي والش��يعي، كما له مؤسس��ات نّقطت 
خارط��ة الك��رة األرضية من اوكلند )نيوزلندا( 
إىل بروكل��ن )نيوي��ورك(، ناهيك عن مؤلفاته 
ال��يت أث��رى به��ا املكتب��ة اإلس��المية مب��ا ال يقب��ل 

الرتدي��د. 
اإلنجــاز الثالــث: متثي��ل الش��يعة لي��س 
مبرجع واحد، إمنا مبرجعيتن دينيتن؛ االوىل 
م��ن كرب��الء املقدس��ة، واالخ��رى م��ن النج��ف 
العظم��ى  اهلل  آي��ة  بس��ماحة  األش��رف، ممثل��ة 
الش��يخ بش��ر النجف��ي، ال��ذي أرس��ل وف��دا ين��وب 

عن��ه كم��ا ألق��ى كلم��ة مت بثه��ا يف املؤمت��ر. 

* مبادرة الكنيسة وحتديات أمام احلرية
الــرق  قضيــة  أن  الواضــح  مــن   •
والعبوديــة مل تعــد مطروقــة كــا كانــت يف 
الســابق، فــا الــذي هيــدف اليــه قــادة األديــان 
مــن توقيــع اتفاقيــة ملناهضتــه اآلن؟ ومــا هــي 
ــا  ــدث عنه ــي حت ــة الت ــة احلديث ــور العبودي ص

ــان؟ ــادة األدي ق
وه��ي  للمؤمت��ر،  الراعي��ة  املنظم��ة   •
يرتأس��ها  وال��يت  العاملي��ة«  احلري��ة  »مؤسس��ة 
بع��ض ق��ادة األدي��ان، منهم باب��ا الفاتيكان رئيس 
رئي��س  إىل  إضاف��ة  الكاثوليكي��ة،  الكنيس��ة 

ارت��أت  »الريطاني��ة«،  اإلجنليكاني��ة  الكنيس��ة 
باملفه��وم  وال��رق  العبودي��ة  مبل��ف  االهتم��ام 
احلدي��ث، عل��ى أن��ه مل��ف خط��ر، وه��و م��ا أش��ار 
املدرس��ي خ��الل  املرج��ع  الس��يد  الي��ه مساح��ة 
إح��دى لقاءات��ه بالفاتيكان، وق��ال: ان الرق كان 
مرض��ًا اجتماعي��ًا تعان��ي من��ه البش��رية لف��رتات 
طويل��ة، ثم ج��اءت ح��ركات تصحيحية؛ وعلى 
رأس��ها االس��الم، س��عت اىل معاجلة هذه املشكلة 
وتوجيهها بش��كل صحيح، حتى يؤول امرها اىل 

ال��زوال، وه��و م��ا حص��ل بالفع��ل. 
فم��ن خ��الل تعالي��م االس��الم وآي��ات الق��رآن 
الكري��م و رواي��ات أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، 
وم��ن خ��الل س��رتهم وأخالقه��م وتعامله��م م��ع 
العبيد واإلماء، مت حّل هذه املشكلة االجتماعية 
والقض��اء عل��ى الرق، لكن ه��ذه الظاهرة، وكما 
ع��ّر عنه��ا مساح��ة الس��يد املرج��ع، بأنه��ا مث��ل 
م��رض الس��رطان ال��ذي جيت��اح جس��م االنس��ان، 
ورمب��ا يتلّق��ى العالج ويتم اس��تئصال الغدة، بيد 
أن احتم��ال ع��ودة امل��رض قائم��ة، لوج��ود خالي��ا 
وج��ذور املرض يف اجلس��م، وهن��ا مكمن اخلطر، 
الي��ه مساحت��ه ح��ن ق��ال: »ان  وه��ذا م��ا أش��ار 
التخ��وف احلقيق��ي ال��ذي يواجهن��ا الي��وم، وعليه 
ينبغ��ي أن ي��ؤرق مضاجع زعم��اء االديان؛ أن هذا 
املرض، هذا الس��رطان، يعود من جديد، وبش��كل 
يف��وق احلال��ة ال��يت كان��ت موج��ودة يف االزمن��ة 

الس��ابقة، وجيت��اح الع��امل كل��ه. 
وثالث��ن  مخس��ة  حوال��ي  يعي��ش  والي��وم 
ملي��ون انس��ان بصف��ة »عبد«، فهم جي��رون على 
ممارس��ة العبودية والدخول يف »الرق«، الس��يما 
إجب��ار  ح��االت  وهنال��ك  واالح��داث،  االطف��ال 
على ممارس��ة الرذيلة، وانتش��ار جتارة »الرقيق 
األبي��ض«، حي��ث يت��م املتاج��رة به��م جنس��يًا، و 

مس��لمة  وبعضه��ا  متع��ددة  دول  اىل  ُيبتعث��ون 
لألس��ف الش��ديد. 

م��ن ه��ذا املنطل��ق، ارت��أت ه��ذه املنظم��ة ان 
تع��اجل املش��كلة، فاختارت أفضل وأق��رب الطرق؛ 
السياس��ية،  االنظم��ة  م��ع  التعام��ل  أن  فبم��ا 
وحماول��ة ح��ل املش��كلة م��ن خ��الل القان��ون ال 
جيت��ث املش��كلة بش��كل كام��ل، ف��ان الطريق��ة 
الن��اس،  أذه��ان  املفاهي��م يف  املثل��ى ه��ي تغي��ر 
مبعن��ى حماول��ة إث��ارة العق��ول واس��تقباح ال��رق 
األدي��ان  اس��تهجان  وبي��ان  الن��اس،  ضمائ��ر  يف 
ورفضه��ا ل��ه، ل��ذا ف��ان احل��ل اجل��ذري يكم��ن 
بتدخ��ل زعماء االدي��ان واملذاهب، وهذا ما حصل 

بالفع��ل باملؤمت��ر.

• ألول مــرة يف التاريــخ جيتمــع قــادة 
األديــان لتوقيــع اتفاقيــة واحــدة، فهــل نحــن 
نشــهد حتــوالً تارخييًا يف تصــدي القــادة لقضايا 
ــن  ــل م ــاء؟ وه ــة مجع ــّص البري ــرى خت أخ
املمكــن أن نشــهد قمــًا أخــرى لتوقيــع هكــذا 

ــرى؟ ــا أخ ــث قضاي ــا بح ــات، ورب اتفاقي
• ب��ال ش��ك، أعتق��د أن ه��ذا املؤمت��ر ميث��ل 
الباكورة لسلسلة لقاءات على أعلى املستويات، 
وم��ن ث��م لق��اءات ب��ن املس��ؤولن يف املؤسس��ة 

الديني��ة، مم��ن يتص��ّدون ملث��ل ه��ذه امللف��ات. 
تعلم��ون ان املؤمت��ر أقي��م ألج��ل مناهض��ة 
ال��رق مبفهومه��ا احلدي��ث الي��وم، لك��ن اعتق��د 
ان القائم��ن عل��ى املؤمت��ر، وفق��وا إلجن��از م��ا ه��و 
أعظ��م و اك��ر م��ن جم��رد معاجل��ة مل��ف ال��رق 
والعبودي��ة، وه��و مج��ع زعم��اء االدي��ان يف الع��امل 
يف م��كان واح��د، وه��و م��ا مل يس��بق ل��ه مثيل«على 
االق��ل يف تأرخين��ا املعاص��ر« ف��إىل جان��ب باب��ا 
الفاتي��كان، ال��ذي ميث��ل حوال��ي ملي��اري انس��ان 

  ال ينتظر االنسان، 
االنظمة السياسية، 

وال زعماء األديان، 
أن يأتوا لينقذوه من 

العبودية، إمنا عليه أن 
يأخذ املبادرة ويقوم 

وينهض ويطالب 
بحريته  

ممثل المرجع الشيخ بشير النجفي يوقع على وثيقة المؤتمر



يتخذون��ه زعيم��ا ومرش��دا ديني��ا، فق��د حض��ر 
ممث��ل ع��ن الس��ّنة وع��ن الديان��ة البوذي��ة، وايض��ًا 
ع��ن اهلن��دوس، والكنيس��ة االرثوذكس��ية، وعن 

الكنيس��ة اإلجنيلكاني��ة إضاف��ة إىل اليه��ود. 
و بع��د »كس��ر اجللي��د« ب��ن ق��ادة األدي��ان 
واملذاهب، نتطلع - ان شاء اهلل- للمزيد من هذه 
اللق��اءات ملعاجل��ة قضاي��ا ته��ّم البش��رية بش��كل 
عام، وهو ما أش��ار اليه مساحة املرجع املدرس��ي، 
بتطرق��ه اىل موض��وع البيئ��ة و اس��لحة الدم��ار 
الش��امل، وملف��ات ع��ّدة ته��ّم البش��رية هي أوس��ع 

م��ن جم��رد املس��لمن او الش��يعة او الس��نة. 

• مــن املعــروف يف الوقــت احلــارض، 
ــع  ــامل م ــات يف الع ــا واألزم ــل القضاي تداخ
ــع  ــرق املقن ــة وال ــرة العبودي ــا، وظاه بعضه
بمصالــح  ترتبــط  التعبــر-  صــّح  إن   -
ــدان،  ــض البل ــية لبع ــى سياس ــة وحت اقتصادي
ــة  ــرى امكاني ــف ت ــامية، كي ــدان اس ــا بل منه
نجــاح مــروع مكافحــة العبوديــة احلديثــة يف 

الظــروف الراهنــة؟
• نع��م؛ انه��ا مش��كلة حقيقي��ة ومتج��ذرة 
س��رطاني  بش��كل  ومتت��د  الش��عوب  بع��ض  يف 
عل��ى مس��احات واس��عة يف الع��امل، مب��ا يف ذل��ك 
الوالي��ات املتح��دة، وبلدان غربية تعد من الدول 
املتحض��رة مث��ل الس��ويد، وبع��ض البل��دان ال��يت 
تعد نفسها »أرقى دول العامل« و »قمة احلضارة 
البش��رية« وهل��ا تراثه��ا العري��ق يف أورب��ا، فانه��ا 
تش��هد ظاه��رة العبي��د وال��رق، وق��د بل��غ ع��دد 

العبي��د يف ام��ركا 60 أل��ف انس��ان. 
الع��امل،  يف  للعبي��د  اإلمجال��ي  الرق��م  أم��ا 
فق��د بل��غ )35( ملي��ون انس��انًا، اغلبه��م يف اهلن��د 

اخللي��ج.  دول  وبع��ض  وباكس��تان 
وه��ذا دلي��ل عل��ى أن جم��رد س��ّن القوان��ن 
واخت��اذ اج��راءات رادع��ة، ال يكف��ي ملكافح��ة ه��ذه 
الظاهرة، بيد أن املبادرة جاءت هذه املرة، دينية، 
وليس��ت سياس��ية، يقوده��ا زعم��اء االدي��ان، وق��د 
مّث��ل زعم��اء االدي��ان الذي��ن حض��روا املؤمت��ر، 
اكث��ر م��ن مخس��ة ملي��ارات م��ن البش��ر، وه��ذا 
م��ا يدع��و للتف��اؤل، ويدع��و اىل ان نتطل��ع اىل 
مكافحة و دحر هذه الظاهرة بالقريب العاجل. 
فق��د ح��ددت الوثيق��ة املوق��ع عليه��ا س��قفا زمني��ا 
إلنه��اء العبودي��ة م��ع حل��ول الع��ام 2020 وحتقي��ق 

ه��ذا الطم��وح يأت��ي م��ن خ��الل تضاف��ر اجله��ود 
وانفتاح املرجعيات الدينية على األديان املتعددة 
وم��ن ث��م املش��اركة الفاعل��ة لتحقي��ق املبتغ��ى. 

ــي  ــا ه ــر؟ وم ــة املؤمت ــي حصيل ــا ه • م
تأثراهتــا عــى البــاد االســامية؟

• أه��م اجن��از باملؤمت��ر - كم��ا اس��لفنا- ه��و 
حض��ور املرجعي��ة الش��يعية واملرجعي��ة الس��نية 
املؤمت��ر،  ه��ذا  يف  الش��ريف«  باألزه��ر  ثل��ة  »مُمَ
واعتق��د أن جل��وس املرجعي��ة الديني��ة الش��يعية 
عل��ى طاول��ًة واح��دة م��ع ش��يخ األزه��ر ل��ه وق��ع 
كب��ر اذا م��ا مَت اس��تثماره واذا م��ا مَت تس��ليط 
احل��رب  أج��واء  يف  وخصوص��ًا  علي��ه،  األض��واء 
الطائفية اليت حتيط بنا على املستويات كافة. 
ل��ذا حن��ن يف ه��ذه الظ��روف بأم��ّس احلاجة 
اىل حماول��ة تقري��ب وجه��ات النظ��ر، و حماولة 
التواص��ل والرتاب��ط ب��ن الطوائ��ف االس��المية، 
فه��ذا املل��ف املبح��وث حالي��ًا، خنت��اره خلطورت��ه، 
وألن��ه يعنين��ا حن��ن املس��لمن، نعي��ش يف ه��ذه 
املنطقة، اليت يسودها جوٌّ خمتنٌق بسبب احلرب 

الطائفي��ة. 
و  احل��دث،  ه��ذا  اس��تثمار  مت  اذا  واعتق��د 
متابع��ة اللق��اءات بلق��اءات اخ��رى عل��ى مس��توى 
للمرجعي��ات  املستش��ارين  او  مث��اًل-  ال��وكالء 
الديني��ة، سُيس��هم بش��كل كب��ر ج��داً يف التقليل 
من االحتقان والتخندق الطائفي املوجود اليوم.

* كلمة التشيع، كلمة اإلسالم
زيــارة  انعكســت  برأيكــم  كيــف   •
داخــل  الفاتيــكان،  اىل  الدينيــة  املرجعيــة 
العــامل  يف  وحتديــدًا  وخارجــه،  الفاتيــكان 

الغــريب؟
• م��ن الناحي��ة السياس��ية، ُتعد ه��ذه املبادرة 
- كم��ا قلن��ا- االوىل م��ن نوعه��ا، وال مثي��ل هل��ا، 
وبطبيع��ة احل��ال حينم��ا يت��م »كس��ر اجللي��د«، 

تك��ون هن��اك لق��اءات اخ��رى. 
أم��ا االع��الم الغرب��ي م��ن جانب��ه، تعاط��ى 
م��ع املؤمتر بش��كل اجيابي ج��داً، وهذا امر غريب 
حبد ذاته، فهو يتغاضى عن الكثر من االحداث 
االجيابي��ة ال��يت حت��دث يف منطقتن��ا او يف الع��امل 
االس��المي، مث��ل زيارة االربع��ن يف العراق، وهو 
مث��ال ب��ارز، حي��ث يتواف��د املالي��ن عل��ى مدين��ة 

االمني��ة، وه��و  األح��وال  صغ��رة، ورغ��م س��وء 
احل��دث ال��ذي يأت��ي أثن��اء هري��ر ح��رب طائفي��ة 
قائم��ة ض��د الش��يعة م��ع ذل��ك نالح��ظ جتاه��ل 
االعالم الغربي، حتى مبقدار تقرير يف القنوات 
االخباري��ة، لك��ن م��ا يتعل��ق به��ذا املؤمت��ر كان 
أمراً آخر، ولعل السبب؛ أن الفاتيكان هو الراعي 
الرمس��ي للمؤمت��ر، وكان هنال��ك اهتم��ام بال��غ 
بكلم��ة مساح��ة الس��يد املرج��ع، وكذل��ك بكلمة 
املرج��ع الش��يخ بش��ر النجف��ي، وكمث��ال عل��ى 
املرج��ع  الس��يد  كلم��ة  م��ع  الش��ديد  التفاع��ل 
أن��ه حينم��ا أمّت إلق��اء كلمت��ه، ق��ام مجه��ور م��ن 
احلاضري��ن وه��م يصفق��ون حب��رارة، وه��و ما مل 

حيص��ل حت��ى للباب��ا نفس��ه.

ــف  ــم مواق ــيعة هل ــوم أن الش ــن املعل • م
ــة مرفــة قبــل غرهــم بالدفــاع عــن  حضاري
الطوائــف الدينيــة االخــرى يف كل مــن ســوريا 
والعــراق يف مقابــل »املــّد الداعــي«، فكيــف 
ــذا  ــاه ه ــان جت ــادة االدي ــال ق ــت ردود افع كان

االمــر؟
• اعتق��د ان إص��رار الط��رف الراع��ي عل��ى 
حلض��ور  الش��يعية  الديني��ة  املرجعي��ة  دع��وة 
موق��ف  اىل  االوىل  بالدرج��ة  يع��ود  املؤمت��ر، 
املرجعية الدينية واحلوزة العلمية يف التصدي 
املس��يحين  حي��اة  ع��ن  والدف��اع  لإلره��اب، 
فالكنيس��ة  ش��ك،  وب��ال  س��وريا،  و  الع��راق  يف 
الكاثوليكي��ة اضاف��ة اىل كونها مؤسس��ة دينية، 
فان رئيسها »البابا«، يقود دولة، ويتسّنم منصب 
مل��ك الب��الد، اضاف��ة اىل زعام��ة الديانة، لذا فان 
هلذه الكنيس��ة مراكز دراس��ات تبحث يف الشأن 
املس��يحي يف كل م��كان بالع��امل، فحينما وجدوا 
ممث��اًل  الش��يعية،  الديني��ة  للمرجعي��ة  موقف��ًا 
بالس��يد املرج��ع املدرس��ي يف بيان��ه ال��ذي أص��دره 
يف الدع��وة اىل اجله��اد ض��د »داع��ش« يف الع��راق، 
وضمن��ه محاي��ة االماك��ن الديني��ة ومراك��ز 
العب��ادة، لي��س فق��ط للمس��لمن وحس��ب، وامن��ا 
حت��ى للمس��يحين، ث��م تلته��ا املرجعي��ة الديني��ة 
موق��ف  عل��ى  باإلص��رار  االش��رف  النج��ف  يف 
الش��يعة املثال��ي والقائ��م بالع��دل جت��اه اجلمي��ع 

دون متيي��ز. 
ل��ذا م��ن الواض��ح أن هن��اك ترابطًا بن دعوة 
املرجعي��ة اىل املؤمت��ر، وب��ن املوق��ف ال��ذي صدر، 

حوار

  ما يدعو لالستبشار والتفاؤل أن املبادرة جاءت هذه املرة، دينية، وليست 
سياسية، يقودها زعماء االديان، وقد مّثل زعماء االديان الذين حضروا املؤمتر، 

اكرث من خمسة مليارات من البشر، وهذا ما يدعو لالستبشار والتفاؤل  



حوار

فامل��ودة واأللف��ة ال��يت ملس��ناهما بش��كل واض��ح 
وجلي يف الفاتيكان، وخالل اللقاءات اليت جرت 
عل��ى هام��ش املؤمت��ر واضح��ة ال��دالالت، وق��د 
ج��رى احلدي��ث هن��اك ع��ن موض��وع املس��يحين 
يف الع��راق، و م��ا يقدم��ه الش��يعة وعلماؤه��م م��ن 
مساعدات ومحاية هلم يف البصرة ويف كربالء 
والنج��ف، و كي��ف أن املراك��ز الديني��ة، م��ن 
حس��ينيات وغره��ا أصبح��ت م��أوى لاّلجئ��ن 
املس��يحين يف الع��راق ب��ل وحت��ى اإليزيدي��ن 

ايضًا.

ــذا  ــة يف ه ــبقية الفكري ــلمنا باألس • اذا س
ــب  ــائر املذاه ــى س ــيع ع ــدى التش ــب ل اجلان
واالديــان يف مكافحــة العبوديــة، مــا هــي 
مفهــوم  لتقديــم  واآلليــة  االوىل،  اخلطــوة 
ــان يف  ــائر االدي ــل لس ــكل متكام ــة بش احلري

ــامل؟ الع
الس��يد  مساح��ة  كلم��ة  أن  اعتق��د   •
املرج��ع يف املؤمت��ر، فيها اش��ارات كث��رة وبليغة 
االس��الم،  يف  لإلنس��ان  احلري��ة  حموري��ة  يف 
وحتدي��داً يف مذه��ب أه��ل البيت، عليهم الس��الم، 
فق��د تط��رق مساحت��ه اىل نق��اط كث��رة، وان��ا 
ادع��و الق��ارئ الكري��م اىل مراجع��ة الكلم��ة، و 
ارجو ان تنشر يف هذا العدد من جملتكم املوقرة 
ب��ل وأن تت��م مدارس��ة ه��ذه الكلم��ة كوثيق��ة 
مهم��ة سيش��هد التاري��خ عل��ى أهميته��ا يف ه��ذه 
املرحلة من الزمن. فقد َحظيت الكلمة باهتمام 
واس��ع م��ن قب��ل االعالم الغرب��ي ومن قبل زعماء 
االدي��ان، فنح��ن أوىل باالهتم��ام مل��ا ج��اء فيها من 
مضامن سامية مستوحاة من الوحي وكلمات 
أه��ل البي��ت. وم��ن النق��اط املهم��ة ال��يت أضاءه��ا 
مساح��ة الس��يد املرج��ع، وال��يت ال ب��أس باإلش��ارة 
اليها يف سياق اإلجابة على هذا السؤال، إشارته، 
خ��الل جلس��ة مع بعض املنظم��ن للمؤمتر، اىل 

حدي��ث ألم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، حي��ث 
يقول: »ال تكن عبداً لغرك وقد خلقك اهلل ُحرا«، 
فس��ماحته أش��ار اىل نقطة مهمة جداً وقال: »ان 
االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم، حي��اول اس��تنهاض 
العبي��د، ويدع��و العب��د و األم��ة، والذي��ن تعرض��وا 
هل��ذا الظلم مبفهومه املعاصر، يدعوهم لتحمل 
ويق��ول:  باحلري��ة،  املطالب��ة  يف  مس��ؤوليتهم 
انن��ا نتح��دث - مث��اًل- ع��ن االنظم��ة السياس��ية 
ومس��ؤوليتها جت��اه ه��ذه الطبق��ة املظلوم��ة، ث��م 
نتح��دث ع��ن زعم��اء االدي��ان، ونق��ول ان هل��م 
ال��دور االك��ر يف تغي��ر القي��م واملفاهي��م ال��يت 
تع��د أرضي��ًة لس��لوك االنس��ان، لك��ن االم��ام علّي��ًا 
عليه السالم يعاجل املشكلة من اجلذور، ويقول: 
ال تنتظ��ر، ال االنظم��ة السياس��ية، وال زعم��اء 
األدي��ان، أن يهّب��وا إلنق��اذك م��ن العبودي��ة، إمن��ا 
علي��ك أن��ت ان تأخ��ذ املب��ادرة بي��دك وان تق��وم 

وتنه��ض وتطال��ب حبريت��ك.
يف  األس��بقية  ل��ه  احلني��ف،  دينن��ا  طبع��ًا؛ 
مكافح��ة العبودي��ة وإلغائه��ا، وق��د أش��ار مساحة 
الس��يد املرج��ع يف كلمت��ه اىل تعامل اهل البيت، 
ه��ذه  م��ع  االطه��ار،  واألئم��ة  الس��الم،  عليه��م 
الظاه��رة، وكي��ف أن االم��ام احلس��ن، علي��ه 
السالم، ساوى بن »سامل«، ذلك العبد الرتكي، 
ال��ذي حض��ر واقع��ة الط��ف، وب��ن أع��ز اخلل��ق 
إلي��ه وه��و إبن��ه عل��ي االك��ر، س��الم اهلل علي��ه، 
ب��أن وض��ع خ��ده م��رًة على خّد س��امل، ومرة على 
خ��د ول��ده األكر، واإلمام احلس��ن ما فعل هذا 
م��ع أح��د، س��وى م��ع س��امل، العب��د الرتك��ي، ومع 
عل��ي االك��ر س��الم اهلل علي��ه، وه��ذا ميث��ل أروع 
وأجلى وأمسى صورة يقدمها لنا أئمتنا، عليهم 

الس��الم، يف التعام��ل م��ع العبي��د. 

• اذا انطلقــت هــذه املبــادرة االنســانية 
يف  تــرون  هــل  اســرتايل،  مليارديــر  مــن 

ــا  ــادرة اخــرى لبحــث قضاي املســتقبل مــن مب
انســانية عامــة يف العــامل مــن قبــل علــاء الديــن 

ــة؟ ــوزة العلمي ــيعة او احل الش
• أواًل؛ مالحظ��ة أس��جلها يف ه��ذا االط��ار؛ 
صحي��ح أن املؤمت��ر مت��ت رعايت��ه ودعم��ه مالي��ًا 
م��ن قب��ل امللياردي��ر االس��رتالي »اندرو فورس��ت”، 
ويف الواق��ع حينم��ا التقي��ت به��ذا الرج��ل، وج��دت 
فيه فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها، اليت أودع 
فيه��ا املي��ل اىل اخل��ر واىل احملّب��ة واىل مس��اعدة 
االنس��ان املظل��وم واملضطه��د. واملالحظ��ة ال��يت 
اريد ان اسجلها هنا؛ أن هذا الرجل ليس مسلمًا 
بل هو مس��يحي ملتزم، مع ذلك حينما ش��ّخص 
معاجلت��ه  اىل  ب��ادر  امل��رض،  وج��د  و  املش��كلة 
مباش��رة م��ن خ��الل امكانات��ه الش��خصية، فه��و 
وه��ي  ح��رًا«،  »انطل��ق  بإس��م،  مؤسس��ة  يدي��ر 
م��ن املنظم��ات القليل��ة يف الع��امل ُتعن��ى بأم��ور 
كه��ذه، ولعله��ا تك��ون الوحي��دة، ال��يت ال تطل��ب 
املس��اعدات م��ن أح��د، ب��ل تق��وم على الدع��م املالي 
م��ن ه��ذا الرج��ل، فق��د ك��ّرس ج��ّل وقت��ه اآلن، 
ب��ل ونص��ف ثروت��ِه، وه��ي حوالي اربع��ة مليارات 
دوالر، ملكافح��ة ال��رق والعبودي��ة. مبعن��ى أن��ه 
ق��رر أن يناص��ف ثروت��ه ومال��ه من اج��ل حتقيق 
ه��دف نبي��ل، وحن��ن نتح��دث ع��ن أئمتن��ا، عليهم 
وق��د  أح��ٌد،  حمم��د  ب��آل  يق��اس  وال  الس��الم، 
ذك��ر يف أح��وال االم��ام احلس��ن اجملتب��ى، علي��ه 
الس��الم، أن��ه ناص��ف اهلل ث��الث م��رات وخ��رج من 
مال��ه مرت��ن، أي اعط��ى كل مال��ه وخ��رج م��ن 
ممتلكات��ه كله��ا ث��الث م��رات يف حيات��ه، كي��ف 

ال وه��و كري��م اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم.
م��ن هن��ا نق��ول: عل��ى االثري��اء م��ن الش��يعة، 
قب��ل  يب��ادروا،  أن  االم��وال،  رؤوس  وأصح��اب 
اآلخري��ن م��ن أتب��اع الديان��ات اآلخ��رى اىل هك��ذا 
مش��اريع انس��انية عظيم��ة، فنح��ن لن��ا من��اذج 
مضيئ��ة م��ن أه��ل البي��ت، عليهم الس��الم، فيجب 
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ان ال ننتظ��ر م��ن يأت��ي م��ن وراء البح��ار ويب��ادر 
ويناص��ف اهلل أموال��ه وثروت��ه، وحن��ن عندنا من 
اصحاب رؤوس االموال، ما ش��اء اهلل، وبارك اهلل 
فيه��م مجيع��ًا اذا كان��وا يف الواق��ع يس��تخدمون 

ثرواته��م يف س��بيل اخل��ر.
كم��ا   - املؤمت��ر  كان  االح��وال،  كل  يف 
اس��لفنا- كس��راً للجلي��د، وق��د طل��ب ه��و نفس��ه 
م��ن مساح��ة الس��يد املرجع م��ا اذا كان مساحته 
مس��تعداً للتع��اون مع��ه يف ملفات اخ��رى، فأجابه 
اعجاب��ًا ش��ديداً  اب��دى  وق��د  باالجي��اب،  الس��يد 
بشخصية السيد املرجع، ويف استقبال مساحته 
يف روم��ا عندم��ا كّن��ا متوجه��ن حن��و الفن��دق، 
وكان اجل��و ماط��راً، فخ��رج وه��و حيم��ل مظّل��ة 
بي��ده أضل��ّل به��ا مساحت��ه ومش��ى مع��ه اىل داخل 
الفن��دق، ويف الي��وم التال��ي، وقب��ل أن يس��افر جاء 
بنفس��ه اىل زي��ارة مساح��ة الس��يد وجل��س مع��ه 
وحت��دث الي��ه ث��م قّبل يده... فهذا رجل مس��يحي 
لك��ن في��ه ط��راوة لعله��ا أق��رب اىل االس��الم م��ن 

كث��ر م��ن املس��لمن.

* مسؤولية نرش رسالة االسالم
• مــن املاحــظ عــدم دعــوة أي مــن 
املؤسســات الدينيــة الســعودية، فــا داللــة 

ذلــك؟
• ب��ال ش��ك... القائم��ون عل��ى املؤمت��ر ق��رروا 
املؤسس��ة  اىل  دع��وة  تق��دم  ال  أن  البداي��ة  من��ُذ 
الديني��ة الس��لفية، والس��بب ه��و انه��م ي��رون ب��أن 
الس��عودية واملؤسس��ة الديني��ة الوهابي��ة املمول��ة 
ج��زءاً  ميثل��ون  الس��عودي،  النظ��ام  قب��ل  م��ن 
كب��راً م��ن املش��كلة، ولي��س م��ن احل��ل، والنظام 
الس��عودي الي��وم والفك��ر الوهاب��ي املم��ول م��ن 

النظ��ام الس��عودي، ه��و ال��ذي أوج��د داع��ش، وه��و 
ال��ذي خل��ق ه��ذه التوت��رات يف املنطق��ة كله��ا، 
ل��ذا مث��ل ه��ذا النظ��ام ال ميكن التفاه��م معه، وال 
ميك��ن التعوي��ل علي��ه، وال ميك��ن ان تصافح��ُه 
ويصافح��ك، وان توق��ع عل��ى وثيق��ة مش��رتكة 
حملارب��ة ظاه��رة ال��رق والعبودي��ة، وه��و يش��عل 
ن��ران احل��رب يف املنطق��ة كله��ا، ل��ذا أحس��ن 
املنظم��ون التش��خيص، وحن��ن مثّن��ا ه��ذا املوق��ف 
وش��كرناهم عليه وكنا مس��همن يف هذا القرار 
الصائ��ب، فق��د كان م��ن ش��روطنا، أن حنض��ر 
بشرط ان ال يكون هناك من ُيذكي نار الفتنة 

والش��رق. الغ��رب  يف 

اخلطــوات  هــي  مــا  باعتقادكــم؛   •
ــات  ــة واملؤسس ــوزة العلمي ــن احل ــة م املطلوب
والكرامــة  احلريــة  ثقافــة  لنــر  الثقافيــة 
ــام؟ ــكل ع ــامل بش ــرب والع ــانية يف الغ االنس
• حن��ُن اتب��اع رس��ول اهلل، وحن��ُن اتب��اع عل��ي 
ام��ر املؤمن��ن، وحن��ُن اتب��اع فاطم��ة الزه��راء، 
واحلس��ن الزك��ي واحلس��ن الش��هيد، عليه��م 
صل��وات اهلل امجع��ن، ولذلك نتحمل مس��ؤولية 
يف ايص��ال رس��الة االس��الم األصي��ل اىل الع��امل 
احل��وزات  يف  انفس��نا  حن��دد  ال  وأن  أمج��ع، 
والدراس��ات  البح��وث  مراك��ز  ويف  العلمي��ة 
احل��وزات  ادع��و  فإن��ي  احل��وزات،  يف  املوج��ودة 
العلمي��ة، أواًل بصف��يت تلمي��ذاً صغ��راً هل��ؤالء 
الفطاح��ل والفقه��اء ب��ارك اهلل فيه��م مجيع��ًا، و 
أط��ال اهلل يف اعماره��م ووفقه��م ل��كل خر وثانيًا 
ه��ذا العب��د الفق��ر إىل رمح��ة رب��ه ق��د عايش��ت 
واق��ول:  طويل��ة،  لس��نن  الغربي��ة  اجملتمع��ات 
انن��ا الي��وم جن��د الع��امل الغرب��ي يعان��ي م��ن ع��دة 

حتدي��ات بات��ت تفص��ل ب��ن طبق��ات اجملتم��ع 
الواح��د، وبات��ت حت��دث خرق��ًا كب��راً، مث��اًل اآلن 
يف الع��امل الغرب��ي، مث��ة حدي��ث واس��ع ج��داً عل��ى 
الكت��ب  املس��تويات، م��ن اجلامع��ات اىل  كاف��ة 
واالعالم املقروء واملس��موع، حول البون الشاس��ع 
ب��ن الطبق��ة العلي��ا يف اجملتم��ع، وه��ي الطبق��ة 
الثري��ة، والطبق��ة الفق��رة، فالطبق��ة املتوس��طة 
اصبح��ت الي��وم تتقل��ص وحتش��ر م��ع الطبق��ة 
الفق��رة واحملروم��ة، أم��ا حن��ن فلدين��ا كلمتن��ا 
و رس��التنا، و عندن��ا تعالي��م اه��ل البي��ت، عليه��م 
السالم، وينبغي لنا اليوم ان نرفع هذه التعاليم 
ش��عاراً، وان نط��وف به��ا ح��ول الك��رة االرضي��ة، 
ل��ذا أدع��و زمالئ��ي رج��ال الدي��ن، وخطب��اء املن��ر، 
كم��ا ادع��و أيض��ًا اس��اتذة احل��وزة العلمي��ة، و 
س��اداتنا ومش��اخينا، املراج��ع الك��رام - حفظه��م 
اهلل- ان يهتم��وا به��ذه املس��ألة بش��كل اكث��ر، وان 
حياول��وا ان يبل��وروا رس��الًة ميكنن��ا ان ننقلها اىل 
الغرب، فاملشكلة باعتقادي؛ ليست يف إرادة نقل 
الرسالة اىل العامل الغربي، إمنا يف بلورة رسالة 
واضح��ًة، حت��دث العقلي��ة الغربي��ة وعل��ى ق��در 
عقله��ا، وان توص��ل الرس��الة هل��م بش��كل ميك��ن 
ان يهضموه��ا وميك��ن هل��م ان يفهموه��ا وذل��ك 
بالدخ��ول يف ملف��ات تع��اجل املش��اكل الك��رى 
البيئ��ة  اإلره��اب،  املي��اه،  ش��ح  مث��ل  للبش��رية 
واالحتب��اس احل��راري، ال��ّرق، الفق��ر واجملاع��ة، 
احل��روب،  وآث��ار  اليت��م  احملروم��ة،  الطفول��ة 
اخل. حت��ى نس��هم يف إجي��اد احلل��ول، وم��ن أج��در 
بذل��ك بأولئ��ك الذي��ن أنع��م اهلل عليه��م ب��كالم 
املعصوم��ن م��ن آل حمم��د صل��وات اهلل عليه��م 

أمجيع��ن؟
 ومن اهلل التوفيق للجميع.

حوار

  االعالم الغربي 
من جانبه، تعاطى مع 
املؤمتر بشكل ايجابي 

جدًا، وهذا امر غريب 
بحد ذاته، فهو يتغاضى 

عن الكثري من االحداث 
االيجابية التي حتدث يف 

منطقتنا او يف العامل 
االسالمي  



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

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

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

املتنقيم
ىل األفــكارك لقة أكثــر مؤثر 

الرق اخلطوط واءا مجيم
لق احلد املتنــان إطبع وجتارب 

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

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

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

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

عى  مــع. إعالعدة فيف 
رص  لعنــا

جية مثل  نتا بإ
ة  لعــد

يــم يف 

جدامج 
فــة  ا للطبعــض و

يف حتســني 
ء  نشا تصمــم إ

يب  و د أو أ يمكنــك 
ر تصمــم  لنصــو ا

يف األفكارب  بســببعض 
النصوصا يمكنــك  يــد 

ة  د مللفعــا فيف ا بإنديزاين 
مثــل  الــة. عــى  العنــارص 

الوثيقــة  موالتصمم إضافة ىل 
العدة يف لتشفات خاإلعمل  أكر 
ال الرنــارص مثــل التصمم مجيم 
كن ثــم والوثائف علقــة لتحكم 

أكثراجع قويات.
لقــة أوســط وم أدوات تعى 
الرق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارسوم أرسع اخلطوط برسع 

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

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

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

بشكل الوثائف علق

ملزيــد مــن توثيــق مــا حــدث يف »دولــة  الفاتيــكان« يف الثــاين 
مــن شــهر كانــون االول 2014، املوافــق للعــارش مــن شــهر صفــر 
ــة  ــة التارخيي ــن الكلم ــات م ــر مقتطف ــدى« ن ــأت »اهل ــر، ارت اخل
التــي ألقاهــا ســاحة املرجــع املــدريس يف مؤمتــر قــادة األديــان التــي 
حرهــا ممثلــون عــن قــادة األديــان واملذاهــب املختلفــة يف العــامل، 

لبحــث »مكافحــة العبوديــة املعــارصة«.
ــم،  ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــة: بس ــة الكريم ــاحته باآلي ــدأ س ابت
ــْم  ــى  َو َجَعْلناُك ــٍر َو ُأْنث ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخَلْقناُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ ــا َأهيُّ }ي
ُشــُعوبًا َو َقباِئــَل لَِتعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنـْـَد اهللَِّ َأْتقاُكــْم إِنَّ اهللََّ َعليــٌم 
ــى  ــام ع ــوح، الس ــى آدم و ن ــام ع ــه بـــ »الس ــم توج ــر{. ث َخب
ــام  ــوب، الس ــحاق ويعق ــى إس ــام ع ــاعيل، الس ــم و إس ابراهي
عــى موســى وعيســى، الســام عــى رســول اهلل حممــد وعــى أهــل 

ــني.   ــاده الصاحل ــاء اهلل وعب ــى أنبي ــام ع ــن، الس ــه الطاهري بيت
ــة  ــم بتحي ــب: أحييك ــان واملذاه ــاء االدي ــادة، زع ــا الس أهي

اإلســام؛ الســام«.
وأردف ســاحته بالقــول: »لقــد خلــق اهلل تعــاىل اخللــق و 

ــه أســاءه  ــع في أودع يف ضمــر كل واحــد منهــم عقــًا طب
ــه املبــاركات، لرســم لــه خارطــة طريــق  احلســنى وكلات
ــم، ويف  ــن الرحي ــو الرمح ــاهلل ه ــعادته، ف ــه وس اىل تكامل

ــز  ضمــر كل انســان بواعــث الرمحــة، واهلل هــو العزي
ــّزة  ــع اىل الع ــان التطل ــر كل انس ــم، ويف ضم الكري
والكرامــة، واهلل عظيــم متعــال، وكل انســان يبحــث 
ــا  ــم ربن ــرز نع ــن اب ــل. وم ــايل والتكام ــن التع ع

الكرامــة، وهــو الــذي كــّرم بنــي آدم، ومــن الكرامــة 
ــات  ــث كل صف ــة تنبع ــن احلري ــة، وم ــدر احلري تص

ــر«. اخل
ــه وأســاءه  ــا ســبحانه كلات ــد مّحــل ربن وأضــاف: »وق
عبــادًا صاحلــني مــن البــر، هــم الرســل والربانيــون 
واالخيــار والدعــاة اليــه، لكــي يذكروهــم ابــدًا بتلــك 

رؤســاء  أنتــم  و  ضائرهــم.  يف  انعكســت  التــي  األســاء 
ــم  ــرى ويف أعناقك ــؤولية ك ــون مس ــاء تتحمل ــان والعل األدي

ــم،  ــودة اىل ضائره ــب الع ــر بواج ــاغ الب ــى، إلب ــة عظم أمان
كرامتهــم...«. وحصانــة 

وأكــد ســاحته: أن »ال ينبغــي ألحــد ان يتخــذ مــن اآلخريــن 
عبيــدًا وال ان يتجــاوز عــى حقوقهــم يف كثــر وال قليــل، بــل 
االنســان خلــُق اهلل، وكذلــك كل موجــود حــي، لذلــك فــإن حتــى 
إفســاد البيئــة او أذى األحيــاء يبعــد البــر عــن ربــه كــا يبعــده عــن 

ســعادته«.
واضــاف ســاحته: »ان الفهــم اخلاطــئ للديــن ســببه اجلهالــة، 
فقــد فــّرق النــاس يف الديــن، فخلقــت احلواجــز بــني اهــل الديــن، 
ــا  ــاس، وعلين ــره يف الن ــف تأث ــببًا لضع ــز س ــك احلواج ــت تل وكان

اليــوم ان نبــذل املزيــد مــن اجلهــد الخــرتاق هــذه احلواجــز ومجــع 
األديــان حتــت مظلــة كلمــة ســواء، ثــم العمــل املشــرتك يف ســبيل 
ــانية،  ــل لإلنس ــاة أفض ــر بحي ــاء اهلل يف األرض والتبش ــيخ اس ترس
ــاة التكامــل والتعــاون. فقــد قــال اهلل:  ــة والســام، حي ــاة املحب حي
ــا وبينكــم أن  ــواء بينن ــوا اىل كلمــة س ــاب تعال ــل الكت ــا أه ــل ي }ق

