ً
لننتصر جميعا
رئيس التحرير

يف خضــم االحــداث املتســارعة بــا حتمــل مــن مــوت
ٌ
جمــال لــكل متابــع
ودمــار وفــوىض عارمــة ،ال يبقــى
وحريــص عــى حــارضه ومســتقبله ،للنــأي بنفســه عــا
جيــري يف العــراق واليمــن وســوريا والبحريــن وغريهــا مــن
البــاد املنكوبــة ،وأن يكــرر املقولــة القديمــة  -اجلديــدة «ومــا
عالقتــي باملوضــوع»...؟! لقــد قاهلــا البعــض يف ســوريا،
عندمــا اندلعــت االحــداث يف تونــس ،ثــم ليبيــا ،ثــم مــر،
ثــم قاهلــا البعــض اآلخــر يف العــراق ،كالمـ ًا مشــاهب ًا ،ولكــن؛
عــى حــن غـ ّـرة ،أصبــح العراقيــون عــى مســافة ســاعات مــن
احتــال عاصمتهــم مــن قبــل تنظيــم ارهــايب  -تكفــري ،مل
يأخــذه الكثــر عــى حممــل اجلــدّ  ،وخــال أيــام باتــت ثلــث
مســاحة العــراق حتــت ســيطرة هــذا التنظيــم.
حصــل هــذا بســبب اعتقــاد البعــض أن القضيــة
سياســية ،ولعلنــا نعطــي احلــق الصحــاب هــذا
االعتقــاد ،نظــر ًا للمبالغــة احلاصلــة يف ربــط
السياســة بــكل نواحــي حيــاة االنســان ،وهــو مــا
جيانــب الصــواب ،إذا إن السياســة ،هــي بذاهتــا
حتتــاج ملــن يوجههــا ويمنهــج هلــا ،لــذا نالحــظ
أن املواطــن العــادي يف هــذا البلــد وذاك ،عندمــا
يتابــع عــر وســائل االعــام ومواقــع النــت ،ويــرى
الفظائــع واالهــوال ،فانــه يــرف ذهنــه كليــ َة عنهــا
ليعــود اىل مشــاغله ومهومــه ،بعــد ان يلقــي باملســؤولية
عــى الساســة واصحــاب القــرار ،فهــو إنــا مواطــن عــادي،
مــا عســاه أن يفعــل أو يغــر؟! بيــد أن االحــداث نفســها هــي
التــي كشــفت لنــا أن اهلــدف من هــذه احلــروب القائمــة ،ليس
بالــرورة سياســية ،إنــا يمتــد اىل أبعــاد ثقافيــة وحضاريــة
تتصــل بحيــاة االنســان يف حــارضه ومســتقبله ،كــا ترتبــط
كثــر ًا باخللفيــة التارخييــة ،بــا فيهــا مــن ضغائــن وأحقــاد،
فــكل اجلرائــم البشــعة التــي نشــهدها اليــوم ،هــي نتــاج قيــم
جاهليــة حارهبــا االســام والنبــي األكــرم ،صــى اهلل عليــه
وآلــه ،وحــارب رموزهــا يف أيــام حياتــه ،وهــا هــم اليــوم،
أنصــار تلــك القيــم ،حييوهنــا وحييــون تلكــم الرمــوز مثــل
خالــد بــن الوليــد بتكفــره مالــك بــن نويــرة ،واغتصــاب
زوجتــه ،ومثــل يزيــد ،باســتحالله دم االمــام احلســن،
عليــه الســام ،وهكــذا القائمــة تطــول ،وهــذا يتجســد يف
العــدوان الوحــي للســعودية عــى املناطــق اآلمنــة يف اليمــن،
عندمــا يكــون مــن الســهل عــى الســعودية اســتباحة شــعب

مســامل وآمــن ،مثــل الشــعب اليمنــي وســفك دمــاء االطفــال
والنســاء هنــاك ،كــا قــام بنفــس العمــل ذيوهلــم املقنعــون بـــ
«االســام» يف العــراق وســوريا .نعــم؛ نحــن نقــول ونؤكــد:
أن هــؤالء ال يمثلــون االســام ،واالســام منهــم بــراء ،و أن
«االســام يعلــو وال ُيعــى عليــه» ،وقــد أثبــت ذلــك خــال
القــرون املاضيــة ،وشــهد بذلــك مفكــرون وفالســفة كبــار يف
العــامل .ولكــن؛ واقــع اجلرائــم املريعــة عــى االرض ال يمكــن
حموهــا ونســياهنا هبــذه الســهولة.
وإذن؛ فاهلــدف مــن وراء هــذه احلــروب؛ إفــراغ اإلســام
مــن حمتــواه احلضــاري ،بحيــث ال يكــون هنالــك يشء يف
العــامل االســامي ،حتــت عنــوان؛ الســام ،أو احلريــة ،او
ـر هبــا
الكرامــة االنســانية وغريهــا مــن القيــم النبيلــة التــي بـ ّ
االســام طيلــة االربعــة عــر قرن ـ ًا املاضيــة ،وضحــى مــن
اجلهــا املجاهــدون واملؤمنــون بــكل مــا يملكــون.
وعندمــا تكــون احلــرب هبــذه الشــمولية ،جيــب ان
يكــون االســتعداد هلا شــمولي ًا ايضـ ًا؛ فاجلبهــة املقابلة
قدمــت كل مــا عندهــا حتــى اآلن؛ مفخخــات
وأحزمــة ناســفة ،ثــم غــارات جويــة واســتخدام
اســلحة حمرمــة ،وضغوطــات واســتفزازات
باجلملــة ،وهــذا يتطلــب جوابــ ًا رادعــ ًا يبــن
للعــامل أن مدرســة أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
يف الوقــت الــذي تقــف بحــزم أمــام التجــاوزات
واالنحرافــات ،فاهنــا يف قمــة االنســانية ،وحتمــل البديــل
احلضــاري املســتمدّ مــن حضــارة النبــي األكــرم ،وأمــر
املؤمنــن ،صلــوات اهلل عليهــا .ففــي مقابــل اهلــدم ،البــد
مــن البنــاء ،حتــى يف املناطــق املتــررة مــن هــذه احلــرب ،ويف
مقابــل االنحــراف والتضليــل ،البــد مــن الوعــي والرشــد،
يف االرسة والشــارع والدوائــر احلكوميــة واالماكــن العامــة.
كل ذلــك ،حتــى ال تدامهنــا االحــداث عــى حــن غفلــة ،و
النكــون «ضجيــج وســط احلجيــج» ،كــا عــر عــن ذلــك
االمــام الصــادق ،عليــه الســام.
لقــد جــاءت صناديــق التــرع يف االســواق واالماكــن
العامــة لدعــم «احلشــد الشــعبي» متأخــرة جــد ًا ،بعــد خــوض
العراقيــن حربــ ًا رضوســ ًا ضــد الضــال واالنحــراف اكثــر
مــن عقــد مــن الزمــن ،لكــن؛ البــأس .والبــد مــن املزيــد
وحتمــل املســؤولية ،ليــس فقــط ملواجهــة مجاعــة
مــن املشــاركة ّ
معينــة ،إنــا إلحيــاء القيــم االنســانية والدينيــة التــي تنظــم
حياتنــا بــا أراده لنــا اهلل  -تعــاىل -ورســوله وأهــل البيــت،
عليهــم الســام ،لنكــون أول املســتفيدين منهــا.

وراء األخبار

وفد المرجعية الدينية في زيارة الى رئاسة الجمهورية

معصوم يؤكد دور المرجعية في تحقيق المصالحة الوطنية
أك���د رئي���س مجهوري���ة الع���راق،
الدكت��ور ف��ؤاد معص��وم عل��ى دور املرجعي��ة
الديني���ة يف حف���ظ التماس���ك االجتماع���ي
والتالح ��م الوط�ن�ي ،مش�ي�راً اىل أن حتقي ��ق
مش���روع املصاحل���ة الوطني���ة ال يقتص���ر
عل��ى جه��ود اجلهات احلكومي��ة ،إمنا بإمكان
املرجعي ��ات الديني ��ة القي ��ام ب ��أدوار كب�ي�رة
وفاعل ��ة يف ه ��ذا اجمل ��ال.
ج��اء ذل��ك خ�لال الزي��ارة ال�تي ق��ام به��ا
وفد املرجعية الدينية يف كربالء املقدسة،
اىل رئاس��ة مجهوري��ة الع��راق ،وق��د ت��رأس
الوف��د ،مساح��ة الس��يد مرتض��ى املدرس��ي،
جنل الس��يد املرجع ،يرافقه عدد من أعضاء
مكت��ب مساح��ة املرجع املدرس��ي يف كربالء
املقدس��ة.
وخ�لال اللق��اء ج��رى احلدي��ث ع��ن آخ��ر
املس��تجدات االمني��ة والسياس��ية ومل��ف
اخلدمات ،السيما انعكاسات املعارك الدائرة
م��ع اجلماع��ات االرهابي��ة  -التكفريية ،على
جمم��ل االوض��اع يف الب�لاد.
وق��د أوض��ح مساح��ة الس��يد مرتض��ى
املدرس��ي ،موق��ف املرج��ع املدرس��ي م��ن ملف
املصاحل��ة الوطني��ة ،وتأكي��ده املس��تمر
عل��ى ه��ذه القضي��ة ،م��ن خ�لال االحادي��ث
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االسبوعية والبيانات واملواقف اليت يصدرها
يف مناس��بات عديدة ،بيد أن تغليب اخلطاب
التصعي��دي والتحريض��ي على لس��ان بعض
الساس��ة ،وم��ن خالل وس��ائل االعالم ،يغيب
اخلط��اب التصاحل��ي واملت��وازن ،ويقل��ل م��ن
تأث�يره يف الس��احة.
كم��ا أك��د الوف��د خ�لال اللق��اء عل��ى
دور رئاس��ة اجلمهورية يف توحيد الصفوف
واللحم��ة الوطني��ة ملواجه��ة التحدي��ات ال�تي
يواجهه��ا الع��راق وش��عبه ،وذل��ك م��ن خ�لال
اخل��روج م��ن حال��ة الرتاش��ق االعالم��ي ب�ين
السياس��يني وتوحي��د اخلط��اب السياس��ي،
وإعط��اء املزي��د م��ن الف��رص للعلم��اء
واملثقفني ومؤسسات اجملتمع املدني ،وايضاً
التي��ارات غ�ير املمثل��ة يف احلكوم��ة احمللي��ة
وأجه��زة الدول��ة.
كم��ا أك��د وف��د املرجعي��ة الديني��ة
عل��ى مزي��د م��ن االهتم��ام مبدين��ة كرب�لاء
املقدس��ة ،وإزال��ة العقب��ات ع��ن املش��اريع
التنموية واخلدمات االساسية ،مبا يتناسب
ومكان��ة املدين��ة املقدس��ة ،وع��دد س��كانها،
كونه��ا تس��تقبل عش��رات املالي�ين م��ن
الزائري��ن م��ن داخ��ل الع��راق وخارج��ه خالل
مناس��بات عدي��دة.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