ــد اال اهلل{...«. ال نعب
ثــم ثوجــه ســاحته بالقــول: »أهيــا الســادة املجتمعــون: 
ان علينــا ان نعمــل يــدًا واحــدة خلــاص النــاس مــن الظلــم 
واالســتعباد، ومــن الفقــر واملــرض، ومــن انتشــار اســلحة الدمــار 
الشــامل، ومــن التبايــن الفاحــش بــني طبقــات املجتمــع البــري، 
ــرب  ــاىل وال ــرب تع ــل بال ــن يتص ــة، وألن الدي ــب البيئ ــن ختري وم
هــو املهيمــن عــى العــامل، فــاذا قــام علــاء الديــن و املؤمنــون مــن 
ــوف  ــم، وس ــد اهلل معه ــون ي ــوف تك ــذا فس ــم ه ــم بواجبه ورائه
ــل  ــاة افض ــط حي ــهمون يف بس ــامية، ويس ــم الس ــون اهدافه حيقق
وا اهللََّ  ذيــَن آَمنـُـوا إِْن َتنـْـُرُ َــا الَّ للبريــة، وقــد قــال ربنــا : }يــا َأهيُّ

ــم {. ــْت َأْقداَمُك ــْم َو ُيَثبِّ ُك َينُْرْ
ــة و  ــي الرمح ــا نب ــة نبين ــاحته: إن »ثقاف ــح س وأوض
ــد  ــامية، فق ــاين الس ــذه املع ــد ه ــرام جتس ــه الك ــل بيت أه
ــهيد  ــم ش ــني - أعظ ــام احلس ــده اإلم ــة حفي ــت هنض كان
يف التاريــخ و صاحــب امللحمــة الكــرى املقتــول ظلــا 
ــة  ــن العبودي ــرر م ــل التح ــت ألج ــاء - كان يف كرب
بــكل أصنافهــا و أنواعهــا... و كان أئمــة أهــل 
البيــت يؤكــدون عــى أن الــرب واحــد، و األب 
ــاوق  ــدأ يس ــذا املب ــن ه ــراف ع ــأي انح ــد، ف واح

ــر«. ــانية و للضم ــا لإلنس حرب
ويف ختــام كلمتــه، قــدم ســاحته جمموعــة توصيــات 

اىل احلارضيــن:
1- ادعــو اىل وحــدة ديــن اهلل يف االرض خلــاص 
ــون  ــروب، لتك ــات واحل ــزق والعصبي ــن التم ــانية م االنس

دعوتنــا مجيعــًا اىل الــرب ال اىل أنفســنا.
ــون  ــا اجلاهل ــي صنعه ــز الت ــرتاق احلواج ــو اىل اخ 2- ادع

ــد. ــن اهلل الواح ــاف دي ــني اطي ب
3- ادعــو ال اىل حــوار احلضــارات فحســب، بــل اىل تكامــل 

احلضــارات والشــعوب عــى اســاس املحبــة ونبــذ الكراهيــة. 
ــادرات  ــة بمب ــان االهلي ــاء االدي ــوم رؤس ــو اىل ان يق 4- ادع
شــجاعة خلــاص االنســانية مــن الفقــر واملــرض واحلرمــان 
ومــن ســباق التســلح ومــن إفســاد البيئــة، ومــن االســتعباد بــكل 

ــكاله. اش
ــرار  ــى غ ــًا ع ــا دولي ــرتف هب ــة مع ــة دائم ــكيل هيئ  5- تش
منظمــة الـــ »اليونيســف« الجتثــاث ظاهــرة الــرق ثقافيــًا، ومتابعــة 

ــًا. ــني قضائي ــن واملجرم املتجاوزي

كلمة المرجـع المدرسي في مؤتمر 
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 قضية الشهر 

في مؤتمر الفاتيكان..
قادة األديان واالنتفاضة على 

هيمنة المادية العلمانية

... وب��دأت خي��وط املؤام��رة حُت��اك، عل��ى 
ض��وء الص��راع ال��ذي دار يف الغ��رب ب��ن الدي��ن 
ال��ذي دع��ت الي��ه الكنيس��ة، و أولئ��ك الذي��ن 
تعّش��قوا العل��م وبَهرته��م نتائج��ه فتج��اوزوا 
يف تقديس��ه ح��دوده الواقعي��ة، وصنع��وا من��ه 

مقياس��ًا للمعرف��ة ب��كل جماالته��ا و أنك��روا 
أي دور ألي ش��يء آخ��ر حت��ى ول��و كان ذل��ك 

الش��يء العق��ل! 
ه��ذا الص��راع كان جي��د مررات��ه يف تل��ك 
الس��احة عل��ى ض��وء الظ��روف القائم��ة، حي��ث 
ظلم الكنيس��ة وخترصاتها، ونفس��ية االنسان 
االورب��ي املتعّش��قة- من��ُذ القدم- للم��ادة واليت 
مل تقب��ل حت��ى باملس��يحية، فصبغته��ا بروحه��ا 
اجمل��رد  اإلل��ه  ب��ن  توأم��ًا  وخلق��ت  الوثني��ة 
املطل��ق، واالنس��ان احمل��دود امل��ادي متمث��اًل يف 
»اب��ن اهلل«! املزع��وم، بينم��ا ال توج��د أي مررات 
له يف الساحة االسالمية، اذا ما نظرنا اليه من 
الزاوي��ة الفكري��ة، وجتاهلن��ا قضي��ة التطبي��ق 
املنحرف لإلس��الم، بل وحتى لو الحظنا ذلك 
التطبيق املنحرف فسوف لن جند - اال نادرًا- 

م��ا يدع��و للص��راع ب��ن الدين من جه��ة والعلم 
واحلرية من جهة اخرى، هذا اضافة ملا وفره 
م��ن  خمتلف��ة  ف��رتات  يف  املس��لمون  العلم��اء 
غط��اء فك��ري عمي��ق وتأصي��ل عقائ��دي للعلم 

واملعرف��ة، ول��كل املفاهي��م االنس��انية. 
فكان��ت النتيج��ة؛ م��ا نش��اهده م��ن حلق��ات 
ف��راغ مهول��ة ومفزع��ة، و ام��راض وك��وارث 
اجتماعي��ة ك��رى، ه��ي نتيج��ة طبيعي��ة ج��داً 
ل��رتك الس��بيل القوي��م ال��ذي ج��اء ب��ه الوح��ي 
وامل��ادة  ال��ذات  عب��ادة  يف  والس��ر  وبصائ��ره، 
واهل��وى وم��ن ث��م الظ��الل والس��قوط :}َوَمْن 
ــَاِء  السَّ ِمــْن  َخــرَّ  َفَكَأنَّــَا  بِــاهللَِّ  ْك  ُيــْرِ
يــُح يِف  َفَتْخَطُفــُه الطَّــْرُ َأْو هَتْــِوي بِــِه الرِّ

َمــَكاٍن َســِحيٍق{، )س��ورة احل��ج /31(.
يف  أخط��أت  إنه��ا  ااّل  املؤام��رة،  وجنح��ت 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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عل��ى  اجلاث��م  وجوده��ا  ان  فظن��ت  حس��ابها؛ 
فق��د  سيس��تمر،  املس��تضعفة  الش��عوب  قل��ب 
خلق��ت به��ذا التح��دي موج��ة وع��ي عارم��ة 
ودفع��ت بعلم��اء االم��ة وق��ادة االدي��ان ك��ي 
يقوم��وا بواجبه��م احلض��اري جتاهه��ا؛ متمث��اًل 
باالص��الح وبل��ورة احلقائ��ق وإزال��ة الغم��وض 
االنس��انية،  الذهني��ة  ع��ن  واالس��تفهامات 
ف��كان مؤمت��ر ق��ادة وزعم��اء املذاه��ب واالدي��ان 
يف الفاتي��كان مؤخ��راً، حت��ت ش��عار »مكافح��ة 
تظاه��رة  فكان��ت  املعاص��رة«،  العبودي��ة 
يقوده��ا زعم��اء االدي��ان ل��ردع اهليمن��ة املادي��ة 
أب��رز وأخط��ر معامله��ا،  والعلماني��ة، يف أح��د 
حي��ث ب��دأت تس��وق البش��ر ص��وب العبودي��ة 
املقنعة، متجاوزًة بشكل فاضح شعار احلرية، 

وال��ذي ُيع��د أه��م ركائ��ز الفك��ر الغرب��ي. 

* »املادية« غري املتعارضة مع »املعنوية« 
ولتسليط الضوء على مفهوم املادية اليت 
تقودها العلمانية احلديثة ال بد من القول؛ أن 
لفظ »املادية« هلا استعماالت عديدة، ال ميكن 
ان تك��ون كله��ا موض��وع حبثنا ه��ذا، فمثاًل قد 
تطل��ق املادي��ة و ُي��راد بها مذه��ب »أصالة املادة« 
مبعن��ى االعتق��اد بالواق��ع املوضوعي اخلارجي 
هل��ا، يف قب��ال النظ��ر اليه��ا كأم��ر فرض��ي - 
ذه��ي - عرض��ي م��ن قب��ل »املثالي��ة«، اليت تنكر 
ان يك��ون للم��ادة واق��ع خارج��ي، وتعتره��ا م��ن 
خمرتع��ات الذه��ن. و وف��ق ه��ذا املصطل��ح يع��د 
»اإلهليون«- مسلمون كانوا او غر مسلمن- 
مادي��ن، إذ كله��م يؤمن��ون ب��أن للم��ادة واقع��ًا 
موضوعيًا حمدداً بزمان ومكان، وانها حقيقة 
متط��ورة ومتكامل��ة وحمسوس��ة، عيني��ة غ��ر 
ذهني��ة، وذات آث��ار معين��ة، وك��ون النظ��رة 
مادي��ة به��ذا املعن��ى، فال ين��ايف يف االعتقاد باهلل 
والتوحي��د، ب��ل يك��ون ع��امل الطبيع��ة مب��ا ان��ه 
»وحدة عمل ووحدة منسقة مصنوعة«، افضل 
س��بيل ملعرفت��ه - تع��اىل- اذ تتكش��ف ارادت��ه 
التط��ورات  مالحظ��ة  خ��الل  م��ن  احلكيم��ة 
املادي��ة الدقيق��ة، وه��ذا الق��رآن الكري��م بنفس��ه 
يع��د احل��وادث املادي��ة، مبنزل��ة اآلي��ات الباه��رة 

ال��يت تق��ود للتع��رف عل��ى اهلل تع��اىل.

وق��د ُي��راد به��ذه الكلم��ة »املادي��ة« إن��كار 
الوج��ود الالمادي )املعنوي( وحصر الوجود يف 
الع��امل امل��ادي، والق��ول ب��أن ال وج��ود يف الك��ون 
إال وه��و حمك��وم بقوان��ن املادة، وواقع يف اطار 
الزم��ان وامل��كان واحل��ّس البش��ري، وان م��ا ع��دا 
ذل��ك، وه��ٌم حم��ض، ويف مقالتن��ا ه��ذه نقص��د 

املعن��ى الثاني ملفه��وم »املادية«.
بالق��رون  امل��ادي ال خيت��ص  االجت��اه  ان 
االخ��رة قطع��ًا، ب��ل يع��د م��ن االف��كار القدمي��ة 
ج��داً، اذ نالح��ظ يف حق��ل الفلس��فة، أن الكث��ر 
عص��ر  إب��ان  و  قب��ل  اليون��ان،  فالس��فة  م��ن 
س��قراط، ونهضت��ه الفلس��فية، كان��وا مادي��ن 

و منكري��ن مل��ا وراء امل��ادة. 
اف��راد  م��ن  البع��ض  ان  جن��د  انن��ا  كم��ا 
اجملتم��ع اجلاهل��ي املعاص��ر للبعث��ة النبوي��ة 
الش��ريفة، كان��وا يعتق��دون بذلك ايض��ًا، ولذا 
دخ��ل الق��رآن معه��م يف ص��راع عني��ف، ونس��ف 
تصوراته��م: }َوَقاُلــوا َمــا ِهــَي إاِلَّ َحَياُتنَــا 
ْهــُر  ْنَيــا َنُمــوُت َوَنْحَيــا َوَمــا هُيِْلُكنـَـا إاِلَّ الدَّ الدُّ
َوَمــا هَلُــْم بَِذلِــَك ِمــْن ِعْلــٍم إِْن ُهــْم إاِلَّ 
َيُظنُّــوَن{ )س��ورة االنس��ان/24(، حي��ث تكش��ف 
عباراته��م ع��ن ان��كار اهلل واملع��اد مع��ًا، و ل��ورود 
كلم��ة »الده��ر« يف ه��ذه اآلي��ة الكرمي��ة، فق��د 
أطلق على منكري اهلل تعاىل اسم »الدهرين«.

كما نواجه الكثر من هؤالء االش��خاص 
الذين كانوا دهرين ومادين، خالل التاريخ 
العباس��ي  العص��ر  يف  وخصوص��ًا  االس��المي، 
الفلس��فية  املذاه��ب  وتس��للت  نف��ذت  ال��ذي 
الواف��دة اىل اجملتم��ع االس��المي، وق��د اس��تغل 
الفكري��ة  احلري��ة  اج��واء  ه��ؤالء،  م��ن  ع��دة 
والديني��ة،  والفلس��فة  العلمي��ة  اجمل��االت  يف 
فاعلن��وا ع��ن معتقداته��م وعرف��وا مبس��لكهم 
امل��ادي وب��دأوا جيادلون »اإلهلي��ن« ويتباحثون 
معه��م ويعرض��ون أدلته��م وُيش��ككون بأدل��ة 
املوحدي��ن، فيس��معون وُيس��معون ب��كل حري��ة، 

وه��ذا التاري��خ حاف��ل بأخباره��م.
يعق��دون  ه��ؤالء  بع��ض  كان  وق��د 
جلساتهم يف مسجد النيب، صل اهلل عليه وآله 
وس��لم، وذل��ك يف أي��ام االم��ام الص��ادق، علي��ه 
الس��الم، ويتحدث��ون يف مس��ائلهم، وما كتاب 

»توحيد املفضل بن عمرو« إال نتاجًا للمواجهة 
العقائدي��ة معه��م.

* التحّول اىل مدرسة فكرية 
ان��ه م��ن الواض��ح ان املادي��ة يف القرن��ن 
اىل  حتول��ت  عش��ر  والتاس��ع  عش��ر  الثام��ن 
يس��عى  ان  الطبيع��ي  وم��ن  فكري��ة  مدرس��ة 
املادي��ون ألن يروج��وا للع��امل ب��أن عّل��ة نض��وج 
املادي��ة و انتش��ارها يف القرن��ن املذكوري��ن، 
ه��و ظه��ور النظري��ات العلمي��ة وتوس��ع الفك��ر 
التجرييب، مما جّر البش��رية لإلميان باملادية!
ه��ذا ال��كالم يف الواق��ع أق��رب اىل اهل��زل 
من��ه اىل اجل��د، فالتماي��ل حن��و املادي��ة كان 
الطبق��ات  ب��ن  س��واء  القدمي��ة،  العص��ور  يف 
يف  كذل��ك  واالم��ر  اجلاهل��ة،  او  املثقف��ة 
العص��ر احلاض��ر، فكم��ا جن��د ب��ن خمتل��ف 
الطبق��ات اف��راداً مادي��ن، جن��د ايض��ًا- عل��ى 
طبق��ة  يف  وخصوص��ًا  املس��تويات  خمتل��ف 
العلم��اء- اجتاه��ات معنوي��ة إهلي��ة تؤم��ن مب��ا 

الطبيع��ة.  وراء 
مث��ل  معروف��ن  اف��راداً  فنح��ن نالح��ظ 
»براتران��د راس��ل« ال��ذي َيع��د نفس��ه - اىل ح��د 
ولي��دة  البش��رية  »ان  ويق��ول:  مادي��ًا  بعي��د- 
عوام��ل مل توج��د وف��ق تدب��ر مس��بق او غاي��ة 
مقصودة، فأصل االنس��ان، هو النمو والتطور، 
حت��ى مش��اعره مث��ل؛ األم��ل و اخل��وف واحل��ب 
والعقيدة، فإنها ليس��ت ااّل مظهراً من مظاهر 

التالق��ي العش��وائي لل��ذرات املختلف��ة )1(، 
يف الوق��ت نفس��ه نالح��ظ الع��امل املع��روف 
»انش��تاين«، نابغ��ة العل��م يف الق��رن العش��رين، 
يقف يف الطرف املقابل لنظرة راسل، ويقول: 
»يف ع��امل اجمله��ول توج��د ق��وة عاقل��ة ق��ادرة، و 

يك��ون ه��ذا الع��امل ش��اهداً على وجوده��ا«)2(.
ان »راس��ل« كان  ان يق��ال:  فه��ل ميك��ن 
العلمي��ة يف ح��ن مل  املفاهي��م  مطلع��ًا عل��ى 
يك��ن »انش��تا ي��ن« به��ذا املس��توى؟! او ان نق��ول 
ان الفيلس��وف الفالني يف القرن الثامن عش��ر 
او التاس��ع عش��ر، كان مطلع��ًا عل��ى املفاهي��م 
كان«لوئ��ي  ح��ن  يف  عص��ره،  يف  العلمي��ة 
املوح��د  وه��و  امليك��روب،  مكتش��ف  باس��تور«، 

  شكل مؤمتر الفاتيكان، تظاهرة يقودها زعماء األديان لردع 
الهيمنة املادية والعلمانية، يف أحد أبرز وأخطر معاملها، حيث بدأت 

تسوق البشر صوب العبودية املقّنعة  
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واملتّدي��ن، جاه��اًل به��ا؟!
وه��ل ميك��ن ان يك��ون »ويلي��م جيم��س«، 
الرج��ل املوح��د والع��ارف واملتعبد يف عصره، او 
»بركس��ون« او »الكس��يس كارل« وامثاهل��م، 
مل يكون��وا مطلع��ن عل��ى مفاهي��م عصره��م 
العلمي��ة، ب��ل كان��وا يفك��رون بعقلي��ة م��ا قب��ل 
ال��ف ع��ام، يف ح��ن ان البع��ض ال��ذي مل يك��ن 
ميلك معش��ار ما هلؤالء االفذاذ من معلومات، 
ومل يعتقد باهلل.. نقول عنه؛ انه كان االكثر 

اطالع��ًا عل��ى النظري��ات احلديث��ة؟!
بدق��ة ع��ن  نبح��ث  ان  بن��ا  امن��ا اجلدي��ر 
العام��ل ال��ذي أخ��رج املادي��ة يف أورب��ا، ومّه��د 
ألن تتح��ول اىل مدرس��ة فكري��ة هل��ا اتباع. هذا 
وان كان القرن العش��رين من االلفية االوىل 
وم��ا بعده��ا ق��د ح��ّد كث��راً م��ن تق��دم املادي��ة 

وهيمنته��ا عل��ى الش��عوب.

* الكنيسة ومسؤوليتها التارخيية 
ال نبال��غ اذا قلن��ا؛ ان الكنيس��ة - س��واء م��ن 
ال��يت عرضته��ا يف  زاوي��ة قص��ور مفاهيمه��ا 
االهلي��ات او م��ن زاوية س��لوكها االنس��اني مع 
عام��ة الن��اس وخصوصًا م��ع الطبقة املتحررة 
الرئيس��ية لتماي��ل  العل��ل  تع��د م��ن  فكري��ًا- 
الع��امل املس��يحي بش��كل مباش��ر والع��امل غ��ر 
املسيحي بشكل غر مباشر حنو املادية )3(، مما 
س��اهم ذل��ك يف نش��وء و من��و الفك��ر املاركس��ي 
االحلادي يف العامل، و«استغالل« قوى اهليمنة 
العاملي��ة ذل��ك، حملارب��ة االدي��ان، كونه��ا خ��ر 
موق��ظ للفطرة البش��رية الداعية اىل العدالة 
الظامل��ن  ض��د  والث��ورة  واملس��اواة  واحلري��ة 
ه��ذه  الزال��ت  االس��ف  وم��ع  واملس��تعمرين؛ 
»الطبلة املشروخة« يطبل هلا يف كل القارات 

السبع ُبغية »تنحية« الدين عن مسرح احلياة 
مرحل��ة  وصول��ه  دون  واحل��ؤول  وتهميش��ه، 
اخت��اذ الق��رار إلنق��اذ البش��رية وحتريره��ا من 
عبودي��ة الطاغ��وت واحل��كام الظلم��ة وق��وى 
والفك��ري واالقتص��ادي  الثق��ايف  االس��تغالل 

والسياس��ي. 
معتق��دات  يف  اخلراف��ات  وج��ود  ان 
الكنيس��ة، امث��ال: »ان املس��افة ب��ن ع��ن اهلل 
اليمنى وعينه اليس��رى تعادل 6000فرس��خ«!!، او 
ان »اهلل تص��ارع م��ن الن��يب ل��وط، عليه الس��الم، 
فصرعه اآلخر« ناهيك عن تأس��يس حماكم 
التفتي��ش لعقائ��د الن��اس وقت��ل وح��رق مئ��ات 
وزج  والزندق��ة،  الس��حر  بتهم��ة  اآلالف 
لع��ب  الس��جون،  »غاليل��و« يف  أمث��ال  العلم��اء 
ه��ذه  البع��ض  اس��تغالل«  يف«  كب��راً  دوراً 
اخلراف��ات والتج��اوزات لض��رب ركائز الدين 
والقي��م االهلي��ة الداعي��ة اىل اح��رتام كرام��ة 
االس��تغالل  ق��وى  ان  كإنس��ان.  االنس��ان 
)املادي��ة(، تعم��دت عل��ى مقارع��ة الدي��ن دون 
متيي��ز ب��ن دي��ن وآخر ورس��الة اهلي��ة واخرى، 
وقيادت��ه  املعاص��ر  االنس��ان  »تقيي��د«  به��دف 
وتوجيهه من قبل »لوبيات« وحمافل ماسونية 
وعصاب��ات أش��به باملافي��ا، وم��ا انتش��ار مذاه��ب 
عب��ادة الش��يطان، واملش��جعن عل��ى االنتح��ار،  
ودعاة االستخدام املفرط للجنس واالباحية، 
الع��امل،  يف  اجلن��س  مثلي��ي  اع��داد  ارتف��اع  و 
وحمارب��ة االس��رة و العائل��ة حبج��ة االنفج��ار 
الس��كاني، إال ص��وراً م��ن فع��ل ه��ذه القوى اليت 
قوي��ت ش��وكتها بالعلماني��ة، وه��ي حت��اول 

تهمي��ش الدي��ن ب��كل الوس��ائل والط��رق.
كتابه��م  ب��أن  يفتخ��رون  املس��لمن  ان 
والتعق��ل  والق��راءة  العل��م  كت��اب  الكري��م، 

صع��ود  بارك��وا  علمائه��م  إن  ب��ل  والتفك��ر، 
رائد الفضاء الروسي »غاغارين« ألول مرة يف 
التأري��خ، اىل الفض��اء يف الس��تينات، معتري��ن 
نِّ  ذل��ك مصداق��ًا لقول��ه تع��اىل: }َيا َمْعــَرَ اجْلِ
َواإِلنــِس إِْن اْســَتَطْعُتْم َأْن َتنُفــُذوا ِمــْن َأْقَطاِر 
ــَمَواِت َواألَْرِض َفانُفــُذوا ال َتنُفــُذوَن إاِلَّ  السَّ
بُِسْلَطاٍن{ )س��ورة الرمح��ن /33(، فيم��ا صعق 
العامل يف ب�« ش��جب« الكنيس��ة املسيحية حينها 
هل��ذا الفع��ل الروس��ي معتري��ن ذل��ك جت��اوزاً 

على »ح��دود اهليمنة االهلية«! 
عل��ى  اطالع��ه  رغ��م  امل��ادي،  الغ��رب  ان 
»عاملي��ة« دع��وة االس��الم، إال ان��ه كون��ه م��ادي 
املذهب والنوايا، فقد مشل االسالم واملسيحية 

وجعلهم��ا يف خان��ة واح��دة!
انعق��اد  ومبناس��بة  الق��ول؛  خالص��ة 
الفاتي��كان،  يف  األدي��ان  لق��ادة  املؤمت��ر  ه��ذا 
تش��ذيب  عليه��ا  واملس��يحية،  الكنيس��ة،  ف��ان 
معتقداته��ا وتنفت��ح عل��ى األدي��ان االخ��رى، 
وان »تتكام��ل«)4( م��ع األدي��ان االخ��رى، قدميه��ا 
االدي��ان، ال  م��ع زعم��اء  وتتع��اون  وحديثه��ا، 
س��يما يف الع��امل االس��المي، للمحافظ��ة عل��ى 
قي��م الوح��ي االهل��ي ونص��رة املب��ادئ واالخالق 
ال��يت جيتم��ع عليه��ا كاف��ة األنبي��اء والرس��ل، 

عليه��م الس��الم.
-----------------

1- اهلل يتجــّى يف عــر العلــم - تأليــف؛ 
نخبــة مــن العلــاء األمركيــني - ص99.

2- نفس املصدر - ص76.
الشــهيد  املاديــة-  نحــو  الدوافــع   -3

ص27.  - املطهــري  مرتــى  الشــيخ 
ــع  ــيد املرج ــة الس ــارة اىل كلم 4- يف إش
املــدريس يف مؤمتــر قمــة األديــان يف الفاتيــكان.

  سعى منظروا 
»املادية« ألن يروجوا للعامل 

بأن عّلة نضوج املادية 
و انتشارها، يف القرنني 

الثامن والتاسع عشر، ظهور 
النظريات العلمية وتوسع 

الفكر التجريبي  



جيهــد االنســان نفســه دائــًا لتحقيــق اهدافــه يف احليــاة، والريب 
ــّن  ــاة، ولك ــّن احلي ــه ف ــان وتعّلم ــرة اإلنس ــر بص ــة تن يف أن احلري
هنــاك حقائــق كــرى ينحــرس عــادة عنهــا وعــي النــاس العاديــنّي، 
وإنــا يرتفــع إىل وعيهــا، أولئــك الرجــال الذيــن تســامى علمهــم، 

وتعالــت روحهــم وإراداهتــم.
ــو  ــرى ه ــق الك ــذه احلقائ ــتيعاب ه ــه، أن اس ــك في ــا ال ش ومم
الــذي يمنــح اإلنســان القــدرة عــى التعامــل مــع الطبيعــة تعامــًا 
ــة  ــه ومصلح ــل مصلحت ــن أج ــون م ــا يف الك ــخر م ــليًا، وتس س

ــاء البــر. ســائر أبن
وكثــرًا مــا يســلك اإلنســان طريقــًا خاطئــًا، ولكننــا نــراه دائــًا 
يفتــش عــن أفضــل الســبل لقطــع املســافات، ولكــن مــاذا ينفعــه 
ــدف؟  ــل إىل ه ــه ال يوص ــاد إذا كان طريق ــش واالجته ــذا التفتي ه
ــن  ــق، وم ــد الطري ــن تعبي ــتفادة م ــتطيع االس ــا يس ــان إن فاإلنس
ــق  ــذا الطري ــه إذا كان ه ــر في ــبة للس ــيلة املناس ــن الوس ــث ع البح

ــه. ــًا إىل هدف ــليًا مؤدي س
إن غالبّيــة النــاس، مثلهــم كمثــل اإلنســان الــذي تــراه يفتــش 
عــن أصغــر األمــور، وأدقهــا ليدقــق فيهــا، موظفــًا مــا يتمتــع بــه 
مــن وعــي وعقــل وذكاء، ولكنــه ال يكلــف نفســه عنــاء اكتشــاف 

هــل أن الطريــق الــذي يســر فيــه صحيــح أم ال، أساســًا؟
ــاين  ــي يع ــرى الت ــاكل الك ــدى املش ــل إح ــرة متث ــذه الظاه ه
منهــا اإلنســان؛ فهــو هيتــم باحلقائــق اجلزئيــة الصغــرة دون 

االهتــام باحلقائــق الكــرى.
والقــرآن الكريــم حيدثنــا عــن هــذه احلقائــق الكــرى التــي لــو 
ــق؛ الــراع  ــه، ومــن هــذه احلقائ عرفهــا اإلنســان لنجــح يف حيات
ــديد  ــف الش ــا لألس ــل، ولكنن ــق والباط ــل احل ــني أه ــدي ب األب
وعــى الرغــم مــن قراءتنــا املتكــررة للقــرآن مل نســتطع أن نعــي أن 
هنــاك رصاعــًا أبديــًا بــني أهــل احلــق وأهــل الباطــل، وأن العاقبــة 
ــرآن  ــا الق ــيطة يطرحه ــة البس ــذه احلقيق ــني. إن ه ــتكون للمتق س

ــرى. ــد األخ ــّرة بع ــم امل الكري
ــر أوالً  وقبــل أن نتحــدث عــن عاقــة الديــن باحلضــارة، نذّك

ببصرتــني أســاس:

ــص يف  ــارة تتلخ ــكلة احلض ــل يف أن مش األوىل: تتمث
أهنــا مبتــورة إذا مــا قيســت بالديــن، فالديــن يتحــرك مــع 

احلضــارة ملســافة معينـّـة، ولكــّن هــذه احلضــارة رسعــان مــا 
تتوقــف.

والثانيــة: إن الديــن يمــي قدمــًا إىل النهايــة الســعيدة، إذا 
احلضــارة حتدثنــا عــن الوســيلة، بينــا الديــن حيدثنــا عــن اهلــدف 

بعــد أن يشــر إىل الوســيلة أيضــًا؛ واحلضــارة تبــني لنــا اجلزئيــات، 
بينــا الديــن يقولــب هــذه اجلزئيــات ضمــن إطــار عــام، واحلضــارة 
تزودنــا العلــم، بينــا الديــن يمنحنــا فقهــًا؛ واحلضــارة تعّلمنــا مــا 
ــت  ــاذا كان ــا، ومل ــع منه ــف ننتف ــا كي ــن يعّلمن ــاة، والدي ــي احلي ه

احليــاة، وكيــف ينبغــي أن تكــون.
إننــا - كمســلمني- البــد أن ينصــب جــّل اهتامنــا عى املســائل 
ــتلهمني  ــاة، مس ــّن احلي ــة ف ــى معرف ــر؛ ع ــر آخ ــة، أو بتعب احلياتي
ذلــك مــن كتــاب رّبنــا - ســبحانه وتعــاىل- ومــن منهجــه يف فهــم 
ــذه  ــت ه ــواء كان ــات - س ــث يف اجلزئي ــى نبح ــا أن نبق ــاة. أم احلي
اجلزئيــات مرتبطــة بالديــن أم باحليــاة- ونلغــي النظــر يف الكليــات، 

فــإن هــذه احلالــة ســوف تــؤّدي إىل إصابتنــا هبزائــم متاحقــة.
ــات  ــن اجلزئي ــث ع ــا تبح ــة أهن ــة متخلف ــاكل كل أم ــن مش م
ــة  ــرتك، فالغالبي ــد مش ــار واح ــا إىل إط ــا وحتّوهل ــط بينه دون أن ترب
ــورات  ــاة تص ــن احلي ــم ع ــون تصوراهت ــاس تك ــن الن ــى م العظم

ــا. ــا ببعضه ــياء دون ربطه ــّور االش ــة؛ أي تص جتزيئي
ومشــكلتنا نحــن -املســلمني - تتمثــل يف أن معرفتنــا بالقضايــا 
السياســية واالجتاعيــة والدينيــة ومــا إىل ذلــك، هــي معرفــة 
ــذه  ــإن ه ــك ف ــد، ولذل ــار واح ــن إط ــة ضم ــر جمتمع ــرة غ متناف

ــاة. ــم احلي ــى فه ــا ع ــة ال تعينن املعرف
وأصحــاب  كــوادر  نمتلــك  أننــا  فيــه  ريــب  ال  وممــا 

اختصاصــات يف خمتلــف العلــوم، ولكــن أكثرهــم علــاء، 
ــة  ــاة، ومعرف ــة احلي ــّن معرف ــة، وف ــوا احلكم ــن أت ــا الذي أّم

اخلطــوط العريضــة فيهــا؛ فإهنــم ال يشــكلون إال أقليــة هــي 
أقــل مــن القليــل، أمــا الغالبيــة العظمــى فإهنــم مل حيّولــوا 

ــكلة  ــي املش ــذه ه ــرة، وه ــة وبص ــم إىل رؤي معلوماهت
ــلمني.  ــن املس ــا نح ــاين منه ــي نع ــية الت الرئيس

فــّن  يعلمنــا  الكريــم  القــرآن  إن  وبكلمــة؛ 
احليــاة احلــّرة الكريمــة، وكيــف نتعامــل مــع 

االحــداث املختلفــة املحيطــة بنــا، لــذا جيــدر بنــا 
ــا،  ــق فيه ــة، ونتعم ــه الكريم ــر يف آيات أن نتدّب

ــًا  ــا برناجم ــتوحي منه ــي نس ــها لك ونتدارس
ومنهاجــًا متكاملــني نســتطيع مــن خاهلــا 

االفضــل  الرنامــج  عــى  نحصــل  أن 
مــن  ونتمكــن  احليــاة،  يف  واألمثــل 

حتقيــق اهدافنــا احلضاريــة.

الطريقة التجزيئية 
في حل المشاكل

* السيد حسني الرضوي



 قضية الشهر 

المرجع الُمدّرسي وآفاق الخطاب 
الحضاري في الفاتيكان

ع��ادًة؛ املؤمت��رات - إن مل تك��ن غالب��ا ما- تبدأ 
خبطابات محاسية، وكالم جمامالت، وتنتهي 
مبساومات على حساب االهداف األساسية اليت 

رفعوا من أجلها شعار املؤمتر.
املرج��ع  الس��يد  مساح��ة  مب��ادرة  يف  أم��ا 
يف  باحلض��ور  تع��اىل-  اهلل  حفظ��ه  املدرس��ي- 
مؤمتر قادة األديان واملذاهب بالفاتيكان، ولرمبا 

ه��و األول م��ن نوع��ه، حي��ث ض��ّم املؤمت��ر ق��ادة 
االدي��ان يف األرض، م��ن املس��لمن واملس��يحين 
واليه��ود والبوذي��ن، وق��د مّث��ل الس��ّنة وف��د م��ن 
األزهر، بينما كما متثيل الشيعة على مستوى 
القم��ة، حبض��ور املرجع الدي��ي آية اهلل العظمى 
الس��يد حممد تقي املدرس��ي. وقد ألقى مساحته 

الكلم��ة االفتتاحي��ة للمؤمت��ر ه��ذا.
وهن��ا ينبغ��ي لن��ا الق��ول إن مساح��ة املرج��ع 
املدرس��ي، ق��د خ��رج ع��ن املعه��ود يف املؤمت��رات، 
عرض��ه  مهم��ًا  مش��روعًا  كلمت��ه  خّلص��ت  إذ 
للتخل��ص  االدي��ان  ق��ادة  وعل��ى  املؤمت��ر  عل��ى 
م��ن العبودي��ة وجذوره��ا و اش��كاهلا املعاص��رة، 
كم��ا مّح��ل اجلمي��ع مس��ؤولية حيوي��ة ينبغ��ي 
الوق��وف عنده��ا، للتخل��ص من أش��كال العبودية 
واالس��رتقاق املمنه��ج امُلْع��رَتف ب��ه، فض��اًل ع��ن 

العش��وائي املنب��وذ.
مهم��ة  حم��اور  تتضم��ن  الكلم��ة  فكان��ت 
وج��دت ض��رورة االش��ارة إليه��ا فكان��ت تل��ك ه��ي 

احمل��اور التالي��ة. 

* املحور األول
اإلنس��ان يعي��ش ضم��ن منظوم��ة كوني��ة 

متكامل��ة
يعي��ش اإلنس��ان ضم��ن منظوم��ة كوني��ة 
متماس��كة، متعاض��دة، تس��ر باالجت��اه الصحيح 
ال��رق،  بينم��ا  خالقه��ا،  قب��ل  م��ن  هل��ا  املرس��وم 
ظاه��رة طارئ��ة يف تل��ك املنظوم��ة. ألن الن��اس 
أبن��اء أس��رة بش��رية م��ن أبوي��ن اثن��ن، يس��كنون 
بيت��ًا صغ��راً امس��ه االرض، وه��ذا يوج��ب عليه��م 
التحاب��ب والت��آزر والتآل��ف ث��م التكام��ل بعضه��م 
م��ع البع��ض اآلخ��ر. وأن س��بب ظاه��رة ال��رق، 
ه��و خ��روج اإلنس��ان عن هذه املنظومة ومس��ارها 
اإلنس��ان فيه��ا ليس��ر  وال��ذي ج��اء  الصحي��ح، 

مس��اراً صحيح��ًا كذل��ك.
وبالتال��ي فاملطل��وب ه��و أن يرج��ع اإلنس��ان 
إىل املس��ار املخل��وق م��ن أجل��ه، وذل��ك ه��و املس��ار 

* الشيخ حممد سعيد املخزومي
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ر ل��ه الس��موات واألرض. وه��ذا م��ا كان��ت  امُلَس��خَّ
كلم��ة مساح��ة املرج��ع املدرس��ي تؤك��د علي��ه 

ي��وم ق��ال فيها:
»وم��ن اب��رز نع��م ربن��ا الكرام��ة وه��و ال��ذي 
ك��ّرم ب��ي آدم، وم��ن الكرام��ة تص��در احلري��ة، 

وم��ن احلري��ة تنبع��ث كل صف��ات اخل��ر...«.

* املحور الثاين: 
مسؤولية زعماء األديان

واملذاه��ب  الدي��ن  زعم��اء  مس��ؤوليات 
كث��رة؛ تلزمن��ا التوق��ف عن��د احلقائ��ق التالي��ة 

البح��ث فيه��ا: ال��يت س��لط مساحت��ه 
يف  اإلنس��ان  مس��ؤولية  األوىل:  احلقيق��ة 

األرض 
لك��ي يرج��ع اإلنس��ان إىل املس��ار الصحي��ح 
املطل��وب من��ه، ويتجان��س م��ع املنظوم��ة الكونية 
املتجه��ة باالجت��اه الصحي��ح، وج��ب أن يرج��ع 
زعماء القوم وقادة الناس الدينيون ملسؤوليتهم 

ليأخ��ذوا  الن��اس  توجي��ه  يف  الك��رى 
بيده��م حن��و الس��عادة والرف��اه واألم��ن 

واالس��تقرار كم��ا ق��ال اإلم��ام الباق��ر، 
علي��ه الس��الم: »إن هلل عب��اداً ميام��ن 

مياس��ر يعيش��ون ويعي��ش الن��اس 
يف أكنافه��م وه��م يف عب��اده مث��ل 

القط��ر«.
احلقيق��ة الثاني��ة: احلي��اة يف 

الت��زام منهاج احلياة
علم��اء  ع��اد  م��ا  إذا  حبي��ث 

الدي��ن، متبع��ن منه��اج اهلل تع��اىل، 
سالكن س��بل السالم صاروا ربانين، 

وال يكون��ون كذل��ك حت��ى يتبع��وا إرادة 
ذواته��م،  صياغ��ة  ويعي��دوا  فيه��م،  ال��رب 

صياغ��ة رباني��ة تتجل��ى بالتخّل��ق بأخ��الق اهلل، 
فيعيش��وا صفات اهلل تعاىل يف ذواتهم، عند ذلك 
يس��تطيعون إع��ادة الن��اس إىل خم��زون الطاق��ة 
الفطري��ة املودوع��ة فيهم، لتك��ون الصاعق الذي 
يفج��ر طاق��ة العق��ل اهلائل��ة، وعنده��ا يك��ون، 
النض��ج يف الفك��ر والفه��م والثقاف��ة، واالرتق��اء 
احلض��ور  يف  والتكام��ل  والعم��ل،  الس��لوك  يف 
والعط��اء، واالخالقي��ة يف املب��ادرة واالب��داع، ث��م 

الُرِق��ي يف االنت��اج والعم��ل.
الس��يد  مساح��ة  كلم��ة  مف��اد  ه��و  وه��ذا 
املرجع املدرسي بقوله: »وقد مّحل ربنا سبحانه 
كلماته وأمساءه عباداً صاحلن من البشر، هم 
الرس��ل والرباني��ون واالخي��ار والدع��اة اليه، لكي 
يذكروه��م اب��داً بتل��ك األمس��اء ال��يت انعكس��ت 
يف ضمائره��م. و أنت��م رؤس��اء األدي��ان والعلم��اء 
أعناقك��م  ويف  ك��رى،  مس��ؤولية  تتحمل��ون 
أمان��ة عظم��ى، إلب��الغ البش��ر بواجب الع��ودة اىل 

ضمائره��م، وحصان��ة كرامته��م، ولك��ي نقل��ع 
م��ن واق��ع اإلنس��انية كل اس��باب الش��ر وكل 
بواع��ث الفس��اد، نذكره��م بكلم��ات اهلل وبوحي��ه 
يف طلب اهلدى و ضرورة االرتباط به للتخلص 

م��ن كل غ��ي و زي��غ و ظلم��ة و ض��الل«.