م��ن جان��ب آخ��ر دع��ا الوف��د ،الدول��ة
اىل حتم��ل مس��ؤوليتها يف ادارة األزم��ة
املالي��ة ال�تي مي��ر به��ا الع��راق ،بس��بب العج��ز
يف امليزاني��ة ،مش�يراً عل��ى اىل التضحي��ات
اجلس��ام ال�تي قدمه��ا ابن��اء الش��عب العراق��ي
طيلة السنوات املاضية اليت ختللت التجربة
الدميقراطي��ة ،م��ن خالل تصديه لالرهاب،
ث��م التج��اوب والتفاع��ل م��ع التح��دي
اخلط�ير ل��ـ «داع��ش» واملش��اركة الكب�يرة يف
املع��ارك الفاصل��ة يف أكث��ر م��ن حم��ور يف
املي��دان ،وتقدمي��ه عش��رات الش��هداء ،االم��ر
ال��ذي يدع��و احلكوم��ة ومؤسس��ات الدول��ة
اىل مكاف��أة ه��ذا الش��عب املضح��ي بع��دم
حتميل��ة فوات�ير اخ��رى ه��ي م��ن مس��ؤولية
الدول��ة ،مثل زي��ادة تعرفة الكهرباء او زيادة
الضرائ��ب وغريها ،مبا يثقل كاهل املواطن
وجيعل��ه يف وض��ع صع��ب.
م��ن جانب��ه أش��اد رئي��س مجهوري��ة
الع��راق ،بش��خصية املرج��ع املدرس��ي ،ودوره
يف دع��م العملي��ة السياس��ية وتعزي��ز التآخي
والتالح��م الوطين ،ودعم املب��ادرات الوطنية
ال�تي م��ن ش��أنها تعزي��ز ف��رص إص�لاح
الوض��ع الع��ام واجملتم��ع وتقدي��م اخلدم��ات
الضروري��ة للموطن�ين.

وراء األخبار

في كربالء
المقدسة:
وقفة

تضامنية

مع صمود
الشعب
اليمني

برعاي��ة مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي  -دام ظله-
أق��ام معه��د الق��رآن الكري��م ،وقف��ة تضامنية مع
الش��عب اليم�ني يف تصدي��ه للع��دوان الس��عودي
الغاش��م ،وذل��ك يف عص��ر ي��وم اجلمع��ة بتاري��خ
اخلامس من ش��هر رجب األصب ،املوافق للرابع
والعش��رين من ش��هر نيس��ان املنصرم ،يف صحن
العقيل��ة زين��ب ،علي��ه الس�لام ،جب��وار الروض��ة
احلس��ينية املقدس��ة.
وق��د حض��ر ه��ذه الوقف��ة حش� ٌد كب�ير م��ن
أهال��ي كربالء املقدس��ة ،مع عدد م��ن الزائرين
وش��يوخ العش��ائر و افراد من احلش��د الش��عيب.
ويف كلمت��ه أم��ام احلض��ور ،ش��كر الش��يخ
عب��اس اليم�ني ،أح��د طلب��ة العل��وم الديني��ة يف
ح��وزة اإلم��ام القائ��م  -عج��ل اهلل فرج��ه -مجي��ع
األخ��وة املؤمن�ين عل��ى وقفته��م وتضامنه��م
م��ع «الش��عب اليم�ني ال��ذي يداف��ع ع��ن حريت��ه
وكرامت��ه وع ّزت��ه» ،وتس��ائل الش��يخ اليم�ني عن
املس��ؤولية ال�تي جي��ب ان يتحمله��ا علم��اء الدي��ن
واملس��لمني بش��كل عام ،يف حرب يفرضها «نظام
متغط��رس ودول��ة ك�برى تعي��ث يف االرض
الفس��اد ،وتقت��ل االطف��ال والنس��اء .فم��ا ه��و
موقف��ك ودورك عندم��ا تنتص��ر ه��ذه األمة على
ه��ذه الق��وى االس��تكبارية»؟ واض��اف خماطب��اً
احلض��ور ب��أن «امله��م املش��اركة يف ه��ذا االنتصار
واهلت��اف بهيه��ات م ّن��ا الذ ّل��ة».
ويف جان��ب آخ��ر م��ن كلمت��ه أك��د الش��يخ
اليم�ني« :إن الس�لاح ال��ذي ميتلك��ه الش��عب
اليم�ني ،مل تصنع��ه مصانع الس�لاح االمريكية

وال املصان��ع االس��رائيلية،إمنا صنع��ه االم��ام
احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،وحنن جب��واره ،صنعته
احلرية،واإلمي��ان ،فم��ا دمن��ا م��ع اهلل ،ف�لا خناف
وال حن��زن ،إمن��ا منض��ي اىل اهدافن��ا املرس��ومة،
ومنه��ا إس��قاط ه��ذ الدول��ة اخلبيث��ة وعمالئها».
وكان��ت الكلم��ة األخ��رى ،لش��خصية
أخ��رى م��ن اليم��ن ،وه��و الش��يخ احلس�ين ،اح��د
طلبة العلوم الدينية يف مدرسة االمام الصادق،
عليه السالم ،واستهل كلمته بالشكر للحضور
عل��ى تضامنه��م ووقفته��م م��ع الش��عب اليمين ،و
وجه خطابه اىل املنظمات احلقوقية «اليت تدعي
انه��ا تناض��ل م��ن اج��ل حق��وق االنس��ان ،ان تتخ��ذ
موقفه��ا احل��ازم إزاء ه��ذا االعت��داء الغاش��م»،
وخاط��ب الس��عودية وحليفاته��ا ب��أن «الش��عب
اليم�ني ل��ن يك��ون لقم��ة س��ائغة ،وق��د جربت��م
احل��رب مع��ه ،وعرفته��م ش��دة بأس��ه وش��جاعته
وشراسته .فهو شعب تربى على الشدائد ومحل
الس�لاح ،وق��د اجتمعن��ا يف ه��ذا الي��وم ،جب��وار
اإلم��ام أب��ي االح��رار ،علي��ه الس�لام ،لنس��تلهم
معن��ى الصم��ود والص�بر والثب��ات».
ويف ه��ذه الوقف��ة ألق��ى مساح��ة الش��يخ
حبي��ب اجلم��ري أح��د علم��اء الدي��ن اجملاهدي��ن
يف البحري��ن ،أك��د فيه��ا تبل��ور اجلبهت��ان يف
املواجه��ة؛ اجلبه��ة احلس��ينية م��ع أح��رار الع��امل،
يف مواجه��ة اجلبه��ة الس��فيانية م��ع حم��ور
الوهابي��ة وحلفائه��ا .كم��ا أك��د أن املؤام��رة ق��د
انطلق��ت من��ذ عقود ضد ش��يعة أمري املؤمنني يف
الغ��رف املظلم��ة ،ث��م أعلنوه��ا يف اآلون��ة االخرية
لتوجي��ه الضرب��ات ض��د ش��يعة ام�ير املؤمن�ين،

علي��ه الس�لام .كم��ا اش��ار اىل اهلزائ��م ال�تي
ُم�ني به��ا املتآم��رون ،ب��دءاً م��ن لبن��ان ،ث��م الع��راق
وس��وريا ،وق��ال« :ان االع��داء حس��بوا أن الع��راق،
بل��د الب��كاء والنحي��ب فق��ط ،فنه��ض هل��م األس��د
الش��يعي يف الع��راق ،فبع��د دخول داع��ش العراق،
وبع��د التص��دي البطولي يف ظل فتوى املرجعية
املقدس��ة ،فتآم��رت  15دول��ة يف مدين��ة ج��دة
الس��عودية ،حت��ت ش��عار حمارب��ة داع��ش ،بينم��ا
احلقيقة ،هي حماربة هذا األسد الشيعي الذي
ب��ات يه��دد كل العواص��م اخلائن��ة واحمليط��ة
بالع��راق ،لكنه��م ب��اؤوا بالفش��ل».
واض��اف مساحت��ه معلق��اً عل��ى م��آالت
الع��دوان الس��عودي عل��ى اليم��ن ب��أن «الع��دوان
السعودي على الشعب بدأ فيما كان احلوثيون
يس��يطرون عل��ى 40باملئ��ة م��ن االراض��ي يف
اليم��ن ،والي��وم ،وعندم��ا يطالب��ون باملفاوض��ات
فانه��م جم�برون بالدخ��ول يف حوار ،وقد س��يطر
احلوثي��ون عل��ى 90باملئ��ة م��ن اليم��ن ،وه��ذا ه��و
االنتص��ار احلقيق��ي».
وكان للس��يد مه��دي األعرج��ي إم��ام
وخطي��ب مس��جد أه��ل البي��ت ،علي��ه الس�لام ،يف
كربالء املقدسة ،كلمة يف املناسبة ،قارن فيها
بني التلبية لنداء اإلمام احلس�ين ،عليه الس�لام،
(هيه��ات م ّن��ا الذل��ة) وب�ين املوق��ف املطل��وب م��ن
املس��لمني إزاء الش��عب املس��لم يف اليم��ن ،وق��ال
بانه كما انتصر االمام احلس�ين ،عليه الس�لام،
رغ��م اخلس��ائر املادي��ة ال�تي قدمه��ا ،ف��ان الش��عب
اليم�ني ايض�اً حقق انتص��اره على القوى الغازية
والغامش��ة.
أﻳﺎر | 2015
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المرجع و األمة

المرجع المدرسي
يحذر السعودية من
مخطط صهيوني
لجعلها «دولة
فاشلة»
ح��ذر مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي  -دام
ظله -من أن خمططاً صهيونياً ينفذ منذ بضع
س��نوات بأي��دي أن��اس يدّع��ون اإلس�لام ،جلع��ل
بلدانن��ا ودولن��ا ،عب��ارة ع��ن «دول فاش��لة» .وأن
أول ه��ذه ال��دول ه��ي الس��عودية .ونب��ه مساحت��ه
اىل أن ه��ذا البل��د يتج��ه لالن��زالق حن��و ه��ذا
املآل اخلطري ،بسبب «غفلة حكامه وغرورهم»،
موضح�اً؛ أن ح��كام الس��عودية« ،كونه��م أدوات
بي��د م��ن حيركه��م الخت��اذ مواق��ف وق��رارات
تض��رب االم��ة يف الصمي��م ،فانه��م ال يعت�برون
م��ن مص�ير الطغ��اة الذي��ن س��بقوهم.
ويف جان��ب م��ن كلمت��ه االس��بوعية ق��ال
مساحت��ه« :لق��د تفائل الكثريون خرياً بأن حكام
الس��عودية ق��رروا وق��ف عاصف��ة عدوانه��م على
اليم��ن ،ف��اذا به��م بع��د اعالنه��م وق��ف اط�لاق
ناره��م عل��ى الش��عب اليم�ني ،يواصل��ون ش��ن
غاراته��م علي��ه ،ول��ذا فأننا حنذره��م جمدداً من
العواق��ب وننصحه��م وندعوه��م إلع��ادة النظ��ر
ومراجع��ة النف��س وحماس��بتها».
واوض��ح مساحت��ه« :لق��د قل��ت م��ن اول ي��وم
ُش��ن في��ه الع��دوان الس��عودي م��ع حلفائ��ه وم��ن
يق��ف ورائ��ه ،ب��أن ه��ذه احل��رب ،ظامل��ة وخاس��رة
وفاش��لة ،ف�لا تتورط��وا فيه��ا .ولكنه��م لالس��ف
اكتش��فوا احلقيق��ة متأخري��ن بع��د ان مت��ادوا

كثريا وقتلوا ودمروا و تلطخت أيديهم بدماء
الش��عب اليم�ني .فاحل��كام الس��عوديني اخذته��م ـ
والت��زال ـ الع��زة باالث��م ،فه��م ال يأخذون العربة
م��ن مص�ير الطغ��اة والظلم��ة وماخلف��وه م��ن
ازم��ات ودم��ار للش��عوب وال��دول ال�تي حكموه��ا
باحلدي��د والن��ار.
وأكد مساحته يف هذا السياق :بأن «هناك
ّ
خطة صهيونية عاملية تن ّفذ منذ بضع س��نوات،
وبأي��دي أن��اس يدّع��ون اإلس�لام ،وه��ي جع��ل
بلدانن��ا ودولن��ا دوال فاش��لة».
واش��ار مساحت��ه اىل أمثل��ة ب��ارزة م��ن
الوق��ت احلاض��ر ،وه��ي ليبي��ا ،ال�تي ق��ال انه��ا
أصبح��ت دول��ة فاش��لة بس��بب االقتت��ال
والتم��زق واالح�تراب الداخل��ي .وم��ن نتائج��ه
س��يل املهاجري��ن اىل ايطالي��ا وباق��ي دول اورب��ا،
حت��ى أصب��ح البح��ر األبي��ض املتوس��ط  -يق��ول
مساحت��ه -مق�بر ًة هل��ؤالء املهاجري��ن املس��اكني
اهلارب�ين م��ن الفق��ر وم��ن جحي��م احل��رب و
الباحث�ين ع��ن ملج��أ آم��ن .وهك��ذا ايض��ا حاول��وا
جع��ل س��وريا دول��ة فاش��لة ،ل��ذا جن��د أن ع��دد
الالجئ�ين واملش��ردين يف داخله��ا وخارجه��ا بل��غ
اآلن حن��و عش��رة مالي�ين انس��ان ،وك��ذا ت��رون
يف الع��راق ،ح��االت الن��زوح اليوم��ي م��ن مناط��ق
متعددة .ودعا مساحته اىل التساؤل عن السبب
وراء كل ذل��ك؟ وم��ا اهل��دف م��ن وراءه؟

و اض��اف مساحت��ه يف ه��ذا الس��ياق:
عل��ي ه��ذا ال��كالم؛ وكم��ا قل��ت لك��م
ّ
«س��جلوا َّ
قب��ل حوال��ي ش��هر ،ب��أن ه��ذه احل��رب العدواني��ة
س��وف تفش��ل ،اآلن أق��ول لك��م ايض �اً أن هن��اك
خط��ة جه ّنمي��ة جلع��ل الس��عودية دول��ة فاش��لة
وممزق��ة ،فه��ذه ّ
خطته��م ،فه��م الي��وم يضرب��ون
اليمن بالس��عودية ،وغداً س��يضرب الس��عوديون
بعضه��م ببع��ض داخلي��ا وحيولونه��ا اىل دول��ة
فاش��لة .وحن��ن كمس��لمني ،يهمن��ا ج��داً أم��ر
ديارن��ا املقدس��ة ،وه��ي :مك��ة واملدين��ة ،حي��ث
قبلتن��ا وحجن��ا وركي��زة اس��اس م��ن ركائ��ز
ه��ذه االم��ة ،ورم��ز وحدته��ا ،ومث��وى نبينا وأهل
بيت��ه ،عليهم الس�لام .ولنتذكر كيف أن أحد
القيادات االمريكية وبعد هجوم  11سبتمرب 2001
اق�ترح عل��ى االدارة االمريكي��ة يف عه��د ج��ورج
ب��وش أن يت��م ض��رب مك��ة بالقنبل��ة الذري��ة»!
م��ن جان��ب آخ��ر ،دع��ا مساح��ة املرج��ع
املدرس��ي «علم��اء الدي��ن اىل ع��دم الس��كوت عل��ى
الع��دوان والظل��م ،وع��دم الصم��ت جتاه��ه ،أو
تربيره وتشجيعه ،فان اهلل تعاىل حماسبهم يوم
القيام��ة ،ول��و كان العلم��اء يف األم��ة يقوم��ون
بواجبه��م وال خيضع��ون للمل��وك والس�لاطني
وال يؤيدونهم يف ظلمهم وجورهم ،لكانت امور
و اوض��اع أمتن��ا أحس��ن مما هي في��ه اليوم ،حيث
الظل��م واجله��ل والتخل��ف».

المرجع المدرسي :

االنتصار فتنة ،كما الحرب فتنة
ه��ذا م��ا أك��ده مساح��ة املرج��ع املدرس��ي
 دام ظل��ه  -خ�لال اس��تعراضه التط��ورات يفساحة املواجهة مع مجاعة «داعش» التكفريية،
وأن النص��ر يأت��ي م��ن اهلل  -تع��اىل -ول��كل م��ن
حص��ة م��ن النصر،
يش��ارك يف ه��ذا النص��ر ،ل��ه ّ
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م��ن مقاتل�ين وعلم��اء وخطب��اء ومس��ؤولني.
وأك��د مساحت��ه يف كلم��ة ل��ه مبكتب��ه
يف كرب�لاء املقدس��ة ام��ام وف��ود ش��عبية
وعش��ائرية وم��ن مقاتل��ي احلش��د الش��عيب
إن «النص��ر عل��ى دواع��ش االره��اب ،نص� ٌر ل��كل

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

العراق ،و لكل عراقي ،وليس لفئة او منطقة
او طيف معني» ،و أوضح يف جانب من كلمة
لس��ماحته ،ب��أن:
«م��ا حتق��ق ويتحق��ق م��ن نص��ر عل��ى
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة وم��ن يق��ف