* املحور الثالث:
عامل اليوم مصداق الستعباد البشر

أن��ه  ه��و  املتم��دن  الع��امل  ه��ذا  اخلط��ر يف 
يس��ر باالجت��اه املعك��وس خلل��ق الواق��ع احلال��ي 
املنك��وس، ورغ��م ذل��ك حيس��ب أن��ه يف خ��ر وإىل 
خر. و األنكى من ذلك؛ يريد من األمم األخرى 
أن حت��ذو ح��ذوه، وختطو خطوه، ثم تتبع آثاره، 

وتس��لك مس��اره.
فرتى األمم، »ومبوجب مفهوم ساسة عامل 

الي��وم« ممنوع��ة من االعتماد عل��ى ذاتها بطريق 
غ��ر حمس��وس ف��ال تطور نفس��ها، وتبق��ى حتور 
يف دائ��رة م��ن التخل��ف مقيتة، إْذ جيب عليها أن 
تك��ون س��وقًا لبضائ��ع ال��دول املهيمن��ة يف الع��امل، 
مس��تهلكة  فه��ي  االقتصادي��ة،  آلته��ا  يف  وأداة 
غ��ر منتج��ة حت��ى وإن كان��ت عل��ى حب��ر م��ن 
الب��رتول وامل��وارد املائي��ة وخ��رات اهلل يف باط��ن 
األرض. وه��ذا وج��ه ب��ارز م��ن وج��وه االس��رتقاق 
االقتص��ادي ولك��ن بوج��ه يلب��س مس��وح اجلمال، 

��ه ال��راق. وتزوي��ق اإلع��الم املوجَّ
ام��ا ال��رق السياس��ي فيتجّل��ى مبح��اوالت 
اخض��اع الع��امل يف قبضة االنظمة الفاس��دة فيما 
يس��مى بال��دول النامي��ة، عل��ى أم��ل أن يص��ّدروا 
لش��عوب ه��ذه ال��دول، أنظمة سياس��ية يس��مونها 

»دميقراطي��ة«، بي��د أنه��ا ال تش��به دميقراطي��ة 
الع��امل الغرب��ي.

املعاص��ر،  االس��تعباد  وج��وه  م��ن  أن  ث��م 
العبودي��ة واالس��رتقاق ع��ر مص��ادرة الق��درات 
االقتصادي��ة وال��يت منه��ا بي��ع نفط��ك وبرتول��ك 
وم��واردك مب��ا يش��به اجمل��ان لش��ركاتهم، وإن 
ترت��ب عل��ى ذلك تداعيات اقتصادي��ة على البلد، 
وأزم��ات معاش��ية للمجتم��ع، وخملف��ات قاس��ية 

عل��ى اإلنس��ان. 
أم��ا االس��تعباد العلم��ي واالس��رتقاق املع��ريف 
فيتجل��ى مبص��ادرة ق��درات الش��عوب يف اإلب��داع 
التق��ي وتوقي��ف ف��رص التطوي��ر العلم��ي ع��ر 
وقومي��ة  مذهبي��ة  حب��روب  الش��عوب  إش��غال 
وعرقي��ة وغره��ا، ث��م املن��ع م��ن اس��تثمار م��وارد 

الطاق��ة يف احلي��اة س��لميًا.
إذن؛ الع��امل النام��ي يعي��ش حال��ة اس��رتقاق 
وعبودي��ة ولك��ن بوج��ه ب��ّراق ومقب��ول. وه��ذا م��ا 
افهم��ه م��ن كلم��ة مساح��ة املرج��ع املدرس��ي 

بقول��ه:
»ف��ال ينبغ��ي ألح��د ان يتخ��ذ م��ن 
اآلخري��ن عبي��داً، وال ان يتج��اوز عل��ى 
حقوقه��م يف كث��ر وال قلي��ل، ب��ل 
االنس��ان خل��ُق اهلل، وكذل��ك كل 
حت��ى  ف��إن  لذل��ك  ح��ّي،  موج��ود 
إفس��اد البيئة او أذى األحياء يبعد 
البش��ر ع��ن رب��ه كم��ا يبع��ده ع��ن 

س��عادته«.

* املحور الرابع
حلول أزمات البشر 

ع��امل  يف  ال��رتدي  ه��ذا  س��بب  إن 
الي��وم وكل ي��وم، هو عدم التزام املؤسس��ات 
الديني��ة مس��ؤولياتها الصحيح��ة يف تصحي��ح 
حمكوم��ًا،  أو  كان  حاكم��ًا  اإلنس��ان  مس��ار 
ف��رداً كان أو جمتمع��ًا، فيعب��ث م��ن يعب��ث مب��ا 
يري��د، ويفس��د م��ن يش��اء كي��ف يش��اء. ل��ذا ف��ان 
املذاه��ب واألدي��ان  العلم��اء وزعم��اء  مس��ؤولية 
االرتب��اط بع��ن الدي��ن ال بقش��وره، وحبقيقت��ه 

ال بالص��ورة الوهمي��ة عن��ه.
تع��ي  الدي��ن  ع��ن  اخلاطئ��ة  الص��ورة  إن 
اجله��ل ب��ه، األم��ر ال��ذي يس��بب اإلفس��اد ولي��س 
االص��الح واخل��راب ولي��س العم��ران. حي��ث »إذا 
فس��د الع��امِل فس��د الع��امَل«، وه��ذا م��ا نلمس��ه يف 
كلم��ة مساح��ة الس��يد املرج��ع لرؤس��اء املذاه��ب 

واالدي��ان بقول��ه هل��م يف الفاتي��كان:
»ان الفه��م اخلاط��ئ للدي��ن س��ببه اجلهال��ة، 
فق��د ف��ّرق الن��اس يف الدي��ن، فخلق��ت احلواج��ز 
ب��ن اه��ل الدي��ن، وكان��ت تل��ك احلواج��ز س��ببًا 
لضع��ف تأث��ره يف الن��اس، وعلينا اليوم ان نبذل 

  إن سبب الرتدي 
االنساين يف عامل اليوم، هو 

عدم التزام املؤسسات الدينية 
مسؤولياتها الصحيحة يف 

تصحيح مسار اإلنسان حاكمًا 
كان أو حمكومًا، فردًا كان أو 

جمتمعًا  



 قضية الشهر 

املزي��د من اجلهد الخ��رتاق هذه احلواجز ومجع 
األدي��ان حت��ت مظل��ة كلم��ة س��واء«.

* املحور اخلامس
اإلم��ام احلس��ن، ش��هيد احلري��ة األول يف 

الع��امل.
عليه��ا  يؤك��د  جوهري��ة  حقيق��ة  هن��اك 
خطاب مساحة املرجع، وهي: أن الفضل يف بقاء 
كلم��ات اهلل وآيات��ه وجه��ود أنبي��اء اهلل ورس��له، 
يع��ود اىل جه��اد اإلم��ام احلس��ن، علي��ه الس��الم، 
وتضحياته، على اعتبار أن بقاء رساالت السماء، 
حبيوية مش��روع خامت املرس��لن، وبقاء مش��روع 
اإلم��ام  بتضحي��ات  مره��ون  املرس��لن  خ��امت 
احلس��ن، عليه الس��الم، األمر الذي يؤكد على 
وجوب االرتباط باإلمام احلسن، عليه السالم، 
والتمس��ك مبنهج��ه ألن��ه حب��ل اهلل ال��ذي جيم��ع 

وحُيي��ي جه��ود األنبي��اء ورس��االت املرس��لن.
احلس��ن،  اإلم��ام  معرف��ة  جت��ب  لذل��ك 
علي��ه الس��الم، والبح��ث ع��ن منهج��ه، والتأمل يف 
كلمات��ه، والتدّب��ر يف رس��الته، والوق��وف عل��ى 
حج��م تضحيات��ه س��الم اهلل علي��ه، ك��ي يتجّل��ى 
لق��ادة املذاه��ب واألدي��ان، االرتب��اط بدي��ن اهلل 
وكلمات��ه، فيتس��ّنى هل��م إحي��اء نف��وس الن��اس 
وإعادته��م إىل حظ��رة احلياة، وحي��اة التحّضر. 
ولذل��ك ق��ال مساحته يف ه��ذه الكلمة: »فقد 
كان��ت نهض��ة حفي��ده اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��الم، - أعظ��م ش��هيد يف التاري��خ و صاح��ب 
كرب��الء  يف  ظلم��ًا  املقت��ول  الك��رى،  امللحم��ة 
- ألج��ل التح��رر م��ن العبودي��ة ب��كل أصنافه��ا و 
أنواعه��ا. فف��ي أحل��ك الظ��روف س��اوى احلس��ن، 
ب��ن العبي��د و ب��ن أع��ز أبنائ��ه، وق��د وض��ع خ��ّده 
على س��امل - العبد الرتكي - وبن فلذة كبده 
وعزي��ز ف��ؤاده عل��ي األك��ر. و كان أئم��ة أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، يؤك��دون عل��ى أن الرب 
واح��د، و األب واح��د، ف��أي احنراف عن هذا املبدأ 

يس��اوق حرب��ا ض��د اإلنس��انية و الضم��ر«.

* املحور السادس
التوصيات احلضارية اخلمس

تع��اىل-  اهلل  -حفظ��ه  مساحت��ه  خت��م  ث��م 
خطاب��ه إىل رؤس��اء األدي��ان واملذاه��ب مبجموعة 
من التوصيات، إْذ مل يرتك اخلطاب س��ائبًا على 

عواهن��ه. فلّخ��ص م��راده منه��م، ومج��ع عص��ارة 
خطابه هلم بكلمات كانت تكليفًا هلم بضرورة 
اخل��روج م��ن دائ��رة اخلط��اب يف املؤمت��رات إىل 
االرتق��اء  حي��ز  إىل  واالنط��الق  العم��ل،  دائ��رة 
التوصي��ات  فكان��ت  اخل��اّلق،  العم��ل  يف فض��اء 

مؤك��دة عل��ى م��ا يل��ي: 
أواًل: الدعوة إىل وحدة دين اهلل

ك��ون منط��ق العق��ل حيك��م أن خالق الكون 
واح��ٌد إْذ؛ }ُقــْل َلــْو َكاَن َمَعــُه آهِلـَـٌة َكــَا َيُقوُلــوَن 
ــبِيًا{، )س��ورة  ــْرِش َس ــْوا إىَِل ِذي اْلَع إِذًا الْبَتَغ
االس��راء/42(. وبالتال��ي جي��ب أن يس��ّلم العق��ل 
أرض��ه  يف  تع��اىل  اهلل  دي��ن  توحي��د  بض��رورة 

ومسائ��ه.
وتس��ليم  العق��ل  حك��م  إىل  إش��ارة  وه��ذه 
العق��الء به��ذه احلقيق��ة ولذل��ك ق��ال مساحت��ه: 
»ادع��و اىل وح��دة دي��ن اهلل يف االرض خل��الص 
االنس��انية م��ن التم��زق والعصبي��ات واحل��روب، 
لتك��ون دعوتن��ا مجيع��ًا اىل ال��رب ال اىل أنفس��نا«.

ي��رتك  ألن  دع��وة  الكلم��ة  ه��ذه  تك��ن  ومل 
كلٌّ منهم دينه، بل دعوة إىل استخدام اإلنسان 
لعقل��ه والتأم��ل يف آف��اق األرض وأقط��ار الس��ماء 

بلغ��ة احلياة.
ثانيا: التحرر من اجلهل

وه��ذه حقيق��ة ثابت��ة، حبي��ث أينم��ا جت��د 
خالف��ًا وصراع��ًا وحروب��ًا، فاعل��م أنه��ا م��ن نتائ��ج 
اجله��ل وفع��ل اجله��الء، وال ف��رق يف أن تك��ون 
ص��ادرة م��ن رج��ل دي��ن أو رج��ل سياس��ة او غره، 
ألن اخل��ر ال ينت��ج ش��راً، كم��ا ال ينت��ج الش��ر 
مساحت��ه  وصي��ة  كان��ت  ولذل��ك  ق��ط.  خ��راً 
للمؤمترين على ضرورة »اخرتاق احلواجز اليت 
صنعه��ا اجلاهل��ون ب��ن اطياف دي��ن اهلل الواحد«.

ثالثا: منطق احلياة بإتقان لغة احلوار
لغ��ة الق��رآن الكري��م مش��حونة به��ذا األدب 
والتعاط��ي  االجتماع��ي،  التعام��ل  يف  الرفي��ع 
احلض��ارة  لغ��ة  كون��ه  والسياس��ي،  الفك��ري 
واحلي��اة كم��ا ق��ال تع��اىل: }ُقــْل َيــا َأْهــَل 
َبْينَنَــا  َســَواٍء  َكِلَمــٍة  إىَِل  َتَعاَلــْوا  اْلِكَتــاِب 
ــْم{، )س��ورة آل عم��ران/62(، وق��ال ع��ن  َوَبْينَُك
اُكــْم َلَعــَى ُهــًدى َأْو يِف  رس��وله }َوإِنَّــا َأْو إِيَّ
ــنٍي{، )س��ورة س��با/24(. لذل��ك فه��و  ــاٍل ُمبِ َض
س��بيل التفاه��م، والطري��ق إىل تذوي��ب اخلالف، 
والس��بيل إىل رف��ع مس��توى االنت��اج العقل��ي إىل 

أرق��ى م��ا خي��دم اإلنس��ان وحيي��ي االنس��انية.
فقال مساحته »ادعو ال اىل حوار احلضارات 
فحس��ب، ب��ل اىل تكام��ل احلض��ارات والش��عوب 

عل��ى اس��اس احملب��ة ونب��ذ الكراهية«.
رابعا: قيمة القادة باملبادرات احلّية

ال��يت  بإنس��انيته  اإلنس��ان  قيم��ة  أن  مب��ا 
تتجل��ى باإلحس��ان إىل ب��ي جنس��ه، واإلص��الح 
م��ع  التآل��ف  ث��م  األرض،  وعم��ارة  احلي��اة،  يف 
أبن��اء نوع��ه االنس��اني، م��ن هن��ا نش��أت ض��رورة 
املذاه��ب واالدي��ان خبدم��ة  أن يتش��بث رؤس��اء 
البش��ر،  معان��اة  رف��ع  عل��ى  والعم��ل  اإلنس��ان، 
ألنه��م اخ��وٌة يف ه��ذه اخلليق��ة، وش��ركاء يف هذا 
البي��ت، وأه��ل يف ه��ذه االس��رة البش��رية. لذل��ك 
ق��ال مساحت��ه داعي��ًا املؤمتري��ن بقول��ه: »أدع��و 
اىل ان يق��وم رؤس��اء االدي��ان االهلي��ة مبب��ادرات 
ش��جاعة خلالص االنس��انية من الفقر واملرض 
إفس��اد  وم��ن  التس��لح  وم��ن س��باق  واحلرم��ان 

البيئ��ة، وم��ن االس��تعباد ب��كل اش��كاله«.
م��ن  احلضاري��ة  للدع��وات  الب��د  خامس��ا: 

دس��تورية محاي��ة 
ألن احلي��اة مس��رح، ب��ل ضحي��ة لتزيي��ف 
الدي��ن وعب��ث احل��كام والسياس��ين، فق��د صارت 
اإلنس��انية  والصرخ��ات  احلضاري��ة  الدع��وات 
الق��وة  هل��م  م��ن  قب��ل  م��ن  للتذوي��ب  ُعرض��ة 
والس��طوة وه��م السياس��يون، لكونه��م الوحيدي��ن 
اإلنس��ان  بتحري��ر  املطالب��ة  م��ن  املتضرري��ن 
والعبودي��ة.  ال��رق  م��ن  البش��رية  واجملتمع��ات 
لذل��ك دع��ا مساح��ة الس��يد املرج��ع املدرس��ي إىل 
»تش��كيل هي��أة دائم��ة مع��رتف به��ا دولي��ًا عل��ى 
غ��رار منظم��ة ال��� »اليونيس��ف« الجتث��اث ظاهرة 
ال��رق ثقافي��ًا، ومتابع��ة املتجاوزي��ن واجملرم��ن 

قضائي��ًا«.
واخلالص��ة؛ ف��إن م��ن حم��اور ه��ذا اخلطاب 
احلضاري، مبا حيمل من توصيات راقية، نفهم 
العم��ق القرآن��ي يف ثقاف��ة مساحت��ه، والعم��ق 
يف  الدي��ي  واحل��ّس  احلي��اة،  ملنط��ق  املع��ريف 
معاجل��ة مش��اكل اإلنس��ان، والش��عور اإلنس��اني 
املرهف يف رفع معاناة البشر، وسبل انقاذها من 
براث��ن اجله��ل، وختليصه��ا م��ن أوح��ال ال��رتدي، 

وانتش��اهلا م��ن اجله��ل والتخل��ف والضي��اع. 
---------------

* عامل دين - النجف األرشف

  هناك حقيقة جوهرية يؤكد عليها خطاب سماحة املرجع، وهي: 
ان بقاء كلمات اهلل وآياته وجهود أنبياء اهلل ورسله مرهون بجهاد اإلمام 

احلسني، عليه السالم، وتضحياته  
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* الشيخ زكريا داود
بــدأت النهضــة األوربيــة حــني تــم إقــرار قانــون التســامح 
ــذات  ــع ال ــلمي م ــش الس ــم التعاي ــر مفاهي ــه وتطوي ــي وتطبيق الدين
واآلخــر، فقــد نتــج عــن ذلــك منظومــة متكاملــة مــن املفاهيــم التــي 
ــه يف  ــددة أفادت ــاءات متع ــى فض ــه ع ــل األوريب وفتحت ــررت العق ح
بلــورة ووضــع أســس النهضــة، ومــن ثــم الوصــول للمجتمــع املــدين 
الــذي تتســاوى فيــه احلقــوق بغــض النظــر عــن القوميــة أو اجلنســية 
ــم  ــدع قي ــن ابت ــم أول م ــون ه ــن األوربي ــن. ومل يك ــرق والدي أو الع
ــدة مل  ــم جدي ــى مفاهي ــذي أرس ــام ال ــبقهم اإلس ــد س ــامح، فق التس
ــي  ــن الدين ــوة يف اإلطاري ــا، كاألخ ــذ يألفه ــريب يومئ ــل الع ــن العق يك
واإلنســاين، وعــدم اإلكــراه يف الديــن، وتأصيــل مفاهيــم مثــل العفــو، 
والصفــح اجلميــل، وجتريــم التعــّدي عــى احلريــات الدينيــة، ورضورة 

ــوق.  ــاوي يف احلق ــية، والتس ــاركة السياس املش
ــاء  ــال بن ــن خ ــة م ــامح يف األم ــم التس ــى قي ــام أرس إن اإلس

منهجــي متكامــل، وكان األمــر األول الــذي أكــد عليــه هــو أصالــة 
واألخاقيــة  الفكريــة  اإلنســان  نشــاط  جممــل  يف  التســامح 

ــاء  ــى أن الفقه ــة، حت ــل االقتصادي ــة، ب ــية واالجتاعي والسياس
ــن  ــن واملثّم ــراء والثم ــع وال ــألة البي ــون مس ــا يبحث عندم
يؤكــدون عــى اســتحباب التســاهل والتســامح يف إجــراء كل 

ــه  ــهًا يف تعامل ــان س ــون اإلنس ــاطات، وأن يك ــك النش تل
ــن. ــع اآلخري م

إن األزمــة احلضاريــة التــي تعــاين منهــا األمــة أحــد 
أســباهبا الرئيســة هــو ســيادة قيــم اإلقصــاء والتعصــب 
ــن  ــرج م ــإن امَلخ ــًا ف ــس متام ــى العك ــة، وع والكراهي

تلــك األزمــات يكمــن يف تأصيــل قيــم التســامح يف 
حياتنــا، وليــس ذلــك باألمــر الســهل، فقــد كــرس اجلهــل 

والفقــر واألميــة واالســتبداد الســيايس مفاهيــم مناقضــة متامــًا 
للتســامح، كــا تأســس العقــل العــريب املعــارص عــى تكريــس 

ــة. ــب والكراهي ــاء والتعص ــم اإلقص مفاهي
كيــف يمكــن لعقليــة إقصائيــة بنــاء جمتمــع متعــدد الثقافات 

ــادرة  ــة أن تكــون ق ــذه العقلي ــل ه واألعــراق؟ وكيــف يمكــن ملث
ــذه  ــل ه ــن ملث ــف يمك ــي؟ وكي ــر العامل ــور والتغ ــم التط ــى تفه ع

العقليــة أن ترســم املســتقبل لألجيــال القادمــة وتبنــي جمتمعــًا مدنيــًا 
متطــورًا مــع اإليــان بــرورة إقصــاء اآلخــر ملجــرد االختــاف يف 

املذهــب؟ إننــا مدعــوون لقــراءة صادقــة لألزمــة الفكريــة واألخاقية 
التــي يمــر هبــا العقــل العــريب، الــذي بــدا يف كثــر مــن نظراتــه ورؤيتــه 

ميــاالً للعصبيــة والكراهيــة. 
إن جوهــر التســامح يكمــن يف تكريــس عــدد مــن املفاهيــم التــي 
تســهم يف البنــاء احلضــاري الصحيــح ويمكــن أن نلخصهــا يف األمــور 

التاليــة:
1- تكريس احلريات الدينية والسياسية وغرها.

 2- اإلقــرار بالتعدديــة يف جمتمعاتنــا العربيــة واإلســامية، ســواء 
التعدديــة املذهبيــة أو القوميــة أو العرقيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة.

3- احرتام كافة حقوق اإلنسان من دون متييز.
4- إشاعة مبدأ احلوار والتثاقف بني مجيع أطياف املجتمع.

وإذا كان التســامح هــو تقديــر التنــوع واالختــاف الثقــايف، وهــو 
ــة يف  ــن الرغب ــق م ــفاهتم، منبث ــن وفلس ــكار اآلخري ــى أف ــاح ع انفت
التعلــم واإلطــاع عــى مــا عنــد اآلخريــن، واالســتعداد لعــدم رفــض 
ــور  ــامح يف املنظ ــه التس ــق من ــذي ينطل ــدأ ال ــإن املب ــه، ف ــا ال نعرف م
ــًدى َأْو يِف  ــَى ُه ــْم َلَع اُك ــا َأْو إِيَّ ــاىل: }َوإِنَّ ــه تع ــو قول ــامي ه اإلس
بِــنٍي{، وعندمــا يدعــو اإلســام للتســامح يبــدأ مــن الــذات  َضــَاٍل مُّ
ــُد  ْش َ الرُّ ــنيَّ َب ــد تَّ ــِن َق ي ــَراَه يِف الدِّ ــة: }الَ إِْك ــس مقول ــال تكري ــن خ م
ــه،  ــه وآل ــد مــارس الرســول األكــرم، صــى اهلل علي {. وق ــيِّ ــَن اْلَغ ِم
ــل  ــورة، وأّص ــة املن ــع يف املدين ــاف املجتم ــة أطي ــع كاف ــدأ م ــذا املب ه
ــوا  ــن ورفع ــوا الدي ــن حارب ــداء الذي ــع األع ــى م ــامح حت ــم التس لقي

ــوة.  ــه الدع ــاح يف وج الس
ــة  ــات العربي ــه املجتمع ــاين من ــذي تع ــاب ال ــرف واإلره إن التط
واإلســامية نتــاج طبيعــي ملارســة احلكومات املســتبدة والتي كرســت 
ــكار  ــال احت ــن خ ــة م ــب والكراهي ــم التعص ــت- قي ــا زال - وم
الســلطة ســواء عــر التوريــث هلــا أو رفــض املشــاركة السياســية 
يف صنــع القــرار، كــا أن هــذه الســلطات ســامهت بشــكل كبــر 
ــروج  ــي ت ــة الت ــلفية اإلقصائي ــارات الس ــم التي ــاء ودع يف إنش
ــيفها  ــوار، وس ــض احل ــف ورف ــذ املختل ــة ونب ــة الكراهي لثقاف
الــذي ترفعــه يف وجــه كل مــن خيتلــف معهــا يف الــرأي هــو 
التكفــر، حتــى غــدت جمتمعــات إســامية كثــرة تدخــل 
حتــت عنــوان االرتــداد، ممــا جعلهــا ترفــع رايــة العنــف 
والقتــل واإلرهــاب كســبيل وحيــد ألســلمة تلــك 

ــات. املجتمع
ــاء جمتمــع متعــدد وإشــاعة   إن التســامح الدينــي وبن
أزمتنــا  مــن  للخــروج  مهــم  مدخــل  احلــوار  ثقافــة 
ــاعة قيــم  ــا أن نفكــر يف كيفيــة إش احلضاريــة، ولكــن علين
ــة  ــات العربي ــعوب واملجتمع ــد الش ــى صعي ــس ع ــامح لي التس
واإلســامية فحســب، بــل عــى صعيــد النخــب الفكريــة 
ــر  ــرز مظاه ــو أب ــلطة ه ــكار الس ــة، ألن احت ــية احلاكم والسياس

التعصــب وإشــاعة الكراهيــة.
ــة  ــاعة ثقاف ــًا، بإش ــة ايض ــة مطالب ــة والفكري ــب الثقافي والنخ
ــا  ــامح يف حياتن ــس التس ــعي لتكري ــي والس ــامح الدين ــم التس وقي
ــر  ــاف ذات الفك ــه األطي ــدد في ــذي تتع ــع ال ــي الواق ــية، فف السياس
الســيايس، وتتعــدد فيــه الثقافــات واحلــركات والفئــات املعــرة عنهــا 
وعــن فكرهــا الســيايس، فإنــه البــد مــن ترســيخ قبــول هــذه الفئــات 
ــة مــن خــال  ــية أو الديني ــات السياس والطوائــف واملذاهــب والتنظي
تشــكيل األحــزاب أو الرتويــج ألفكارهــا ومعتقداهتــا السياســية 
وغرهــا وإن كانــت خمالفــة ملعتقداتنــا وآرائنــا، فليــس مــن الصحيــح 
أن ندعــي أننــا نمتلــك ونحتكــر احلقيقــة السياســية أو الدينيــة، وبالتايل 

ــن. ــادرة رأي اآلخري ــأ ملص نلج
-------------------

* عامل دين من القطيف - السعودية
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إطاللــة على الحــرية 
من وجهة نظر إسالمية

كرام��ة االنس��ان قيم��ة إمياني��ة س��امية، 
تفيض منها تشريعات إسالمية شتى، اذ يقول 
ــْم  ــي آَدَم َومَحَْلنَاُه ــا َبنِ ْمنَ ــْد َكرَّ تع��اىل: } َوَلَق
يِف اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر...{ )س��ورة االس��راء-70(. 
وكرامة اإلنسان تقتضي حرمته، فال يضيع 
حق من حقوقه؛ فدمه وماله وعرضه وجهده 
حم��رتم، والب��د أن حيم��ي النظ��ام واجملتم��ع 
ل��ه كاف��ة  يوف��ر  ه��ذه احلرم��ات، وأن  كل 
احلقوق والكرامة االنس��انية تقتضي كفالة 

حرية الناس يف املعتقد واالنتماء ويف اإلقامة 
ويف إب��داء اآلراء السياس��ية، وس��ائر احلري��ات 
اليت ينظم القانون منهج اس��تخدامها يف كل 
بل��د وعن��د كل ق��وم. وُيع��د س��وء اس��تخدام 
احلري��ة م��ن أه��م خماوف االنظم��ة يف العامل، 

وس��ر ه��ذا اخل��وف يكم��ن يف أمري��ن:
الطغي��ان  حن��و  نزع��ة  هن��اك  ان  االول:   
واالعت��داء والس��يطرة عن��د االنس��ان بصف��ة 
عام��ة، وه��ذه النزع��ة ه��ي أق��وى و أعن��ف و 
أبقى من أّي نزعة اخرى، ووجودها من أقوى 
االخط��ار ال��يت ته��دد حري��ة اآلخري��ن. وحري��ة 
الف��رد امن��ا تتح��دد حب��دود حري��ات اآلخري��ن، 
وتع��دت  الفردي��ة  احلري��ات  طغ��ت  اذا  أم��ا 
حدودها، تتحول اىل ش��ريعة الغاب. فاحلرية 
الغاب��ات،  يف  والس��باع  البهائ��م  عن��د  املطلق��ة 
ه��ي »حري��ة االف��رتاس«، وينته��ي االم��ر اىل ان 
ي��أكل الق��وي الضعيف، فاحلرية يف اجملتمع 
حف��ظ  يف  باحلقيق��ة-   - تتمث��ل  البش��ري، 

حقيق��ة  تك��ون  فحري��يت  اآلخري��ن،  حرم��ة 
واقعي��ة ح��ن حيرتم اآلخ��رون حقوقي؛ لذلك 
ال يستخدم االسالم كلمة احلرية إال قلياًل، 
وإمن��ا يس��تخدم اجلان��ب اآلخ��ر للحري��ة وه��و 
»احلرم��ة« فيق��ول: »..حريم االنس��ان«، »حريم 
االعت��داء«.  و«حرم��ة  اهلل«،  و«ح��رم  البي��ت«، 
اىل  االس��الم  مفه��وم  يف  تتب��دل  فاحلري��ة 
احلرم��ة، الن احلرم��ة ه��ي ال��يت حتاف��ظ على 
احلري��ة. وحينم��ا حياف��ظ الن��اس عل��ى حرمة 
البي��ت، والش��ارع، واملدرس��ة، والس��وق فمعن��ى 

ذل��ك حمافظته��م عل��ى حري��ة االف��راد.
 الثان��ي: ح��ن يس��تخدم االنس��ان حريت��ه، 
لنفس��يته،  انعكاس��ًا  س��يكون  وضع��ه  ف��ان 
يك��ون  وق��د  احلض��اري.  ومس��تواه  وثقافت��ه 
الناحي��ة احلضاري��ة،  م��ن  االنس��ان متخلف��ًا 
والثقافي��ة ومنحرفًا من الناحية الس��لوكية، 
كارث��ة  الالحم��دودة،  حريت��ه  تك��ون  هن��ا 
حقيقي��ة ل��ه ولآلخري��ن. وحينم��ا نعط��ي ل��ه 

* الشيخ فارس اجلبوري
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احل��ق ب��ان يك��ون حراً يف اختي��اره، فان احلرية 
س��تكرس ختلفه واحنرافه وبالتالي ستكرس 
الفس��اد يف االرض، لق��د اخت��ارت أق��وام مث��ود 
وع��اد واصح��اب االيك��ة، نظامه��م السياس��ي 
ألن��ه  هالكه��م،  ذل��ك  يف  وكان  بأنفس��هم، 
كان نظاما فاس��دا، وحاضراً، نرى ان الش��عب 
االملان��ي يف أوائ��ل القرن املاضي، والذي كانت 
أعل��ى  قائ��د  اختي��ار  يف  مطلق��ة  حري��ة  ل��ه 
ل��ه، كي��ف ان��ه اخت��ار »هتل��ر« وحزب��ه الن��ازي 
لقيادت��ه، فكان��ت النتيج��ة انزالق��ه يف هاوي��ة 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة وم��ا ج��ّر علي��ه وعل��ى 

الع��امل م��ن دم��ار هائ��ل. 

* االسالم يعالج سوء استخدام احلرية
الس��ؤال هن��ا: كي��ف يع��اجل االس��الم ه��ذا 
اخل��وف م��ن اس��تخدام احلري��ة عن��د االنس��ان، 

خصوص��ًا حريت��ه السياس��ية؟
لس��وء  االول  اهلاج��س  اىل  بالنس��بة 
اس��تخدام احلري��ة، ف��ان االس��الم يأمرن��ا ب��ان 
اختب��ار  بع��د  إال  كقائ��د،  رج��اًل  خنت��ار  ال 
االرادة الصلب��ة واالس��تقامة واخلل��ق الرفي��ع 
ح��ب  وع��دم  الدني��ا،  يف  الزه��د  كم��ا  لدي��ه، 
الرئاس��ة والس��لطة، الن م��ن تس��تبد بقلب��ه 
ش��هوة الس��لطة، ال يصلح أن ُيعطى س��لطة او 
منصب��ًا معين��ًا، ألن��ه س��يبحث عن س��لطته قبل 
أي ش��يء آخ��ر، ويس��تخدم الدس��ائس م��ن اجل 
البق��اء عل��ى الكرس��ي، وبه��ذا االس��لوب يقض��ي 
االسالم على اخلوف االول من سوء استخدام 
احلري��ة  مناقض��ة  مش��كلة  وه��ي  احلري��ة، 
لنزع��ة الس��يطرة والتس��لط واملل��ك املوج��ودة 
عند االنسان. أما بالنسبة اىل اهلاجس الثاني، 
وه��و هاج��س ختّل��ف االنس��ان واحنراف��ه، ف��ان 
االسالم ال يدع االختيار مفتوحا، وامنا يعطي 
الف��رد حري��ة اخت��اذ الق��رار يف ح��دود معين��ة، 
ويف احلدي��ث ع��ن االم��ام احلس��ن العس��كري، 
علي��ه الس��الم، ق��ال: »أما م��ن كان من الفقهاء 
صائن��ًا لنفس��ه، حافظ��ًا لدين��ه، مطيع��ًا ألم��ر 
يقل��دوه«.  ان  فللع��وام  هل��واه  خمالف��ًا  م��واله 
االختي��ار  معني��ي  ب��ن  دقي��ق  ف��رق  وهن��اك 
واالنتخ��اب؛ فاالختي��ار ه��و ان تق��رر م��ا تش��اء، 

حس��ب م��ا تش��اء، وكيفما تش��اء، أم��ا االنتخاب 
فه��و اذا ق��ال ل��ك الطبي��ب، ان��ك اذا جلس��ت على 
املائ��دة، تن��اول االطعم��ة ال��يت حتاف��ظ عل��ى 
صحت��ك، ف��ان حريت��ك يف تن��اول االطعم��ة 
خاص��ة  باعتب��ارات  مقّي��دة  س��تكون  حينئ��ٍذ 
حتددها وصفة الطبيب، بالرغم من انك، انت 
ال��ذي تنتخ��ب الطع��ام املناس��ب لصحت��ك، إال 
انه حس��ب ش��روط وصف��ة الطبيب، واالس��الم 
ال يعطي��ك كام��ل احلري��ة حت��ى ختت��ار قائداً 
حسب هواك ورغبتك اخلاصة، وامنا جيب ان 
تنتخب وفق قيم حمددة، ومواصفات خاصة 

بّينه��ا اهلل ل��ك يف الش��ريعة االس��المية.

* احلرية مسؤولية األمة
م��ن أج��ل تكام��ل االنس��ان وتس��اميه اىل 
ذروة أهدافه املنشودة، ومن أجل حتول البشر 
من كونهم آلة صّماء بيد الطغاة أو »صامولة« 
صغ��رة يف ماكن��ة احلكم، أو جمموعة عبيد 
مطيعن ألهواء احلاكم، اىل أن يكون كائنًا 
مفك��راً عاق��اًل يبح��ث ع��ن احل��ق واخل��ر، م��ن 
أج��ل ذل��ك كل��ه، وم��ن أج��ل حتقي��ق ه��دف 
الرس��االت يف اإلنس��ان، أن يك��ون جلي��س ال��رب 
يف مقع��د ص��دق عن��د ملي��ك مقت��در، وضيف��ًا 
مكرمًا يف جنان العدل، ال بد أن يس��عى مجيع 
أبن��اء األم��ة يف مش��روع احلري��ة، ال��ذي يع��ي 
بن��اء إنس��ان ف��وق م��ادي، مؤث��ر فاع��ل، متفج��ر 
اإلمكان��ات، ولك��ن كي��ف؟  الطاق��ات، واس��ع 
دعون��ا نتاب��ع النق��اط حس��ب الت��درج، ولي��س 

حس��ب األه��م وامله��م.
أ- من��ذ نعوم��ة أظفاره يس��تطيع االنس��ان 
الصحي��ح،  االختي��ار  عل��ى  نفس��ه  تدري��ب 
ف��اذا ش��جع املرب��ون األطف��ال عل��ى االختي��ار 
الصحي��ح، مّن��وا فيه��م روح احلري��ة، وبالرغ��م 
م��ن أن توق��ع ح��دوث هفوات م��ن قبلهم، إاّل أن 
احلصيل��ة النهائية س��تكون إجيابية بإذن اهلل، 
إذا مت التوجي��ه الفط��ري والعقل��ي املركز إىل 

جان��ب توف��ر عوام��ل احلري��ة.
املعلم��ون  تس��لح  إذا  املدرس��ة؛  يف  ب- 
واملرب��ون بالق��درة التوجيهي��ة، وخفف��وا م��ن 
وطأة األوامر الصادرة، فإن التلميذ والطالب، 

س��وف تتكام��ل ش��خصيته على أس��اس التعّقل 
املعل��م  عص��ا  ع��ن  بعي��داً  احل��ر،  واالنتخ��اب 
الغليظ��ة، وع��ن الرغب��ة يف الدرج��ات العلمي��ة 

ال��يت تنم��ي األناني��ة والذاتي��ة.
املختلف��ة،  الدراس��ية  املراح��ل  ويف  ج- 
يفضل تنمية حب املعرفة يف الطفل والطاعة 
الواعي��ة للمناه��ج املؤدية إليها، ش��أن الدراس��ة 
يف احل��وزات العلمي��ة ال��يت كان��ت متفوق��ة يف 

ه��ذا اجلان��ب ب��ال ريب.
تطبي��ق  أج��ل  وم��ن  اجملتم��ع؛  يف  د- 
القوان��ن وااللت��زام ب��اآلداب، يفض��ل التقلي��ل 
م��ن االعتم��اد عل��ى الق��وة القهرية ب��كل صورة 
ممكنة، واالعتماد بداًل من ذلك على الوسائل 
التوجيهي��ة ال��يت ترس��خ القي��م املثل��ى، وت��دع 
األف��راد يتمس��كون به��ا طواعي��ة وتلبي��ة لن��داء 

وجدانه��م احل��ّر.
ه���- ويف ذات الوق��ت ينبغ��ي التقلي��ل م��ن 
القوانن االضافية، واالكتفاء باألهم فاألهم 
م��ن قواع��د الس��لوك، تارك��ن للف��رد حري��ة 
التقي��د بالبقي��ة الباقي��ة، ش��أن الدي��ن احلني��ف 
ال��ذي أم��ر ببضع��ة واجب��ات وحمرم��ات، ث��م 
وج��ه اىل املزي��د م��ن األخ��الق واآلداب يف إطار 

املس��تحبات واملكروه��ات.
و- وإذا تعرض��ت األم��ة ملوج��ات الش��بهات، 
واهت��زت قواع��د الس��لوك يف أبنائه��ا، فعليه��م 
وس��ائله  وتطوي��ر  التوجي��ه  يف  االجته��اد 
وأس��اليبه، واالس��تخدام احمل��دود م��ن الق��وة 

القهري��ة يف احلج��م وامل��دة.
ز- تنش��يط احل��وار والش��ورى واجل��دال 
بال��يت ه��ي أحس��ن، وترس��يم قواع��د أخالقي��ة 
لالختالف��ات، وجتن��ب احلدي��ة والته��م وم��ا 

أش��به.