المرجع واألمة
ورائه��ا ه��و نص��ر م��ن اهلل تع��اىل ولل��كل نصيب
وس��هم في��ه ،م��ن املقاتل�ين يف احلش��د والعلم��اء
واخلطب��اء واملس��ؤولني والق��وات املس��لحة،
وباق��ي فئ��ات اجملتم��ع حت��ى الف�لاح يف ارض��ه
يس��اهم يف النص��ر م��ن خ�لال عمل��ه».
واضاف مساحته أن:
«الدني��ا دار ب�لا ٍء وفتن��ة وامتح��ان وم��ن
ذل��ك؛ أن اهلزمي��ة فتن��ة ،ولك��ن النص��ر فتن��ة
أش��د منه��ا ،وكم��ا أن الفق��ر والضع��ف فتن��ة،
فان ال ِغنى والقوة بكل انواعها واش��كاهلا ،فتنة
متحص
أشد ،وهذه الفنت اليت ترتى هي اليت ّ
ش��خصية االنس��ان ،وتس��تخرج مكنونات��ه
وقدراته وتستظهر ضمريه ومن يصرب ،يفلح
وعن��د االمتح��ان ،يك��رم امل��رء أو يه��ان ،و مثلما

ينطبق هذا ويصدق يف األش��خاص ،ينس��حب
كذل��ك عل��ى اجملتمع��ات و األم��م  .وحن��ن
يف الع��راق أمتحنن��ا اهلل تع��اىل بفتن��ة داع��ش
و اذنابه��ا ،وكم��ا امتحنن��ا بفتن��ة اهلزمي��ة
واملش��اكل يف نينوى و صالح الدين و األنبار،
ميتحنن��ا الي��وم بالنص��ر وه��و فتن��ة لن��ا ايض��ا،
كم��ا اهلزمي��ة ال�تي اس��تطعنا ان نعل��و عليه��ا
ونتجاوزه��ا».
ويف ه��ذا الس��ياق دع��ا مساحت��ه مجي��ع
«الش��عب و كل األخ��وة املس��ؤولني يف كل
القطاع��ات العس��كرية والسياس��ية واحلش��د
الش��عيب ،إىل أن ينتبه��وا ،أن النص��ر فتن��ة،
فعليه��م أن يلتزم��وا بالقي��م اكث��ر م��ن اي
وق��ت ،وال يب��در م��ن اح��د منه��م أي إس��اءة يف

تص��رف او ق��ول ،وقدوتن��ا و أس��وتنا يف ذل��ك
نبين��ا االك��رم واه��ل بيت��ه ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،فوصي�تي ألبنائن��ا و اخوتن��ا يف الق��وات
املس��لحة و احلش��د الش��عيب و للمس��ؤولني؛
جي��ب أن حن�ترم حتى اعدائن��ا ونظهر صالبة
اميانن��ا واخالقن��ا الس��يما ح�ين ننتص��ر يف
مواجهة ومعركة ،فديننا ونبينا و أهل بيته،
صل��وات اهلل عليه��م ،ه��م قدوتن��ا يف االخ�لاق
واالنسانية ،فرغم كل ارتكبته قوى االرهاب
احلاق��د م��ن جمازر وفضائع حبق ابناء ش��عبنا
إال أنن��ا ال نس��تطيع إال ان حنم��ي وحن�ترم
س��كان املناط��ق احمل��ررة م��ن عصاب��ات اخلوارج
اجل��دد ،فمعظمه��م ايض�اً ضحاي��ا داع��ش ومن
يق��ف ورائه��ا.

المرجع المدرسي:

البالد االسالمية تُدمر بغباء وأموال حكامها وبتخطيط وسالح الغرب
ق��ال مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي ان:
«مص�ير فرع��ون وق��ارون وهام��ان وطغيانه��م
وغروره��م بالس��لطة وامل��ال ،أمثل��ة تتك��رر و
اكث��ر االنظم��ة واحل��كام ال يعت�برون بذل��ك
املص�ير ،وه��ا ه��م امث��ال فرعون وق��ارون اليوم،
يغرتون باموال النفط والغاز ويس��خرونها يف
ش��ن احل��روب والع��دوان والتدم�ير يف اليم��ن
وس��وريا ومناط��ق اخ��رى».
واض��اف مساحت��ه يف كلم��ة ل��ه خ�لال
اس��تقباله وف��ودا حوزوي��ة وثقافي��ة« :ه��ؤالء
احل��كام واالنظم��ة القاروني��ة ال�تي كدس��ت
ع�بر س��نني ام��وال الب�ترودوالر اهلائل��ة يف
خزائنه��م وبن��وك الغ��رب ،تق��وم بغبائه��ا
وخبط��ط ذكي��ة م��ن الغربي�ين ،بتبدي��د
واس��تنزاف مئ��ات امللي��ارات عل��ى ادارة عجل��ة
مصان��ع الس�لاح الغربي��ة بش��راء وتكدي��س
الس�لاح ث��م اس��تخدامه يف ش��ن احل��روب و
إث��ارة الف�تن».
و اوض��ح مساحت��ه يف كلمت��ه ال�تي
القاه��ا بعي��د ش��ن آل س��عود وحلفائه��م حربهم
العدوانية على شعب اليمن ،إن «هؤالء الذين
م��ا اجتمع��وا وال حتالف��وا على حرب ومواجهة
الكي��ان الصهيون��ي الغاص��ب ،وال عل��ى
تنمي��ة ب�لاد الع��رب واملس��لمني الفق�يرة ،إمن��ا
حتالف��وا واجتمع��وا عل��ى ش��عب اليم��ن الي��وم،
كم��ا حتالف��وا عل��ى تدم�ير الع��راق وض��رب
ش��عبه وعل��ى تدم�ير س��وريا وتش��ريد ش��عبها
وجتويعه» .وتابع بالقول« :بأموال البرتودوالر

ه��ذه ايض��ا صنع��وا ومول��وا وس��لحوا واليزالون
كل مجاع��ات االره��اب والقت��ل والتدم�ير من
قاع��دة و داع��ش ونص��رة وامثاهل��ا يف س��وريا
والع��راق وباق��ي بل��دان املنطق��ة ليعيث��وا فيه��ا
فس��اداً وقت� ً
لا وتدم�يراً وترهيب �اً لألبري��اء».
ويف هذا السياق قال مساحته« :إن املوقف
االمريك��ي تع �دّى الصم��ت عل��ى ش��ن ع��دوان
م��ن اصدقائه��ا على ش��عب اليم��ن ،اىل التعاون
معه��م عل��ى الع��دوان سياس��ياً و اس��تخباراتياً،
ولوجس��تياً وتس��ليحاً ،وه��ي ال�تي تزع��م انه��ا
صديق��ة لليم��ن بينم��ا تق��وم ببيع��ه هل��ؤالء
املعتدي��ن الذي��ن تع��رف جي��داً نواي��ا واه��داف
حتالفه��م العدوان��ي».
و أك��د مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي بالقول:
«حن��ن نق��ف م��ع املظلوم�ين واملضطهدي��ن
يف الع��امل أينم��ا كان��وا ،بداف��ع إنس��اني ،ال

طائف��ي ،و كم��ا نق��ف م��ع الش��عب البحري�ني،
ف��أن الش��عب اليم�ني يتع��رض الي��وم للظل��م
والع��دوان ،وتقت��ل العوائ��ل ،أطف��ا ً
ال ونس��اءاً،
ومدني�ين بالقص��ف اجل��وي بش��كل وحش��ي.
إن الع��دوان عل��ى اليمن ،يُعد تصرف صبياني
ص��ادر ع��ن غ��رور وجه��ل ،فندع��و الس��لطات
الس��عودية إىل االعتب��ار بالتاري��خ وع��دم
االغ�ترار به��ذا التحال��ف وال��دول األخ��رى
الداعمة للحرب ،ألنها ستتفرق وتنسحب يف
وق��ت لي��س بالبعي��د ام��ام مقاومة ابن��اء اليمن.
وعل��ى ح��كام ال��دول املتحالف��ة عل��ى الع��دوان
والش � ّر ،االعتب��ار بتجرب��ة الدكتات��ور ص��دام
ال��ذي ش��ن احل��روب واحت��ل الكوي��ت بإغ��راء
وخديع��ة م��ن أس��ياده ،ث��م حتالف��وا ض��ده و
اس��قطوه بعدم��ا ج��روا مع��ه الع��راق واملنطق��ة
اىل وي�لات الن��زال نعان��ي منه��ا حت��ى اآلن».
أﻳﺎر | 2015
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الذين انشأوا و
مولوا ودعموا
زمرة «داعش»
لتحقيق
مخططاتهم
لتمزيق العالم
اإلسالمي،
اصبحت هذه
الجماعة آفة
عليهم وال
يعرفون كيف
يتصرفون مع
بضاعتهم
الفاسدة

الـــروح الحســـينيـــة أقـــوى ســـالح
في العالم لمواجهة فتنة اإلرهاب
إعداد :بشري عباس
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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صدق اهلل العلي العظيم

إذا ظه��رت الف�تن وم��رت باألمة فالبد
أن يظه��ر العلم��اء علمه��م ،وه��ذه الفتن��ة
الش��ديدة واملضّل��ة ال�تي تس��مى «داع��ش»
وال�تي مت��ر به��ا االم��ة الي��وم ،م��ا ه��ي إال
حلق��ة يف سلس��لة الف�تن ال�تي توج��ب علينا
أن نس��توحي م��ن كتاب ربن��ا ومن جتاربنا

8

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

التارخيي��ة رؤى وبصائ��ر لك��ي نواجهه��ا
بص��ورة صحيح��ة.
ان فتن��ة ه��ذه اجلماع��ة االرهابي��ة
ومتدده��ا ،واالمكاني��ات املالي��ة واالعالمي��ة
اهلائل��ة ال�تي ميتلكونه��ا وينفقونه��ا عل��ى
ج��ذب املنتم�ين واملبايع�ين خلطه��م ،م��ن
مجاع��ات متطرف��ة ارهابي��ة يف اكث��ر م��ن
منطق��ة يف الش��رق االوس��ط و افريقي��ا،
وه��و م��ا يت��م توظيفه��ا يف مش��روع التمزيق
وض��رب االم��ة م��ن الداخ��ل.
كل ذل��ك ،ال ميك��ن فهم��ه ومعاجلت��ه
من دون معرفة اس��بابها واصوهلا والس��ياق
التأرخي��ي الذي ج��اء عربه هؤالء.
فكث�ي�ر م���ن اجملتمع���ات والن���اس
يواجه ��ون املش ��اكل واالزم ��ات ويبحث ��ون
يف عالجه��ا م��ن دون أن يفكروا يف جذورها
وأس ��بابها ،ول ��ذا ق ��د تت ��م املعاجل ��ة احيان ��ا
للمش ��اكل واالزم ��ات ،ولك ��ن س ��رعان م ��ا
ت�ب�رز أزم��ة ومش��كلة أخط��ر منه��ا فيعي��ش
اجملتم��ع والن��اس يف دوّام��ة م��ن املش��اكل

ال�ت�ي ت�ت�رى علي��ه.
من��ذ انتص��ار الث��ورة االس�لامية
يف اي��ران ،ع��ام  1979ولغاي��ة الي��وم ،عم��ل
الغ��رب م��ع أذنابه��م و اتباعه��م يف املنطق��ة
عل��ى ض��رب وحماص��رة ه��ذه التجرب��ة
بش��تى الط��رق والوس��ائل ،أوهل��ا وأخطره��ا،
إث��ارة الطائفي��ة واس��تحضار العصبي��ات
اجلاهلي��ة م��ن التأري��خ ،مثلما ج��رى النفخ
يف شخصية «معاوية» ،واجلاهلية االموية
بوج��ه أم�ير املؤمن�ين ،عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب،
علي��ه الس�لام ،إلبع��اده ع��ن احلك��م ،وضرب
األم��ة واالس�لام م��ن الداخ��ل.
بنفس االس��لوب واملك��ر ،ولذات اهلدف،
أع��ادوا الك� ّرة بع��د جناح الثورة االس�لامية،
اليت جاءت يف احد اس��بابها وجوانبها املهمة
كنتيجة ملا عرف بـ «نكس��ة حزيران» ،وما
اختذته من مواقف جتاه الكيان الصهيوني،
فأث�يرت النع��رات الطائفي��ة ،ومت تفعي��ل
االف��كار والعصبي��ات اجلاهلي��ة االموي��ة،
ومن��وذج «معاوي��ة املعاص��ر» ،كش��خص

بصائــر
وكمش��روع ،قام��وا بالنف��خ في��ه جم��دداً،
ول��ى،
ب��كل م��ا يتطلب��ه ذل��ك م��ن أم��والِ ،
وعمائ��م ومؤسس��ات ،و أمس��اء ،وش��عارات،
فج��اءوا باللح��ى م��ن احلرك��ة الوهابي��ة
الس��لفية ،وبالتموي��ل م��ن ملي��ارات النف��ط
والغ��از ،وبدأوا باس��تقطاب ومجع البس��طاء
هنا وهناك مستغلني الفقر واجلهل فغذوا
فيه��م العصبي��ات والطائفي��ات ،وبث��وا يف
االم��ة االف��كار اخلاطئ��ة والفاس��دة وحت��ت
اس��م وغط��اء الدي��ن.
ً
وش��يئاً فش��يئا ،نش��أ جي��ل عل��ى
الكراهي��ة و البغض��اء و الطائفي��ة ،وهك��ذا
وص��و ً
ال اىل مرحل��ة انف�لات وخ��روج ه��ذا
املشروع وامللف من يد اإلمربيالية الغربية
وتوابعه��ا م��ن االنظم��ة العربي��ة ،ليك��ون يف
ي��د الصهيوني��ة العاملي��ة فاس��تغلت وج��ود
مجاع��ات الدهم��اء الس��ذج ،ذوي العصبي��ات
الطائفي��ة واالف��كار الفاس��دة .فدفعوه��م
او ً
ال؛ باجت��اه تأس��يس م��ا ُس��ي بتنظي��م
«القاع��دة» ،ث��م تأس��يس مجاع��ات اخ��رى
يف افريقي��ا حت��ت اس��م «بوك��و ح��رام» ،و
امثاهل��ا ،وص��و ً
ال اىل «داع��ش» ،لتـُ��ستغل
ه��ذه اجلماع��ات كله��ا ولتص��ب يف النهاي��ة
يف خدم��ة الصهيوني��ة العاملي��ة ،م��ن خ�لال
توظيفها هلدف نشر العنف والدم ومتزيق
األم��ة م��ن الداخ��ل وضرب بعضه��ا ببعض،
وتش��ويه ص��ورة اإلس�لام.
لق��د انقل��ب الس��حر عل��ى الس��احر
اليوم ،فالذين انشأوا و مولوا ودعموا زمرة
«داع��ش» لتحقي��ق خمططاته��م واهدافه��م
لتمزي��ق الع��امل اإلس�لامي ،اصبح��ت ه��ذه
اجلماع��ة آف��ة عليه��م واليعرف��ون كي��ف
يتصرف��ون م��ع بضاعته��م الفاس��دة ال�تي
تعود اليهم ،وماذا يعملون للجم وحشيتهم
ال�تي انتجت��ه خمططاته��م الق��ذرة .
حن���ن نق���ول لك���م وب���كل وض���وح
وصراح ��ة ،وحس ��ب املعطي ��ات امليداني ��ة و
التحلي�ل�ات السياس ��ية والعس ��كرية :ل ��وال
ش��عبنا املؤم��ن الش��جاع واملضح��ي والصاب��ر
يف الع���راق ف�ل�ا أح���د يف الع���امل يق���در أن
يق��اوم ه��ذا الس��رطان ،ويدح��ر ه��ذه اآلف��ة
اخلبيث ��ة.
والدليل،ق���درة ش���عبنا املؤم���ن عل���ى
مواجهة ودحر هذا االرهاب والدواعش ،يف
حني عجزت يف هذه املواجهة كل القوى،
يف مقدمهت��ا اجلي��ش االمريك��ي ،وحلفائ��ه،
جبربوته ��م العس ��كري ،مل حيقق ��وا ش ��يئاً،

ام���ام ه���ذه اجلماع���ات االرهابي���ة ،س���وا ًء
يف باكس���تان او أفغانس���تان ،أونيجري���ا،
أوالصوم ��ال وغريه ��ا م ��ن املناط ��ق ،وه ��ذا
العج��ز مس��تمر ومالزم�اً هل��م يف املس��تقبل
أيضا ،ولكن؛ شعبنا يف العراق ،وخالل فرتة
قص�ي�رة ،متك��ن بق��وة واقت��دار م��ن تطه�ي�ر
اراضي��ه يف مناط��ق واس��عة م��ن حمافظ��ات
ص�ل�اح الدي��ن و دي��اىل ،وه��و جياه��د حالي�اً
لتحقي���ق النص���ر امل���ؤزر يف حمافظ���ة
االنب��ار ،ث��م التوج��ه اىل املوص��ل ،رغ��م كل
اس ��تعدادات داع ��ش م ��ن خط ��ط وحتش ��يد
ق ��وى بش ��رية وامكان ��ات لوجس ��تية هائل ��ة
به��دف البق��اء ف�ت�رة أط��ول يف تل��ك املناط��ق.
ولك ��ن أبط ��ال ش ��عبنا م ��ن الش ��باب املؤم ��ن،
غ�يّ�روا املعادل��ة متاماً ،واملعركة اليت جرت
يف حمافظ ��ة ص�ل�اح الدي ��ن ،وحتدي ��داً يف
مركز احملافظة (تكريت) ،تشبه معركة
ب ��در ،عندم ��ا انتص ��ر املس ��لمون عل ��ى تل ��ك
الفئ��ة الضال��ة م��ن قري��ش ،ل��ذا متث��ل ه��ذه
املعرك���ة ،انتص���اراً لإلس�ل�ام ض���د ق���وى
اجلاهلي��ة والض�ل�ال ،واليوم ،املعركة ضد
امت ��داد تل ��ك اجلاهلي ��ة ومعه ��ا حليفاته ��ا،
الصهيوني ��ة العاملي ��ة .
و الش��عب العراق��ي اس��تطاع مواجه��ة
وهزمية داعش وسيستمر يف ذلك بإذن اهلل
تع��اىل ،ألن��ه ش��عب يتميز مبعرفت��ه وفهمه
ومقاربت��ه ملعرك��ة تارخيي��ة عظم��ى ،ضد
بين أمية وجاهليتهم وفس��ادهم وارهابهم،
وهي معركة كربالء .لقد كان بنو أمية
ب��كل زهوهم ،وقوتهم ،و بالتأييد اخلارجي
من «اجلار الروماني» ،يف ذلك اليوم ،ولكن؛
اإلمام احلس�ين ،عليه السالم ،وعرب منطق
الش��هادة ،و منط��ق «هيه��ات م ّن��ا الذل��ة»،
اس��تطاع أن ّ
حيط��م ج�بروت وع��رش ب�ني
أمي��ة ومش��روعهم الفاس��د .والي��وم وبنفس
املنط��ق والثب��ات تس��تطيعون أنت��م ،ي��ا أبن��اء
وانص��ار االم��ام احلس�ين ،عليه الس�لام ،أن
حتطم��وا وتطه��روا األرض م��ن األموي�ين
اجلدد ،من الدواعش والقاعدة ،ومن يقف
خلفه��م ،فق��د ق��ال اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،يف ذل��ك الي��وم« :هيهات م ّنا الذلة»،
و «ه��ل م��ن ناص��ر ينصرن��ي» ،وحن��ن الي��وم
نقول« :لبيك يا حس�ين» .هذه الكلمة اليوم
ادخل��ت الرع��ب يف قلوب االمويني اجلدد ،و
جعلته��م ينهزم��ون نفس��ياً ،قب��ل أن يُهزم��وا
يف مي��دان املواجه��ة عل��ى االرض .
ه��ذه ال��روح احلس��ينية ال�تي يقات��ل بها