* ركائز الدفاع عن احلرية
م��ن أج��ل اس��تمرارية احلري��ة، الب��د م��ن 
التص��دي للق��وى املناهض��ة هل��ا، وال��يت تس��عى 
للس��يطرة عل��ى مؤسس��ات الدول��ة والتحك��م 
من خالهلا يف الناس، أو تس��يطر على اجلّهال 
منه��م وتف��رض م��ن خالهل��م إرادته��ا عل��ى 
النخب��ة املفك��رة. وإمن��ا ميك��ن التص��دي هل��ذه 

  احلرية تتبدل يف مفهوم االسالم  اىل احلرمة، الن احلرمة هي التي 
حتافظ على احلرية. وحينما يحافظ الناس على حرمة البيت، والشارع، 

واملدرسة، والسوق فمعنى ذلك حمافظتهم على حرية االفراد  



 قضية الشهر 

الق��وى بتكوين مؤسس��ات اجتماعي��ة مقتدرة، 
والدف��اع م��ن خالهل��ا ع��ن احلري��ة، وذل��ك مب��ا 

يلي:
أ - الب��د أواًل م��ن تثقي��ف األم��ة بقيم��ة 
بض��رورة  وتوعيته��م  واحلري��ة،  االس��تقالل 
أن  ميك��ن  مب��ا  وتوجيهه��م  عنه��ا،  الدف��اع 
يتوس��ل به��ا أعداؤها من املك��ر واخلديعة؛ مثل 
ادعائه��م أنه��م يري��دون الدف��اع ع��ن قي��م األمة 
األصيل��ة، وع��ن أمنه��م واس��تقرارهم، وع��ن 
تقدمه��م ورفاهه��م، بل��ى؛ كل ه��ذه األس��اليب 
استخدمها الطغاة من أجل خداع اجلماهر و 

ارضاخه��م باس��تالب حريته��م. 
ب- وم��ن أج��ل احلري��ة، ينبغ��ي أن تك��ون 
يف مقدمة قيم األمة ومبس��توى أمنها القوي، 
ف��ال تبح��ث ع��ن الرف��اه الس��طحي، والتق��دم 
الصناع��ي، والتوس��ع االقليم��ي عل��ى حس��اب 

حريته��ا.
احلري��ة؛  ع��ن  الدف��اع  ركائ��ز  م��ن  ج- 
اجلمعي��ات الديني��ة ال��يت تتخ��ذ م��ن القي��م 
اإلهلي��ة منطلق��ًا وإط��اراً. وه��ذه املؤسس��ات هي 
األكث��ر ق��درة، ل��و أنه��ا تفاعل��ت م��ع حقائ��ق 

العص��ر.
د- وم��ن الركائ��ز؛ اجلمعي��ات السياس��ية 
تكاث��رت  وكلم��ا  واالجتماعي��ة.  واملهني��ة 
ه��ذه اجلمعي��ات يف األم��ة، كلم��ا اس��تطاعت 

مقاوم��ة فتن��ة الطغ��اة. )1( 

* الدين ليس نظاما شموليًا
لي��س الدي��ن نظام��ًا مشولي��ًا ذا بع��ٍد واحد؛ 
ال يف السياس��ة، وال يف االقتص��اد، وال يف أي 
حقل من حقول احلياة، بل هو النظام األكثر 
تعددي��ة وتنافس��ية. فه��و يؤمن بتنوع الش��عوب 
والقبائ��ل ليتعارف��وا، ويع��رتف بتع��دد األدي��ان 
}لِــُكلٍّ  ببع��ض  بعضه��م  ليبل��و  واملذاه��ب 
َعــًة َوِمنَْهاجــًا{ )س��ورة  َجَعْلنَــا ِمنُْكــْم رِشْ
املائ��دة/48(، ويقر باختالف األلوان واأللس��نة 
ويس��توعب  التفك��ر«،  ومناه��ج  »األذواق 
االقتص��اد احل��ر القائ��م عل��ى التناف��س عل��ى 
اخلرات، ويش��جع االس��تباق يف العمل الديي 
ب��ن الفئ��ات املختلف��ة. هذا النظ��ام هو األكثر 
واقعي��ة، واألق��در على توحي��د األمم، واألقرب 
اىل كرام��ة البش��ر ال��يت تتناف��ى م��ع الف��رض 

والقه��ر واس��تالب احلري��ات. م��ن هن��ا جن��د 
إن حري��ة االختي��ار يف املس��ائل األه��م، مث��ل 
يــِن{  العقي��دة مكفول��ة، }ال إِْكــَراَه يِف الدِّ
)البق��رة- 256(، فكي��ف حبري��ة االنتخ��اب يف 
املسائل املهمة، مثل السكن واإلقامة واالنتماء 

السياس��ي، والعم��ل االقتص��ادي...! 
وهك��ذا جي��ب علين��ا أن نعي��د النظ��ر يف 
كث��ر م��ن مف��ردات األنظم��ة والع��ادات ال��يت 
فرض��ت عل��ى املس��لمن يف عه��ود مض��ت، إم��ا 
بس��بب رؤي��ة خاطئ��ة اىل الدي��ن يف عص��ور 
اجل��ور  حكوم��ات  مي��ل  بس��بب  أو  التخل��ف، 
ومجاع��ات الضغ��ط السياس��ية واالقتصادي��ة 
اىل الش��مولية، بل��ى؛ إن الش��مولية خمالف��ة 
)احلري��ة(،  واحلرم��ة  للكرام��ة  صرحي��ة 
واالخت��الف )التعددي��ة(. وفيم��ا يل��ي طائف��ة 

م��ن األمثل��ة نس��وقها يف نف��ي الش��مولية:
املعرف��ة  حري��ة  يؤّم��ن  اإلس��الم  أ - 
والثقافة، وقد أمر اهلل سبحانه باجلدال باليت 
ه��ي أحس��ن، وبّش��ر عب��اده الذي��ن يس��تمعون 
القول فيتبعون أحس��نه، وأمر بالنظر والعقل 
والتفك��ر، ونه��ى ع��ن اإلك��راه عل��ى اإلمي��ان، 
ومن هنا نشأت جامعات علمية شاخمة، كان 
البح��ث احل��ّر قاعدة أساس��ية فيها. لكن جاءت 
وس��اد  اإلس��المية  الدول��ة  يف  النك��د  حلظ��ة 
اإلره��اب وقم��ع األح��رار وف��رض آراء خاص��ة 
يف العقائد والفقه واألخالق. مع ذلك كانت 
هن��اك معاه��د علمي��ة مارس��ت، ول��و خبف��اء، 
دوره��ا يف البح��ث احل��ّر، وال��يت جتس��دت يف 
احلوزات العلمية، اليت بالرغم من حمدودية 
أنش��طتها بس��بب الظ��روف املعاكس��ة، إاّل أنها 
فاحت��ة  االس��تنباط،  عملي��ة  مت��ارس  ظل��ت 

أب��واب االجته��اد عل��ى مصراعيه��ا.
الوراث��ي  النظ��ام  اإلس��الم،  يرف��ص  ب- 
ويرف��ض  العض��وض،  باملل��ك  يس��ميه  ال��ذي 
األم��ر الواق��ع القائ��م عل��ى أس��اس »م��ن مل��ك 
ويس��مي  بالس��لطة«،  أح��ق  كان  الس��يف 
املتس��لط بالق��وة »طاغوت��ًا«، ويرف��ض التحك��م 
باس��م الدي��ن ألن��ه ن��وع م��ن الطغي��ان، وإمن��ا 
يع��رتف حبرم��ة الن��اس يف انتخ��اب وليه��م يف 
إط��ار القي��م اإلهلي��ة العلي��ا كالعل��م واالمي��ان 
)الفق��ه والعدال��ة(. ويع��رتف يف ه��ذا اإلط��ار 
باحلقوق املشروعة للناس يف تنظيم أنفسهم 

يف مؤسس��ات سياس��ية ب��كل أش��كاهلا، وهك��ذا 
يبق��ى االنتم��اء ح��راً، وال جي��وز معاقب��ة أح��د 
السياس��ية  احلري��ة  إن  االنتماء.كم��ا  عل��ى 
النق��د،  وحري��ة  االع��الم،  حري��ة  تس��تدعي 

واملس��رات. االجتماع��ات  وحري��ة 
ج- االقتص��اد يف اإلس��الم يتمت��ع حبري��ة 
واس��عة، ف��ال جي��وز حتريم ما أح��ّل اهلل لعباده، 
ــَة  َم ِزينَ حس��ب آي��ة كرمي��ة: } ُقــْل َمــْن َحــرَّ
يَِّبــاِت ِمــْن  تِــي َأْخــَرَج لِِعَبــاِدِه َوالطَّ اهللَِّ الَّ
ــاِة  ــوا يِف احْلََي ــَن آَمنُ ِذي ــَي لِلَّ ــْل ِه ْزِق ُق ــرِّ ال
ــُل  ْنَيــا َخالَِصــًة َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَذلـِـَك ُنَفصِّ الدُّ
ــوَن{ )األع��راف/ 32(،  ــْوٍم َيْعَلُم ــاِت لَِق اآلَي
ويرّغ��ب الدي��ن احلني��ف عل��ى تس��خر م��ا يف 
الطبيع��ة ملصلح��ة االنس��ان، وم��ن هن��ا ف��إن 
حري��ة احلرك��ة يف األرض، وحري��ة الصي��د، 
واس��تخراج املع��ادن، واالس��تفادة م��ن األرض 
للزراع��ة والبن��اء، واالنتف��اع بامل��اء واهل��واء وم��ا 
أشبه، ليست جمرد حريات مكفولة وحرمات 
للن��اس ثابت��ة، وإمنا هي مم��ا رغب فيها الدين 

كم��ا أب��اح التج��ارة يف إط��ار القان��ون.
والش��خصية  االجتماعي��ة  واحلري��ات  د� 
االجتماع��ات  حري��ة  مث��ل  ايض��ًا،  مكفول��ة 
االنتم��اء  وحري��ة  واملس��رات،  واملهرجان��ات 
األس��رة،  وبن��اء  ال��زواج  وحري��ة  والتنظي��م، 
وحري��ات اختي��ار ن��وع ال��زي، وكذل��ك حري��ة 

الفردي��ة.  بالع��ادات  االلت��زام 
البش��رية  بّش��ر  اإلس��المي  الدي��ن  إن 
ــًة  بالرمح��ة العاملي��ة }َوَمــا َأْرَســْلنَاَك إاِلَّ َرمْحَ
تل��ك  وتتجل��ى   ،)107 )االنبي��اء-  لِْلَعامَلِــنَي{ 
الرمح��ة يف اجتم��اع األم��م عل��ى أص��ول ثابت��ة 
يعرفه��ا اجلمي��ع وال ينكرونه��ا، وأبرزه��ا أاّل 
يتخ��ذ بعضه��م بعض��ًا أرباب��ًا، »فال تك��ون هناك 
عنصري��ة أو طبقية أو عصبية غر حمدودة، 
وال ق��وى مس��تكرة وأخ��رى مس��تضعفة«، وال 
ت��زال البش��رية حباج��ة اىل مث��ل ه��ذا النظ��ام 
العامل��ي اإلهل��ي املنتظ��ر وقوع��ه مس��تقباًل بأذن 

اهلل تع��اىل.
------------------

1- آيــة اهلل العظمــى الســيد حممــد تقــي 
ــه  ــامي - مناهج ــع اإلس ــدريس، التري امل
طهــران  الثانيــة-  الطبعــة  ومقاصــده/ 

1413هـ.

  من ركائز الدفاع عن احلرية؛ اجلمعيات السياسية واملهنية 
واالجتماعية. كلما تكاثرت هذه اجلمعيات يف األمة، كلما استطاعت 

مقاومة فتنة الطغاة  



* حممد عيل
أخطــر التحديــات التــي تواجههــا املجتمعــات هــي تلــك التــي 
يقــف فيهــا املجتمــع حائــرًا بــا حلــول أو معاجلــات، حيــث يبقــى 
ــو  ــق نح ــس الطري ــى تلّم ــدرة ع ــن دون ق ــه م ــام أزمات ــرًا أم أس
ــض  ــرى أن بع ــك ن ــافية، ولذل ــات الش ــول واملعاجل ــة واحلل احلقيق
املجتمعــات تــراوح مكاهنــا ال تســتطيع اخلــروج مــن عنــق الزجاجة، 
بينــا تتقــدم جمتمعــات أخــرى عــى طريــق التنميــة والتغيــر، 
ــى  ــاة ع ــو احلي ــا ختل ــات، ف ــني املجتمع ــي ب ــز احلقيق ــو املائ وه
ــروف  ــب الظ ــها حس ــل برأس ــات تط ــن حتدي ــدة، م ــف األصع خمتل
ــس  ــن، ولي ــاس دون آخري ــة بأن ــت خمتّص ــي ليس ــرات، وه واملتغ
ــذي  ــن ال ــوس«، ولك ــر »منح ــوظ« وآخ ــع »حمظ ــن جمتم ــاك م هن
ــروع،  ــج وامل ــة واملنه ــي الرؤي ــوال ه ــارق يف كل األح ــع الف يصن
والقــرآن الكريــم يشــر إىل هــذه احلقيقــة الدامغــة حيــث يقــول ربنــا 
عــز وجــل: }إِْن َأْحَســنُتْم َأْحَســنُتْم أِلَنُفِســُكْم َوإِْن َأَســْأُتْم َفَلَهــا{. 
وهــذا هــو مــا ينبغــي علينــا أن نســعى إلجيــاده يف بادنــا حيــث كنّــا 
ومازلنــا نواجــه أزمــات ليســت قليلــة و عــى أكثــر مــن صعيــد، وال 
يمكــن التســرت عليهــا كــا حيلــو للبعــض الــذي بقصــد أو مــن دونــه، 
ــن  ــة م ــض إىل درج ــل البع ــد يص ــم، وق ــل أو التعتي ــاول التقلي حي
اجلهــل حينــا ال يعــرتف أساســًا بوجــود أزمــات ويعتــر أن احلديــث 
عــن ذلــك هــو جمــرد »تشــويه« لصــورة الوطــن، والعمليــة السياســية 
واملســؤولني يف الدولــة، ولكــن احلقيقــة تؤكــد عــى حاجتنــا املاّســة 
ــن  ــذي يمك ــروع ال ــج وامل ــع املنه ــا يف وض ــتند إليه ــة" نس لـ"رؤي
ــن  ــيجعل م ــا س ــو م ــوح، وه ــه بوض ــه وفهم ــن قراءت ــاء الوط ألبن
النــاس - هــذه الكتلــة األساســية يف أي دولــة- الرأســال احلقيقــي 

ــة. ــة حقيقي ــاء و تنمي ــوض وبن ــول إىل هن للوص
ال يمكــن بنــاء دولــة وجمتمــع، وال يمكــن ألي نظــام ســيايس أن 
ينطلــق مــن دون »رؤيــة« تتلخــص يف مــروع ســيايس واقتصــادي 
ــة  ــة بحاج ــذه القضي ــال، وه ــات واآلم ــل التطلع ــي حيم واجتاع
ــة  ــا غائب ــة؟ أم أهن ــة واضح ــا رؤي ــد لدين ــل توج ــة، فه إىل مناقش

ــا  ــا وآثاره ــن معامله ــًا، فأي ــودة فع ــت موج ــة، واذا كان او مشوش
ــا؟ ونتائجه

ــة  ــف لغاي ــود - ولاس ــذ عق ــه ومن ــا، أن ــال يف بادن ــع احل واق
ــة  ــة الثالث ــي األلفي ــيئة، فف ــؤرشات س ــيء بم ــة- م ــة الراهن اللحظ
ال يــزال املواطــن يعــاين مــن أزمــات يف احتياجاتــه االساســية، 
ــي  ــات، وتف ــن اخلدم ــك ع ــكن، ناهي ــل والس ــرص العم ــا ف منه
الفســاد، و ارتفــاع نســب الفقــر التــي تتحــدث عنهــا تقاريــر وزارة 
التخطيــط وغرهــا مــن الــوزارات واملؤسســات، وقبــل وبعــد هــذا، 
مشــاكل ترتبــط بالسياســة و االدارة والتريــع وصنــع القــرار، 
ــن  ــر م ــة يف كث ــل وكيدي ــط، ب ــات وختب ــن مناكف ــا م ــا يعرتهي وم
االحيــان. و االخطــر و األدهــى مــن كل ذلــك، مــا يرتبــط بملفــات 
ــة  ــيايس وتوليف ــي والس ــف األمن ــل املل ــة مث ــية وحموري ــر حساس اكث

ــة. ــة والقضائي ــلطتني التريعي ــع الس ــا م ــة و أدائه احلكوم
إن احلــل ال يكمــن يف اســتثارة العواطــف ســلبًا، وتأجيــج 
اهلمــم  باســتثارة  يرتبــط  مــا  بقــدر  ســيئة،  بطريقــة  املشــاعر 
ــط  ــاون والرتاب ــل والتع ــل التواص ــن أج ــات م ــتنهاض الطاق واس
والتكامــل، كــا أن احلــل ال يكمــن يف الدفــع نحــو سياســة ومنهــج 
التصــادم، ســواء بــني الشــخصيات واملكونــات التــي تديــر العمليــة 
السياســية ومفاصــل احلكومــة، وال بينهــا وبــني النــاس واملجتمــع، 
ــاس  ــة الن ــة، وحرك ــة والسياس ــة الساس ــد حرك ــي أن ترش ــل ينبغ ب
بطريقــة راقيــة مــن خــال »التنافــس« عــى طريــق االنجــاز واملعرفــة 
ــز  ــا يمي ــو م ــات، وه ــرؤى والطاق ــود وال ــل اجله ــر وتكام و تضاف
املجتمعــات املتقدمــة التــي تســعى دائــا لصناعــة الفــارق مــن خال 
ــة  ــات املتخلف ــل املجتمع ــا تعم ــا، بين ــان يف باده ــتثار« اإلنس »اس
ــول،  ــل( العق ــاد )تفعي ــن اعت ــدالً م ــان وب ــتحار« اإلنس ــى »اس ع
ــروات  ــات والث ــدرات والطاق ــول والق ــل العق ــى تعطي ــل ع تعم
ــا،  ــل منه ــميات ال طائ ــررات و مس ــباب وم ــت اس ــا حت وتقييده
والشــك أن الكثــر مــن املتابعــني واملراقبــني يف بادنــا يتســاءلون إىل 
ــك؟  ــن ذل ــؤول ع ــو املس ــن ه ــال؟ وم ــذه احل ــى ه ــنبقى ع ــى س مت

ــول؟ ــي احلل ــن ه وأي
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استبيان

* الدكتور راشد الراشد
يف س��ابقة تارخيي��ة ش��ارك املرج��ع الدي��ي مساح��ة 
يف  املدرس��ي،  تق��ي  حمم��د  الس��يد  العظم��ى  اهلل  آي��ة 

مؤمت��ر قم��ة األدي��ان ال��ذي عق��د يف الفاتي��كان يف الثان��ي 
م��ن كان��ون االول 2014، وال��ذي نظمت��ه الش��بكة العاملي��ة 
للحري��ة ومقاوم��ة العبودي��ة املعاص��رة، حضره��ا ع��دد 
م��ن ق��ادة األدي��ان بينه��م باب��ا الفاتي��كان وممثاًل عن ش��يخ 

 مؤتمــر قــادة األديــان والمذاهــب الــذي اســتضافته دولــة الفاتيــكان، لمناقشــة موضــوع 
الفاتيــكان وبشــخص زعيــم  يرعــاه  األول مــن نوعــه،  المعاصــرة«، وربمــا يكــون  »العبوديــة 
الكنيســة الكاثوليكيــة، البابــا فرنســيس، يتجــاوز كونــه حدثــًا ينحصــر فــي زمــان ومــكان 
وعنــوان، ليمتــد الــى أبعــاد فكريــة وحضاريــة تهــّم حاضــر ومســتقبل الشــعوب والعالــم، فــاذا 
كان هــّم الكنيســة الكاثوليكيــة فــي هــذا المؤتمــر، إثــارة موضــوع »العبوديــة« فــي طابعهــا 
المعاصــر، وتســليط بعــض الضــوء علــى مســاحات مــن العالــم، علــى أنهــا بــؤر للمشــكلة 
ــر  ــد المعايي ــة لتحدي ــا فرصــة تاريخي واالزمــة تســعى لمعالجتهــا، فانهــا تمثــل بالنســبة الين
تجّســد  وهــذا  االســالمي،  للفكــر  الرحــب  األفــق  ضــوء  فــي  والقيــم  للمفاهيــم  الصحيحــة 
ــة بشــخص الســيد المرجــع  مــن خــالل مشــاركة المرجعيــة الدينيــة فــي هــذا المؤتمــر ممثل

المدرســي، وبالمرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى الشــيخ بشــير النجفــي نيابــة.
مــن هنــا؛ ارتــأت »الهــدى« تســليط الضــوء علــى القــدرات واالمكانيــات الحضاريــة الكامنــة 
ــول  فــي الفكــر االســالمي، منهــا مســألة »التكامــل« والتعــاون مــع األمــم االخــرى اليجــاد الحل
الناجعــة لمشــاكل وأزمــات العالــم، بــل وصياغــة نظــام متكامــل يضمــن ســعادة االنســان 
ورقّيــه وتقدمــه فــي الحيــاة. فــكان هــذا االســتبيان الــذي قصــد عــددًا مــن الباحثيــن وعلمــاء 
الديــن، ممــن تمكنــا الوصــول اليهــم، وهــو تحــت عنــوان: »مؤتمــر قــادة األديــان وآفــاق التكامــل 

الحضــاري«. 
 التحرير

مؤتمر قادة األديان 
وآفاق التكامل الحضاري

علماء 
ومثقفون 

يتحدثون عن:



استبيان

األزه��ر الدكت��ور أمح��د الطي��ب، وع��دداً من ق��ادة األديان 
وممثليه��ا ح��ول الع��امل. 

مبق��ام  ش��يعية  ش��خصية  تش��ارك  م��رة  وألول 
املرجعي��ة الديني��ة وخ��ارج الس��ياق املأل��وف يف البيوت��ات 
املرجعي��ة الش��يعية، خاص��ة جه��ة املش��اركة واحلض��ور 
يف حمفل دولي وعلى مس��توى قمة جتمع قادة األديان، 
ويلق��ي مساحت��ه يف ه��ذا امللتق��ى اهل��ام كلم��ة أعت��رت 

ميثاق��ًا للمؤمت��ر. 
وق��د ح��ازت مش��اركة أح��د مراج��ع الدي��ن الش��يعة 
يف ه��ذه القم��ة باهتم��ام بال��غ وكب��ر م��ن قبل املؤسس��ات 
والنخ��ب  املرجعي��ة  البي��وت  رأس��ها  وعل��ى  الش��يعية 
العلمائية واملثقفة لدى الش��يعة بش��كل خاص واملهتمن 
بقضاي��ا الس��اعة والتح��والت الفكري��ة الك��رى يف الع��امل. 
وق��د رأى البع��ض أن قم��ة به��ذا املس��توى ويش��ارك فيه��ا 
أح��د كب��ار فقه��اء الش��يعة هل��ا مدلوالته��ا وتأثراته��ا 
لي��س يف الفك��ر احلضاري والسياس��ي لدى الش��يعة وإمنا 
إرهاص��ة لتح��والت ك��رى يف املفاهي��م املتصل��ة بالفك��ر 

اإلنس��اني العامل��ي.
ومث��ة تس��اؤالت عدي��دة تط��رح عل��ى ه��ذه احلادث��ة 
األخالقي��ة  مدلوالته��ا  يف  مهم��ًا  منعطف��ًا  تش��كل  ال��يت 
ق��ادة  كب��ار  جتم��ع  فقم��ة  واحلضاري��ة.  واإلنس��انية 
األديان، و س��فر مرجع ش��يعي اىل الفاتيكان ومشاركته 

يف ه��ذه القم��ة، متث��ل س��ابقة ب��كل املقايي��س.
الك��رى  التح��والت  بقضاي��ا  املهتم��ون  ويتطل��ع 
القم��ة وحض��ور  ه��ذه  أن حت��دث  اإلنس��اني،  الفك��ر  يف 
أح��د كب��ار مراج��ع الدي��ن الش��يعة يف الوق��ت الراه��ن، 
ومصافحته لبابا الفاتيكان ولعدد من كبار قادة األديان 
الذي��ن ش��اركوا يف ه��ذه القم��ة، حت��واًل كب��راً يف الفك��ر 
اإلنس��اني بصف��ة عام��ة والفكر اإلس��المي بش��كل خاص، 
وال��ذي  التاري��خ اإلنس��اني،  ويش��كل منعطف��ًا مهم��ًا يف 
س��تطوى م��ن خالهل��ا وبعده��ا صفح��ات عدي��دة كان��ت 
فيم��ا س��بق م��ن التاري��خ تتس��م بالتص��ادم واملواجه��ة ب��ن 
البش��ر يف معظ��م فرتاته، وكان��ت أكثر املواجهات تتخذ 
ش��كاًل دموي��ًا مدم��راً ل��كل مقوم��ات التعاي��ش اإلنس��اني 
والرقي بعامل البشر إىل عامل تزخر فيه القيم اإلنسانية 
اخلالقة كالعدل واملس��اواة واحلرية، إذ بنيت العالقات 

اإلنس��انية عل��ى قاع��دة ش��ديدة م��ن الكراهي��ة والش��ك. 
ويف ف��رتات أخ��رى م��ن ه��ذا التاري��خ، رمب��ا مل تتصدر 

احل��روب الفيزيائي��ة )املباش��رة(، ص��دارة املش��هد وكان 
اجلم��ود حاكم��ًا ومس��يطراً فيها، ولكن لي��س ألن تغيراً 
م��ا ق��د ح��دث يف الفك��ر والرؤي��ة ولكن��ه جم��رد مج��ود 
ظاه��ري وس��طحي يف احلرك��ة تس��تطيع أي حادث��ة 
بس��يطة م��ن أن تقلع��ه م��ن وج��وده ليتح��ول إىل ف��ورة 
ب��ركان ملته��ب مي��زق س��كون الك��ون كل��ه، وتنتق��ل 
املواجه��ة إىل منطق��ة الدم��ار اإلنس��اني واألخالق��ي ألن 
القواع��د األساس��ية للفك��ر مبني��ة عل��ى ذات القاع��دة م��ن 
الكراهي��ة واخلصوم��ة والريب��ة والش��ك. وج��اءت القم��ة 
لتفتح صفحة جديدة يف العالقات اإلنسانية بن البشر 
خاص��ة ولتأث��ر ق��ادة األديان يف حرك��ة الفكر وصياغة 
الس��لوك اإلنس��اني، ويتطل��ع اجلمي��ع ب��أن تتح��ول ه��ذه 
القم��ة إىل خل��ق قاع��دة جدي��دة يف العقل اإلنس��اني تقوم 
- كم��ا ط��رح مساح��ة الس��يد املرج��ع املدرس��ي يف القمة- 
عل��ى التكام��ل احلض��اري واإلنس��اني، ولي��س عل��ى قاعدة 
الصدام واملواجهة املستمرة واملبنية على قاعدة الكراهية 
والريب��ة والش��ك. وه��ي اطروح��ة تلقاه��ا ق��ادة األدي��ان يف 
املؤمت��ر برتحي��ب وإعج��اب كبري��ن وحظي��ت باهتم��ام 

كب��ر م��ن قب��ل النخ��ب وأه��ل الفك��ر يف الع��امل.
لق��د كان��ت مش��اركة مساح��ة املرج��ع املدرس��ي، 
م��ن كب��ار  لواح��د  ليس��ت جم��رد إطالل��ة يف مؤمت��ر 
علم��اء وفقه��اء الش��يعة يف الع��امل، ب��ل كان لعمق الرؤية 
كلمت��ه  يف  مساحت��ه  طرح��ه  ال��ذي  الفك��ر  ورصان��ة 
تطلع��ات  يف  عمق��ًا  أكث��ر  وبع��داً  للقم��ة،  االفتتاحي��ة 
البش��ر لع��امل تس��وده قي��م اخل��ر والفضيل��ة والتناف��س 
اخل��الق لالرتق��اء باحلض��ارة اإلنس��انية حبي��ث تغط��ي 
عليه��ا قي��م إنس��انية عاملي��ة حاكم��ة، ورمب��ا هل��ذا الس��بب 
أع��ّدت كلم��ة مساحت��ه ميثاق��ًا للمؤمت��ر، وهن��اك أكث��ر 
فض��اءات  يف  للتحلي��ق  رحب��ة  مس��احات  ويف  أف��ق  م��ن 
جديدة حول القمة عمومًا، وفيما طرحه مساحة السيد 
املدرس��ي خصوص��ا م��ن رؤي��ة مجوح��ة لبن��اء ع��امل حيتاج 
إىل التكام��ل ب��ن البش��ر، يؤس��س عل��ى قاع��دة التكام��ل 
مب��ا تفرض��ه م��ن بناء العقل اإلنس��اني على أس��اس احملبة 
والتس��امح والرمح��ة، وه��و ب��دوره حيت��اج ألكث��ر م��ن 
وقف��ة للتأم��ل وق��راءة متأني��ة مل��ا ميك��ن أن حتدث��ه م��ن 

إس��قاط عل��ى الفك��ر اإلنس��اني العامل��ي.
----------------

* باحث إسالمي من البحرين

* د. الشيخ فيصل العوامي
بالرغ��م م��ن الف��وارق ال��يت تظهر على الص��ور العامة 
ألتب��اع الديان��ات الس��ماوية، إال أن مجي��ع ه��ذه الديان��ات 
حتمل بن قيمها وتعاليمها الروح العليا للدين، كقيمة 
االنتم��اء إىل اهلل س��بحانه، والدع��وة للفضيل��ة يف احلي��اة 

االجتماعي��ة،  احلي��اة  يف  واملس��اواة  والعدال��ة  الفردي��ة، 
وثقاف��ة احل��ق واحلري��ة يف احلي��اة السياس��ية، وم��ا إىل 

ذلك.
لك��ن ه��ذه الروح س��تبقى ضبابية على اجلميع مادام 
االنفصال االجتماعي هو اخليار احلاكم يف العالقة بن 
األتب��اع، خصوص��ًا الق��وى املفك��رة منه��م. وال ميك��ن إزال��ة 
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تل��ك الضبابي��ة إال مب��ا دع��ا ل��ه الق��رآن الكري��م يف حمك��م 
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأنَثــى  ــا النَّــاُس إِنَّ َ آيات��ه: }َيــا َأهيُّ
َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرُفــوا...{. )س��ورة 
احلج��رات -13(، فالتالق��ي اجل��اد ب��ن العق��ول املفك��رة 
واملتصدي��ة فع��اًل، ملس��ؤولية التش��ريع، سيكش��ف بوض��وح 
عن وجود تلك الروح، بل عن الكثر من املشرتكات اليت 
ميكن االنطالق منها لرس��م واقع ديي وإنس��اني متميز.
كم��ا س��يكون لذل��ك أبل��غ األث��ر عل��ى األتب��اع أيض��ًا، 

ولع��ل أب��رز تل��ك اآلث��ار ميك��ن مالحظته��ا يف:
1- التقارب  النفسي واالجتماعي.

2- ختفيف التوترات.
3- التعّرف على اآلخر عن قرب.

4- االنط��الق يف العالق��ة االجتماعي��ة والسياس��ية 

م��ن روح الدي��ن العلي��ا، ال م��ن الف��وارق واملمي��زات.
لذل��ك ينبغ��ي أن ال تك��ون ه��ذه املب��ادرة يتيم��ة، ب��ل 
جيب أن تتبعها مبادرات أكثر عمقًا، تتوّلد عنها برامج 
عملي��ة ترك��ز عل��ى املش��رتكات. ومتنياتن��ا م��ن أس��تاذنا 
األج��ّل، مساح��ة آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي 
املدرس��ي - حفظ��ه اهلل- ال��ذي مّث��ل الص��ورة احلضاري��ة 
الراقية للتشّيع يف هذا امللتقى، أن يبادر باخلطوة الثانية 
ع��ر الدع��وة ملؤمت��ر عامل��ي جيم��ع رج��االت الديان��ات ب��ال 
اس��تثناء، والق��وى الفكري��ة املؤث��رة عاملي��ًا، به��دف اخلروج 
بصي��غ عملي��ة تتكف��ل بتعمي��ق ال��روح العلي��ا للدي��ن عل��ى 

املس��توى اإلنس��اني.
----------------

 * باحث قرآين وفقهي، القطيف - السعودية

* د. نضري اخلزرجي 
2010م  ع��ام  ربي��ع  يف  الفاتي��كان  دول��ة  زرت  عندم��ا 
وجتول��ت يف أروق��ة املبن��ى الرئي��س وطف��ت عل��ى مقاب��ر 
قادة املس��يحية والبابوات ومراقدهم يف الطابق الس��فلي، 
مل أجد من خالل االحتكاك املباشر مع مجوع املسيحين 
وغره��م م��ن الزائري��ن م��ا ينزع��ي عن جلدتي كمس��لم 
آم��ن ب��اهلل وبالرس��ول وبالق��رآن الكري��م املص��ّدق مل��ا قبل��ه 
م��ن الرس��ل والكت��ب الس��ماوية، فاألم��ر طبيع��ي للغاي��ة، 
زرافات زرافات تستقبلهم دولة الفاتيكان القائمة وسط 
العاصم��ة االيطالي��ة )روم��ا( بال تعقيدات، وبينا أنا ش��ارد 
بنظ��ري يف التاري��خ حدث��ت نفس��ي: مل��اذا يتقات��ل أبن��اء 
البشر وهم جيمعهم رب واحد، وكل واحد منهم يدرك 
أن أب��اه واح��د وأّم��ه واح��دة؛ ف��آدم وح��واء أَبَوا البش��رية، إن 
كان امل��رء موح��داً أو مش��ركًا أو ملح��داً أو كافراً، أو إن 
كان عامل��ًا أو متعلم��ًا أو جاه��اًل، فال��كل يع��ودون ملص��در 
واح��د، واألدي��ان الس��ماوية ج��اءت لطبابة اإلنس��ان، وإمنا 
أن��زل ال��رب تع��اىل كتب��ه عل��ى جرع��ات مب��ا يناس��ب واقع 
اجملتمع��ات يف كل حقب��ة م��ن الزم��ن، ومل ين��ف الق��رآن 
الكري��م م��ا قبل��ه م��ن الكت��ب، وإمن��ا ج��اء مكم��اًل هل��ا مب��ا 
يت��الءم وعقلي��ة اجملتمع��ات اجلدي��دة، داعي��ًا البش��رية 
اىل عب��ادة رب و رف��ض عب��ادة املرب��وب، وه��و ال��رب ال��ذي 
خل��ق اإلنس��ان ح��راً وطالب��ه باالحتف��اظ حب��دود حريت��ه 
ال يعت��دي عليه��ا أح��د، ألن االعت��داء حي��ط م��ن كرام��ة 
اإلنس��ان وش��خصيته، وكرامته عند خالقه مقدس��ة، بل 

إن مت��ام احلري��ة يف مت��ام العبودي��ة هلل.
حمم��د  الس��يد  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  يك��ن  مل 
حمي��ط  تدخ��ل  مس��لمة  عمام��ة  أول  املدرس��ي،  تق��ي 
دول��ة الفاتي��كان، وحتت��ك ع��ن ق��رب مع ق��ادة الدولة اليت 
م��ع  هل��ا س��فارات ومكات��ب يف دول كث��رة، وتتح��اور 

ق��ادة األدي��ان، ومل تك��ن ه��ي العمام��ة الش��يعية اإلمامي��ة 
األوىل، فق��د س��بقتها عمائ��م أخ��رى، ولكنه��ا بالتأكي��د 
العل��م  م��ن  ع��ال  ق��در  عل��ى  أول عمام��ة مس��لمة  ه��ي 
واملس��ؤولية، تتج��اوز أع��راف املؤسس��ة املرجعي��ة الدينية، 
وتتص��دى بنفس��ها حلض��ور مؤمت��ر عامل��ي حت��ت عن��وان 
»مكافح��ة العبودي��ة املعاص��رة« عق��د يف دول��ة الفاتي��كان 
يف 2014/12/2م حبض��ور مخس��ة عش��ر قائ��داً م��ن ق��ادة 
وزعام��ات أدي��ان مساوي��ة وأرضي��ة، ال لتس��جل حض��وراً 
فخريًا بقدر ما تس��جل حضوراً فكريًا وعقائديًا اس��الميًا 
وحض��وراً قرآني��ًا، يض��ع النقاط على احل��روف مبا جيعل 
ق��ادة األدي��ان الذي��ن ميثل��ون غالبي��ة س��كان املعم��ورة أمام 
حقيق��ة الرس��الة اإلس��المية ال��يت تنظ��ر إىل اإلنس��ان 
كإنس��ان بوصف��ه خليف��ة اهلل يف األرض، وم��ن صف��ات 
اخلليف��ة أن يس��عى اىل س��يادة قي��م اخل��ر وحمارب��ة 
عوامل الش��ر، وملا كانت قيم اخلر فطرية أصالة، فهي 
حم��ل دع��وة مجي��ع األدي��ان، الس��ماوية منه��ا واألرضي��ة، 
وال خيتل��ف عليه��ا اثن��ان م��ن حي��ث اجيابيته��ا ينش��دها 
كل انس��ان مهم��ا متاي��زت اجلنس��يات واللغ��ات والعقائ��د 

واألدي��ان.
الفقي��ه  لس��ماحة  القيم��ة  الكلم��ة  ان  الواق��ع  يف 
املدرس��ي، عكس��ت حقيق��ة القي��م اإلس��المية الوثاب��ة اىل 
الرافض��ة  الش��هادة احلس��ينية  ب��روح  املتش��ربة  اخل��ر، 
لل��ذل واخلن��وع والعبودي��ة، فاملؤمتر الذي انعقد من أجل 
حماربة العبودية، ميلك الواقع االسالمي كل مفردات 
احل��ل لواق��ع البش��رية املري��ر، م��ن خ��الل اس��تجالء واقعة 
كرب��الء واس��تحضار ش��خصية اإلم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��الم، ال��ذي ق��ال في��ه ن��يب اإلس��الم: »حس��ن م��ي وأن��ا 
من حس��ن«، هذه الش��خصية العظيمة اليت اس��تحضرها 
مساحة الفقيه املدرسي امام قادة األديان حتى يشعرهم 

أن اإلس��الم ح��ارب العبودي��ة بالفع��ل قب��ل الق��ول.

  د. نضري اخلزرجي: 
أقدر روح التحّدي 

التي ميتلكها الفقيه 
املدرسي، والتي جسدها 
يف التوصيات التي قدمها 

لقادة العامل الروحانيني، 
فهي توصيات ال ترفض 

»صراع احلضارات« 
فحسب، وال تراوح عند 

»حوار احلضارات«، بل 
تدعو وباصرار اىل »تكامل 

احلضارات«  
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أق��در روح التح��دي ال��يت ميتلكه��ا الفقي��ه املدرس��ي 
وال��يت جس��دها يف التوصي��ات ال��يت قدمه��ا لق��ادة الع��امل 
الروحاني��ن، فه��ي توصي��ات رمب��ا جي��د معارض��ًا هل��ا م��ن 
داخ��ل اإلس��الم نفس��ه ب��ل وم��ن داخ��ل املذه��ب، معارض��ة 
تس��تحضر امل��وت ونك��د العي��ش ب��داًل م��ن احلي��اة وصف��اء 
العيش، توصيات ال ترفض »صراع احلضارات« فحس��ب، 
وال ت��راوح عن��د »ح��وار احلض��ارات«، ب��ل تدع��و وباص��رار 
اىل »تكام��ل احلض��ارات« والش��عوب عل��ى أس��اس احملب��ة 
ونب��ذ الكراهي��ة، فم��ا الدي��ن إال احل��ب، وه��ذه التوصي��ات 
منس��جمة متام��ا م��ع ال��روح ال��يت س��ادت يف بداي��ة الدول��ة 
االس��المية عندم��ا وق��ع ق��ادة األدي��ان على وثيق��ة املدينة 

املن��ورة. 
إن البش��رية حباج��ة ماّس��ة اىل ثقاف��ة احل��ب وقب��ول 
اآلخ��ر، ال ثقاف��ة الكراهي��ة ورف��ض اآلخر، والذي يس��عى 
يف االجت��اه األول، ال خيتل��ف ع��ن أعداء الدين بش��يء وإن 
رف��ع ل��واءه، وال��ذي يتح��رك يف االجت��اه الثان��ي ه��و الدي��ن 
بعين��ه وإن مل يرف��ع ل��واءه، فالدي��ن هو الفط��رة والفطرة 

ه��و الدي��ن، والفطرة مس��اوقة للدين واإلنس��انية.
----------------

* كاتــب عراقــي مقيــم يف لنــدن، باحــث مشــارك 
يف دائــرة املعــارف احلســينية واســتاذ يف اجلامعــة العامليــة 

للعلــوم االســالمية.

   
* الشيخ معتصم سيد أمحد 

وض��ع اإلنس��ان يف إط��اره الطبيع��ي ال��ذي أراده اهلل 
ل��ه واالرتق��اء ب��ه إىل درج��ة الكم��ال البش��ري مهم��ة يف 
غاي��ة الصعوب��ة، وتتعق��د ه��ذه املهم��ة اكث��ر إذا نظرن��ا 
لإلنس��ان بوصف��ه كائن��ًا يعي��ش ضم��ن حمي��ط جغ��رايف 
وينتم��ي لواق��ع موضوعي يفرض عليه خيارات حمددة، 
مضاف��ًا إىل كون��ه متفاع��اًل م��ع الظ��رف التارخيي الذي 
تتحك��م في��ه جمموع��ة م��ن العوام��ل اخلارج��ة ع��ن إرادة 
اإلنس��ان، ف��كل ه��ذه احلقائ��ق تش��كل عقب��ات حقيقي��ة 
أمام مس��رة اإلنس��ان التكاملية، من ثم حتميل اإلنس��ان 
منفرداً مس��ؤولية بعض اإلخفاقات أو الظواهر الس��لبية 
بعي��داً ع��ن مالحظ��ة الواق��ع احلض��اري ال��ذي يعي��ش 
في��ه ق��د تبعدن��ا كث��راً ع��ن إجي��اد حل��ول هل��ذه الظواه��ر، 
فالتوصي��ف احلقيق��ي لواق��ع اإلنس��ان جي��ب أن ال يهم��ل 
كل ه��ذه العوام��ل، كم��ا ال جي��ب تصويرها كحتميات 
النظ��رة  ف��إن  خيارات��ه،  وتص��ادر  اإلنس��ان  إرادة  تش��ل 
الس��اذجة ال��يت تص��ور اإلنس��ان وكأن��ه يعي��ش يف ف��راغ 
حماي��د ال يف��رض علي��ه أي تقّي��دات، أو النظ��رة ال��يت 
تص��وره كالريش��ة يف مه��ب الري��اح فتتالعب ب��ه االقدار، 
كله��ا تص��ورات خاطئ��ة تبتع��د ع��ن الواق��ع املوضوع��ي 

لإلنس��ان.
تقدي��م  ُي��راد  س��لبية،  إنس��انية  ظاه��رة  أي  فأم��ام 
معاجل��ات جذري��ة هل��ا الب��د أن تنطل��ق ه��ذه املعاجل��ة م��ن 
تقيي��م حقيق��ي لواقع اإلنس��ان وواق��ع الظرف احلضاري 
ال��ذي يعي��ش في��ه، فاملعاجل��ات اليت تنطلق م��ن الرتكيز 
عل��ى نق��اط الضع��ف يف اإلنس��ان، وإهم��ال مراك��ز القوة 
الظ��رف  أم��ام  اإلنس��ان  استس��الم  ت��رر  جنده��ا  في��ه، 
احلض��اري ال��ذي يف��رض إمالءات��ه اخلاص��ة، كم��ا أن 
املعاجلات اليت حتفز إرادة اإلنسان للمواجهة من غر أن 

تس��هم يف إجياد حلول إلش��كاالت الواقع تنتهي يف العادة 
بانكس��ار أرادة اإلنس��ان أو هروب��ه م��ن املواجه��ة.