الش��باب م��ن ش��عبنا املؤمن الي��وم يف العراق،
هي نفس الروح اليت هزمت و أذلت الكيان
الصهيون��ي وقوات��ه وجربوت��ه يف جن��وب
لبن��ان ،وه��ي نف��س ال��روح اليت كان��ت وراء
انتص��ار الث��ورة اإلس�لامية يف اي��ران ،وه��ي
ذات ال��روح احلس��ينية ال�تي جتّل��ت الي��وم
و الت��زال تتجل��ى يف الع��راق .فليش�� ّرقوا
وليغ ّرب��وا فل��م ول��ن جي��دوا بع��د س�لاح
ه��ذه ال��روح ،أق��وى و أمض��ى يف مواجه��ة
االرهابي�ين .وبذل��ك نق��ول للع��امل ايض�اً :ان
لدينا احلس�ين ،عليه الس�لام ،ومدرس��ته ،و
م��ن لدي��ه ه��ذه ال��روح احلس��ينية ال حيت��اج
اىل قنبل��ة نووي��ة.
ان املع��ارك ال�تي خيوضه��ا ش��بابنا ض��د
االرهاب ،هي اليت تصنع األبطال ،وتصقل
القي��ادات ،ومتح��ص وتطهّ��ر النف��وس
والقل��وب ،وتربز فيما بعد الرجال الطيبني
املخلصني الصابرين ،فمن خيلص ويصرب
الي��وم يف معرك��ة اجله��اد ،يصرب وخيلص
غ��داً يف معرك��ة البن��اء ،وبقي��ة الس��يف من
اجملاهدي��ن يف اجلبه��ات الي��وم ،ه��م م��ن
يعودون غداً لبناء العراق ،انش��اء اهلل تعاىل.
وبهذه الروح حنن اليوم ال نواجه ونتحدى
الدواع��ش فق��ط ،ب��ل كل م��ن يري��د س��وءاً
بش��عبنا وبلدنا العراق ونقول له :اننا ش��عب
�مس ،ألنن��ا ش��عب انطل��ق م��ن منطل��ق
ال يـُ� ّ
جدي��د ،ال يعتم��د عل��ى منطل��ق الس�لاح
فق��ط ،وإمن��ا أيض��اً م��ن منطل��ق اإلمي��ان
والتح��دي والص�بر واالس��تقامة.
ان الذي��ن اسس��وا داع��ش وم��ا س��بقها
وحلقه��ا م��ن اخواتها يف االرهاب ،امنا فعلوا
ذل��ك ملن��ع انتش��ار احلرك��ة اإلس�لامية
والفك��ر اإلس�لامي احلقيق��ي يف الع��امل،
وكم��ا جيء ببين أمية لتحريف االس�لام،
جيء بهؤالء يف عصرنا احلاضر ،لتحريف
االس�لام ،وق��د فعلوا ذلك ،وح ّرفوا ونش��روا
األفكار الس��لبية واجلاهلية ،وبدأوا بضرب
االم��ة واالس�لام من الداخ��ل ،ولكن جاءهم
ورثة اإلمام احلسني ،عليه السالم ،وكما
ص ّف��ى اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،ب�ني أمي��ة
وأنه��ى جكمه��م ،ف��إن ورثت��ه الي��وم ،م��ن
ش��يعة أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،س��وف
يطهرون االرض من «داعش» ومشروعهم
وم��ن يق��ف ورائه��م لي��س يف الع��راق فقط،
وإمنا ستجدون -إن شاء اهلل -هذا التطهري
يش��مل س��ائر الب�لاد االس�لامية ،والع��امل
مجع.
أﻳﺎر | 2015

المعارك التي
يخوضها
شبابنا ضد
االرهاب ،هي
التي تصنع
األبطال،
وتمحص
ّ
وتطهر النفوس
والقلوب ،فمن
يخلص ويصبر
اليوم في معركة
الجهاد ،يصبر
ً
ويخلص غدا في
معركة البناء
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المرجع و األمة

لنحترم تضحيات الحشد الشعبي
طال��ب مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي  -دام
ظل��ه -الش��عب العراق��ي بإظه��ار املزي��د م��ن
الدع��م والتفاع��ل والوع��ي يف احل��رب ض��د
«داع��ش» وم��ؤازرة أبنائه��م يف جبه��ات القت��ال.
وخ�لال اس��تقباله مبكتب��ه يف كرب�لاء
املقدس��ة ،قائ��د عملي��ات الف��رات األوس��ط،
الل��واء الرك��ن ،قيس عبد الكريم الس��لطاني،
اعت�بر مساحت��ه« :إن حرب العراق ضد داعش
أعط��ت للش��عب ق��وة و إرادة وعزمي��ة جديدة،

واس��تخرجت مكام��ن الق��وة والطاق��ات لدي��ه،
عس��كرياً ومعنوي�اً ومادي�اً.
ودع��ا مساحت��ه مجي��ع مكون��ات الش��عب
إىل اح�ترام التضحي��ات والدم��اء ال�تي يقدمها
احلش��د الش��عيب ،باالبتعاد ع��ن املظاهر املادية
يف حال��ة احلرب ،وإظه��ار مؤازرتهم ألبنائهم
يف جبه��ات القت��ال .فيم��ا ح��ذر مساحت��ه
م��ن اس��تهداف ش��رحية الش��باب يف مدين��ة
كرب�لاء املقدس��ة ،مل��ا متث��ل ه��ذه املدين��ة م��ن
عم��ق عقائ��دي وأخالق��ي يف الب�لاد ،داعيا إىل

االجته��اد بالعم��ل للمحافظ��ة عل��ى قدس��يتها
ب��كل الوس��ائل املتاح��ة.
ورأى مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي :إن
«تواص��ل الق��ادة العس��كريني وامليداني�ين م��ع
الش��عب العراق��ي م��ن خالل إلق��اء احملاضرات
يف اجلامعات واملؤسسات الرتبوية؛ من األمور
ال�تي جي��ب مراعاته��ا واألخ��ذ به��ا جبدي��ة».
مش��دداً عل��ى أهمي��ة ّ
ح��ث املواطن�ين عل��ى
مواجه��ة خط��ر داع��ش ومواجه��ة التحدي��ات
السياس��ية واألمني��ة واالقتصادي��ة.

رئيس كتلة بدر النيابية يشرح تفاصيل االنتصارات في «صالح الدين»
اس��تقبل مساح��ة املرج��ع املدرس��ي ،يف
مكتب��ه مبدين��ة كرب�لاء املقدس��ة رئيس كتلة
ب��در النيابي��ة ،الس��يد قاس��م األعرج��ي ،والوف��د
املراف��ق ل��ه.
وجرى خالل اللقاء حبث جممل األوضاع
السياس��ية واألمني��ة يف الب�لاد ،الس��يما آخ��ر
التط��ورات العس��كرية وامليداني��ة يف حمافظ�تي؛
ص�لاح الدي��ن واالنب��ار وغريهم��ا م��ن املناط��ق
ال�تي جت��ري فيه��ا من��ذ أش��هر عملي��ات التطه�ير
م��ن ارهابي��ي داع��ش .فيم��ا ّ
اطل��ع مساحت��ه عل��ى
تقري��ر قدم��ه الس��يد األعرج��ي خبص��وص
ٍ
مع��ارك صالح الدين ،واالنتصارات اليت حققها
أبن��اء احلش��د الش��عيب وفصائ��ل املقاوم��ة.
م���ن جهت���ه مث���ن املرج���ع املدرس���ي
االنتص��ارات ال�ت�ي حققته��ا قواتن��ا األمني��ة وأبناء
احلش��د الش��عيب وفصائ��ل املقاومة ،مش��يداً ايضا
ب��دور بع��ض العش��ائر يف املناطق ال�ت�ي تدور فيها
املع��ارك مل��ا يظه��رون م��ن تع��اون وتضام��ن م��ع
قواتن ��ا املس ��لحة واحلش ��د الش ��عيب .ويف جان ��ب
م��ن حديث��ه م��ع الوف��د ،اعت�ب�ر مساحت��ه أن القوة
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العس ��كرية يف الع ��راق مل تص ��ل بع ��د للمس ��توى
املطل ��وب ،الفت��اً أن ح ��رب الع ��راق ض ��د داع ��ش
كفيل��ة ببن��اء مؤسس��ة عس��كرية قوي��ة حتم��ي
الع ��راق وثروات ��ه م ��ن أي ع ��دوان غاش ��م .كم ��ا
تع��رض مساحت��ه خ�ل�ال حديث��ه م��ع الوف��د إىل

ض��رورة إع��ادة النظ��ر يف بع��ض القوانني اليت ال
تنس��جم م��ع الع��راق اجلديد و طموحات ش��عبه،
داعي�اً إىل العم��ل من اج��ل إصالح هذه القوانني،
و االنطالق بالبلد إىل املستقبل و األهداف اليت
يتطل��ع اليه��ا الش��عب.