للظواه��ر  أي معاجل��ات  تتج��ه  أن  هن��ا جي��ب  م��ن 
الس��لبية يف واق��ع احلي��اة اإلنس��انية إىل اجتاه��ن؛ اجت��اه 
يعم��ل عل��ى معاجل��ة نق��اط الضع��ف يف اإلنس��ان، وم��ن 
ث��م حتفي��ز ن��وازع اخل��ر والكم��ال في��ه، واالجت��اه اآلخ��ر 
يعم��ل عل��ى إجي��اد احلل��ول الش��املة للواق��ع احلض��اري 
الذي يعيش فيه، ومن املؤكد فش��ل أي حماولة حتاول 
معاجل��ة ظاه��رة م��ع اهمال الظواهر األخ��رى، فال وجود 

لظاه��رة س��لبية منفصل��ة ع��ن الظواه��ر األخ��رى.
ه��ذه املقدم��ة أرى أنه��ا ضروري��ة وحن��ن نق��ف أم��ام 
املؤمت��ر ال��ذي عق��د يف الفات��كان مؤخ��راً حبض��ور زعم��اء 
كل املذاه��ب واألدي��ان للوق��وف عل��ى ظاه��رة العبودي��ة 

بوصفه��ا ظاه��رة س��لبية ته��دد اجملتم��ع اإلنس��اني.
والعبودي��ة يف الق��رن الواح��د والعش��رين ق��د ختتل��ف 
عن اليت كانت يف أوائل القرن التاسع عشر حيث كان 
يت��م فيه��ا نق��ل الن��اس من ق��ارة إىل ق��ارة، وكانت جتارة 
رائج��ة يف حينه��ا، وق��د تط��ورت ه��ذه الظاه��رة مؤخ��راً 
واخ��ذت اش��كااًل خمتلف��ة ت��ؤدي يف النهاي��ة إىل اس��تغالل 
املالي��ن م��ن الرج��ال والنس��اء واألطف��ال يف مجي��ع أحن��اء 

الع��امل، وارغامه��م للعي��ش كعبي��د.
والعبودي��ة باملعن��ى املعاص��ر قد اتس��عت لتش��مل كل 
االجن��اس واالعم��ار، فهن��اك نش��اط حمم��وم  لتج��ارة 
األطفال و إرغام النساء على ممارسة البغاء أو التصوير 
االباحي. ولو حاولنا توس��يع الدائرة لتش��مل نظام العمل 
يف دول اخللي��ج ملالي��ن األجان��ب الذي��ن وف��دوا للعم��ل 
هناك بعد الطفرة البرتولية، نقف على استعباد ممنهج، 
يس��تغل حاج��ة العم��ال ليجعله��م يف ظ��روف ال إنس��انية، 
وقد أدانت كثر من املنظمات اإلنسانية هذه املمارسات.
م��ن هن��ا؛ ف��ان ظاه��رة العبودي��ة، ظاه��رة حقيقي��ة، 

  الشيخ معتصم 
سيد أحمد: اجتماع زعماء 

املذاهب واألديان حتت 
عنوان حماربة العبودية، 

هو يف واقع األمر صرخة 
من داخل الضمري العاملي 

لإلنسان لكي يعود 
اإلنسان إىل إنسانيته ومن 

ثم يتحمل مسؤوليته  
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إال أن��ه ال ميك��ن فصله��ا ع��ن بقي��ة الظواه��ر الس��لبية 
ال��يت تعان��ي منه��ا اجملتمع��ات البش��رية، وقد تكتس��ب هذه 
الظاه��رة أهمي��ة مضاعف��ة لكونه��ا تش��هد وبش��كل واض��ح 
وصري��ح عل��ى املس��توى ال��ذي انزلق��ت إلي��ه اإلنس��انية، 
ول��ذا م��ن الض��روري لعملية اإلصالح البش��ري أن ُترجع 
اإلنس��ان إىل حي��ث يتمك��ن م��ن اس��تئناف املس��ر عل��ى 
أس��س تق��وم عل��ى الكرام��ة واحلري��ة، وحي��ث ال ميك��ن 
االرتق��اء باإلنس��ان وه��و م��ازال يش��عر بكون��ه س��لعة تب��اع 

وتش��رتى. 
العبودي��ة يف  نتفه��م مؤمت��ر  الزاوي��ة  ه��ذه  ضم��ن 
الفاتكان ال لكي نتوقع منه تشكيل أداة تنفيذية ملالحقة 
ه��ذه الظاه��رة، وإمنا فقط الرتكيز على قيمة اإلنس��ان 
والتأكي��د عل��ى كرامت��ه وحريت��ه، وهذه مهم��ة األديان 
ــد  ال��يت مل ت��أِت إال م��ن اج��ل اإلنس��ان وكرامت��ه؛ }ولق
كرمنــا بنــي آدم...{، وم��ن هن��ا يكتس��ب ه��ذا املؤمت��ر 
أهميت��ه عندم��ا اجتم��ع في��ه كل ق��ادة األدي��ان واملذاه��ب 
بوصفه��م ممثل��ن لتطلع��ات اإلنس��ان وقيم��ه الكمالي��ة، 
ألن الدي��ن يف حمت��واه احلض��اري ه��و اجلان��ب الروح��ي 
واملعن��وي ال��ذي يفتقده اإلنس��ان يف زمح��ة احلياة املادية، 
فاألدي��ان ه��ي الن��داء الداخل��ي للروح والوج��دان والفطرة 
والضم��ر وه��ي ال��يت تذك��ر اإلنس��ان دائم��ًا بقي��م احل��ق 
والفضيل��ة وم��ن ث��م ه��ي املع��ر احلقيق��ي ع��ن فلس��فة 
اإلنس��ان وِحكم��ة وج��وده وغاي��ة خلق��ه، وبذل��ك ال ميك��ن 
أن حنم��ل ه��ذا املؤمت��ر مس��ؤوليات جي��ب أن تق��وم به��ا 
مؤسس��ات ومنظم��ات أخ��رى كم��ا ال ميك��ن أن حني��د 
احلكوم��ات واألنظم��ة السياس��ية، فاملس��ؤول ام��ام ه��ذه 
الظاه��رة ه��و »الكل«، أو اإلنس��ان بوصفه انس��انًا، فاجتماع 
زعم��اء املذاه��ب واألدي��ان حت��ت عنوان حمارب��ة العبودية، 
ه��و يف واق��ع األم��ر صرخ��ة م��ن داخ��ل الضم��ر العامل��ي 

لإلنس��ان لك��ي يع��ود اإلنس��ان إىل إنس��انيته وم��ن ث��م 
يتحم��ل مس��ؤوليته.

ضم��ن ه��ذا الس��ياق كان��ت كلم��ة املرج��ع الدي��ي 
تعب��راً  املؤمت��ر  املدرس��ي، يف ه��ذا  تق��ي  الس��يد حمم��د 
حقيقي��ًا ع��ن هذا الضمر اإلنس��اني، فق��د ذّكر بالفطرة 
اليت يتجلى اهلل فيها بأمسائه احلس��نى، فتجعل اإلنس��ان 
يعش��ق الكم��ال؛ ألن األمس��اء ه��ي الداف��ع الفط��ري ال��ذي 
حيرك اإلنسان من الداخل فتنعكس يف واقعه احلضاري 

قي��م العل��م والرمح��ة والكرام��ة واحلري��ة والق��درة.
ب��دأ حديث��ه  الس��يد  أن مساح��ة  هن��ا، جن��د  وم��ن   
بقوله: »لقد خلق اهلل تعاىل اخللق و أودع يف ضمر كل 
واح��د منه��م عق��اًل طب��ع في��ه أمس��اءه احلس��نى وكلماته 
تكامل��ه  اىل  طري��ق  خارط��ة  ل��ه  لرس��م  املب��اركات، 
وس��عادته، ف��اهلل ه��و الرمح��ن الرحي��م، ويف ضم��ر كل 
انس��ان بواع��ث الرمح��ة، واهلل ه��و العزي��ز الكري��م، ويف 
ضم��ر كل انس��ان التطل��ع اىل الع��زة والكرام��ة، واهلل 
عظيم متعال، وكل انسان يبحث عن التعالي والتكامل. 
وم��ن اب��رز نع��م ربن��ا الكرام��ة وه��و ال��ذي ك��ّرم ب��ي آدم ، 
وم��ن الكرام��ة تصدر احلري��ة ، ومن احلرية تنبعث كل 

صف��ات اخل��ر«.
 ضم��ن ح��دود ه��ذه الكلم��ات، وم��ا تس��توعبه م��ن 
اهلل  معرف��ة  رح��اب  يف  باإلنس��ان  حتّل��ق  واس��عة  آف��اق 
وامسائه احلسنى، وما حتمله من قيم الكرامة واحلرية 
وكل قي��م احل��ق والفضيل��ة تنته��ي مهم��ة ه��ذا املؤمت��ر 
وه��و تذك��ر اإلنس��ان بواق��ع فطرت��ه وم��ن ث��م جتعل��ه 
يتحم��ل كام��ل مس��ؤولياته كم��ا كان��ت مهم��ة األنبياء 

مذكري��ن ومنذري��ن.
----------------

* عامل دين وباحث اسالمي من السودان

* السيد حمسن القزويني 
مؤش��ر  الدولي��ة  احملاف��ل  يف  االس��المي  احلض��ور 
عل��ى تط��ور العم��ل اإلس��المي احلض��اري ال��ذي حيم��ل 
مسؤولية عرض االسالم يف األلفية الثالثة من التاريخ 
البش��ري يف عص��ر الجم��ال في��ه للتقوق��ع والتحجرب��ل 
يف عص��ر فت��ح أبواب��ه أم��ام احل��وار والتفاه��م والتعاي��ش. 
ورمب��ا أكث��ر م��ن ذل��ك إىل التكام��ل والتع��اون وه��و م��ا 
ورد يف كلم��ة املرج��ع الدي��ي آية اهلل الس��يد حممد تقي 
املدرس��ي، حي��ث ع��ّدت األوس��اط الديني��ة والسياس��ية أن 
الفك��رة ال��يت أطلقه��ا يف املؤمت��ر أم��ام ق��ادة األدي��ان، متث��ل 
قف��زة نوعي��ة يف مس��ار الفك��ر االس��المي الذي ب��ات فاحتًا 
ذراعي��ه ب��كل ثق��ة وعنف��وان إىل مجي��ع األدي��ان واملذاه��ب 
حن��و التع��اون والتكاملي��ة متج��اوزاً مرحل��ة احل��وار الذي 
طرحت��ه بع��ض األط��راف قب��ل ع��دة أع��وام. فق��د أغلق��ت 

األب��واب أم��ام نظري��ة ص��راع احلض��ارات ال��يت أرادت أن 
تفت��ح أب��واب جهن��م أم��ام ش��عوب الع��امل باس��م الص��راع 
األزل��ي وه��ي الت��دري أن األدي��ان الس��ماوية ج��اءت م��ن 
أجل سعادة االنسان ورفاهيته وليس من أجل حتطيمه.

لق��د م��د املس��لمون وع��ر س��ت الدقائ��ق ال��يت حت��دث 
فيه��ا الس��يد املدرس��ي أيديه��م إىل الع��امل قائل��ن: بانن��ا 
كان  اينم��ا  االنس��ان  حن��رتم  إنس��اني  مب��دأ  أصح��اب 
وحن��رتم األدي��ان م��ن أي مص��در كان��ت وحن��رتم الفك��ر 
م��ن أي ش��خص كان حام��اًل ل��ه. ويف عص��ر أصب��ح في��ه 
الع��امل قري��ة صغ��رة وأصبح��ت البش��رية أس��رة واح��دة 
الب��د م��ن التعاي��ش والب��د م��ن التع��اون والتكام��ل م��ن 
أج��ل بن��اء كرتن��ا األرضي��ة وم��ن أج��ل إيق��اف التداعيات 

واالنهي��ار يف أج��زاء كث��رة م��ن ه��ذا الع��امل.
----------------

* مؤسس جامعة أهل البيت يف كربالء املقدسة

  السيد حمسن 
القزويني: الفكرة 

التي أطلقها املرجع 
املدرسي، متثل قفزة 
نوعية يف مسار الفكر 

االسالمي الذي بات فاحتًا 
ذراعيه بكل ثقة وعنفوان 

إىل جميع األديان واملذاهب 
نحو التعاون والتكاملية، 

متجاوزًا مرحلة احلوار الذي 
طرحته بعض األطراف قبل 

عدة أعوام  
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* الشيخ عيل قائد الدمني 
كلم��ة مساح��ة املرج��ع امُلدرس��ي يف مؤمت��ر قم��ة 
األديان يف الفاتيكان، تدعونا للتأمل يف نقطتن مهمتن:

األوىل: أن ه��ذا االجتم��اع حب��د ذات��ه، ميث��ل منعطف��ًا 
تارخيي��ًا ل��كل أتباع األدي��ان واملذاهب، ويصب يف مصلحة 
املتمث��ل يف رس��الة االس��الم احملم��دي األصي��ل.  احل��ق 
كم��ا يغ��ذي ه��ذا االجتم��اع متوج��ات فكري��ة عارمة لدى 
املفكري��ن واملنصف��ن م��ن كل األدي��ان، ويب��دو أن مثرتها 

س��تظهر يف املس��تقبل.
الثاني��ة: ميث��ل املؤمتر حتطيم��ًا للحواجز املرتاكمة 
عن��د أبن��اء الديان��ات االخ��رى، وب��ن الرؤي��ة الصحيح��ة 

والش��فافة لإلس��الم. 
و كان��ت للمرجعي��ة الش��يعية - رس��الية، ب��كل م��ا 
حتمل من فكر رسالي وحضاري للبشرية مجعاء، وبكل 
م��ا متثل��ه م��ن نه��ج االنبي��اء واألوصي��اء، عليه��م الس��الم، 
كلمة جامعة - مانعة، لطرح منظومة القيم وتكاملها، 
وض��رورة تع��اون وتكام��ل احلض��ارات ع��ر تكري��س تل��ك 

املب��ادئ والقي��م االنس��انية. 
إن كلم��ة املرج��ع املدرس��ي، نبه��ت اىل وح��دة املنق��ذ 
وخمّلص البش��رية من عوامل الضياع والش��قاء، والتوجه 
وجت��اوز  االزم��ات  حل��ل  الصحي��ح  الدي��ي  الوع��ي  اىل 
املش��اكل والعقب��ات والش��قاء ال��ذي تعان��ي من��ه البش��رية.
لق��د نّبه��ت كلم��ة مساحت��ه اىل حاج��ة الع��امل اىل 
أعظ��م ش��هيد يف التاري��خ البش��ري، وه��و ش��هيد االس��الم 
وحفي��د الن��يب املصطف��ى، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أال وه��و 
االمام احلس��ن، عليه الس��الم، حيث متكن، عليه السالم، 
ع��ر تضحيات��ه ودم��ه الزك��ي، م��ن تقوي��م االحن��راف 
ويف  االنس��انية،  بالقي��م  يطي��ح  أن  كاد  ال��ذي  الكب��ر 
مقدم��ة ه��ذه القي��م ال��يت حّصنه��ا االم��ام بدم��ه الطاه��ر، 
ه��ي قيم��ة احلري��ة والكرامة االنس��انية اليت جتّس��دت يف 
أرض الط��ف، وخ��الل املواجه��ة ب��ن جبهة احل��ق املتمثلة 
الض��الل  جبه��ة  وب��ن  األصي��ل،  احملم��دي  باإلس��الم 

واالحن��راف املتمثل��ة بأدعي��اء اإلس��الم.
----------------

* عامل دين من اليمن 

  القيم التي حّصنها 
االمام بدمه الطاهر، هي 

قيمة احلرية والكرامة 
االنسانية التي جتّسدت يف 

أرض الطف، وخالل املواجهة 
بني جبهة احلق املتمثلة 

باإلسالم احملمدي األصيل، 
وبني جبهة الضالل واالنحراف 

املتمثلة بأدعياء اإلسالم  
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* اإلخالص ضد اهلوى
 مــن أيــن يشــجر اخلــاف بــني البر 
رغــم أهنــم ُأمــروا بعبــادة اهلل خملصــني لــه 
الديــن حنفــاء كــا يف قولــه تعــاىل: }َوَمــا 
يــَن  ُأِمــُروا إاِلَّ لَِيْعُبــُدوا اهللََّ خُمِْلِصــنَي َلــُه الدِّ

ُحنََفــاَء{؟
م��ن  البش��ر  ب��ن  اخل��الف  يش��جر   -
ح��زب  كل  يق��دس  حي��ث  ب��اهلل؛  الش��رك 
ش��يئا مل ي��أذن اهلل ب��ه، فتختل��ف املقدس��ات، 
وتتف��اوت القي��م، ويق��ع اخل��الف؛ بينم��ا إذا 
كان��وا مجيع��ا يرجع��ون إىل تل��ك البصائ��ر 
ال��يت ج��اء به��ا الوح��ي ومل يقدس��وا مصلحًة، 

أوأرضًا، أوعش��رًة، أوأش��خاصًا من دون اهلل؛ 
إًذا توح��دت كلمته��م، وصلح��ت أموره��م.

اهللََّ{  لَِيْعُبــُدوا  إاِلَّ  ُأِمــُروا  }َوَمــا 
وال  املوهوم��ن،  والش��ركاء  األن��داد  دون 
تت��م العب��ادة إال بالتس��ليم هلل وح��ده، ونب��ذ 
اخلض��وع ألي��ة قيمة أوس��لطة من دونه؛ وال 
يتحق��ق ذل��ك إال ب��أن يكون��وا }خُمِْلِصــنَي َلــُه 

ــاَء{.  ــَن ُحنََف ي الدِّ
ويب���دوأن معن��ى الدي��ن ه��و: م��ا خيض��ع 
ل��ه اإلنس��ان م��ن تلق��اء نفس��ه م��ن ش��ريعة أو 
نظ��ام، وخلوص��ه رفض ازدواجية الوالء بن 
اهلل والرس��ل واألولياء وبن س��ائر الس��لطات 
املادية، وهذا ما مل يستقم عليه أهل الكتاب؛ 
إذ تراه��م ابتدع��وا العب��ارة الش��ائعة: »م��ا هلل 
هلل، وم��ا لقيص��ر لقيص��ر«، فم��ن اتب��ع ه��وى 

قيص���ر كي��ف خُيل��ص دين��ه هلل؟!

* درجة »احلنيفية«
املباركــة،  اآليــة  هــذه  ســياق  يف   
ملــاذا جــاءت كلمــة »احلنيــف« بعــد بيــان 

الديــن؟  اإلخــاص يف 
- لع��ل التوحي��د درجات: أوالها الش��هادة 
ب��ه لس��انا وعق��د القلب به جمم��ال، وثانيتها: 
رف��ض األن��داد ومواجهته��م والتم��رد ض��د 
م��ن  القل��ب  تطه��ر  والثالث��ة:  س��لطانهم، 
الفك��ر  وتطه��ر  إليه��م،  أواملي��ل  حبه��م 
الس��لوك  وتطه��ر  ثقافته��م،  رواس��ب  م��ن 
م��ن آدابه��م وأخالقه��م، وه��ذه ه��ي درج��ة 

»احلنيفي��ة«؛ واهلل الع��امل.

سورة البينة }القسم الثاني{
»من اآلية الخامسة إلى نهاية السورة«

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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 ومن أبعاد »احلنيفية« االلتزام بشرائع 
اهلل؛ م��ن اقام��ة الص��الة عل��ى وجهه��ا، اىل 
اخلض��وع فيه��ا وتعاهده��ا دائم��ا، وكذل��ك 

إيت��اء ال��زكاة؛ وذل��ك قول��ه تع��اىل:
َكاَة  ــزَّ ــوا ال ــاَة َوُيْؤُت ــوا الصَّ }َوُيِقيُم
َوَذلـِـَك ِديــُن اْلَقيَِّمــِة{ و امل��راد: دي��ن الكت��ب 

القيم��ة، بدالل��ة قول��ه آنف��ا:
انه��ا  بل��ى؛  َقيَِّمــٌة{.  ُكُتــٌب  فِيَهــا   {
كت��ب ال ع��وج فيه��ا وال تعقي��د، وال تف��اوت 
وال اخت��الف، وال نش��وز ع��ن فط��رة البش��ر 

اخلل��ق. اوحقائ��ق 

* كفروا بأعظم رسول 
ــُروا  ــَن َكَف ِذي ــاىل: }إِنَّ الَّ ــه تع  يف قول
ِكــنَي يِف َنــاِر  ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب َوامْلُْرِ
ـَم َخالِِديــَن فِيَهــا ُأْوَلِئــَك ُهــْم رَشُّ  َجَهنَـّ
ــة«  ــر »رش الري ــاء تعب ــاذا ج ــِة{ مل يَّ اْلَرِ

ــّدة؟ ــغ احل ــر بال ــو تعب وه
دي��ن  اتب��اع  ب��ن  االخت��الف  جي��وز  -ال 
واح��د، كم��ا ال ميك��ن توحي��د دي��ن احل��ق 
ومذه��ب الباط��ل؛ ب��ل ال بد ان يبقى اخلالف 
أس��اس  وه��و  والباط��ل؛  احل��ق  ب��ن  ماث��ال 
اخل��الف  ينم��اث  وحينم��ا  اهلل،  توحي��د 
بينهم��ا؛ هنال��ك َيغل��ب الباط��ل وُيه��زم أه��ل 
احلق؛وهك��ذا يذكرن��ا الس��ياق -هن��ا- ب��أن 

الكف��ار ه��م ش��ر الري��ة. 

النص��ارى  أحب��ار  بع��ض  زع��م  لق��د 
األس��بقون انه��م خيدم��ون دي��ن اهلل لوأدخلوا 
فيه بعض التعديالت، واستخدموا كلمات 
الفلس��فة لبي��ان مقاص��ده، حتى اس��تقرضوا 
م��ن الثقاف��ات الش��ركية بع��ض مفاهيمه��ا 
داهن��وا  ث��م  الوح��ي،  حقائ��ق  م��ع  وألفوه��ا 
القياص��رة واملرتف��ن فتنازلوا هلم عن الدنيا 
ليس��محوا هلم مبمارس��ة طقوس��هم الدينية 

الفارغ��ة.
كال؛ ان املش��ركن ه��م ش��ر الري��ة، 
وم��ن كف��ر م��ن أه��ل الكت��اب بقي��م الدي��ن 
احل��ق وداهن املشركي�����ن فه��و مثلهم متاما 
ش��ر الري��ة، ويف ذلك ان��ذار بالغ الوضوح لنا 
- حن��ن املؤمن��ن بالق��رآن - أال حن��ذو ح��ذو 
علم��اء اليه��ود والنص��ارى فنه��ادن الطغ��اة، 
اعرتافه��م  يف  طمع��ًا  املس��تكرين  ونصان��ع 

ببع��ض الدي��ن.
و«ش��ر الري��ة« تعب��ر بال��غ احل��دة، نع��م؛ 
ألن��ه يع��ي انه��م أض��ّل س��بيال م��ن كل م��ا 
خل��ق اهلل وب��رأه؛ ولك��ن مل��اذا؟ ألنه��م رفض��وا 
احل��ق بع��د البين��ة، وكف��روا بأعظم رس��ول؛ 

ال��ذي ج��اء بأفص��ح حج��ة وأبل��غ إن��ذار.
يف  مس��تضعفن  كان��وا  ل��و  وحت��ى 
ي��أوون اىل رؤوس اجلب��ال، وغ��ور  االرض 
ف��رارا  االرض  يف  ويس��يحون  كهوفه��ا، 

بدينه��م؛ ف��إن املؤمن��ن ه��م خ��ر الري��ة.

* خري الربية
آَمنُــوا  ِذيــَن  الَّ  قولــه تعــاىل: }إِنَّ 
ــْرُ  ــْم َخ ــَك ُه ــاِت ُأْوَلِئ احِلَ ــوا الصَّ َوَعِمُل
ــف  ــابق؛ فكي ــول الس ــل الق ــِة{ يقاب يَّ اْلَرِ
وملــاذا أصبــح املؤمنــون خــر الريــة؟ ومــا 

ــة؟ ــة املبارك ــذه اآلي ــل ه تأوي
الري��ة النه��م  املؤمن��ون خ��ر  -أصب��ح 
آمن��وا بأفض��ل ن��يب، واتبع��وا أكم��ل منه��ج، 

واهت��دوا بأبل��ج ن��ور.
االرض  يف  ش��يء  كل  اهلل  خل��ق  لق��د 
لالنس��ان؛ ولك��ن اي انس��ان؟ هل ال��ذي يغتال 
َوْح��ل اجله��ل  كرام��ة نفس��ه ويدس��ها يف 
والغرور؟ كال؛ انه ال يساوي عند اهلل شيئا؛ 
ب��ل ال��ذي يؤم��ن ب��اهلل ورس��االته، ويعم��ل 
صاحل��ا؛ فيصب��ح أك��رم خل��ق اهلل مجيع��ا.

اآلي��ة  ه��ذه  تأوي��ل  األث��ر يف  وج��اء يف 
ع��ن اب��ن عب��اس: مل��ا نزل��ت، ق��ال الن��يب، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، لعلي، عليه الس��الم: "هو أنت 
وش��يعتك، تأت��ي أن��ت وش��يعتك ي��وم القيامة 
راض��ن مرضي��ن، ويأت��ي ع��دوك ِغَضاب��ا 

ُمْقَمِح��ْن".)1(..)2(
وذك��ر ال��در املنث��ور للس��يوطي طائف��ة 
م��ن األحادي��ث املماثلة؛ نذك��ر منها ما يلي:

1 - أخ��رج اب��ن عس��اكر ع��ن جاب��ر ب��ن 
عب��د اهلل »األنص��اري«، قال: كنا عند رس��ول 
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عل��ي،  فأقب��ل  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل، 
فق��ال الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: "وال��ذي 
نف���سي بي��ده ان ه��ذا وش��يعته هل��م الفائ��زون 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ي��وم القيام��ة" ونزل��ت: }إِنَّ الَّ
ــْرُ  ــْم َخ ــَك ُه ــاِت ُأْوَلِئ احِلَ ــوا الصَّ َوَعِمُل
ــِة{ ف��كان أصح��اب الن��يب، صل��ى اهلل  يَّ اْلَرِ
علي��ه وآل��ه، إذا أقب��ل عل��ي، علي��ه الس��الم ، 

قال��وا: ج��اء خ��ر الري��ة.
2- وأخ��رج اب��ن ع��دي ع��ن ابن عب��اس: ملا 
نزل��ت اآلي�����ة ، ق�����ال رس�����ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، لعل��ي: »ه��و أن��ت وش��يعتك؛ ي��وم 

القيام��ة راض��ن مرضي��ن«
3 - وأخ��رج اب��ن مردوي��ه، عن علي، قال: 
»قال لي رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله : أمل 
ِذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلوا  تس��مع ق��ول اهلل: }إِنَّ الَّ
ــِة{  يَّ ــْرُ اْلَرِ ــْم َخ ــَك ُه ــاِت ُأْوَلِئ احِلَ الصَّ
وموعدك��م  وموع��دي  وش��يعتك،  أن��ت 
احل��وض، إذا ج��اءت األم��م للحس��اب ُتدع��ون 

غ��راً حمجل��ن« )3(.

* اجلنة والرضوان 
تعــاىل:  قولــه  مــن  واضــح   
ـاُت َعــْدٍن  ِــْم َجنَـّ }َجَزاُؤُهــْم ِعنْــَد َرهبِّ
ــا  ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا األهَْنَ تَِه ــْن حَتْ ــِري ِم جَتْ
ــَك  ــُه َذلِ ــْم َوَرُضــوا َعنْ ــدًا َرِضَ اهللَُّ َعنُْه َأَب
َربَّــُه{)4(، أن خــر الريــة  ملَِــْن َخــِيَ 
خالــدون يف اجلنــة؛ فــا مقيــاس خــر 
الريــة؟ وكيــف يرقــى اإلنســان إىل درجــة 

تعــاىل؟  اهلل  رضــوان 
- إن املقي��اس خل��ر الري��ة ه��و رض��وان 
فانه��ا  واألوالد  الث����روات  ام��ا  واجلن��ة؛  اهلل 
فتن��ة وابت��الء يقدرهم��ا اهلل للن��اس مجيع��ا.
ألي��س ق��د صلح��ت طينته��م فأصبح��وا أه��ل 
اجلن��ة دائم��ن فيه��ا؛ ألن اجلن��ة ه��ي ذاته��ا 
الص��الح، وق��د ُأعدت ألهل الص��الح، وأعظم 
م��ن اجلن��ة رض��وان اهلل ال��ذي يغم��ر قلوبه��م 
رض��ًا وس��كينًة ونوراً؛وإمن��ا يبل��غ االنس��ان 
وخش��يته،  اهلل  مبعرف��ة  الرض��وان  درج��ة 
ال��يت ه��ي م��راث معرفت��ه س��بحانه، وعالمة 
الق��رب من��ه، وش��هادة رف��ع حج��ب الذن��وب 
ــَك{ اجل��زاء احلس��ن  بين��ه وبينه��م؛ و}َذلِ
املتمث��ل يف جن��ة اهلل ورضوان��ه }ملَِــْن َخــِيَ 
َربَّــُه{. لذل��ك؛ ج��اء يف الدع��اء املأث��ور ع��ن 
الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »الله��م اجعل��ي 
أخش��اك كأن��ي أراك وأس��عدني بتق��واك ». 
ــى اهللََّ  ــَا خَيَْش وج��اء يف اآلي��ة الكرمي��ة: }إِنَّ

ــَاُء{)5(. ــاِدِه اْلُعَل ــْن ِعَب ِم
ب��اهلل،  العلم��اء  زين��ة  ه��ي  فاخلش��ية 
وهكذا جاء يف دعاء الصباح املأثور عن االمام 
أم��ر املؤمنن،علي��ه الس��الم: » ال إل��ه إال أنت 
س��بحانك الله��م وحبم��دك، م��ن ذا يع��رف 
قدرك فال خيافك، ومن ذا يعلم ما أنت فال 

يهاب��ك«.
خش��ية  قلوبن��ا  مي��أل  ان  اهلل  نس��أل 
وَفَرق��ًا)6( من��ه، وش��وقا الي��ه، حت��ى نك��ون م��ن 
خر الرية، ومن ش��يعة علي، عليه الس��الم؛ 

التابع��ن لنهج��ه حق��ا؛ آم��ن رب العامل��ن.
-------------------

1- يقــال: أقمحــه الغــل: إذا تــرك 
رأســه مرفوعــا مــن ضيقــه؛ فهــو مقمــح. 
ــوق. ــرأس إىل ف ــع ال ــب رف ــل يوج والغ

2- شــواهد التنزيــل، ج2، ص357 
ــه«،ج 27، ص211. ــر نمون ــن »تفس ع

3- الغــّر مجــع أغــر مــن الغــرة، وهــي 
ــوه  ــاض وج ــد بي ــه؛ يري ــاض يف الوج بي
ــن  ــل م ــوء. واملحّج ــور الوض ــيعة بن الش
التحجيــل وهــو بيــاٌض يف قوائــم الفــرس، 
يريــد مواضــع الوضــوء مــن األيــدي 
رؤوس  عــى  ُدعــوا  فــإذا  ؛  واألقــدام 
األشــهاد أو إىل اجلنــة كانــوا عــى هــذا 
ــي  ــف: »ع ــث الري ــه احلدي ــج؛ ومن النه
قائــد الغــر املحجلــني«؛ أي: قائــد الشــيعة 

ــات. ــذه الصف ــني هب املتصف
4- َعــْدن بمعنــى إقامــة، يقــال: َعــَدَن 
باملــكان إذا أقــام بــه، وجنــات عــدن: 
جنــات إقامــة. واملعــدن: مســتقر اجلوهــر؛ 
ومنــه احلديــث الريــف: »النــاس معــادن 
كمعــادن الذهــب والفضــة »؛ واملــراد: إن 
النــاس يتفاوتــون يف مــكارم األخــاق 
حســب  عــى  الصفــات  وحماســن 
االســتعداد ومقــدار الــرف كتفــاوت 

ــرديء. ــد وال ــا اجلي ــي فيه ــادن الت املع
)5( سورة فاطر، اآلية 28.

)6(  الَفَرق: الفزع.

  أعظم من اجلنة رضوان 
اهلل الذي يغمر قلوب خري الربية 

رضًا وسكينًة ونورًا  

  على املؤمنني بالقرآن أن 
ال يهادنوا الطغاة وال يصانعوا 

املستكربين طمعًا يف 
اعرتافهم ببعض الدين  

  أصبح املؤمنون خري 
الربية ألنهم آمنوا بأفضل نبي 
واتبعوا أكمل منهج واهتدوا 

بأبلج نور  



*إعداد هيأة التحرير
كان  إذا  للمــزاح  الكــذب  يجــوز  هــل   
واضحــً ومفضوحــً، كمــن يســير مــع أصحابــه 
تحــت أشــعة الشــمس ويقــول لهم الشــمس 

ــع اليــوم؟  ــم تطل ل
- ُروي عــن أميــر المؤمنيــن، عليــه الســام، 
أنــه قــال: »ال يجــد عبــد حقيقــة اإليمــان حتــى يــدع 

الكــذب جــّده وهزلــه«.

 أريــد أن أستفســر عــن طاعــة الـــوالدين 
ــد  ــي يري ــة؟ فأخ ــي واجب ــل ه ــزواج ه ــي ال ف

ــدّي  ــزواج مــن فتــاة معينــة، ولكــن وال ال
رفضــا ذلــك، فهــل يجـــب علــى أخــي أن 

يطيعهمــا ؟!
ُيلحــق  طاعتهمــا  عــدم  كان  إذا   -

بهمــا أذًى شــديدًا فــا يجــوز، وإال فــا 
تجــب الطاعــة.

 ســمك التونــة أو الســردين 
ــل  ــالمية، ه ــي دول إس ــب ف المعل

هــل  نعــرف  ال  ألننــا  أكلــه،  يجــوز 
لهمــا فلــس أم ال؟

- الظاهر أنهما من ذوات الفلس.

 هــل يجــوز عــدم الســالم ورد الســالم 
علــى الفاســق؟

- رّد السام واجب على أّي حال.

 هــل يجــوز الرهــان أو المراهنــة علــى 
أمــوال أو أشــياء عينيــة؟

- الرهان ال يجوز.

 هل الزيارة الجامعة معتبرة يقينً؟
- رويــت الزيــارة الجامعــة الكبيــرة عــن االمــام 
الهــادي، عليــه الســام، فــي المصــادر المعتبــرة.

 اذا صــار دم قليــل يابســً علــى جــرح أو 
قــرح أو مــا شــابه فــي مواضــع الوضــوء فمــاذا 

يفعــل المتوضــىء؟
- مــا ينجمــد علــى الجــرح عنــد البــرء ويتحول 
حتــى يصيــر مثــل الجلــد ال يجــب رفعــه ويكفــي 

غســل ظاهــره وإن كان رفعــه ســهًا.

يتحقــق  مســافة  أقصــى  طــول  كــم   
الجماعــة؟ صــالة  فــي  االتصــال  معهــا 

- قاعــدة اإلتصــال فــي صــاة الجماعــة هــي: 
أال تكــون المســافة بيــن موقــف االمــام ومســجد 
المأمــوم، أو موقــف المأمــوم المتقــدم ومســجد 

المأمــوم المتأخــر أكثــر مــن خطــوة متعارفــة.

 هــل يجــب علينــا ان ُنخبــر أو ُنعلــم 
مــن نراهــم يتوضــؤون أو يصلــون بصــورة 

خاطئــة؟
باطــًا،  الصــاة  أو  الوضــوء  كان  إذا   -
ينبغــي اإلخبــار مــن بــاب ارشــاد الجاهــل 
واألمــر بالمعــروف مــع توفــر شــروط ذلك.

 عنـــــــدي بعــــــض االمـــــــوال 
عــن  عبــارة  وهــي  البنــك  فــي 
مــرة  أســحب  الســنة  وفــي  إرث، 
هــل  المبلــغ،  بعــض  مرتيــن  أو 
والكتــب  الخمــس؟  فيــه  يكــون 
الموجــودة فــي البيــت بعضهــا ال 
ــا  ــون عليه ــل يك ــتمرار ه ــرأ باس تق

خمــس؟
- االرث ممــن ُيحتســب، كاألب، ال يشــمله 
الخمــس، والكتــب المذكــورة فــي الســؤال ال 

خمــس عليهــا مــا لــم تكــن للتجــارة. 

 هــل يجــوز تشــغيل األغانــي فــي حفــل 
ــً  ــً؟ علم ــزوج( آثم ــا )ال ــّد أن ــل أع الزفاف؟وه
أرفــض فكــرة االغانــي نهائيً)ألنهــا  بأنــي 
مــن المنكــر( وأفّضــل ان يكــون الزفــاف ذا 

صبغــة إســالمية؟
ــي  ــى ف ــاء حت ــى الغن ــتماع إل ــوز اإلس - ال يج
زفــاف  حفــات  تكــون  أن  الــازم  ومــن  الزفــاف، 
ــن  ــدة ع ــات وبعي ــن المحرم ــة م ــن خالي المؤمني

كل مــا يخالــف الشــرع.

التــي  االســالمية  األناشــيد  حكــم  مــا   
موســيقا؟ فيهــا 

- الموســيقا والغنــاء حــرام ســواء كانــت مــع 
أناشــيد دينيــة أم غيــر ذلــك. 
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  أشار أمري 
املؤمنني، عليه 
السالم، إىل أحد 

والته بقوله: 
»استعمل العدل 

و احذر العسف 
و احليف، فإن 
العسف يعود 

باجلالء، و احليف 
يدعو اىل السيف  

ين��ادي  ال��يت  املثل��ى  القي��م  م��ن 
البي��ت،   وأه��ل  الكري��م  الق��رآن  به��ا 
عليه��م الس��الم، وال��يت يورثه��ا اإلمي��ان 
يف  الس��عادة  وحتق��ق  احلقيق��ي 
مس��تقراً  جمتمع��ًا  وتصن��ع  الداري��ن، 
يف مجي��ع مناحي��ه احلياتي��ة ه��ي قيمة 
الع��دل. أو لي��س اهلل ه��و ال��ذي أمرن��ا 
بالع��دل، فق��ال: }إِنَّ اهللََّ َيْأُمــُر بِاْلَعــْدِل 
اْلُقْرَبــى  ِذي  َوإِيَتــاِء  َواإِلْحَســاِن 
َوامْلُنَكــِر  اْلَفْحَشــاِء  َعــْن  َوَينَْهــى 
ــُروَن{  ُكــْم َتَذكَّ َواْلَبْغــِي َيِعُظُكــْم َلَعلَّ
)س��ورة النح��ل/90(؛ معظم��ًا ه��ذا األم��ر 
« وإس��ناد فعل األمرية  بالتأكيد ب� »إنَّ
ل��ه بامسه - ج��ّل جالله- دون إضماره، 
وق��د ج��اء ه��ذا األم��ر اإلهل��ي بصيغ��ة 

الفع��ل املض��ارع لي��دل عل��ى أن��ه أم��ر 
يس��تمر باس��تمرار الزمان واملقام الذي 

يق��ام في��ه. 
األرض  ه��ذه  يف  إنس��ان  ف��كل 
ب��أن  وجاه��داً  حامل��ًا  يتطل��ع  املعم��ورة 
العدال��ة  تس��وده  جمتم��ع  يف  يعي��ش 
واملس��اواة ب��ن أف��راده، ويأخ��ذ كل ذي 
ح��ق حق��ه، ف��ال ظل��م وال ع��دوان وال 
ل��إلرادة  س��لب  وال   ، جت��رّ وال  تك��ّر 
واحلق��وق، يري��د أن يعي��ش إنس��انًا ل��ه 
قيمت��ه ب��ن اآلخري��ن مع��ززاً مكرم��ا، 
وه��ي حال��ة طبيعي��ة تنب��ع م��ن تل��ك 
الفط��رة والنش��أة ال��يت فط��ر اهلل عليه��ا 
ــِن  ي ــَك لِلدِّ ــْم َوْجَه كل البش��ر: }َفَأِق
ــاَس  ــَر النَّ ــي َفَط تِ ــَرَة اهللَِّ الَّ ــًا فِْط َحنِيف

َتْبِديــَل خِلَْلــِق اهللَِّ َذلِــَك  َعَلْيَهــا ال 
ــاِس  ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــُم َوَلِك ــُن اْلَقيِّ ي الدِّ
ال��روم/30(،  )س��ورة  َيْعَلُمــوَن{  ال 
فط��رة خملوق��ة يف اإلنس��ان ال تبدي��ل 
هل��ا، وه��ذه اخللقة وصفه��ا اهلل بالعدل 
ــِذي َخَلَقــَك  والتس��وية الس��ليمة، }الَّ
ــا  ــوَرٍة َم ــَك يِف َأيِّ ُص اَك َفَعَدَل ــوَّ َفَس
َبَك{، )س��ورة االنفطار/7،8(،  َشــاَء َركَّ
واملل��ذات  والش��هوات  األه��واء  أن  غ��ر 
الدنيوي��ة والش��يطان، ه��ي م��ن حت��رف 
اإلنس��ان ع��ن ه��ذه الفط��رة فتجعل��ه 
إنس��انًا ظامل��ًا متعس��فًا بائس��ًا يف حيات��ه.

إنس��انًا  نب��ي  أن  أردن��ا  م��ا  وإذا 
س��ويًا، وجمتمع��ًا حضاري��ًا قومي��ًا، الب��د 
واملس��اواة  العدال��ة  بأص��ول  نلت��زم  أن 

ومضات لتحقيق العدل 
والسلم االجتماعي

بعدسة- سامل االسدي
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الُصع��د  نظري��ًا وعملي��ًا عل��ى مجي��ع 
احلياتي��ة؛ فالع��دل مي��زان اهلل يف خلقه 
حقوقه��م  واس��رتداد  معامالته��م  يف 
وحقوق اآلخرين؛ فأي أمة أو جمتمع 
يري��د االرتق��اء وط��رق ب��اب احلض��ارة 
الب��د م��ن تفعي��ل دور العدال��ة يف جس��د 
ه��ذه األم��ة واجملتم��ع، لي��س فق��ط من 
خالل احلاكم أو السلطان أو القضاة، 
ب��ل املطل��وب أواًل، وقبل ش��يء؛ أن يكون 
منطلق��ًا م��ن كل ف��رد داخ��ل كي��ان 
ب��ه س��لوكًا  العم��ل  اجملتم��ع، ليك��ون 
إىل  الق��رآن  أش��ار  وهل��ذا  مجاعي��ًا، 
بع��ض م��ن أم��ة موس��ى، علي��ه الس��الم، 
ومدحه��م بأنه��م ثّلة ته��دي الناس إىل 
اهلل احلق، وباحلق هم يعدلون: }َوِمْن 
ــٌة هَيْــُدوَن بِاحْلَــقِّ َوبـِـِه  َقــْوِم ُموَســى ُأمَّ
االع��راف/159(،  )س��ورة  َيْعِدُلــوَن{، 
وكذل��ك ج��رى ذل��ك يف أم��ة حمم��د 
صل��ى اهلل علي��ه وآله؛ وهم آله األطهار، 
ــٌة  س��الم اهلل عليه��م: }َومِمَّــْن َخَلْقنـَـا ُأمَّ
َيْعِدُلــوَن{،  َوبِــِه  بِاحْلَــقِّ  هَيْــُدوَن 
)سورة االعراف/181(، فهم يف ممارسة 
م��ن  ينطلق��ون  ومعامل��ة هل��ا؛ ألنه��م 
قاع��دة اإلمي��ان ب��اهلل، والوع��ي واإلرادة 
القوي��ة، وه��ي مس��ؤولية ق��د حتملوه��ا 
جبدي��ة يف حمارب��ة الفس��اد والظل��م 
وإرج��اع  اآلخري��ن  حق��وق  وس��لب 

كرام��ة اإلنس��ان املس��تلبة.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق نق��ول إن عل��ى 
اجلمي��ع مس��ؤولية تطبي��ق العدال��ة يف 
اجملتم��ع، و أن ال تق��ف املس��ألة عل��ى 
ف��رض س��لطاٍن أو حك��م ق��اٍض، ف��إذا ما 
كان احلاك��م ظامل��ًا أو القاضي جائراً 
ال يع��ي أن كل ف��رد غ��ر مس��ؤول يف 
ِذيــَن آَمنُــوا  َــا الَّ تطبيقه��ا: }َيــا َأهيُّ
ــَهَداَء هللَِِّ  ــِط ُش ــنَي بِاْلِقْس اِم ــوا َقوَّ ُكوُن
اْلَوالَِدْيــِن  َأْو  َأنُفِســُكْم  َعــَى  َوَلــْو 
ــرًا  ــًا َأْو َفِق ــْن َغنِّي ــنَي إِْن َيُك َواألَْقَربِ
ــَا َفــا َتتَّبُِعــوا اهْلـَـَوى َأْن  َفــاهللَُّ َأْوىَل هِبِ
ــإِنَّ  ــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َف ــوا َوإِْن َتْل َتْعِدُل
ــَا َتْعَمُلــوَن َخبِــرًا{ )س��ورة  اهللََّ َكاَن بِ

النس��اء/135(.

* حتديات من داخل املجتمع
إنن��ا يف اجملتمع��ات البش��رية أم��ام 
حتدي��ات التع��دد والتن��وع يف التفك��ر 
ب��ل  واالعتق��اد،  واالنتم��اء  والثقاف��ة 
ف��إن  ول��ذا  القلبي��ة؛  املي��ول  وحت��ى 

ه��ذه الف��وارق ب��ن البش��ر جتع��ل أم��ر 
التناف��س ب��ن أف��راد اجملتمع��ات ظاه��راً 
وجلي��ًا، فتظه��ر اخلالف��ات والرغب��ات 
غ��ر املش��روعة وتف��ش حال��ة الظل��م 
والفس��اد مم��ا تنت��ج حال��ة م��ن ع��دم 
االس��تقرار االجتماع��ي، وعلي��ه تتحدد 
فاعل��ة  أنظم��ة  إىل  األف��راد  حاج��ة 
التناف��س  ه��ذا  لتقن��ن  قيمته��ا  هل��ا 
والتن��وع والتع��دد حت��ى يش��عر اإلنس��ان 
املش��روعة  ومصاحل��ه  حقوق��ه  ب��أن 
حمفوظ��ة ل��ه، وعلي��ه يأت��ي اإلس��الم 
ليق��ر قيم��ة العدال��ة كقيم��ة إهلي��ة 
حتف��ظ للمجتم��ع اس��تقراره وهدوءه، 
وتبع��ده ع��ن ش��بح التع��دي واالح��رتاب، 
ولذا أش��ار أمر املؤمنن، عليه الس��الم، 
إىل أحد والته بقوله: »اس��تعمل العدل 
و احذر العس��ف و احليف، فإن العس��ف 
اىل  يدع��و  احلي��ف  و  باجل��الء،  يع��ود 
الس��يف«. ويق��ول أيًض��ا، علي��ه الس��الم: 
»إذا أّدت الرعّية اىل الوالي حّقه، وأّدى 
الوال��ي إليه��ا حّقه��ا، ع��ّز احل��ّق بينه��م، 
وقام��ت مناه��ج الدين، واعتدلت معامل 
الع��دل، وج��رت عل��ى إذالهل��ا الُس��نن، 
فصل��ح بذل��ك الزم��ان، وطم��ع يف بق��اء 
األع��داء،  مطام��ع  ويئس��ت  الدول��ة، 
وإذا غلب��ت الرعّي��ة واليه��ا، أو أجح��ف 
الكلم��ة،  هنال��ك  اختلف��ت  برعّيت��ه، 

وظه��رت مع��امل اجل��ور«.
والبغض��اء  الع��داوة  زوال  إن 
والكراهي��ة والتع��دي بس��طوة اللس��ان 
اجملتم��ع  أف��راد  ب��ن  الي��د  بق��وة  أو 
أو  ف��ردي  بش��كل  س��واء  واالح��رتاب، 
مجع��ي أو حزبي، ُيعد مطلبًا اجتماعيًا 
عقالئي��ًا م��ن أج��ل االس��تقرار والعي��ش 
العزي��ز  الق��رآن  وض��ع  ول��ذا  بس��الم، 
موازي��ن العدال��ة اليت حتك��م تصرفاتنا 
وس��لوكياتنا وتقوميها إذا ما احنرفت 
ع��ن ج��ادة احل��ق والص��واب ال��ذي أراده 
اهلل هل��ا: }َوإِْن َطاِئَفَتــاِن ِمــْن امْلُْؤِمنـِـنَي 
ــإِْن َبَغــْت  ــَا َف ــوا َفَأْصِلُحــوا َبْينَُه اْقَتَتُل
َفَقاتُِلــوا  األُْخــَرى  َعــَى  ــا  إِْحَدامُهَ
ــِر اهللَِّ  ــيَء إىَِل َأْم ــى َتِف ــي َحتَّ ــي َتْبِغ تِ الَّ
َفــإِْن َفــاَءْت َفَأْصِلُحــوا َبْينَُهــَا بِاْلَعْدِل 
ــطِنَي{،  ــبُّ امْلُْقِس ــُطوا إِنَّ اهللََّ حُيِ َوَأْقِس
)س��ورة احلجرات/9(، فاملطلب هنا من 
تطبي��ق العدال��ة؛ ه��و إح��الل الس��الم، 
اإلنس��ان  بوض��ع  إال  ذل��ك  يك��ون  وال 
نفس��ه م��ع احل��ق والوقوف ضد الفس��اد 

املنح��رف  املتط��رف  والفك��ر  والظل��م 
حت��ى يرج��ع إىل صواب��ه.

متوقف��ًا  لي��س  االح��رتاب  وه��ذا 
عل��ى احل��روب العس��كرية، ب��ل يش��مل 
األف��راد  ب��ن  احلياتي��ة  األم��ور  حت��ى 
اجملتم��ع  يف  والتي��ارات  األح��زاب  أو 
الواح��د، فمطل��ب اإلصالح ال��ذي تدعو 
إلي��ه اآلي��ة يش��ر إىل ذل��ك االخت��الف 
املختلف��ة،  األط��راف  ب��ن  العمي��ق 
وال��ذي يع��ي أن أم��ر العدال��ة مفق��ود 
ب��ن األط��راف املختلف��ة، ف��كل ط��رف 
يبح��ث ع��ن حق��ه ليس��رتده إن كان 
ل��ه ح��ق، ول��ذا ف��إن االص��الح ال يتحقق 
األط��راف  ب��ن  العدال��ة  بتحقي��ق  إال 
وااللتزام به كمبدأ حلل االختالفات: 
بِاْلَعــْدِل  َبْينَُهــَا  }َفَأْصِلُحــوا 
احلج��رات/9(،  )س��ورة  َوَأْقِســُطوا{، 
والع��دل ه��و مقدم��ة إلح��الل القس��ط 
والوف��اء  والعم��ل  املختلف��ن  ب��ن 
مجي��ع  عل��ى  لآلخري��ن  باحلق��وق 
أو  واملالي��ة  كاحلقوقي��ة  املس��تويات، 
القولي��ة  أو  القلبي��ة  أو  الس��لوكيات 
وغره��ا، ول��ذا يش��ر مساح��ة الس��يد 
املرج��ع املدرس��ي يف ب��اب الع��دل م��ن 
كتاب��ه »التش��ريع اإلس��المي« بقول��ه: 
»القس��ط جان��ب ه��ام م��ن الع��دل، إن��ه 
الوف��اء حبقوق الناس-وبالذات- املالية 
منه��ا، واإلقس��اط ه��و إعط��اء اآلخري��ن 
حقه��م«،  وه��و  ونصيبه��م  قس��طهم 
ويق��ول أيض��ًا: إن »احلك��م بالع��دل ب��ن 
الفريق��ن املتحارب��ن م��ن أبن��اء األم��ة 
يقتض��ي القس��ط، وه��و الس��عي إليت��اء 

نقص��ان«. دون  حق��ه  فري��ق  كل 

* العدالة لنرش السالم يف العامل
واالح����������رتاب  االق������تتال  إذن؛ 
العق��دي  أو  الفك��ري  أو  اجلس��دي 
الس��لم  تق��ّوض  كله��ا  احلقوق��ي  أو 
والتعاي��ش االجتماع��ي، ليح��ل حمل��ه 
ح��ن  يف  والع��دوان،  والظل��م  البغ��ي 
يدعون��ا الق��رآن مجيع��ًا إىل الدخ��ول يف 
ِذيــَن َآَمنـُـوا  َــا الَّ الس��لم كاف��ة: }َيــا َأهيُّ
ــوا  ــًة َواَل َتتَّبُِع ــْلِم َكافَّ ــوا يِف السِّ اْدُخُل
ــُدوٌّ  ــْم َع ــُه َلُك ــْيَطاِن إِنَّ ــَواِت الشَّ ُخُط
للمحب��ة  أدع��ى  ذل��ك  ألن  ُمبِــنٌي{؛ 
جع��ل  فم��ن  اجملتم��ع،  يف  واأللف��ة 
القس��ط بين��ه وب��ن الن��اس، فإن��ه يكون 
حبيب��ًا هلل: }إِنَّ اهللََّ حُيِــبُّ امْلُْقِســطِنَي{، 
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  العدل هو 
مقدمة إلحالل 

القسط بني 
املختلفني والعمل 

والوفاء باحلقوق 
لآلخرين على جميع 

املستويات  



اضاءات تدبرية

  احلدود 
الشرعية التي 

وضعها االسالم 
واعتمد فيها 

مبدأ العدالة يف 
حفظ النفس 

واملمتلكات 
وغريها، وضعها 
كعالج عادل من 

أجل إقامة السلم 
وتعزيز احلياة 

املستقرة يف 
املجتمع  

)سورة احلجرات/9(، ومن يكن حبيب 
اهلل، ف��إن قل��وب الن��اس ته��وي إلي��ه أو 

ته��وي إليه��م.
الكري��م عندم��ا حت��دث  والق��رآن 
عن العدل مل يقف عند ملة أو طائفة 
حبق��وق  ليق��ر  أت��ى  ب��ل  مذه��ب،  أو 
أيض��ا،  املس��لمن  غ��ر  م��ن  اآلخري��ن 
ويع��رتف حبقه��م يف العي��ش جنب��ا إىل 
ع��دم  ح��ال  يف  املس��لمن،  م��ع  جن��ب 
وقوفه��م يف وج��ه املس��لمن، وتقوي��ض 
}اَل  اإلس��المي  اجملتم��ع  يف  الس��لم 
ــْم  ــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُك ِذي ــِن الَّ ــُم اهللَُّ َع َينَْهاُك
يــِن َومَلْ خُيِْرُجوُكــْم ِمــْن ِدَياِرُكــْم  يِف الدِّ
ــْم إِنَّ اهللََّ  ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه َأْن َتَرُّ
ــطِنَي{، )س��ورة املمتحن��ة  ــبُّ امْلُْقِس حُيِ
/8(، ولع��ل تق��دم لفظ��ة »ال��ر«، عل��ى 
كلم��ة القس��ط ه��و ن��وع م��ن التوس��ع 
يف العالق��ة الطيب��ة واملعاملة احلس��نة، 
اهلل  حب��ب  اآلي��ة  اختت��ام  أن  كم��ا 
م��ن  ن��وع  ه��و  العادل��ن،  للمقس��طن 
التأكي��د والدع��وة إىل العم��ل مبب��دأ 
العدالة والقس��ط مع أولئك املخالفن 
لتحقي��ق االس��تقرار االجتماع��ي، ومن 
هن��ا نق��ول: ان االخت��الف ال يصب��ح ل��ه 
معن��ى، طامل��ا كل إنس��ان وض��ع نفس��ه 
ذل��ك  وإن  الع��دل،  مي��زان  موض��ع  يف 
أح��رى باملؤمن��ن أن يلج��أوا إىل ال��ر 
وإىل تطبي��ق العدل بينهم ليعّم بينهم 
وفكري��ًا  حضاري��ًا  ويتقدم��وا  الس��الم 

وأخالقي��ًا. وس��لوكيًا 
وإذا م��ا نظرن��ا إىل تل��ك احل��دود 
الشرعية اليت وضعها االسالم واعتمد 
فيه��ا مب��دأ العدال��ة يف حف��ظ النف��س 
واملمتل��كات وغره��ا، وضعه��ا كع��الج 
ع��ادل م��ن أج��ل إقام��ة الس��لم وتعزي��ز 
احلي��اة املس��تقرة يف اجملتم��ع، كما هو 

يف القص��اص يق��ول تع��اىل:
َحَيــاٌة  اْلِقَصــاِص  يِف  }َوَلُكــْم 
ــوَن{،  ــْم َتتَُّق ُك ــاِب َلَعلَّ ــا ُأويِل اأْلَْلَب َي
فتطبي��ق  البق��رة/179(،  )س��ورة 
وف��ق  قات��ل  كل  عل��ى  القص��اص 
الضواب��ط واملعاي��ر اإلهلي��ة العادل��ة، 
الن��اس  حي��اة  حلف��ظ  متهي��داً  ُيع��د 
كاف��ة، إذ يع��د رادع��ًا مل��ن أضم��ر يف 
قلب��ه االعت��داء بالقت��ل عل��ى اآلخري��ن 
املس��املن، فيقي��ده ذل��ك ال��رادع فيس��لم 
به��ذا  النف��وس  لتحي��ا  من��ه،  الن��اس 
ال��رادع، وهل��ذا يش��ر مساح��ة الس��يد 

املرجع املدرس��ي يف تفس��ره »من هدى 
الق��رآن«، إىل أن��ه مت��ى م��ا »ألغ��ي مب��دأ 
القص��اص فيمك��ن أن تتس��ع عملي��ات 
القت��ل الدفاعي��ة يف األم��ة إذ ق��د حيّس 
كل ف��رد أن��ه مع��رض للقت��ل م��ن قبل 
خصومه فيبادر بقتلهم، وهكذا تنتشر 
اجلرمي��ة ورمب��ا دون أي م��رر س��وى 
اخل��وف الباط��ل، لذل��ك يق��ول الق��رآن 
م��ن  اهل��دف  و  القص��اص  فلس��فة  يف 
تش��ريعه »لعلك��م تتق��ون«؛ أي اهل��دف 
من��ه ه��و إجي��اد رادع ع��ن اجلرمي��ة يف 
اجملتمع، يتقي الناس به من ارتكابها«.

* مشاكل بسيطة 
تتحول إىل مظامل كبرية

ذكرناه��ا،  ال��يت  املظاه��ر  ه��ذه 
ه��ي م��ن املظاه��ر الك��رى ال��يت ته��دم 
اخلصوم��ات  إىل  وت��ؤدي  اجملتمع��ات 
ختل��ت  طامل��ا  والتناح��ر  والع��داوات 
ع��ن مب��دأ العدال��ة، غ��ر أن هن��اك ع��دة 
مظاهر أخرى للمشاكل االجتماعية 
ق��د نش��أت يف اجملتمع��ات اإلس��المية، 
وق��د تب��دأ ه��ذه املش��اكل يف بدايته��ا 
س��هلة وبس��يطة وغ��ر معق��دة، ولك��ن 
بش��كل  فيه��ا  النظ��ر  منع��ن  عندم��ا 
دقي��ق، جن��د أنها تش��كل عام��اًل حقيقيًا 
االجتماع��ي  الس��لم  تقوي��ض  يف 
بش��كل مباش��ر أو غ��ر مباش��ر، وكل 
ذل��ك منطل��ق م��ن خلفي��ات التجاه��ل 
والتغاف��ل حلق��وق اآلخرين اليت يغفل 
فيه��ا مب��دأ الع��دل والقس��ط، وم��ن هذه 
املظاه��ر ه��و الظل��م يف الوصي��ة، فل��و 
طب��ق الن��اس مب��دأ العدال��ة واملس��اواة؛ 
االس��تتباب  للمجتم��ع  تتي��ح  فإنه��ا 
والس��لم م��ع بعضه��م البع��ض، وتتع��زز 
فيها أواصر األلفة واحملبة، وتسهم يف 
توطيد العالقات يف اجملتمع االسالمي 
اإلخ��وان  ب��ن  التم��ّزق  ش��بح  وإبع��اد 
ال��ذي نش��هده الي��وم كث��راً يف قضاي��ا 
اإلس��الم  ين��ّص  حي��ث  اإلرث،  مث��ل 
الوصي��ة؛  يف  العدال��ة  تطبي��ق  عل��ى 
فق��د روي ع��ن جعف��ر ب��ن حمم��د، ع��ن 
أبيه، عليهما السالم، قال: »من عدل يف 
وصيت��ه كان مبنزل��ة م��ن تص��دق به��ا 
يف حيات��ه، وم��ن ج��ار يف وصيت��ه لق��ي 
اهلل ع��ز وج��ل ي��وم القيام��ة وه��و عن��ه 

مع��رض«.
وم��ن املظاه��ر أيض��ا؛ الظل��م ب��ن 

الزوج��ات وع��دم اإلقس��اط هل��م مم��ا 
يف  تس��هم  وع��داوات  خالف��ات  ينت��ج 
إىل  وحتويله��ا  اجملتمع��ات  متزي��ق 
جمتمع��ات أق��رب اىل الوحش��ية، وق��د 
تنش��أ هذه اخلالفات بن أفراد األس��رة 
الصغ��رة، وق��د متت��د إىل عمق العوائل 
ال��دم  عالق��ة  فتتح��ول  املختلف��ة، 
والنس��ب والرح��م إىل عالق��ة قطيع��ة 
وانتق��ام وظل��م بينه��م، ول��ذا الب��د أن 
يتأس��س ذل��ك التع��دد أواًل وأخ��راً على 

أس��اس الع��دل واإلقس��اط: 
يِف  ُتْقِســُطوا  َأالَّ  ِخْفُتــْم  }َوإِْن 
ــْم  ــاَب َلُك ــا َط ــوا َم ــى َفانِكُح اْلَيَتاَم
ــاَع  ــاَث َوُرَب ــى َوُث ــاِء َمْثنَ ــَن النَِّس ِم
ــَدًة َأْو  ــوا َفَواِح ــْم َأالَّ َتْعِدُل ــإِْن ِخْفُت َف
ــى َأالَّ  ــَك َأْدَن ــْم َذلِ ــْت َأْيَاُنُك ــا َمَلَك َم

َتُعوُلــوا{، )س��ورة النس��اء/3(.
إن قيم��ة الع��دل حتت��اج منَّ��ا إىل 
ملفهومه��ا  وس��ليمة  معمق��ة  ق��راءة 
ذل��ك  ويك��ون  اإلنس��اني،  اإلهل��ي 
انطالقت��ه م��ن رج��ال الدي��ن ورج��ال 
احلق��وق الذي��ن تق��ع عليهم مس��ؤولية 
ك��رى لقربه��م م��ن تعالي��م الس��ماء، 
بالنس��بة  الوضعي��ة  القوان��ن  أو 
للحقوقين أكثر من العامة، ليكونوا 
قوام��ن أي حمافظ��ن عليه��ا بش��كل 
دائم، ولعل اس��تخدام االس��م فيه داللة 
التأكي��د عل��ى االس��تمرارية كصف��ة 
أساس��ية فيه��م ال االنفصالي��ة، تتج��دد 
م��ن وق��ت آلخ��ر، كم��ا ه��ي يف الفع��ل، 
وإال أصبح��ت خاضع��ة امل��زاج واهل��وى:
ــوا  ــوا ُكوُن ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ }َي
هللَِِّ  ُشــَهَداَء  بِاْلِقْســِط  اِمــنَي  َقوَّ
اْلَوالَِدْيــِن  َأْو  َأنُفِســُكْم  َعــَى  َوَلــْو 
ــرًا  ــًا َأْو َفِق ــْن َغنِّي ــنَي إِْن َيُك َواألَْقَربِ
ــَا َفــا َتتَّبُِعــوا اهْلـَـَوى َأْن  َفــاهللَُّ َأْوىَل هِبِ
ــإِنَّ  ــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َف ــوا َوإِْن َتْل َتْعِدُل
ــَا َتْعَمُلــوَن َخبِــرًا{ )س��ورة  اهللََّ َكاَن بِ
النس��اء/135( ف��إذا م��ا زّل فك��ر اإلنس��ان 
بقراءت��ه اخلاطئ��ة اعتم��اداً عل��ى ه��وى 
أو ضغ��وط خارجي��ة حل��رف املفه��وم 
أو ترس��يخ لتطبي��ق مفاهي��م مغلوط��ة، 
فإن��ه جان��ب احل��ق واحلقيق��ة، ل��ذا ف��ان 
اهلل خياط��ب املؤمن��ن كونه��م أق��رب 
ول��ذا طل��ب منه��م أن يكون��وا »قوام��ن« 
اىل تطبي��ق العدال��ة بش��كلها الس��ليم.

---------------
* باحث قرآين، القطيف - السعودية



* أنور عّزالدين
مــن بــني احلقائــق التــي تنكشــف أمامنــا بالنظــر يف العقــل 
مــن خــال آياتــه، هــي حقيقــة املوهبــة يف العقــل، التــي نعرف 
هبــا ان ضــوء العقــل مل يكــن لدينــا ثــم فجــأة وبــدون أي نــوع 
مــن االكتســاب الــذايت حصلنــا عليــه، ونفقــده حينــًا، فرتانــا 
ــد  ــيئًا وق ــرف ش ــد ان نع ــاه، ونري ــيئًا فننس ــر ش ــد ان نتذك نري
ــر العقــل  ــم ان تدب ــاك نعل ــه، هن يكــون شــيئًا بســيطًا فنجهل

بيــد غرنــا وهــو اهلل ســبحانه.
لــو كانــت موهبــة العقــل مــن ذات انفســنا، إذًا؛ مــا 
فقدناهــا حلظــة، وهــل يفقــد الــيء ذاتــه؟ وملــا كان حمــدودًا 
ابــدًا، إذ املحــدود نــوع مــن الفقــد الــذايت، وملــا عَصــت علينــا 

ــذات؟! ــى ال ــذات ع ــي ال ــا، أ فتع ــا أردناه حين
العــدم فينــا،  التــي هتدينــا اىل ذاتيــة  ان ذات األدلــة 
وبالتــايل نعــرف ان الوجــود ال يعــدو ان يكــون نــورًا عارضــًا 
ــان  ــه، ف ــن خالق ــة م ــون هب ــدو ان يك ــياء، وال يع ــى االش ع
ــًا  ــل أيض ــرى اىل ان العق ــرة أخ ــا م ــأيت لتهدين ــة ت ذات االدل

ــه ال خيضــع  ــه وان ــا مــن قــدر خــاص من ــا فين ــة، ب موهب
ــا. ــا هل ــًا م ــع نوع ــه خيض ــم ان ــا رغ ــًا إلرادتن متام

ــل،  ــة يف العق ــة املوهب ــر حقيق ــل الب ــني جه وح
راح يتطــرف يمينــًا وشــاالً، ففريــق حســب العقــل 

مــن ذات االنســان، فلــم يتصــور نفســًا »جاهلــة« 
واخــرى »عاقلــة«، بــل العقــل والعلــم مــن ذات 
ــة  ــة مقدس ــا علوي ــّاها: »روح ــي س ــس، الت النف
عــن كل نقــص«، وقــال هــذا الفريــق: ان النفــس 

البريــة تتطــور بصــورة آليــة حتــى تكتمــل فــا 
ــت  ــس كان ــال: إن النف ــن ق ــم م ــيئا، ومنه ــل ش جته

تعــرف كل احلقائــق فنســيتها ثــم تتذكــر ايضــًا.
عــى  عــارض  جمــرد  العقــل  أن  زعــم  وفريــق 

ــم  ــتقباله، فالعل ــط أداة اس ــك فق ــذي يمل ــان ال االنس
ــة  ــور مادي ــي ام ــيس وه ــارب احاس ــارب والتج ــرد جت جم

ــدًا  ــاين نفســًا متلــك رصي ــق الث ــم يتصــور الفري ــة، فل رصف
ــامية. ــارة س ــه حض ــي ب ــوان ويبن ــن احلي ــرتق ع ــًا يف داخلي

ــة  ــس ثابت ــود مقايي ــروا وج ــّيون« انك ــؤالء »احلس وه
يملكهــا البــر بعيــدًا عــن التجربــة ليقيــس هبــا جتاربــه فيميــز 

ــأ. ــن اخلط ــا ع ــح منه الصحي
وبــني هاتــني الرؤيتــني املتطرفتــني يقــف القــرآن الكريــم 
ــه: }و وجــدك ضــاالً فهــدى{، )ســورة الضحــى،7(،  بقول
واآليــة االخــرى: }...َفَلــاَّ َأَفــَل َقــاَل َلِئــْن مَلْ هَيْــِديِن َريبِّ 

ــنَي{ )ســورة االنعــام،77(،  الِّ اْلَقــْوِم الضَّ ِمــْن  ألَُكوَنــنَّ 
بمعنــى أن اهلدايــة التــي هــي وصــول اكــر احلقائــق الكونيــة 
ــرى أال  ــا أح ــإن غره ــر اهلل، ف ــق بغ ــا، إن مل تتحق و اوضحه

ــز. ــن اهلل العزي ــة م ــوى نعم ــون س تك
وبــا ان العقــل موهبــة، فإنــه مفقــود مــن الصبــا، ولكنــه 
ــا يبلــغ ســن الرشــد، قــال اهلل  يبعــث فجــأة يف االنســان حين
ــال رب  ــغ أربعــني ســنة ق ــغ أشــده وبل ــى إذا بل تعــاىل: }حت
ــورة  ــّي{ )س ــت ع ــي انعم ــك الت ــكر نعمت ــي أن اش أوزعن
االحقــاف،15(، وهنــاك يشــعر االنســان بضــوء باهــر يغمــر 
فــؤاده، ليهديــه اىل احلكمــة والعلــم، فاحلكمــة تبــني لــه اخلــر 
ــاح  ــوه اىل الص ــة وتدع ــة والرذيل ــه الفضيل ــر وتعرف وال
ــان اىل  ــه االنس ــدي ب ــذي هيت ــبيل ال ــا الس ــا أهن ــعادة، ك والس
ــاكرا  ــا ش ــبيل إم ــاه الس ــا هدين ــاىل: }إن ــال تع ــاىل، فق اهلل تع
وإمــا كفــورًا{، )ســورة االنســان،3(، وهــي تلهــم اإلنســان 
ــا  ــس وم ــاىل: }ونف ــه اهلل تع ــال عن ــذي ق ــواه ال ــوره وتق فج
ســواها* فأهلمهــا فجورهــا وتقواهــا* قــد أفلــح مــن زكاها* 

ــمس، 10-7(. ــورة الش ــاها{ )س ــن دس ــاب م ــد خ وق
واحلكمــة أخــرا هــي القيمــة النهائيــة التــي نحتكــم 
ــي  ــدول، والت ــعوب وال ــال الش ــم أع ــا يف تقيي إليه
ــاء  ــدق والوف ــكان فالص ــدة يف كل م ــا واح نجده
والراحــة هــي الفضائــل التــي تدعــو اليهــا 
حكمــة العقــل يف كل مــكان وزمــان، والكــذب 
ــواء هــي الصفــات التــي تنهــى  والغــدر وااللت
عنهــا حكمــة العقــل، انــى كانــت ومتــى 

ــدت. وج
ــي  ــة الت ــس اللوام ــأيت النف ــة ت ــن احلكم وم
ــني  ــد ح ــو بع ــًا ول ــرتف إث ــا اق ــان مل ــخ االنس توب
ــه  ــرد اعصاب ــد الف ــل ان يفق ــك مث ــه، وذل ــن عمل م
امــام شــهوة عارمــة فيجــرتح الفاحشــة، او امــام 
ــده  ــه رش ــود الي ــم يع ــة، ث ــب اجلريم ــه فرتك غضب

ــه.  ــا عمل ــوء م ــن س ــه م ــة نفس ــذ بمام فيأخ
ــة  ــوم حج ــذي يق ــي ال ــل العم ــي العق ــة ه واحلكم
بــني النــاس وحجــة مــن اهلل عــى النــاس، وهــو الرســول 
ــد  ــاوية بع ــع الس ــل الرائ ــه اه ــم الي ــذي حيتك ــن ال الباط
ــه  ــه ومنبهــة ل ــع مذكــرة ب أنبيائهــم، والــذي جــاءت الرائ

ــاه.  ــه وخباي ــرة لدفائن ومث
ــر  ــيلة التذك ــة وس ــم، احلكم ــرآن الكري ــع الق ــد اتب وق
ــا يف  ــه مقياس ــل من ــان ليجع ــل يف االنس ــذا العق ــاظ ه إليق

ــه. ــكاره واعال اف
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* إعداد/ أجمد الربيعي
يف الع��دد اخل��اص بش��هر رمض��ان املب��ارك 
موس��عًا  حتقيق��ًا  "اهل��دى"  نش��رت   ،)262(
م��ن  "املس��يب..  بعن��وان:  املس��يب  ع��ن مدين��ة 
حم��ط رح��ال الزائري��ن اىل ضحي��ة العن��ف 
التكف��ري"، وج��رى احلدي��ث عم��ا تعرض��ت 
ل��ه املدين��ة م��ن اعت��داءات ارهابي��ة عل��ى ي��د 
املدين��ة  قدمت��ه  وم��ا  االرهابي��ة،  اجلماع��ات 
ت��زال  املمتل��كات ال  م��ن ش��هداء وخس��ائر يف 
معظمه��ا ش��اهدة حل��د هذا الي��وم. ويف إطاللة 
جدي��دة م��ن ه��ذه املدين��ة املظلوم��ة واملهّمش��ة 
م��ع أهميته��ا االس��رتاتيجية، تظه��ر علين��ا بعد 
تط��ورات نوعي��ة يف الس��احة السياس��ية، حي��ث 
ش��هد الع��راق، وألول م��رة، هجوم��ًا غ��ادراً مم��ا 
ُيس��مى بتنظيم "الدولة االس��المية" )داعش(، 

اكتس��حت فيه��ا مناط��ق واس��عة م��ن الب��الد 
خ��الل ف��رتة وجي��زة، وكان للمس��ّيب حصتها 
م��ن التأث��ر املباش��ر، كونه��ا جت��اور ناحي��ة 
ج��رف النص��ر )ج��رف الصخ��ر س��ابقًا(، ال��يت 
أه��م  م��ن  املاضي��ة،  الس��نوات  كان��ت خ��الل 
االرهابي��ة  للجماع��ات  احلاضن��ات  وأك��ر 
حرب��ة،  رأس  اىل  فتحول��ت  والتكفري��ة، 
تنطل��ق منها العمليات االرهابية واالجرامية.
وانق��الب  الس��ريع  التح��ول  بع��د  ولك��ن 
العراق��ي،  الش��عب  لص��احل  الق��وى  مي��زان 
بانتظ��ام جحاف��ل كب��رة م��ن املتطوع��ن يف 
إط��ار "احلش��د الش��عيب"، تلبية لن��داء املرجعية 
الديني��ة، أضح��ت الق��وات املس��لحة املتش��كلة 
من احلشد وسائر افراد القوات املسلحة، على 
اب��واب امل��دن واملناط��ق ال��يت حتتله��ا "داع��ش"، 
املنك��رة  اهلزائ��م  ملسلس��ل  البداي��ة  وكان��ت 

"جرف النصر" كسر شوكة 
اإلرهاب في الفرات األوسط

  اقتصرت 
سيطرة الدولة 

على مركز الناحية 
فقط، ومبسافة 

خمسة كيلوات 
مربع فقط! و 

اصبحت ناحية 
جرف النصر مصدرًا 

لتصدير االرهاب 
مدعومًا بغطاء 

سياسي  



تحقيقات

للتكفري��ن، وم��ن املناط��ق احمل��ررة، كان��ت 
جرف النصر اليت مت حتريرها يف اليوم االول 
من شهر حمرم احلرام، على يد ابطال قواتنا 
املس��لحة، وانطالق��ًا من املس��يب، بعد معركة 
ضروس اس��تمرت اكثر من )48( س��اعة، وقد 
أطل��ق عل��ى الناحي��ة فيم��ا بع��د ج��رف النص��ر.

قض��اء  إن  الق��ول:  ميك��ن  هن��ا  م��ن 
املس��ّيب يعي��ش الي��وم احتفال��ن مزدوج��ن: 
االول: وه��و يه��ّم الع��راق بأس��ره، عندم��ا مت 
القض��اء عل��ى حاضن��ة مهم��ة لداع��ش وس��ط 
يرب��ط  اس��رتاتيجي،  موق��ع  ويف  الع��راق، 
املقدس��ة،  وكرب��الء  باب��ل  حمافظ��يت  ب��ن 
وب��ن املناط��ق املتامخ��ة لقض��اء الفلوج��ة، أم��ا 
الثان��ي: فه��و خيّص أهالي القضاء، حيث بدأوا 
يتنفس��ون األم��ن واالس��تقرار النفس��ي، ول��و 
بنس��بة معين��ة، حبي��ث تتمك��ن م��ن أداء دوره��ا 
بش��كل أكث��ر فاعلي��ة وق��وة عل��ى الصعيدي��ن 
االقتص��ادي واالجتماع��ي، حيث متثل احملطة 
الكب��رة للزائري��ن اىل مرق��د االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��الم، الس��يما يف الزي��ارات املليوني��ة. 
وه��ذا م��ا ح��دا بن��ا ألن نس��لط الض��وء ه��ذه 
امل��رة عل��ى املكس��ب اجلدي��د املتمث��ل بتحري��ر 
النص��ر، م��ن خ��الل حتقي��ق يس��لط  ج��رف 

الض��وء عل��ى احل��دث وتداعيات��ه وأبع��اده. 

* "جرف النرص"، املوقع والتسمية
ناحي��ة ج��رف النص��ر تتب��ع إداري��ًا لقض��اء 
املس��يب وتبع��د عنه أكثر م��ن )10( كيلو مرت، 
ويبل��غ ع��دد نف��وس س��كان الناحي��ة أكث��ر من 
أخ��ر اإلحصائي��ات  أل��ف نس��مة حس��ب   )100(
الري��ف  يف  معظمه��م  يس��كن  الرمسي��ة. 

بالزراع��ة.  ويش��تغلون 
حيده��ا م��ن الش��رق، ناحي��ة االس��كندرية 
ونه��ر الف��رات، وم��ن الغ��رب الصح��راء، وم��ن 
ضم��ن  الفلوج��ة،  عامري��ة  ناحي��ة  الش��مال 
فاملناط��ق  اجلن��وب  وم��ن  االنب��ار،  حمافظ��ة 
املس��يب  مدين��ة  م��ن  والقريب��ة  املتداخل��ة 
املقدس��ة  كرب��الء  ب��ن  الراب��ط  والطري��ق 
الش��يخ  مساح��ة  يذك��ر  بغ��داد.  والعاصم��ة 
"الس��فر  كتاب��ه  يف  القس��ام،  عل��ي  املرح��وم 
املطي��ب يف تأري��خ مدين��ة املس��يب": "ان تس��مية 
الصخ��ور  اىل كث��رة  تع��ود  الصخ��ر  ج��رف 
يف تل��ك االرض او ان هنال��ك قص��راً يس��مى 
بقص��ر الصخ��ور ال��ذي أخ��ذت منه التس��مية"، 
وال��يت  النص��ر  ج��رف  مناط��ق  اش��هر  وم��ن 
اكتس��بت ش��هرة يف وس��ائل االع��الم خ��الل 
اك��ر  وفيه��ا  "احلامي��ة"،  التحري��ر  عملي��ة 
معس��كر للجي��ش، و "الس��عيدات" و"البوبهان��ي" 

وي��س"  و"العب��د  و"احلج��ر"  و"الفاضلي��ة" 
و"الرويعي��ة"، وفيه��ا مرك��ز الناحي��ة، وايض��ًا 
هنال��ك "الفارس��ية" و"الب��اج اجلنوب��ي" و"الب��اج 

الش��مالي".
اجلنابي��ن  عش��رة  الناحي��ة  يس��كن   
العويس��ات،  وعش��رة  الس��عيدات  وعش��رة 
وه��ذه العش��رة متداخل��ة م��ع حمافظ��يت بابل 
واالنب��ار. وتع��د ج��رف النص��ر نقط��ة الوص��ل 
الغربي��ة  والصح��راء  واالنب��ار  بغ��داد  ب��ن 

االوس��ط. الف��رات  وحمافظ��ات 

* جرف النرص، و )11( عامًا من االرهاب 
أبتلي��ت ناحي��ة ج��رف النص��ر باالره��اب 
ال��ذي ج��اء اىل املنطق��ة بفع��ل الفك��ر الوهاب��ي 
املتط��رف يف الس��نوات االخ��رة قب��ل س��قوط 
النظ��ام الصدام��ي، وقد لقي هذا الفكر ضالته 
عق��ب االحت��الل األمريك��ي للع��راق والف��راغ 
االم��ي ال��ذي ش��هده الع��راق، وبفع��ل عملي��ات 
الس��طو والس��رقة ملخ��ازن االس��لحة والعت��اد 
التابع��ة للجيش الس��ابق يف معس��كر احلامية، 
اضافة اىل نهب منشآت التصنيع العسكري يف 
مشال بابل، وبلغ االرهاب التكفري والدموي 
ذروت��ه، عندم��ا حتال��ف البعثي��ون الصدامي��ون 
م��ع اجلماع��ات التكفرية املتطرف��ة والقادمة 
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الحشد الشعبي بعد االنتصار

  »حممد طالب« 
- طالب جامعي من 

املسيب:
 »اشعر بالفخر ملا 

حققته القوات األمنية 
ومتطوعو احلشد 

الشعبي يف حترير جرف 
النصر بعد ان كنا نعيش 

يف خوف على عوائلنا 
من تهديدات داعش، 

فاملسيب قدمت آالف 
الشهداء طيلة السنوات 
العشر املاضية، ودفعنا 

ضريبة جماورتنا لناحية 
جرف النصر - جرف 

الصخر سابقا-«  



تحقيقات

م��ن وراء احل��دود ع��ام 2005 عندم��ا ب��دأ تنظي��م 
القاع��دة االجرام��ي بقت��ل الن��اس عل��ى اهلوية، 
وتهج��ر العوائ��ل والتهدي��د والرتويع لكل من 
ال يعل��ن البيع��ة هل��ذا التنظي��م، اىل جانب هدر 
دم��اء املنتس��بن لالجه��زة االمني��ة م��ن أبن��اء 
الناحي��ة، االم��ر ال��ذي اقتص��ر س��يطرة الدولة 
على مركز الناحية فقط، ومبس��افة مخسة 
ناحي��ة  اصبح��ت  و  فق��ط!  مرب��ع  كيل��وات 
االره��اب  لتصدي��ر  مص��دراً  النص��ر  ج��رف 
مدعوم��ًا بغط��اء سياس��ي م��ن قب��ل اعض��اء يف 
جمل��س الن��واب العراق��ي، و ابرزه��م النائ��ب 
اجلناب��ي"،  الناص��ر  "عب��د  للقض��اء  املطل��وب 
املس��ؤول ع��ن تدريب االرهابي��ن ومتويلهم يف 
منطق��ة البح��رات الواقع��ة ب��ن ناحي��ة ج��رف 
النص��ر وناحي��ة االس��كندرية. وق��د دف��ع ابن��اء 
قض��اء املس��يب فات��ورة غالي��ة ج��داً م��ن دمائه��م 
خالل السنوات املاضية خالل عمليات تفجر 
ابرزه��ا  كان  بالقذائ��ف،  مس��تمر  وقص��ف 
تفج��ر صهري��ج الغاز يف ش��هر مت��وز عام 2005، 
ه��ذا باالضاف��ة اىل كونه��ا )ج��رف النص��ر( 
العملي��ات  إلدارة  مرك��ز  اىل  حتول��ت  ق��د 
األوس��ط،  الف��رات  اإلرهابي��ة يف حمافظ��ات 
وهذا ما كشفته معظم االعرتافات اليت ادىل 
به��ا االرهابي��ون الذي��ن ألق��ي القب��ض عليه��م.