المدرّسي يستقبل الوكيل
المرجع ُ
العام للمرجع السيستاني
اس���تقبل مساحة املرجع املُد ّرسي،
مبكتب���ه يف مدينة كربالء املقدس���ة،
الوكي���ل الع���ام لس���ماحة املرج���ع
الدي�ن�ي آي���ة اهلل العظمى الس���يد علي
السيس���تاني  -دام ظل���ه  -مساح���ة
العالمة الس���يد ج���واد الشهرس���تاني،
ومدي���ر مكت���ب مساحت���ه يف لبن���ان،
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االس���تاذ حام���د اخلف���اف ،وع���دد من
املش���ايخ والفض�ل�اء.
وج���رى خ�ل�ال اللق���اء التط���رق
لع ��دد م ��ن القضاي ��ا ال�ت�ي ته � ّ�م الش ��عب
العراق��ي والش��عوب االس�ل�امية ،وحبث
تطورات االوضاع يف العراق واملنطقة،
وش ��ؤون احل ��وزات العلمي ��ة.

المرجع واألمة
المدرّسي ينعى العالمة
المرجع ُ
السيد محمد بحر العلوم
نع��ى مساح��ة املرج��ع املدرس��ي ،مساح��ة
العالم��ة املرح��وم الس��يد حمم��د حب��ر العل��وم،
ال��ذي واف��اه األج��ل يف وق��ت س��ابق م��ن ش��هر
نيس��ان املاض��ي ،يف مدين��ة النج��ف األش��رف.
وجاء يف بيان النعي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
ـس ا ُْل ْط َم ِئنَّـ ُة ْار ِجعــي إِ َل
{ َيــا َأ َّيت َُهــا النَّ ْفـ ُ
ِ
ِ
ِ
رب ِ
ــك ر ِ
ِ
اض َيــ ًة َّم ْر ِض َّيــ ًة َفا ْد ُخــي ف ع َبــادي
َ ِّ
َ
ِ
ِ
ُ
جنَّتــي} صــدق اهلل العلــي العظيــم
َوا ْدخــي َ
ببال��غ األس��ى تلقين��ا نب��أ وف��اة العالم��ة
الكب�ير مساح��ة الس��يد حمم��د حب��ر العل��وم،

رمح��ه اهلل تع��اىل.
ً
لق��د كان الفقي��د مث��اال للع��امل العام��ل،
وق��د قضى عمره يف س��بيل خدم��ة الدين ،ويف
البح��ث والتألي��ف والب��ذل والعط��اء يف خدم��ة
بل��ده وجمتمع��ه ،كم��ا كان م��ن طليع��ة م��ن
واجه��وا حك��م الطغي��ان والدكتاتوري��ة.
نع��زي املراج��ع الك��رام واحل��وزات العلمية
وأس��رة آل حب��ر العل��وم الكرمي��ة به��ذا املصاب،
ونس��أل اهلل تع��اىل أن يتغم��د الفقي��د برمحت��ه
الواس��عة ،وحيش��ره م��ع أج��داده الطاهري��ن،
ويله��م ذوي��ه وحمبي��ه الصرب والس��لوان.
"وإنا هلل وإنا إليه راجعون".

مستقب ً
ال وفد من أطباء وجراحي بابل..

المرجع المدرسي« :خطر األمراض كخطر العدو الخارجي»

أع���رب مساح���ة املرج���ع املُد ّرس���ي ،ع���ن
قلق���ه ل�ت�ردي الواق���ع الصح���ي يف الع���راق
وانتش���ار األم���راض الس���رطانية والوراثي���ة
يف بعض احملافظ���ات العراقي���ة ،داعياً وزارة
الصح���ة العراقي���ة إىل االهتم���ام بالواق���ع
الصح���ي للبالد وع���دم االكتف���اء باجلانب
اإلداري ملؤسس���ات ال���وزارة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اس���تقباله يف مكتب���ه
مبدينة كربالء املقدس���ة ،وفداً من جراحي
وأطب���اء حمافظة بابل ،حي���ث قال مساحته:
«ينبغ���ي أن تهت���م احلكومة ب���وزارة الصحة،
كاهتمامها بوزارت���ي الداخلية والدفاع؛ الن

خطر األمراض كخط���ر العدو اخلارجي»،
مش�ي�راً إىل أن الس���نوات األخ�ي�رة كش���فت
عن وج���ود ح���االت كث�ي�رة من التش���وهات
اخللقي���ة والوالدية بس���بب التل���وث البيئي،
جراء احل���روب األخ�ي�رة يف العراق.
وأعرب مساحته عن قلقه من اس���تخدام
امل���واد الكيماوي���ة املُض��� ّرة يف زراع���ة بع���ض
اخلض���روات ،األم���ر ال���ذي يؤث���ر مس���تقب ً
ال
عل���ى األجيال القادم���ة ،بع���د أن تدخل تلك
امل���واد املضرة ضمن ال���دورة احلياتية .وحذر
مساحته من دخول مواد غذائية غري صحية
إىل بع���ض احملافظ���ات العراقية م���ن منافذ

حدودي���ة عن طري���ق الرش���اوى ،مؤكداً أن
ذلك يش���كل خطراً كبرياً عل���ى صحة أبناء
ش���عبنا وعلى أطفالن���ا بالتحديد.
إىل ذلك دع���ا مساحة املرجع املدرس���ي،
وزارة الصح���ة إىل االهتم���ام بالواق���ع
الصح���ي للب�ل�اد ،وع���دم االنش���غال بالواقع
اإلداري للمؤسس���ات الصحية ،مش���دداً على
أهمية الس���عي لبناء املس���توصفات الصحية
والتعجي���ل بإكم���ال املستش���فيات املفرتض
بنائها يف حمافظة كربالء املقدس���ة ،واليت
ً
مض���ى عليه���ا وقت���اً
طوي�ل�ا ،ومل تنفذ حتى
اآلن.
كم���ا طال���ب اجله���ات املختص���ة
باالهتم���ام بالكلي���ات الطبي���ة يف الع���راق،
بكاف���ة اختصاصاته���ا وجماالته���ا املختلفة،
الفت���اً إىل أن ع���دد الكلي���ات الطبي���ة احلالي
ال يف���ي بالغرض املطل���وب وال يليب الطموح
إزاء م���ا تواجه���ه الب�ل�اد من ت���ردي يف الواقع
الصح���ي .وذك���ر مساحت���ه أن الع���راق بلد
زاخر بالقدرات العلمية ،من أطباء وأس���اتذة
أكف���اء ،ممن بإمكانك���م أن ينتج���وا للعراق
أمثاهل���م م���ن الطاق���ات والكف���اءات الطبية،
مؤكداً على ضرورة دعم ومس���اندة األطباء
لضم���ان ع���دم هجرته���م إىل خ���ارج الب�ل�اد
واالس���تفادة م���ن خرباتهم.
أﻳﺎر | 2015
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المرجع المدرسي :الحكام يشعلون
الحروب فيقتل اآلالف وتجار السالح يربحون
ق��ال مساح��ة املرجع املُد ّرس��ي« :إن اكثر
زعم��اء وح��كام الع��امل واملنطق��ة ال يتمتع��ون
ببع��د النظ��رة وال احلكم��ة والبص�يرة لقي��ادة
الش��عوب ومعاجل��ة املش��اكل واألزم��ات
ويتعامل��ون معه��ا بانفع��االت وأحاس��يس
وعق��ل طفول��ي بامتي��از».
ويف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه مبكتب��ه يف
كرب�لاء املقدس��ة ام��ام حش��د م��ن الوف��ود
الزائ��رة ،أوض��ح مساحت��ه «أن معظ��م ق��ادة
املنطق��ة و رؤس��ائها يتعامل��ون م��ع املش��اكل
احلساس��ة بعق��ل طفول��ي ،و أغلبه��م جم��رد
ألق��اب ومناص��ب ،و ردود أفعاهل��م مبني��ة
عل��ى أس��اس العواط��ف واألحاس��يس الفارغ��ة
والعصبي��ات ،فالع��امل واملنطق��ة ابتلي��ت
برؤس��اء وح��كام يعاجل��ون املش��اكل حبل��ول
س��طحية وجزئي��ة وه��م حييط��ون أنفس��هم
بطواق��م كب�يرة م��ن األجه��زة العس��كرية
و االس��تخباراتية واحمللل�ين ومراك��ز
الدراس��ات وم��ع ذل��ك فقراراته��م ناجت��ة ع��ن
عواط��ف وعصبي��ات ،وال تس��تند إىل أي ش��يء
م��ن العق��ل واحلكم��ة.
ويف ه��ذا الس��ياق ق��ال مساحت��ه يف جان��ب
من كلمته «أن السعودية ومن يقف خلفها،
ومن يتبعها ويدور يف فلكلها يكذبون الكذبة
ويصدقونه��ا ،وكأنه��ا حقيق��ة وه��ذا م��ا م��ا
فعل��وه وب��رروا ب��ه عدوانهم على ش��عب اليمن
حت��ت ش��عار الش��رعية املزعوم��ة ،مل��ا يس��مى
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«الرئي��س اليم�ني عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي»،
وق��ام اإلع�لام املأج��ور املدع��وم م��ن الس��عودية
و اخللي��ج وروّج لكذب��ة الش��رعية الزائف��ة،
لرئي��س ضعي��ف وفاش��ل ومرف��وض م��ن قبل
ش��عبه ،لكنه��م يري��دون ف��رض ارادته��م عل��ى
حس��اب إرادة الش��عب اليم�ني ال��ذي س��يقاوم
كل حماوالت تركيعه ومصادرة حريته».
وأك��د مساحت��ه« :ان الش��عب اليم�ني ه��و
ال��ذي يق��رر وخيت��ار بإرادت��ه وحريت��ه م��ن
يق��وده ،وليس للس��عودية وحلفائها ان يعطوا
ش��رعية زائف��ة ومفق��ودة لش��خص جعل��وه
دمي��ة بيده��م وبزع��م ش��رعيته يش��نون حرب�اً
عل��ى ش��عب اليم��ن ،وانن��ا نأم��ل أن يصم��د
ش��عب اليمن وس��ائر شعوب املنطقة أمام هذه
الفتن��ة العمي��اء ويتص��دوا لتج��ار احل��روب
ويرجعوا اىل رشدهم وحيددوا مسار حياتهم
املس��تقبلية عل��ى أس��س س��ليمة».
ويف ه��ذا الس��ياق ق��ال مساحت��ه« :ان م��ن
يقوم��ون الي��وم بإش��عال احل��روب والف�تن ه��م
انفس��هم م��ن قاموا باألم��س بتحريك و إغراء
حاك��م مغ��رور امح��ق كص��دام ودعم��وه
بامللي��ارات والس�لاح فحط��م الع��راق واي��ران،
ث��م تنك��روا ل��ه فيم��ا بع��د فذه��ب الحت�لال
الكوي��ت ،واىل الي��وم يعان��ي الع��راق واملنطق��ة
م��ن تل��ك احلماق��ات».
واض��اف مساحت��ه« :ه��ؤالء احلمق��ى
املغ��رورون ه��م م��ن صنع��وا و احض��روا لن��ا
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القاع��دة وداع��ش واخرج��وا ه��ذا الثعب��ان
ليأت��ي علين��ا ،وه��ا ه��و الي��وم يرت��د عليه��م
وينقل��ب الس��حر عل��ى الس��احرين ،نتيج��ة
تكربهم وغرورهم .وهؤالء احلكام الفاش��لني
وانظمته��م احلمق��اء املغ��رورة ل��ن حيص��دوا
من حربهم على الش��عب اليمين س��وى تدمري
منطق��ة اخللي��ج واس��تنزافها وجعلها منطقة
تعي��ش اخل��وف والرع��ب دوم��ا وس�يرتد ذل��ك
عليه��م».
و اوض��ح مساحت��ه« :أن هن��اك ش��ياطني
من جتار احلروب ومنتجي السالح يف العامل
يس��تفيدون الي��وم من ه��ؤالء احلكام احلمقى
وانظمته��م ،كم��ا حرك��وا ص�دّام واس��تغلوه
ث��م انقلب��وا علي��ه وحارب��وه ،وم��ع ذل��ك جن��د
هؤالء احلكام ال يأخذون العربة ،وينخدعون
بشياطني َ
ك َذبة ال عهد هلم وال مصداقية».
واض��اف« :أن احل��رب جرمي��ة ،كله��ا دم��ار
ودم��اء ومآس��ي ومل ول��ن يس��تفيد منه��ا أه��ل
اليم��ن واخللي��ج وال أي ش��عب وه��ي تص��ب
فق��ط يف مصلح��ة م��ن خيط��ط هل��ا ويش��علها
وه��م جت��ار احل��روب الذي��ن حيرك��ون به��ا
اقتصاده��م ومصان��ع اس��لحتهم .ويف ع��امل
اجلرمية ،قواعد ،أهمها؛ أنك ملعرفة املس��ؤول
ع��ن وقوعه��ا واملخطط هلا ،ومن يقف ورائها،
جي��ب ان تبح��ث وتش��خص م��ن ه��و املس��تفيد
م��ن وق��وع اجلرمي��ة ،وم��ن ال��ذي تص��ب يف
مصلحت��ه ،فه��و املخط��ط هل��ا».