* موجة النزوح اجلامعي 
كباق��ي امل��دن العراقي��ة ال��يت احتل��ت م��ن 
قب��ل تنظي��م داع��ش االرهاب��ي يف العاش��ر م��ن 
حزي��ران، ش��هدت ناحية ج��رف النصر، موجة 
ن��زوح مجاع��ي حي��ث بلغ��ت اكث��ر م��ن )3000( 
عائل��ة اس��تقبل معظمه��م ابن��اء قض��اء املس��يب. 

وع��ن ه��ذا املوضوع يقول رئيس جملس قضاء 
املس��يب، قاس��م املعم��وري، خ��الل لقائن��ا به: "ان 
اس��عار اجي��ارات املن��ازل يف املس��يب ق��د ارتفع��ت 
بفع��ل موج��ة الن��زوح ألهال��ي ج��رف النص��ر 
حي��ث ان اجي��ار اصغ��ر من��زل بل��غ اكث��ر م��ن 
)300( الف دينار، وسّبب ضغطًا على اخلدمات 
وف��رص العم��ل والوض��ع االم��ي..."، ويضي��ف 
املعموري ان "مدارس املس��يب اكتظت بطلبة 
ج��رف النص��ر وانت��م تعلمون ان املس��يب تعاني 
أصال من نقص يف اعداد االبنية املدرس��ية...". 
ويتاب��ع املعم��وري: ان "قل��ة الدع��م احلكوم��ي 
أصال��ة  ان  إال  النازح��ن،  معان��اة  م��ن  زاد 
وش��هامة اهال��ي مدينة املس��ّيب ق��د خففت من 
ه��ذه املعان��اة، حي��ث ب��ادر معظمه��م اىل فت��ح 
بيوته��م أم��ام العوائ��ل النازحة، وقام��وا بإخالء 
املن��ازل ألهال��ي ج��رف النص��ر و ايض��ًا الهال��ي 
الكب��ر  ال��دور  املعم��وري  ين��س  تلعف��ر". ومل 
جلمعي��ة اهل��الل االمح��ر العراق��ي ومنظم��ات 
يف  س��اعدت  ال��يت  االخ��رى  املدن��ي  اجملتم��ع 
توزي��ع املس��اعدات الغذائي��ة عل��ى النازح��ن، 
والعم��ل عل��ى س��د االحتياجات االساس��ية هلم.
املنظم��ة  ممثل��ة  م��ع  جتوالن��ا  وخ��الل 
يف  الدولي��ة  الالجئ��ن  لش��ؤون  الس��امية 
حمافظ��ة باب��ل، ماج��دة حس��ن، يف منطق��ة 
"احلامي��ة" القريب��ة م��ن ناحي��ة ج��رف النصر، 
وال��يت اس��تقبلت الكث��ر م��ن العوائ��ل النازح��ة، 
معظ��م  يعاني��ه  م��ا  اكث��ر  ان  ع��ن  حتدث��ت 
النازح��ن م��ن ه��ذه الناحي��ة، "ع��دم جتهيزهم 
مب��ادة النف��ط االبي��ض، خاص��ة وحن��ن نش��هد 
اخنفاض��ًا ش��ديداً يف درج��ات احل��رارة، وايض��ًا 
فقدانه��م أوراقه��م الثبوتي��ة الرمسي��ة، االم��ر 

اجن��از  يف  معاناته��م  زي��ادة  اىل  ادى  ال��ذي 
واملهجري��ن"،  اهلج��رة  دائ��رة  يف  معامالته��م 
قلقه��ا  حس��ن،  ماج��دة  الس��يدة  خت��ف  ومل 
م��ن كث��رة االم��راض املنتش��رة ب��ن االطف��ال 
الصعب��ة  الس��كن  ظ��روف  بس��بب  والعج��زة، 
وقل��ة االمكاني��ات املادي��ة يف احلص��ول عل��ى 
الع��الج والطبي��ب املخت��ص. وعم��ا ميك��ن ان 
تقدمه املنظمة الس��امية لش��ؤون الالجئن يف 
مس��اعدة العوائ��ل النازح��ة م��ن ج��رف النص��ر 
وغره��ا م��ن امل��دن العراقي��ة الذي��ن نزح��وا اىل 
حمافظ��ة باب��ل، تضي��ف الق��ول: "ان املنظم��ة 
الس��امية لش��ؤون الالجئ��ن اع��دت برناجم��ًا 
النازح��ة وبالش��راكة م��ع  العوائ��ل  لتأهي��ل 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي يف باب��ل وخاص��ة 
توف��ر  خ��الل  م��ن  املعي��ل  فاق��دة  العوائ��ل 
املساعدة الصحية للمرضى وتقديم املساعدة 
القانوني��ة لالش��خاص م��ن خ��الل حمام��ن 
وتش��ر  الغ��رض".  هل��ذا  معه��م  التعاق��د  مت 
االحصائي��ات الرمسي��ة اىل أن ع��دد العوائ��ل 
النازح��ة م��ن ناحي��ة ج��رف النص��ر، بلغ اكثر 
م��ن )3000( عائل��ة ن��زح معظمه��م اىل مرك��ز 
حمافظ��ة باب��ل وقضائ��ي املس��يب واهلامشي��ة، 
اضاف��ة اىل العاصم��ة بغ��داد، ويأم��ل معظ��م 
النازح��ن الذي��ن التقيناه��م والذي��ن رفض��وا 
الكش��ف ع��ن هوياته��م الع��ودة اىل منازهل��م، 
ال��يت أمس��ت معظمه��ا اث��راً بع��د ع��ن بس��بب 
داع��ش، و اراضيه��م الزراعي��ة ال��يت اصبح��ت 
ج��رداء. وال ت��زال الق��وات االمني��ة ومتطوع��و 
احلش��د الش��عيب يتواج��دون يف الناحي��ة، وال 
ُيس��مح ألح��د م��ن الس��كان بالع��ودة خوف��ًا عل��ى 
حياتهم من بقايا عبوات ناسفة مدفونة حتت 

  رئيس جملس قضاء املسّيب:
»تقوم مفارز الهندسة التابعة اىل قيادة عمليات بابل 
بتطهري الناحية وقراها من العبوات الناسفة وااللغام 

االرضية التي زرعها الدواعش، وقد شاهدنا ان التنظيم 
االرهابي، فخخ الكثري من املنازل والطرقات«

»الحظنا خالل التدقيق يف موضوع العقود الزراعية يف 
الناحية وجود افراد متعاقدين مع الدولة وهم مطلوبون 

لالرهاب، وان هنالك افرادًا ميتلكون )100( دومن من 
العقود الزراعية مل تستغل منها سوى )5( دوامن فقط، 

األستاذ قاسم المعموريوترك الباقي للعناصر االرهابية«  



تحقيقات

االرض، ويرى رئيس جملس القضاء ان املدة 
ال��يت تس��تغرقها ع��ودة احلي��اة الطبيع��ة اىل 

ناحي��ة ج��رف النص��ر ال تق��ل ع��ن ع��ام.

* آفاق ملستقبل الناحية
لتس��ليط مزيد من الض��وء على اخلطوات 
القادم��ة للدول��ة إلع��ادة احلي��اة الطبيعي��ة اىل 
ه��ذه الناحي��ة وعم��وم حمافظ��ة باب��ل، وآف��اق 
والسياس��ي  االم��ي  الصعي��د  عل��ى  املس��تقبل 
واالجتماع��ي، حت��دث رئي��س جمل��س قض��اء 
ح��ول  "اهل��دى"  اىل  املعم��وري  قاس��م  املس��يب 
ع��ودة  ع��دم  لضم��ان  املتخ��ذة  االج��راءات 
العناص��ر االرهابي��ة اىل ناحي��ة ج��رف النص��ر، 
وع��ن خط��وات إع��ادة احلي��اة للناحي��ة و إع��ادة 
النازح��ن، فق��ال: "ان ق��وات اجلي��ش والش��رطة 
االحتادية ومتطوعي احلش��د الش��عيب تسيطر 
متام��ًا عل��ى الناحي��ة من��ذ حتريره��ا يف 22 م��ن 
املاض��ي م��ن عصاب��ات داع��ش  تش��رين االول 
االرهابي��ة وتق��وم مف��ارز اهلندس��ة التابع��ة اىل 
قيادة عمليات بابل بتطهر الناحية وقراها من 
العبوات الناسفة وااللغام االرضية اليت زرعها 
الدواع��ش، وق��د ش��اهدنا ان التنظي��م االرهابي، 
فخ��خ الكث��ر م��ن املن��ازل والطرق��ات"، ويضيف 
التنظي��م  ع��ودة  ع��دم  ضم��ان  "ان  املعم��وري: 
االرهاب��ي اىل ناحي��ة ج��رف النص��ر مره��ون 
بإجراءات وقائية موازية، باالضافة اىل تعزيز 
اجلهد االس��تخباري حيث توجد هنالك قاعدة 
بيانات لدى القوات االمنية مسجلة فيها امساء 
العناص��ر ال��يت تعاون��ت مع العناص��ر االرهابية 
العش��ر  الس��نوات  طيل��ة  مهمته��م  وس��هلت 
املاضي��ة ومت الق��اء القب��ض عل��ى العدي��د م��ن 

ه��ذه العناص��ر يف حمافظ��ة باب��ل وحمافظ��ات 
اخ��رى..." ويتاب��ع املعم��وري: "كم��ا تعلم��ون ان 
ناحي��ة ج��رف النصر، منطق��ة زراعية بامتياز، 
وقد الحظنا خالل التدقيق يف موضوع العقود 
الزراعية يف الناحية وجود افراد متعاقدين مع 
الدول��ة وه��م مطلوب��ون لالره��اب وان هنال��ك 
اف��راداً ميتلك��ون )100( دومن من العقود الزراعية 
مل تس��تغل منه��ا س��وى )5( دوامن فق��ط، وت��رك 
الباق��ي للعناص��ر االرهابية تس��رح ومترح فيها 
كيف تشاء، وتتخذها مناطق إلطالق قذائف 
اهلاون على قضاء املسيب، وتفخيخ السيارات". 
و دع��ا املعم��وري وزارة الزراع��ة للنظ��ر جم��دداً 
بالعق��ود الزراعي��ة يف الناحي��ة واس��تغالهلا مل��ا 
الزراع��ي  الواق��ع  االس��تثمار وتطوي��ر  خي��دم 

واالقتص��ادي يف الناحي��ة.
وع��ن خط��وات إعادة احلي��اة لناحية جرف 
النص��ر، طال��ب رئي��س جمل��س قض��اء املس��يب 
بض��رورة ختصي��ص ميزاني��ة خاص��ة الع��ادة 
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة يف مش��ال بابل وخاصة 
ناحي��ة ج��رف النص��ر، وقض��اء املس��يب كون��ه 
تض��رر طيل��ة الس��نوات العش��ر املاضية وحتمل 
ع��بء النازح��ن م��ن الناحي��ة، ونازح��ن آخرين 
م��ن حمافظ��ات االنبار ونين��وى وصالح الدين، 
مم��ا ول��د ضغط��ا عل��ى امل��دارس واملؤسس��ات 
واملؤسس��ات الصحي��ة واخلدمي��ة واعت��ر م��ن 
ه��ذا  يف  املعم��وري  وأش��ار  الس��اخنة.  املناط��ق 
الس��ياق وج��ود مصن��ع للبرتوكيمياوي��ات يف 
ناحية جرف النصر، وهو من املصانع الكبرة، 
إال ان��ه متوق��ف منذ س��قوط النظ��ام الصدامي، 
اج��ل  اس��تثماره م��ن  ع��ام 2003، حي��ث ميك��ن 
تش��غيل العاطل��ن، و بامكان��ه توف��ر حوالي )5( 

آالف فرص��ة عم��ل. 
يذك��ر ان جمل��س حمافظ��ة باب��ل، ق��رر 
يف وق��ت س��ابق اغ��الق ناحي��ة ج��رف النص��ر 
مل��دة مثاني��ة اش��هر إال ان قي��ادة عملي��ات باب��ل 
أب��دت رأيه��ا ب��أن يكون اغالق الناحي��ة، ملدة عام 
كام��ل حس��ب رئي��س جمل��س قض��اء املس��يب، 
وتعمل املؤسسات احلكومية التابعة اىل ناحية 
جرف النصر حاليًا يف منطقة احلامية احدى 

ضواح��ي مدين��ة املس��يب.
انته��ى لقاؤن��ا م��ع رئي��س جمل��س قض��اء 
املس��يب، ث��م توجهن��ا اىل حي��ث وجه��ات نظ��ر 
ورؤى بعض املواطنن يف املسيب حول ما متثل 
له عملية حترير جرف النصر. يقول "حممد 
طال��ب"، وه��و طال��ب جامع��ي: "اش��عر بالفخ��ر 
مل��ا حققت��ه الق��وات األمني��ة ومتطوع��و احلش��د 
الش��عيب يف حتري��ر ج��رف النص��ر بع��د ان كن��ا 
نعي��ش يف خ��وف عل��ى عوائلن��ا م��ن تهدي��دات 
داع��ش لقض��اء املس��يب، فاملس��يب قدم��ت آالف 
الشهداء طيلة السنوات العشر املاضية، ودفعنا 
ضريبة جماورتنا ناحية جرف النصر - جرف 

الصخ��ر س��ابقا-".
"س��ليم ط��ه"، اح��د س��كنة ناحي��ة ج��رف 
النص��ر ي��روي م��ا تعرض��ت ل��ه عائلت��ه م��ن قتل 
وتهجر على يد الدواعش فعمد التنظيم على 
قتل ابنه وشقيقه لعدم مبايعتهم له، ويضيف: 
"نأم��ل بالع��ودة اىل منازلن��ا و اراضين��ا، كونن��ا 
نعي��ش يف ظ��روف صعب��ة عل��ى الرغ��م م��ن 
احتضان أهالي املسّيب لنا ولكن نبقى نازحن، 
فبع��د ان كن��ا نعي��ش يف اراٍض زراعي��ة واس��عة 
الي��وم نس��كن ث��الث عوائ��ل ب��دار مس��احته 100 

مرت"!!
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مجتمع

م��ن النصائ��ح ال��يت يوجهه��ا لن��ا 
مل��ا  الس��الم،  علي��ه  الص��ادق،  اإلم��ام 
يفيدن��ا يف حياتن��ا االجتماعي��ة: »م��ن 
كان رفيقًا يف أمره نال ما يريد من 

الن��اس«.
ُيعد الرفق من املطالب احلياتية 
واالجتماعية اليت ال تس��تقيم احلياة 
القل��وب  به��ا  تتآل��ف  حي��ث  به��ا  إال 
امل��ودة  النف��وس وميل��ك  ل��ه  وتنق��اد 
واحملب��ة، وال غن��ى للم��رء أب��داً، م��ن 
التحّل��ي ب��ه يف معاملة أهل��ه وجرانه 
املس��لمن. وه��و  واخوان��ه  واصحاب��ه 
أيض��ًا؛ ُيع��د من العوامل االساس��ية يف 
حتقي��ق النج��اح يف التعام��ل اليوم��ي 
م��ع الن��اس، ب��ل ويس��هم يف عملي��ة 
التأث��ر عل��ى النف��وس والقل��وب، اذا 
النصيح��ة  اىل  احلاج��ة  كان��ت  م��ا 
والتوجي��ه إلص��الح أمر ما، او س��لوك 
مع��ن ُي��راد تغيره، فالب��د من الرفق 
والل��ن والتس��امح وغ��ّض النظ��ر ع��ن 
وحس��ن  واهلف��وات،  ال��زاّلت  بع��ض 
الظ��ن، ألن االنس��ان يعي��ش م��ع بش��ر 
هل��م م��ا ل��ه م��ن مش��اعر وأحاس��يس، 
فض��اًل ع��ن عق��ول و إرادات ومكان��ة 

ُيعت��د به��ا. 
ومم��ا ي��دل عل��ى أهمي��ة الرف��ق، 
أن��ه م��ن صف��ات اهلل عز وج��ل، فيجب 

عل��ى كل انس��ان أن يتحّل��ى بصف��ة 
الرف��ق والل��ن يف ال��كالم واملعاش��رة 
حت��ى ال خي��رج ع��ن العقالني��ة. كما 
ُيع��د الرف��ق، مطلب��ًا حضاري��ًا هام��ًا 
ونفس��يته  الف��رد  فضائ��ل  يعك��س 
كم��ا  اإلنس��انية  وأخالق��ه  العذب��ة 
وم��دى  اجملتم��ع  حضاري��ة  يعك��س 
رقّي��ه ومس��توى ثقافت��ه، فه��و مفت��اح 

النج��اح يف كل األم��ور. 

* فرصة حلل مشكلة »سوء الفهم«
ه���������ذه اخل��������صلة النفس��������ية 
هل��ا  الرفيع��ة،  االخالقي��ة  والصف��ة 
دور مباش��ر ال ُينك��ر يف إجن��اح عملية 
التحاور بن األفراد وضمان س��المة 
التعب��ر ع��ن ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر، 
وه��و م��ا ميث��ل ج��زءاً م��ن املمارس��ات 
اليومي��ة امللّح��ة، س��واًء عل��ى صعي��د 
العائل��ة او االصدق��اء او حت��ى الش��ارع 
العام. فعن طريق احلوار نتفاعل مع 
قضايانا، ونناقش همومنا، ونتعاطى 
م��ع اآلخري��ن م��ن حولن��ا، حت��ى وإن 
ال��رؤى  يف  اختالف��ات  مث��ة  كان��ت 

والقناع��ات. 
ف��ان منه��ج »الرف��ق« كفي��ل ب��أن 
وتتداف��ع  األف��كار  وتتح��اور  حيي��ل 
وتتق��ارب.. وتتباع��د.. ورمب��ا تتصارع.

ه��ذا التداف��ع الفك��ري والتناف��س 
البن��اء  احل��وار  بواس��طة  الثق��ايف 
والس��لس، ُيع��د م��ن الفعالي��ات ال��يت 
لألم��ة،  املعن��وي  البن��اء  يف  ُتس��هم 
ضم��ن  احل��وار  يك��ون  أن  بش��رط 
االط��ار املنضب��ط م��ع توف��ر ش��روطه 
املطلوبة ومتطلباته الالزمة، وأهمها 
واالع��رتاف  اآلخ��ر،  ال��رأي  اح��رتام 
بوج��ود االخت��الف والتن��وع، ال��يت ه��ي 
باحلقيقة متثل سّنة إهلية يف الكون 

واحلي��اة. 
وم��ا أجدرن��ا بالتأّس��ي بالرس��ول 
وال��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  األك��رم، 
وجنعل��ه املث��ل االعل��ى يف ه��ذا اجمل��ال، 
حي��ث جّس��د الفوائ��د العظم��ى للرفق 
م��ع اآلخري��ن م��ع تعامل��ه م��ع اف��راد 
الق��رآن  أك��ده  م��ا  وه��و  اجملتم��ع، 
ــَظ  ــًا َغِلي ــَت َفّظ ــْو ُكنْ الكري��م: }َوَل
ــَك{،  ــْن َحْولِ ــوا ِم ــِب الْنَفضُّ اْلَقْل
مبعن��ى   ،)159 عم��ران،  آل  )س��ورة 
ال��ذي  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  أن��ه، 
ج��اء بأفض��ل ش��يء يف الوج��ود عل��ى 
اإلس��المي  الدي��ن  وه��و  اإلط��الق، 
باحلكم��ة  ب��ه  بّش��ر  إمن��ا  احلني��ف، 
واملوعظة والكلمة احلس��نة، ومل يأت 
ب��ه م��ن خالل الش��ّد واجل��ذب والتوتر 
واستفزاز اآلخرين أو مصادرة آراء و 

  ُيعد الرفق، 
مطلبًا حضاريًا 

هامًا يعكس 
فضائل الفرد 

ونفسيته العذبة 
وأخالقه اإلنسانية 

كما يعكس 
حضارية املجتمع 

ومدى رقّيه 
ومستوى ثقافته، 

فهو مفتاح النجاح 
يف كل األمور  

الرفق في التعامل و طريق النجاح
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أف��كار اآلخري��ن. 
ن��درك أهمي��ة منه��ج  م��ن هن��ا 
م��ع  والتعام��ل  احلدي��ث  يف  الرف��ق 
الفه��م«  اآلخري��ن لتحقي��ق »ُحس��ن 
الس��ائد  الفه��م«  »س��وء  مقاب��ل  يف 
ب��ن معظ��م اوس��اطنا االجتماعي��ة، 
الثاني��ة  احلال��ة  س��ادت  وكلم��ا 
س��ادت  كلم��ا  الفه��م(،  )س��وء 
األفع��ال  ردود  و  االنفع��االت  بينن��ا 
الكالمي��ة  احل��رب  ث��م  العاطفي��ة، 
وغره��ا....  باالتهام��ات  والرتاش��ق 
وحت��ول احل��وار ب��ن االف��راد اىل م��ا 
حبي��ث  احملاكم��ة،  جلس��ات  يش��به 
حي��رص الطرف��ان على ترئة نفس��ه 
وإته��ام اآلخ��ر، يف ح��ن رمب��ا تك��ون 
النق��اش،  مث��ار  القضي��ة  او  الفك��رة 
م��ن املس��ّلمات م��ن حي��ث املب��دأ، لك��ن 
الطرف��ن  التق��اء  صعوب��ة  نالح��ظ 
عل��ى نقط��ة مش��رتكة بس��بب غي��اب 
ه��ذه اخلصل��ة االخالقي��ة احلمي��دة 

)الرف��ق(.
عل��ى  تص��دق  القاع��دة  ه��ذه 
حي��اة االنس��ان يف جمتمع��ه الصغ��ر 
الزوج��ة  م��ع  وحتدي��داً  )األس��رة(، 
واالوالد، وك��ذا ب��ن االق��ارب و ذوي 
عل��ى  ايض��ًا  تص��دق  كم��ا  الرح��م، 
مجيع افراد اجملتمع الكبر يف مجيع 
مرافق��ه، ولع��ل أروع تعب��ر ملصداقية 
»الرف��ق« م��ا ج��اء يف اآلي��ة الكرمي��ة: 
ــْن  ــْم ِم ــَق َلُك ــِه َأْن َخَل ــْن آَياتِ }َوِم
ــا  ــُكنُوا إَِلْيَه ــًا لَِتْس ــُكْم َأْزَواج َأنُفِس
َوَرمْحَــًة{  ًة  َمــَودَّ َبْينَُكــْم  َوَجَعــَل 

)س��ورة ال��روم، 21(. 
إن أس��اس اخلل��ل؛ أنن��ا ال نفه��م 
- أحيان��ًا- م��ا ُيق��ال ويناقش من أجله 
و ُيكت��ب بش��كل جي��د، فتجدنا ننطلق 
يف س��احة احل��وار؛ حنل��ل ونس��تنتج 
ونص��در االح��كام الكب��رة والصغ��رة 
على هذا وذاك، وهنا تكمن اخلطورة 
يف أنن��ا جنع��ل س��وء فهمن��ا مرجعي��ة 
لنق��د وتقيي��م أف��كار و آراء اآلخري��ن. 

* اضمن بيتك باللسان الطّيب...!
هنال��ك فوائ��د عدي��دة م��ن وراء 
الت��زام حال��ة »الرف��ق« م��ع اآلخري��ن، 
منه��ا معنوي��ة، كم��ا ذكرناه��ا آنف��ًا، 
ان  ميك��ن  ملموس��ة  مادي��ة  ومنه��ا 
وه��ذا  اليومي��ة،  تتجس��د يف حياتن��ا 

أو  التجاري��ة  املعام��الت  يف  يص��دق 
الجن��از مه��ام رمسي��ة وغ��ر ذل��ك، 
حي��ث تك��ون طالق��ة الوج��ه وعذوب��ة 
احلديث وحس��ن اخللق واالبتس��امة، 
خ��ر وس��يلة جل��ذب قل��وب اآلخري��ن 
وي��رتك انطباع��ًا جي��داً لديه��م. رمب��ا 
اىل  الوص��ول  م��ن  اإلنس��ان  يتمك��ن 
غايت��ه بلغ��ة القوة، لك��ن ذلك ال يدوم 
القص��ص  الكث��ر م��ن  ل��ه. وهنال��ك 
اجلميل��ة واملع��رة يف ه��ذا اجملال، وما 
اس��توقفتي؛ حكاي��ة ينقله��ا آي��ة اهلل 
الس��يد ه��ادي املدرس��ي، حفظ��ه اهلل، 
يف كتاب��ه »كي��ف تنج��ح يف صناعة 
العالق��ات«، ب��ان رجاًل كان يس��تأجر 
جران��ه  وكان  بناي��ة،  يف  ش��قة 
يس��عون لث��ي صاح��ب البناي��ة ع��ن 
ق��راره بزي��ادة ب��دل اإلجي��ار، ولكنه��م 
مجيع��ًا أخفق��وا يف ذل��ك نظ��راً اىل ان 
صاح��ب البناي��ة كان ش��ديد البخ��ل. 
كتب��ت  البداي��ة  يف  يق��ول: 
ل��ه رس��الة واخرت��ه بان��ي س��أخلي 
عق��د  ينته��ي  ان  مبج��رد  املس��كن 
االجي��ار، يف ح��ال ع��دم تلبي��ة الطلب، 
ولك��ن احملاول��ة كان��ت عب��ارة ع��ن 
جترب��ة س��ابقة م��ن آخري��ن، وب��اءت 
بالفش��ل، فق��ررت أن اس��تخدم الل��ن، 
ب��دل العن��ف، واملدي��ح ب��دل الش��تائم 
، وبينم��ا كن��ت أفك��ر يف االم��ر دخ��ل 
علي صاحب الش��قة ومعه س��كرتره، 
وبيده رس��اليت ال��يت تتضمن التهديد 
ومل  باح��رتام،  ب��ه  رحب��ت  املبط��ن. 
ب��ل  املس��كن،  اجي��ار  ع��ن  أحت��دث 
ش��قته،  مج��ال  ع��ن  احت��دث  ب��دأت 
وامتيازاته��ا، ونق��اط اجل��ودة فيه��ا، 

وأبدي��ت ل��ه التقدي��ر والش��كر. 
ث��م أردف��ت قائ��ال: »إن م��ا أحص��ل 
لك��ي  الرات��ب ال يكفي��ي  علي��ه م��ن 
الش��قة.  ه��ذه  اس��تئجار  يف  اس��تمر 
وفوج��ئ املال��ك به��ذا املوق��ف الرقي��ق، 
ألن��ه كم��ا يبدو كان يتوقع اهلجوم 
والتجري��ح، ولكن��ه م��اذا يفع��ل وق��د 

واجهت��ه برف��ق ول��ن...؟
فماذا كانت النتيجة؟

من��ه  أطل��ب  أن  دون  وم��ن  إن��ه 
خف��ض قيم��ة اإلجي��ار، ب��دأ يتح��دث 
ل��ي ع��ن األخالق غر احلس��نة لبقية 
تلقي��ت  إن��ي  وق��ال:  املس��تأجرين، 
أربع��ة عش��ر خطاب��ًا يف ش��هر واح��د، 

بعضها جارح ومهن، ولن اخضع هلا 
اطالق��ًا...!

م��ن  هل��ا  في��ا  قائ��اًل:  أردف  ث��م 
مس��تأجراً  أج��د  أن  هانئ��ة،  س��عادة 

مثل��ك! وراضي��ًا  مثالي��ًا 
وحينم��ا أراد ان خي��رج م��ن ب��اب 
الش��قة، التفت إلي وس��ألي يف حنان، 
عم��ا اذا كن��ت ارغ��ب يف إضاف��ة زينة 
معين��ة عل��ى بن��اء الش��قة...؟ كم��ا انه 
مل ي��رتدد يف تلبي��ة طل��يب واإلبق��اء 

عل��ى ب��دل اإلجي��ار لف��رتة قادم��ة. 
إن االس��الم يوصين��ا بالرف��ق يف 
أكث��ر م��ن موق��ع، ويصف��ه بصف��ات 
أنق��ى. ويعت��ره  ال أمج��ل منه��ا وال 
س��ببا لكث��ر من األم��ور اهلامة، وخر 
وصي��ة نأخذه��ا م��ن االم��ام عل��ي ب��ن 
اب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم حي��ث ق��ال: 
»م��ن الن��ت كلمت��ه وجب��ت حمبت��ه«. 
يف  يول��د  التعام��ل  يف  العن��ف  بينم��ا 
باحلق��د  الش��عور  اآلخ��ر  الط��رف 

والبغض��اء.
معظ��م  أن  مالحظ��ة  وميك��ن 
املوظف��ن ال��ذي يتحّل��ون باإلجيابي��ة 
يف م��كان العم��ل، لديهم الكم األكر 
من األصدقاء، وأنهم ميلكون شبكات 
وه��م  وواس��عة،  كب��رة  اجتماعي��ة 
األف��راد األكث��ر جناح��ًا يف حمي��ط 
طريق��ة  ذل��ك  يف  والس��بب  العم��ل، 
تفكره��م اإلجياب��ي، والرف��ق والل��ن 

يف تعامله��م م��ع اآلخري��ن. 
ع��امٍل  يف  الي��وم  نعي��ش  وحن��ن 
مّي��ال  والتغي��ر،  التح��ول  س��ريع 
الكالمي��ة  واحل��روب  املواجه��ات  اىل 
مجي��ع  يف  الدموي��ة  والس��اخنة 
أحن��اء الع��امل، فهنال��ك صن��ف بات��وا 
يعيش��ون يف حال��ًة م��ن الذع��ر خوف��ًا 
م��ن غ��ٍد أس��وأ، أم��ا الصن��ف اآلخ��ر، 
فق��د أصبح��وا ال يبال��ون، فانقطع��وا 
عم��ا جي��ري حوهل��م وصب��وا طاقاتهم 
والعي��ش  عيش��هم  لقم��ة  لكس��ب 
ولك��ن،  في��ه.  ه��م  ال��ذي  يومه��م  يف 
هن��اك فئ��ٌة أخ��رى م��ن الن��اس تؤم��ن 
بغ��ٍد أفض��ل ويؤمن��ون أنه��م س��يبنون 
مستقباًل مشرقًا ألنفسهم وللجميع 
اخالقي�������ة  وقواع��������د  أس��س  عل��ى 
جتع�������لهم  صحيح��ة،  وس��لوكية 
يعيش��ون حياة اهلناء والطمأنينة مع 

اجلمي��ع.

  أساس 
اخللل؛ أننا ال نفهم 
- أحيانًا - ما ُيقال 
ويناقش من أجله 

و ُيكتب بشكل 
جيد،  فتجدنا 

ننطلق يف ساحة 
احلوار؛ نحلل 

ونستنتج ونصدر 
االحكام على هذا 

وذاك، وهنا تكمن 
اخلطورة يف أننا 

جنعل سوء فهمنا 
مرجعية لنقد 

وتقييم أفكار و آراء 
اآلخرين  
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واملناف��ق  النف��اق  خط��ر  يب��دو 
الق��رآن  ق��رأ  انس��ان  ل��كل  واضح��ًا 
الكري��م، و ذك��ر اهلل - تع��اىل- يف 
كتاب��ه الكري��م، والح��ظ إش��ارات 
عدي��دة ملفه��وم او ظاه��رة النفاق يف 
بعظ��م  وكف��ى  واألم��ة،  اجملتم��ع 
تع��اىل  إن��ه  خط��ر ه��ذه اخلصل��ة، 
كتاب��ه  يف  كامل��ة  س��ورة  أن��زل 
الكري��م أمساه��ا بس��ورة »املنافقون«.
بأف��راد  تفت��ك  آف��ة  فالنف��اق؛ 
اجملتم�������ع وتس��ري ب��ن الن��������اس 
كم��رض الس��رطان وأخط��ر م��ن 
ذل��ك، ألن الس��رطان يقض��ي عل��ى 
صاحب��ه فقط بينم��ا النفاق يقضي 
عل��ى جمتم��ع بأكمل��ه، واملناف��ق 
عك��س املؤم��ن ال��ذي ال خي��رج ع��ن 

تصرفات��ه  ألن  النقي��ة،  فطرت��ه 
اخت��ذ  كون��ه  ذل��ك،  م��ع  تتناف��ى 
إهل��ه ه��واه و طغ��ى عليه حب الذات، 
وعلق��ت بقلبه الش��وائب، والظلمات 
التعّص��ب  م��ن  خلي��ط  ه��ي  ال��يت 
اجلاهل��ي و اخلل��ق الذمي��م و ح��ب 

اجل��اه و النف��س... 
وغرضن��ا م��ن النف��اق هن��ا م��ا 
ه��و أع��م م��ن النف��اق العقائ��دي و 
الق��ول.  أو  الفع��ل  يف  األخالق��ي 
املس��لمن  دع��ا  ق��د  اإلس��الم  ف��إن 
إمياني��ة  منظوم��ة  تب��ي  إىل 
متكامل��ة غ��ر منقوص��ة، كم��ا قال 
اإلم��ام الص��ادق)ع(: »إن اهلل جع��ل 
أس��هم عل��ى  اإلمي��ان عل��ى س��بعة 
والرض��ا  واليق��ن  والص��دق  ال��ِر 

والوف��اء والعل��م واحلل��م« )1( ، وه��ذا 
يضم��ن لالنس��ان ع��دم االن��زالق يف 
واالزدواجي��ة.  النف��اق  منزلق��ات 
إضاف��ة إىل ان��ه تع��اىل ق��د ب��ن 
أن العدو احلقيقي هو املنافق حيث 

قال تعاىل: 
ُتْعِجُبــَك  َرَأْيَتُهــْم  }َوإَِذا 
َتْســَمْع  َيُقوُلــوا  َوإِْن  َأْجَســاُمُهْم 
ُــْم ُخُشــٌب ُمَســنََّدٌة  ــْم َكَأهنَّ لَِقْوهِلِ
ــُم  ــْم ُه ــٍة َعَلْيِه ــُبوَن ُكلَّ َصْيَح حَيَْس
اْلَعــُدوُّ َفاْحَذْرُهــْم َقاَتَلُهــُم اهللَُّ َأنَّى 
ُيْؤَفُكوَن{، وكم��ا هو واضح ألهل 
العل��م، أن��ه تع��اىل، ح��ن ح��دد العدو 
باملناف��ق، يري��د أن يب��ن أن الكاف��ر 
ع��دو ظاه��ر، واملناف��ق ع��دو باط��ن 
كم��ا يس��ميه املصطل��ح احلدي��ث 

  ميثل انحرافًا 
خلقيًا خطريًا 

يف حياة الفرد و 
املجتمع، بل يف 
حياة األمم كافة، 

يهدمه من الداخل 
و من الصعب 

اكتشافه  

ظاهرة النفاق وطرق مكافحته
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»الطاب��ور اخلام��س« )اجلواس��يس(، 
فاخلط��ر الداخلي أعظم وأش��د من 

اخلط��ر اخلارج��ي.

* املحاذير من النفاق
األطه��ار،  األئم��ة  رواي��ات 
عليه��م الس��الم، ه��َي مفاتي��ح فه��م 
اس��تيعاب  و  الكري��م  الكت��اب  آي��ات 
نتع��رف  طريق��ِه  ع��ن  و  معاني��ه 
عل��ى ق��ادة اإلس��الم اهل��داة املتمثل��ة 
بالرس��ول األعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، وآل بيت��ه األطه��ار، فقد كان 
اهتمامه��م، عليه��م الس��الم، كب��راً 
ج��داً حبماي��ة اجملتمع م��ن خماطر 
ه��ذه الظاه��رة، وتركيزه��م عل��ى 
وخمططاته��م  املنافق��ن  خط��ورة 
والش��ريعة.  واملب��ادئ  القي��م  ض��د 
الق��رآن  إىل  بذل��ك  مس��تندين 
الكري��م، كم��ا يف س��ورة املنافق��ن: 
امُلنَافُِقــوَن  َجــاَءَك  }إَِذا 
َقاُلــوا َنْشــَهُد إِنَّــَك َلَرُســوُل اهللَِّ 
َواهللَُّ َيْعَلــُم إِنَّــَك َلَرُســوُلُه َو اهللَُّ 
َلَكاِذُبــون«  امْلُنَافِِقــنَي  إِنَّ  َيْشــَهُد 
الس��ورة  آخ��ر  إىل  املنافقــني{، 
الكرمي��ة ال��يت تكش��ف زي��ف ه��ؤالء 
ودسائس��هم  وخداعه��م  املنافق��ن 
اهلل  صل��ى  األك��رم،  الن��يب  عل��ى 
علي��ه وآل��ه، وهن��اك آي��ات كث��رة 
خبص��وص املنافق��ن بينه��ا الق��رآن 
الكري��م، ونه��ى املؤمن��ن أن يكون��وا 
منه��م، كم��ا أنه تعاىل، أوصى نبيه 
األك��رم، ب��أن ال يعط��ي املنافق��ن 
فرص��ة حماول��ة زرع الفتن��ة ب��ن 

املؤمن��ن حي��ث يق��ول تع��اىل: 
َجاِهــِد  النَّبِــيُّ  َــا  َأهيُّ }َيــا 
َواْغُلــْظ  َوامْلُنَافِِقــنَي  ــاَر  اْلُكفَّ
ــَس  ــُم َوبِْئ ــْم َجَهنَّ ــْم َوَمْأَواُه َعَلْيِه

. } مْلَِصــُر ا
الكث��رة  الرواي��ات  أم��ا 
املذك��ورة عنه��م، عليه��م الس��الم، 
ال��يت  صفاته��م  و  املنافق��ن  ل��ذّم 
تتضمن نقاط مهمة، فنجد الكثر 
ه��ذه  أن  عل��ى  تؤك��د  ال��يت  منه��ا 
الصف��ة الذميمة بعي��دة كل البعد 

احلني��ف،  اإلس��المي  الدي��ن  ع��ن 
فع��ن الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: 
»م��ن خالفت س��ريرته عالنيته فهو 
وق��ال  كان«،  م��ا  كائن��ًا  مناف��ق 
ايض��ًا: »آي��ة املناف��ق ث��الث: إذا ح��دث 
ك��ذب وإذا وع��د أخل��ف وإذا أئتمن 
خ��ان«، وق��ال صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: 
»إن��ي ال أخت��وف عل��ى أم��يت مؤمن��ًا 
وال مش��ركًا، أم��ا املؤم��ن فيحج��زه 
إميانه وأما الكافر فيقمعه كفره، 
ولك��ن أخت��وف عليك��م منافق��ًا ع��امل 
اللس��ان، يق��ول م��ا تعرف��ون ويعم��ل 

م��ا تنك��رون«. 
املؤمن��ن،  أم��ر  اإلم��ام  وع��ن 
علي��ه الس��الم: »النفاق ت��وأم الكفر«.

لتحذي��ر  الرواي��ات  ه��ذه 
املنافق��ن،  خط��ط  م��ن  املؤمن��ن 
االنش��غال  ع��دم  عل��ى  وحّثه��م 
بأم��ور الدني��ا و زخرفه��ا و زبرجه��ا 
لذل��ك  تع��اىل،  اهلل  ذك��ر  ت��رك  و 
آداب  يف  األطه��ار  األئم��ة  ذك��ر 
ص��الة الظه��ر لي��وم اجلمع��ة ب��أن 
ُتقرأ »س��ورة املنافقون« يف الركعة 
الثاني��ة ليتذك��ر املؤمن��ون خطورة 
املنافق��ن و مؤامراته��م و خططه��م 
بأس��ره،  واجملتم��ع  اإلس��الم  عل��ى 
م��ن  دائ��م  ح��ذر  عل��ى  ليكون��وا  و 
حتركاته��م وإصراره��م عل��ى م��ا 
يفعل��ون م��ن خ��الل بي��ان صفاته��م 
الذميم��ة اخلط��رة يف ه��ذه الس��ورة 

املبارك��ة. 
فق��د ج��اء ع��ن الن��يب األك��رم، 
صلى اهلل عليه وآله: »من قرأ سورة 

املنافق��ون ب��رأ م��ن النفاق«.

* املنشأ وأرضية النمو
ع���������ن  نتس��اءل  أن  لن�������ا  هن��ا 
ه��ذه  لنش��وء  احلقيقي��ة  االس��باب 
الظاه��رة، و م�������ا ه��ي حدوده������ا و 
جذوره��ا وم��ا ه��َي خطورته��ا عل��ى 

اإلس��المية؟  اجملتمع�������ات 
اس��م  من��ه  ويش��تّق  »النف��اق«، 
الفاع��ل )املناف��ق(، ويرج��ع باألص��ل 
إىل م��ادة »َنَف��َق« عل��ى وزن »َنَف��َخ«، 

»َنَف��َق«  و  التس��رب،  و  النف��وذ  أي 
عل��ى وزن »َش��َفَق«، أي »القن��وات و 
التجاوي��ف ال��يت حت��دث يف األرض 
و  والته��رب  للتخف��ي  وُتْس��َتغل 

)2( والف��رار«.  االس��تتار 
أن  املفس��رين  بع��ض  أش��ار 
لنفس��ها  تهي��ئ  حيوان��ات  هن��اك 
مغارت��ن، إحداهم��ا ظاه��رة خت��رج 
متخفي��ة  والثاني��ة  منه��ا  وتدخ��ل 
ته��رب إليه��ا س��اعة اخلط��ر، مث��ل 
الذئب، واحلرباء، والفأر وأشباهها، 
وه��ذا م��ا يس��مى بالنف��اق، وبه��ذه 
اهليئة خيتار املنافق لنفس��ه طريقًا 
مآرب��ه  لتنفي��ذ  ومموه��ًا  ملتوي��ًا 
والدخ��ول إىل اجملتم��ع، أو اهل��روب 
م��ن اخلط��ر ع��ن طري��ق آخ��ر، عن��د 
الض��رورة، وه��و التس��رت باإلمي��ان 

املزي��ف كم��ا يف قول��ه تع��اىل: 
ـًة  ُجنَـّ َأْيَاهَنُــْم  َــُذوا  }اختَّ
ُــْم  إهِنَّ اهللَِّ  َســبِيِل  َعــن  وا  َفَصــدُّ
َســاء َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن{. )س��ورة 
ُجنَّ��َة؛ م��ن  املنافق��ون، 2( وكلم��ة 
مادة »اجلّن«: وهي إخفاء الشيء من 

آي��ة ُأخ��رى:  احل��ّس، ويف 
ـًة  ُجنَـّ َأْيَاهَنُــْم  َــُذوا  }اختَّ
ــْم  ــبِيِل اهللَِّ َفَلُه ــن َس وا َعـــ ــدُّ َفَص
ــنٌي{ )س��ورة اجملادل��ة،  ِه ــَذاٌب مُّ َع
الس��ر  خمالف��ة  ه��و  فالنف��اق   ،)16
وموافق��ة العل��ن، وه��و عم��ل يظه��ر 
الكف��ر،  ويبط��ن  اإلمي��ان  في��ه 
}َيُقوُلــوَن بَِأْفَواِهِهــْم َمــا َلْيــَس 
بِــَا  َأْعَلــُم  َواهللَُّ  ُقُلوهِبِــْم  يِف 

. } َن َيْكُتُمــو
وصاحب��ه  النف��اق  إن  ث��م 
)املناف��ق( لي��س بالض��رورة يتجّل��ى 
جنده��ا  او  الس��لبية،  احل��االت  يف 
اخلل��ق  بس��وء  املعروف��ن  عن��د 
والتصرف��ات، إمن��ا جن��ده يف بع��ض 
االج��واء الديني��ة، كم��ا جن��ده يف 
أوس��اط العمل والتج��ارة، ويف كل 
م��كان، مبا ال يثر الش��بهة والريبة، 
احنراف��ًا  ميث��ل  فان��ه  هن��ا؛  م��ن 
و  الف��رد  حي��اة  يف  خط��راً  خلقي��ًا 
اجملتم��ع، بل يف حي��اة األمم كافة، 

  حني حدد 
اهلل - تعاىل - العدو 

باملنافق، يريد أن 
يبني أن الكافر عدو 

ظاهر، واملنافق 
عدو باطن، 

وكما يسميه 
املصطلح احلديث 
»الطابور اخلامس« 

)اجلواسيس(، 
فاخلطر الداخلي 
أعظم وأشد من 
اخلطر اخلارجي  
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مجتمع

يهدم��ه م��ن الداخ��ل و م��ن الصع��ب 
إق��رار  م��ن  وبالرغ��م  اكتش��افه، 
اجلمي��ع خبطورت��ه والت��رؤ من��ه، 
إال ان��ه ال ي��زال إىل يومن��ا ه��ذا، يع��د 

اجملتم��ع.  يف  موج��ودة  ظاه��رة 
أم��ا عن االس��باب واملناش��ئ هلذه 
الظاه��رة النفس��ية واالجتماعي��ة، 
فثم��ة اس��باب عدي��دة يش��ر اليه��ا 
عل��ى  ترتك��ز  والعلم��اء،  الباحث��ون 
حاالت نفس��ية خاصة، مثل؛ اجُلنب 
والش��عور  بالنف��س،  الثق��ة  وع��دم 

بالضع��ة أم��ام اآلخري��ن. 
األم��راض  م��ن  الن��وع  ه��ذا 
ميث��ل  واالجتماعي��ة،  النفس��ية 
اجلاهل��ي  التعّص��ب  م��ن  خليط��ًا 
النف��س  وح��ب  الذمي��م،  واخلل��ق 
ب��كل  امل��راد  واجل��اه والوص��ول إىل 
الوسائل املتاحة، مهما كانت، ومن 

املناف��ق:  عالئ��م 
1- الك��ذب، كم��ا يف ق��ول االمام 
عل��ي، علي��ه الس��الم: »الك��ذب ي��ؤدي 

إىل النف��اق«.
2- اخليان��ة، كم��ا عن��ه، علي��ه 

الس��الم، »اخليان��ة رأس النف��اق«.
3- سوء األخالق و قلة احلياء.

و  الدني��ا  بأم��ور  التعّل��ق   -4
اآلخ��رة.  نس��يان 

5- اجلهل والطمع.
6- كث��رة املعاص��ي. ع��ن أم��ر 
املؤمنن، عليه الس��الم: »أشد الناس 
نفاق��ًا م��ن أم��ر بالطاع��ة و مل يعم��ل 
به��ا و نه��ى ع��ن املعصي��ة و مل ينت��ه 

عنها«.

* شجرة النفاق
الكري��م،  نبي��ه  أْطَل��عَ  اهلل  إّن 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، عل��ى »ش��جرة 

النف��اق« كم��ا يف قول��ه تع��اىل: 
َربَّــَك  إِنَّ  َلــَك  ُقْلنَــا  }َوإِْذ 
َجَعْلنَــا  َوَمــا  ـاِس  بِالنَـّ َأَحــاَط 
فِْتنَــًة  إاِلَّ  َأَرْينَــاَك  تِــي  الَّ ْؤَيــا  الرُّ
يِف  امْلَْلُعوَنــَة  ــَجَرَة  َوالشَّ ـاِس  لِلنَـّ
ــْم  ــَا َيِزيُدُه ــْم َف ُفُه ــْرآِن َوُنَخوِّ اْلُق
إاِلَّ ُطْغَيانــًا َكبِرًا{ )س��ورة االس��راء، 

60(، فم��ا ه��ي ه��ذه الش��جرة امللعون��َة 
ال��يت لعنه��ا اهلل؟

إنها ش��جرة الزق��وم اليت خترج 
يف أص��ل اجلحي��م، و طلعه��ا كأن��ه 
فتن��ة  ه��ي  و  الش��ياطن  رؤوس 
للن��اس مجيع��ًا، م��ن مغب��ة االقرتاب 
اىل ه��ذه الش��جرة واالنتس��اب اليه��ا. 
إذن؛ م��اذا نفه��م من رؤية النيب 
األك��رم، صل��ى اهلل عليه وآله، هذه 

الشجرة يف املنام، و إىل َم ترمز؟ 
اللع��ن ج��اء يف الق��رآن الكري��م، 
إلبلي��س و املنافق��ن و املش��ركن 
م��ن  عل��ى  يق��ع  اللع��ن  ه��ذا  إن  و 
يتص��رف عل��ى عك��س م��ا يأم��ر ب��ه 
اهلل تب��ارك و تع��اىل، ومي��زة ه��ذه 
جمموع��ة  متث��ل  أنه��ا  الش��جرة، 
نفاقي��ة واح��دة، م��ن جذوره��ا إىل 
م��ا  كل  و  مثاره��ا،  و  أغصانه��ا 
ينس��ب إليها، فهم قوم ملعونون مع 
أجياهلم الذين هم على شاكلتهم. 
مبعن��ى؛ أن الش��جرة امللعون��ة ه��ي 

منه��ج وس��لوك ونتائ��ج.

* خطوات نحو العالج
م��ن  صف��ة  ل��كل  إن  كم��ا 
الصفات وعادة من العادات، تأثرها 
عل��ى مص��ر االنس��ان وطريق��ه يف 
احلياة، فان هلا العالج الناجع الذي 
ينق��ذ االنس��ان واجملتم��ع، والنف��اق، 
واملري��رة،  البش��عة  حقيقت��ه  رغ��م 
باالم��كان تفادي��ه وتطويق��ه، وعل��ى 
يف  كظاه��رة  تقليص��ه،  األق��ل 
اجملتم��ع، م��ن خ��الل التحذي��ر من��ه 
م��ن مغب��ة انتقال��ه اىل اآلخرين من 

ابن��اء اجلي��ل الصاع��د. 
متس����������������اوون  الن���������اس  إن 
باإلنس���������انية، وإمن���������ا خيتلف��ون 
ويتفاوت���������ون بالعق���������ل والفك���������ر 
والع���������ادات الروحي���������ة واملزاي���������ا 
األخالقي��ة، و ق��وام الش��خصية ه��و 
ما مييز األفراد بعضهم عن بعض، 
ف��إن ه��ذه الش��خصية املمي��زة تؤث��ر 
األث��ر املباش��ر عل��ى اآلخري��ن ل��ذا 
ف��ان مكافح��ة ظاه��رة النف��اق تأت��ي 

م��ن خ��الل عملي��ة بن��اء ش��خصية 
احل��ب  تك��ن  ومس��املة،  إمياني��ة 
للجمي��ع، بعيدة عن احلقد وأغالل 
النف��س واألناني��ة والتك��ر، وكل 
الصف��ات الذميم��ة ال��يت ميك��ن أن 
تك��ون منطلق��ًا ومرتعًا لنم��و النفاق 

يف النف��س االنس��انية. 
الش���������خصية  تنمي��ة  فيج��ب 
ملكافح��ة  االس��تعداد  و  تكامله��ا  و 
كل العوام��ل ال��يت تبع��د اإلنس��ان 
ع��ن الوص��ول إىل تكام��ل النف��س، 
ث��م العم��ل عل��ى تطه��ر النف��س من 
الدن��س والرذائ��ل ال��يت تعلق بس��بب 
عوامل خارجية وداخلية، من قبيل 
والثقافي��ة  االعالمي��ة  املؤث��رات 
والفكرية، وايضًا العوامل النفس��ية 
القضي��ة  إن  مبعن��ى  والذاتي��ة، 
تروي��ض  عم���������لية  اىل  حباج��ة 
وتدري��ب عل��ى النق��اوة والش��فافية 
خ��الل  م��ن  يت��م  وه��ذا  الروحي��ة، 
وعام��ة،  خاص��ة  روحي��ة  برام��ج 
وإن كان��ت ه��ي موج��ودة يف بع��ض 
ق��راءة  مث��ل  االمياني��ة،  اوس��اطنا 
األدعي��ة املأث��ورة بش��كل مجاع��ي، او 
التزام بعض الصلوات املس��تحبة يف 

اوق��ات معين��ة. 
وه��ذا م��ن ش��أنه اجي��اد صل��ة 
الوص��ل ب��ن االنس��ان وب��ن ينابي��ع 
الن��يب  وه��م  واالخ��الق،  االمي��ان 
صل��وات  بيت��ه،  وأه��ل  األك��رم 
اهلل عليه��م، وه��و حب��د ذات��ه يوف��ر 
توغ��ل  م��ن  احلصان��ة  لالنس��ان 
ومن��و حال��ة النف��اق واالزدواجي��ة، 
التوج��ه  دائ��م  االنس��ان  إذ س��يكون 
اىل اهلل - تع��اىل-، متفرغ��اً للعب��ادة، 
يف  االن��زالق  ع��دم  عل��ى  حريص��ًا 
املنك��رات واملعاص��ي وامله��اوي ال��يت 
يع��رف انه��ا تس��بب خس��ارة اخالق��ه 

ودين��ه.
------------

ــات  ــاب درج ــكايف- ب 1- ال
اإليــان، ج2، ص42 

ــة -  ــة العربي ــم اللغ 2- معج
ــل، ج18. ــر األمث تفس

  مكافحة 
ظاهرة النفاق 
تأتي من خالل 

عملية بناء 
شخصية 

إميانية، تكن 
احلب للجميع، 

بعيدة عن احلقد 
وأغالل النفس 

واألنانية والتكرب، 
وكل الصفات 

الذميمة التي 
ميكن أن تكون 

منطلقًا ومرتعًا 
لنمو النفاق 
يف النفس 

االنسانية  



هل  تود أن تعلم من هو القادم من العامل اآلخر؟
ــل ذلــك، اريــد أن تثــر  ــن قب ســأخرك باإلجابــة، ولك
عقلــك وحســك معــي حــول الواقــع مــن حولــك بنظــرة 

رسيعــة.
هل ال حظت أشياء يف حياتك مل تعجبك؟

فذاتك، يف أهلك، يف اصدقائك، يف جمتمعك، يف أمتك؟
بــكل تأكيــد، أنــت وجــدت أن الديــن الــذي يعتنقــه النــاس 
ينــادي بــيء، وســلوك النــاس تنّحــى جانبــًا آخــر عنــه، فــرتى 
ــد  ــس عن ــر التقاع ــرى مظاه ــض، وت ــد البع ــاد عن ــر الفس مظاه
ــر  ــن، ومظاه ــد آخري ــل عن ــر الفش ــرى مظاه ــر، وت ــض آخ بع

ــازع يف بقــاع أخــرى. التفــكك والتن
ــًا  ــق قلي ــنا، وندق ــأِت إىل أنفس ــدًا؟ لن ــب بعي مل نذه

ــلوكك؟ ــن س ــت راٍض ع ــل أن ــاءل: ه ونتس
ــيئة؟  ــادات الس ــض الع ــظ ببع ــت أحتف ــاذا مازل مل

ــرة؟  ــان كث ــق يف أحي ــعور بالضي ــي الش ــاذا يتملكن ومل
ال  وملــاذا  حيــايت؟  يف  عبــادايت  تؤثــر  ال  وملــاذا 

جاولــت  كلمــت  وملــاذا  دعائــي؟  يســتجاب 
ــرى. ــرة أخ ــا م ــود هل ــاء أع ــن األخط ــوع ع الرج

العمــر،  يف  تقدمــت  أنــك  مــن  وبالرغــم 
وتســلحت بالعلــم، إال أنــك ال تــزال تبحــث 

ــرزق،  ــة يف ال ــد الرك ــية، وتفتق ــة النفس ــن الراح ع
وينقصــك التوفيــق يف احليــاة، وبكلمــة فإنــك تقــّر أننــا 

لســنا كــا ينبغــي أن نكــون.ال تفقــد األمــل.. فبــاب األمل 
مفتــوح، وقبــل أن نتكلــم عــن هــذا األمــر، ســأخرك عن 
إجابــة التســاؤل األول، ثــم نواصــل: مــن هــو القــادم مــن 

ــر؟ ــامل اآلخ الع
إنــه أنــت..! نعــم أنــت، ســتكون كذلــك إذا دخلــت مــن 

ــاب األمــل الــذي ســيغر مــن واقــع شــخصيتك إىل واقــع  ب
ــاج إىل  ــا، نحت ــا عنه ــي حتدثن ــاهد الت ــام املش ــا أم ــل، فإنن أفض

ــا الــذي ُملــئ بالســلبيات  أن ننفتــح عــى عــامل آخــر غــر عاملن
واملســاوئ، لنصّحــح مــن مســارنا، ثــم نــأيت إىل هــذا العــامل مــن 
جديــد، وبحّلــة جديــدة. ال شــك أنــك ســمعت عــن أشــخاص 
أو قابلــت أشــخاصًا تعّجبــت مــن ســلوكهم وطريقتهــم يف 
احليــاة، أشــخاصًا رأيــت يف وجوههــم نــورًا ويف أنفســهم 
طمأنينــة، ويف قلوهبــم رمحــة، ويف أعاهلــم بركــة، ويف حركاهتــم 
ــن  ــاءوا م ــد ج ــم ق ــم أهن ــعرت جتاهه ــون ش ــد تك ــًا. وق توفيق

عــامل آخــر، أو أهنــم قــد ال يكونــون ولــدوا مــن أب وأم مثلنــا، 
أو أهنــم مل يمــّروا بــا نمــّر بــه يف حياتنــا مــن مصاعــب.. واحلــال 
أهنــم بــر مثلنــا، وقــد يكونــون مــّروا بظــروف أشــّد قســوة ممــا 

مررنــا هبــا.
ــعة  ــوا أش ــر ليكون ــامل آخ ــن ع ــاؤوا م ــك ج ــرق أن أولئ الف
ــي يريدوهنــا ال  ــاة الت ــاة، هلــذا عاشــوا احلي ــوارًا يف هــذه احلي وأن
احليــاة التــي تريدهــا هلــم الظــروف، فتغلبــوا عــى كل املصاعــب 
وختطــوا كل العقبــات وأجــروا ظــروف احليــاة أن تســر معهــم.

أن تعيــش كشــخص تنتمــي إىل العــامل اآلخــر، ال يعنــي أنــك 
ــاول أن  ــك حت ــي أن ــل يعن ــل، ب ــن كل زل ــًا م ــتكون معصوم س
تكــون كذلــك، ويعنــي أنــك تعــرف كيــف تتعامــل مــع زاّلتــك 
ــرء  ــة امل ــّدد درج ــات، تتح ــاة درج ــذه احلي ــك، وإن هل وأخطائ

فيهــا بمقــدار مــا اجتهــد يف اســتلهامه مــن العــامل اآلخــر. 
العــامل اآلخــر هــو العــامل الرّبــاين املقــدس، هــو عــامل الــّروح 
ــو  ــاء« وه ــامل« الدع ــا ع ــه هن ــاىل، إن ــر اهلل تع ــن أم ــي م ــي ه الت
انتقــال الــروح مــن هــذا العــامل إىل عــامل آخــر لتســتمّد منــه القــّوة 
ــا  ــن«؟ ك ــاح املؤم ــاء س ــس« الدع ــاة، ألي ــا احلي ــه هب وتواج
قــال الرســول، صــى اهلل عليــه وآلــه، و الدعــاء أيضــًا »مفاتيــح 
النجــاح ومقاليــد الفــاح« كــا قــال اإلمــام عــي، عليــه الســام، 
ــه  وفيــه »شــفاء مــن كّل داء« كــا قــال اإلمــام الصــادق علي
ــاء،  ــا إىل الدع ــن نظرتن ــّر م ــي أن نغ ــام. إذًا؛ ينبغ الس
ــه  ــل إن ــا، ب ــظ هب ــان نتلف ــة لس ــّرد لقلق ــس جم ــه لي فإن
رحلــة عــروج الــروح إىل العــامل الربــاين، لنقتبــس منــه 
القــوة، ونســتنزل منــه الرمحــة، ونســتورد منــه اخلــر، 
ونســرتفد بــركات اهلل وتوفيقاتــة  مــن أجــل تغيــر 

ــل. ــا إىل األفض حياتن
ــاء  ــوص الدع ــإن نص ــك ف ــة إىل كل ذل إضاف
هــي أنــوار معرفيــة صــدرت مــن أفــواه ســاداتنا 
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــد، ص ــي حمم ــار النب األطه
ــه عليهــم الســام، وهــم معــدن العلــم  وأهــل بيت
وبيــت الوحــي وهــم أمــراء الــكام وخمــزن البصائر، 
ــأنه أن  ــن ش ــاء م ــوص الدع ــر يف نص ــإن التدّب ــذا ف هل

ــياء:  ــدة أش ــوع ع ــه واخلش ــة إىل التوّج ــا إضاف يعطين
* عمق املعرفة واكتشاف احلقائق. 

* خارطة احلياة الطيبة وسننها الثابتة.   
* مناهج التفكر السليمة.
* خطط التدبر الصحيحة.

* طرق املجد وسبل النجاح.
* مكارم األخاق، وحماسن الصفات النفسية.

* التسديد اإلهلي والتوفيقات اخلفية.
* وأكثر من ذلك.

إذا كنــت تريــد أن تكــون القــادم مــن العــامل اآلخــر، فامــِض 
ــش  ــوم لتعي ــة يف كل ي ــة املبارك ــع األدعي ــة م ــة نوراني يف رحل
ــذا  ــك ه ــأيت إىل عامل ــم ت ــة، ث ــا الرّباني ــدي حلله ــا وترت بصائره

ــد. مــن جدي
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* إعداد / حممد عيل جواد
عندم��ا نتح��دث احيان��ًا ع��ن ن��واة التم��ر 
باس��قة  خنل��ة  اىل  تتح��ول  ال��يت  الصغ��رة 
وكبرة، فاننا نقّر من حيث نريد أو ال نريد 
بقان��ون التح��دي يف احلي��اة، وأن كل ش��يء 
ل��ن حيق��ق وج��وده عل��ى االرض، إال بتج��اوز 
خمتل��ف  ومواجه��ة  واملنعطف��ات،  العقب��ات 

التحدي��ات م��ن الطبيع��ة وم��ن االنس��ان. 
بي��د أن مش��كلة البع��ض يف فق��دان الص��ر 
والبص��رة اىل األف��ق البعي��د، وأه��م م��ن كل 

ذل��ك االه��داف الكبرة. 
وه��ذا حتدي��داً - وغ��ره كث��ر- ه��و م��ا 
توفر لدى الناجحن الذين ارتقوا سّلم العلى 
باجنازاته��م وأعماهل��م، وم��ن ه��ذه االجن��ازات 
واالعم��ال؛ »دائ��رة املع��ارف احلس��ينية« ال��يت 
متث��ل الي��وم ش��جرة باس��قة مثقل��ة بالثم��ار 
وه��ي  االجتاه��ات  كل  يف  باغصانه��ا  متت��د 
ته��ب الظ��ل واملعرف��ة ل��كل باح��ث ع��ن النهض��ة 
احلس��ينية م��ا يعم��ق لدي��ه الثقاف��ة واملب��ادئ 
والقيم اليت ضحى من أجلها االمام احلسن، 

علي��ه الس��الم، عل��ى أرض كرب��الء. 
قادت��ي  ال��يت  ه��ي  الصدف��ة  تك��ن  مل 
اىل مكت��ب ه��ذا الص��رح احلس��يي الكب��ر يف 
لس��ابق  إمن��ا  املقدس��ة،  كرب��الء  مدين��يت، 
معرفة قدمية مع اس��تاذي القدير، الدكتور 
نض��ر اخلزرج��ي، وه��و حيم��ل صف��ة »باح��ث 
مش��ارك يف دائ��رة املع��ارف احلس��ينية«، م��ع 
يف  للمس��اهمة  »اهل��دى«  جمل��ة  م��ن  طل��ب 
إث��راء مل��ف الع��دد ح��ول مؤمت��ر ق��ادة األدي��ان 
ب��ن  اللق��اء  ف��كان  الفاتي��كان،  يف  املنعق��د 
م��ن  العط��اء  وب��ن  واالس��تجابة،  الرتحي��ب 

مس��رة التح��دي والرؤي��ة احلضاري��ة، ورمب��ا 
ه��ي العفوي��ة او املناس��بة الطيب��ة، أن نأخ��ذ 
من��ه للمجل��ة، ويعطين��ا ه��و باملقابل ع��ن دائرة 
آخ��ر  ع��ن  عب��ارة  وه��و  احلس��ينية،  املع��ارف 
إصداراته »ربع قرن من اإلبداع.. دائرة املعارف 

  .»2014-1987 احلس��ينية 
الدكت��ور  لن��ا  يب��ن  الكت��اب  ه��ذا  يف 
اخلزرج��ي مس��رة التح��دي واالب��داع ال��ذي 
ط��واه صاحب مش��روع دائرة املع��ارف، مساحة 
الكرباس��ي،  ص��ادق  حمم��د  الش��يخ  اهلل  آي��ة 
ويتح��دث باس��لوبه الش��ّيق وعناوينه املس��ّجعة 
اجلميل��ة: »آراء ونظ��رات م��ن مدين��ة س��فينة 
وح��ي  م��ن  والنخ��ب  األع��الم  »آراء  النج��اة«، 
»زائ��رون م��ن كل وزارة  الكت��ب«،  مع��ارض 
وح��ي  م��ن  موضوعي��ة  ومؤلف��ات  ودائ��رة«، 

احلس��ينية«.  املوس��وعة 
ال��يت  الواس��عة  املس��احة  ع��ن  ويكش��ف 
ج��ال فيه��ا ه��ذا املنجز الثق��ايف واحلضاري من 
باكس��تان م��روراً باخللي��ج و اي��ران، وحت��ى 
املغ��رب العرب��ي وافريقي��ا، فض��اًل ع��ن الق��ارة 
االوربي��ة و ام��ركا الش��مالية، وخ��الل ذل��ك 
حص��د االعج��اب والتفاع��ل والتضام��ن م��ن 
لدن علماء وأدباء ومثقفن وحتى سياس��ين، 
مل��ا يرون��ه م��ن عظي��م اجله��د و غ��زارة الثم��ار، 
حي��ث أمت مساح��ة الفقي��ه الكرباس��ي تألي��ف 
)800( جملداً من هذه املوسوعة، خرج منها اىل 
الض��وء حت��ى اآلن )86( جمل��داً، حت��ت عن��وان 
رئي��س »دائ��رة املع��ارف احلس��ينية«، وبطاب��ع 
ف��ي وغ��الف موح��د يرم��ز اىل وح��دة املش��روع 
يف  جمل��دات  مخس��ة  مبع��دل  »أي  واهل��دف، 
الع��ام الواح��د، وه��و أم��ر ال يق��در علي��ه إال م��ن 
ألبس��ه اهلل رداء احلظوة وأكس��ب يراعه مداد 

الرك��ة«. 
يف  اخلزرج��ي  الدكت��ور  يع��ّر  كم��ا 
كتاب��ه ه��ذا. ويف جدول��ة رائع��ة من��ه، يوض��ح 
املؤلف��ات  ضمته��ا  ال��يت  اجمل��االت  للق��ارئ 
اإلش��ارة-  س��بيل  عل��ى   - فكان��ت  املطبوع��ة، 
»أضواء على مدينة احلسن« و«تاريخ املراقد« 
وق��د ص��در منه��ا س��بعة جمل��دات، و«احلس��ن 
اربع��ة  من��ه  وص��در  االس��المي«،  والتش��ريع 
البال��غ  االهتم��ام  هنال��ك  كم��ا  جمل��دات، 
بالش��عر، حيث قدمت هذه املوس��وعة للس��احة 
األدبي��ة، تراج��م لش��عراء الط��ف، وحب��وث يف 
الش��عر، كان ابرزها »ديوان األبوذية«، وصدر 
من��ه عش��رة جمل��دات، كم��ا هنال��ك الدواوي��ن 
العديدة اليت حبثت يف الش��عر احلس��يي على 
مدى القرون اهلجرية املاضية، وايضًا »معجم 
املن��ر  خطب��اء  و«معج��م  احلس��ن«،  أنص��ار 

احلس��يي«.
الكت��اب  به��ذا  التعري��ف  باحلقيق��ة؛ 
ش��يء؛ والتعري��ف بدائ��رة املع��ارف احلس��ينية 
- موض��وع الكت��اب- ش��يء آخ��ر، ل��ذا أجدن��ي 
اس��تميح الق��راء والقائم��ن عل��ى ه��ذا املش��روع 
الضخ��م، الع��ذر، ورمب��ا تس��نح فرص��ة أخ��رى 
ومس��احة أوس��ع للحدي��ث ع��ن ه��ذا اجله��د 
الكبر الذي ميكن تلخيصه من خالل قراءتي 
للكت��اب، بأن��ه؛ مس��رة حت��ٍد ل��كل الظروف من 

اج��ل حتقي��ق ه��دف س��ام.
م��ن  الوزي��ري،  القط��ع  م��ن  الكت��اب؛ 
الطبع��ة  العل��م للنابه��ن«،  »بي��ت  إص��دارات، 
م��ع  صفح��ة   )384( ويض��م   ،2014 األوىل 
الفهرس��ة، وم��ع فص��ل خ��اص حت��ت عن��وان 
»حديث الصور«، يبن النشاطات واألعمال يف 

الع��امل. أحن��اء  خمتل��ف 

قراءة في كتاب:
ربع قرن من اإلبداع .. 

دائرة المعارف الحسينية 
)2014 - 1987(



النفــس اإلنســانية بإمكاهنــا أن تكــون مصباحــًا مضيئــًا 
تنطلــق منــه أشــعة التوحيــد، أمــا إذا ُدّســت يف تــراب األمنيــات 

ــد.  ــان والتوحي ــعلة اإلي ــرس ش ــا خت ــام فإهن واألح
ــة ال  ــاين إىل درج ــواء األم ــش أج ــا نعي ــف مازلن ــا لألس إنن
نســتطيع معهــا غــض الطــرف عنهــا، فلــو مل تكــن األمــاين هــي 
ــا،  ــرر أعالن ــي ت ــي الت ــام ه ــن األح ــو مل تك ــا، ول ــي ختدعن الت
ــوف  ــن خ ــا م ــهرت عيونن ــرتنا، لس ــل مس ــي تؤّج ــال الت واآلم
ــق  ــت احلقائ ــره، ولكان ــا لذك ــت قلوبن ــل، و لوجل ــز وج اهلل ع
واضحــة أمامنــا، وملــا غفلنــا عــن املــوت ومــا وراءه، ولــو كانــت 
األمــاين بعيــدة عنّــا لعشــنا يف كنــف اهلل وحبــه وقربــه و وّده، وملــا 
ــًا  ــا ولي ــكان كل واحــٍد من ــا. ول ــا عــى مضاجعن اســتقّرت جنوبن

ــوده. ــن جن ــًا م ــاء اهلل وجندي ــن أولي م

* اإلنسان بني الوهم واحلقيقة
ِمــن النــاس َمــن يعيــش الوهــم، ومنهــم مــن يعيــش احلقيقــة، 
وبــني الوهــم واحلقيقــة مســافة شاســعة هــي كاملســافة بــني احلــق 
و الباطــل، والوهــم الــذي يعيشــه الكثــر مــن النــاس يســّمى يف 

بعــض احلــاالت بـ«التمنّي«.
ــر  ــد ختط ــا ق ــول، فإهن ــع العق ــى مجي ــر ع ــاين مت ــا أن األم وب
ــى. وال  ــر وتتاش ــث أن تتبّخ ــن ال تلب ــن، ولك ــب املؤم ــى قل ع
ــي  ــل إن الت ــة، ب ــت صحيح ــي ليس ــاين ه ــع األم ــد أن مجي نقص
ــّمى  ــا تس ــعي يف حتقيقه ــن دون الس ــان م ــوف اإلنس ــى يف ج تبق
ــا  ــا فإهن ــول إليه ــودًا للوص ــان جه ــذل اإلنس ــا إذا ب ــة، أم أمني
تتحــول إىل هدفّيــة وطمــوح. فالقلــب املريــض يكــون مســتودعًا 
لألمــاين، ويتلهــف الســتقباهلا، حالــه حــال البيئــة الفاســدة التــي 
تســتقبل املكروبــات. فالقلــب املريــض الــذي اخرتقتــه الفواحــش 
الباطنيــة، هــو مرتــع خصــب لنمــو وترعــرع األمــاين واألحــام، 
ــَل  ــه: }لَِيْجَع ــك يف قول ــاىل إىل ذل ــبحانه وتع ــا س ــر ربن ــا يش ك
ــَيِة  ــَرٌض َواْلَقاِس ــْم َم ــَن يِف ُقُلوهِبِ ِذي ــًة لِلَّ ــْيَطاُن فِْتنَ ــي الشَّ ــا ُيْلِق َم

ــج/53(. ــورة احل ــْم{ )س ُقُلوهُبُ
ــا  ــباهبا، وحين ــد ش ــا بي ــة ومصره ــذه األم ــتقبل ه  إن مس
ــث  ــى يبح ــاة يبق ــذه احلي ــي هب ــة الوع ــاب اىل درج ــل الش يص
عــن النجــاح، وهــو يأمــل أن يكــون مــن الناجحــني، فــأول يشء 
خيطــر يف بالــه جتــاه النجــاح هــو اختــاذ القــرار، بمعنــى انــه يقــرر 
أن ينجــح، وهــذه اخلطــوة هــي اخلطــوة الصحيحــة التــي خيطوهــا 

كل ناجــح، ألن كل نجــاح بدايتــه قــرار، فلــو مل يقــرر الناجحــون 
أن ينجحــوا ملــا نجحــوا. والقــرار هــو نتــاج األمــاين واالحــام، 
ــن  ــة، لك ــي صحيح ــة ه ــومات الذهني ــذه الرس ــن ه ــة م والغالبي
ــرروا  ــي ق ــم الت ــون اىل أمانيه ــن يصل ــم الذي ــة ه ــة القليل القّل
الوصــول إليهــا، واألكثريــة الباقيــة أولئــك الذيــن غّرهتــم 
ــو  ــل ه ــاذا كان الفش ــن مل ــمومها. ولك ــم يف س ــاين وأغرقته األم
ــه ال يوجــد هنــاك شــخص  ــة مــن هــؤالء، مــع أن لبــاس األكثري
ــا كُل واحــد ٍمنهــم  ــد الفشــل لنفســه بــل العكــس، إن منهــم يري

ــا؟! ــر هل ــل اخل يأم
ــدة  ــرف قاع ــن يع ــات ومل يك ــواج التمني ــاض أم ــن خ كل م
ــل، ألن  ــره الفش ــح مص ــة، أصب ــة واحلقيق ــني األمني ــز ب التميي
ــا أي  ــاج هل ــاين ال حيت ــر، فاألم ــة يشء آخ ــة يشء واحلقيق األمني
ــة  ــا ومواكب ــر فيه ــل والتفك ــاج التأم ــط حتت ــد، فق ــف وجه تكّل
أمواجهــا القاتلــة، وهــذا يف احلقيقــة هــو اســلوب يســتعمله 
اإلنســان خلــداع نفســه، أمــا احلقيقــة فتحتــاج اىل تكّلــف وجهــود 
مســتمرة، فلنفــرتض مثــًا أنــك تتمنــى أن تصبــح كاتبــًا مرموقــًا، 
ــرد  ــت جم ــي، وليس ــع عم ــول اىل واق ــى تتح ــة حت ــذه األمني فه
وهــم وحلــم، جيــب ان يقــرتن هبــا التخطيــط واجلديــة واملواظبــة 
عــى التجديــد واإلبــداع، وعــدم اليــأس والرتاجــع، إىل أن تصــل 

إىل النتائج املرضية والتي تلبسك لباس النجاح.  
ــه مل  ــة، ولكن ــة واحلقيق ــني األمني ــز ب ــن يمّي ــد م ــا نج ولعلن
يتمكــن مــن حتقيــق أمنياتــه التــي رســمها يف ذهنــه ودّوهنــا عــى 
األوراق والتــي رســم هلــا املخططــات، فيــا تــرى إىل أي يش يعــود 

ــبب؟  الس
ــي  ــل الت ــرز العوام ــول إن أب ــدر الق ــة؛ جي ــرض االجاب يف مع
ــا  ــول موالن ــون يق ــذا املضم ــواين، ويف ه ــل، الت ــه اىل الفش أدت ب
أمــر املؤمنــني، عليــه الســام: »مــن أطــاع التــواين ضّيــع احلقــوق 

ــول  ــى؛ ط ــواين، بمعن ــة«. إذن؛ فالت ــه الندام ــت ب وأحاط
األمــل، ُيعــد مرضــًا خطــرًا وُمهلــكًا، وهــذا املــرض 

ــاه  ــة باجت ــات موجع ــه رضب ــات يوّج ــال ب الِعض
احلــذر  إال  علينــا  فليــس  احلقيقيــة،  األمــاين 

الشــديد املســتمر منــه، حتــى ال نقــع يف منحــدر 
ــاع. ــل والضي الفش

-----------------
* عيل دايش اخلفاجي
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* جواد السيد سجاد الرضوي
كــم هــي فرحــة املســلمني بذكــرى ميــاد 

الرســول األعظــم، صــى اهلل عليــه وآلــه؟
ال شــك أهنــا فرحــة ال توصــف؛ وكيــف 
حيتفلــون  وهــم  كذلــك  األمــر  يكــون  ال 
رب  مــن  املهــداة  الرمحــة  ميــاد  بذكــرى 

العاملــني إليهــم وإىل اخللــق أمجعــني.
وهبــذه املناســبة العطــرة، يــرسين أن أضــع 
أمــام نواظــر القــراء الكــرام روايــة نبويــة 
رشيفــة؛ ســيفرحون بالبشــائر التــي تضمنتهــا 
ــا،  ــا ورد فيه ــوا ب ــم عمل ــاة إن ه ــدى احلي م
ومــا أســهل ذلــك، كــا ســنرى. و أســأل اهلل 
ــن  ــٍر و ُيم ــًا يف خ ــم مجيع ــل يف أعاره أن يطي

ــات. ــادات والطاع ــول العب ــركات، وقب وب
فقــد روي عــن الرســول األعظــم، صــى 
ــَاَة  ــُروا الصَّ ــال: »َأْكثِ ــه ق ــه، أن ــه وآل اهلل علي
، َو ُنــوٌر  ــَاَة َعــَيَّ ُنــوٌر يِف اْلَقــْرِ ؛  َفــإِنَّ الصَّ َعــَيَ

ــة«. ــوٌر يِف اجْلَنَّ اِط، َو ُن َ ــَى الــرِّ َع
ــاة  ــي أن "الص ــارة األوىل، إذن، ه فالبش
ــن  ــر، وَم ــور يف الق ــد" ن ــد وآل حمم ــى حمم ع
ــر  ــر؟! إن الق ــور يف الق ــاج إىل الن ــا ال حيت من
املظلــم املوحــش إذا أضء بنــور، الصــاة 
ــًا  ــى موحش ــل يبق ــد، ه ــد وآل حمم ــى حمم ع

ــك ؟! ــد ذل بع
"الصــاة  أن  هــي  الثانيــة  والبشــارة 

ــراط  ــى الصـ ــور ع ــد" ن ــد وآل حمم ــى حمم ع
املنصــوب عــى جهنــم، وذلــك الــراط، 
ــدُّ  ــعر وأح ــن الش ــه أدق م ــف بأن ــذي يوص ال
ــى  ــاة ع ــور "الص ــيف، إذا أضء بن ــن الس م
حممــد وآل حممــد" هــل يبقــى صعــب العبــور 

ــك؟! ــد ذل بع
ــى  ــاة ع ــي أن، الص ــة ه ــارة الثالث والبش
حممــد وآل حممــد، نــور يف اجلنــة، وأهــل اجلنــة 
وإن كانــوا ال حيتاجــون إىل النــور لإلضــاءة 
كــا يف حالــة القــر مثــا؛ ولكــن يبقــى ذلــك 
النــور يف اجلنــة عامــة بــارزة ألولئــك الذيــن 
ــى  ــاة ع ــر "الص ــج بذك ــنتهم تله ــت ألس كان
حممــد وآل حممــد" عندمــا كانــوا يف دار الدنيــا؛ 
يتحــرك معهــم أينــا ذهبــوا يف جنــات اخللــد.

ــظ  ــدد - أن نلح ــذا الص ــد - يف ه وال ب
العبــارة األوىل يف الروايــة الريفــة اآلنفــة 
ــى  ــاة ع ــن "الص ــار م ــي: اإلكث ــر؛ وه الذك
ــة  ــا مائ ــك بتكراره ــد"؛ وذل ــد وآل حمم حمم
مــرة يف اليــوم عــى األقــل، واالســتزادة منهــا 
أكثــر فأكثــر. ولعــل مــن نافلــة القــول أن املراد 
مــن الصــاة عــى النبــي، صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــى  ــاة ع ــو الص ــا - ه ــا وكاهل ــل متامه - ب
ــا ورد  ــه ك ــام، مع ــم الس ــه، عليه ــل بيت أه
ــه، ردًا  ــه وآل ــى اهلل علي ــه، ص ــص جواب يف ن
عــى ســؤال مــن الصحابــة، عندمــا قالــوا: يــا 
ــف  ــك؛ فكي ــام علي ــا الس ــول اهلل؛ عرفن رس

ــل  ــم ص ــوا: الله ــال: قول ــك؟ فق ــي علي نص
عــى حممــد وآل حممــد، وقــال هلــم ال تصلــوا 
ــاة  ــا الص ــوا: وم ــرتاء. قال ــاة الب ــي الص ع
ــى  ــل ع ــم ص ــون: الله ــال: تقول ــرتاء؟ ق الب
ــوا: ،اللهــم صــل  ــل قول حممــد ومتســكون ؛ ب
ــإن  ــا؛ ف ــن هن ــد، م ــى آل حمم ــد وع ــى حمم ع
عبــارة: »اللهــم صــل عــى حممــد وآل حممــد« 
هــي العبــارة الصحيحــة واملعتمــدة واملــوىص 
هبــا مــن شــخص الرســول األعظــم، صــى اهلل 
ــى  ــل ع ــم ص ــارة: »الله ــا عب ــه. أم ــه وآل علي
ــلم«  ــه وس ــى اهلل علي ــارة »ص ــد«، أو عب حمم
ــا  ــا. وأم ــي عنه ــرتاء املنه ــاة الب ــي الص فه
ــه  ــى آل ــد وع ــى حمم ــل ع ــم ص ــارة »الله عب
وصحبــه أمجعــني« أو عبــارة: »صــى اهلل عليــه 
ــه أمجعــني« فلــم يــرد فيهــا  وعــى آلــه وصحب

ــرى. ــب الذك ــن صاح ــص م ن
ــورة  ــاث املذك ــائر الث ــإن البش ــه؛ ف وعلي
إنــا تتحقــق بشـــرط أن تكــون الصــاة عــى 
النبــي مقرونــة بذكــر الصــاة عــى أهــل بيتــه، 

ــه وعليهــم أفضــل الصــاة والســام. علي
ــج  ــذي يله ــان ال ــدري: أن اللس ــنا ن ولس
اليوميــة؛  الصلــوات  يف  تعــاىل  اهلل  بذكــر 
القــرآن  تــاوة  ويف  واملندوبــة،  املفروضــة 
ــول  ــر رس ــك - بذك ــج - كذل ــم، ويله الكري
اهلل حممــد، صــى اهلل عليــه وآلــه، كيــف يثقــل 

ــد« ؟! ــر »آل حمم ــن ذك ع

بشائر »الصالة على محمد وآل محمد«