المرجع واألمة

المرجع
المدرسي
يدعو األحرار من
اصحاب الكلمة
لمواجهة
اإلعالم
التكفيري
دع��ا مساح��ة املرج��ع املدرس��ي املثقف�ين
والكت��اب واصح��اب الكلم��ة املس��ؤولة
بالتص��دّي لألع�لام املأج��ور ال��ذي يدف��ع
حن��و احل��رب الطائفي��ة ،وي�برر أعم��ال القت��ل
واإلب��ادة اجلماعي��ة ال�تي جت��ري يف الع��راق
وس��وريا واليم��ن والبحري��ن.
ويف جان��ب م��ن كلمت��ه االس��بوعية
بتأري��خ التاس��ع م��ن نيس��ان املنص��رم ،أش��ار
فيه��ا اىل االح��داث يف اليمن ،خاطب مساحته
حلف العدوان بالقول« :أيها اجلبناء اذا كنتم
ش��جعاناً كم��ا تزعم��ون ،واجهوا ش��عب اليمن
عل��ى االرض ،حينه��ا س��يفتضح ضعفك��م
وجبنك��م.
ولكنك��م ال جتي��دون س��وى إلق��اء القناب��ل
والصواريخ عن بعد من طائراتكم االمريكية
الصن��ع ،وم��ن البح��ر للتدم�ير وقت��ل االبري��اء
الع��زل» .واض��اف مساحت��ه« :أي ش��رف لك��م،
وأي عروبة تدّعونها ،يا من تقتلون االطفال
والنس��اء وتقصفون مصان��ع الغذاء وحمطات
امل��اء واملنش��آت املدني��ة احليوي��ة ومتنع��ون
ايص��ال املس��اعدات االنس��انية و تعارض��ون أي
وف��د او هيئ��ة مس��تقلة م��ن الذه��اب لليم��ن
لكش��ف احلقيق��ة»؟!
و أوض��ح مساحت��ه« :إن م��ا يس��مى
بالتحال��ف ال��ذي يش��ن عدوان��ه عل��ى اليم��ن
يس��تخدم االس��لحة احملرم��ة وخ��رق
جبرائمه كل القوانني االس�لامية والدولية
واالنس��انية يف ظ��ل صم��ت الع��امل ،وعل��ى

رأس��ه امري��كا ذاته��ا ال�تي صمت��ت ايض��ا ط��وال
عق��ود ع��ن جرائم الطاغية صدام حبق ش��عب
الع��راق وش��عوب املنطق��ة» ،مش�يرا يف ه��ذا
الس��ياق اىل «إن الع��امل وعل��ى رأس��ه امري��كا
يصمت��ون ب��ل ويدعم��ون ويش��اركون الي��وم
فيم��ا يرتك��ب حب��ق الش��عب اليم�ني كم��ا
دعم��وا ص��دام وصمت��وا ع��ن جرائم��ه حب��ق
ش��عب الع��راق وغّلب��وا مصاحله��م السياس��ية
عل��ى كل القي��م واملب��ادئ ،وم��ن يفع��ل ذل��ك
يفتض��ح ول��ن يفل��ح اب��دا».
وتاب��ع مساحت��ه بالق��ول« :إن م��ا ارتك��ب
يف الع��راق م��ن جم��ازر يف عه��د املقب��ور ص��دام
ولغاي��ة الي��وم ،وه��ذا القت��ل واالضطه��اد يف
البحري��ن ،وه��ذه اجمل��ازر يف اليم��ن و يف
س��وريا و آخره��ا ما ج��رى يف خميم الريموك،
مس� ٌ
�ؤول عن��ه اولئ��ك الذي��ن حتالف��وا ودعم��وا
الطغ��اة و انظمته��م اجلائ��رة واملتخلف��ة.
فهن��اك م��ن كان والي��زال يق��ف وراء ه��ؤالء
الوح��وش االرهابي��ون م��ن ش��راذم االرض
وش��ذاذ اآلف��اق ودعمه��م بالتس��ليح والتموي��ل
حت��ى يذحب��وا الن��اس به��ذه الوحش��ية».
واض��اف مساحت��ه« :إن أش��باه القاض��ي
ش��ريح ،م��ن كهنة الس�لاطني الي��وم ،ايديهم
ملطخ��ة بالدم��اء ع�بر فتاويه��م الش��يطانية
ال�تي ينفثونه��ا يومي�اً لش��رعنة س��فك الدم��اء،
ويضلل��ون به��ا الس��ذج ويغرونه��م عل��ى القت��ل
والذب��ح والوحش��ية .فاي��ن القي��م و أي��ن العامل
املدع��ي للتحض��ر ومنظم��ات حق��وق االنس��ان

واجملتم��ع املدن��ي مم��ا جي��ري م��ن فضاع��ات
وجرائ��م بش��عة يف خمي��م الريم��وك الي��وم
بس��وريا ويف اليم��ن ويف البحري��ن وم��ا ج��رى
وجي��ري يف الع��راق عل��ى اي��دي الدواع��ش»؟
ويف ذات الس���ياق أش���ار مساحته اىل« :أن
هن���اك قن���وات مضلل���ة ال ميك���ن وصفها إ ّ
ال
بأنه���ا صهيوني���ة ناطقة بالعربي���ة وممولة
بالب�ت�رودوالر ،مث���ل قنات���ي «اجلزي���رة»
و«العربي���ة» ،عملهما قل���ب احلقائق وتربير
االره���اب والع���دوان ،والدفاع عن���ه ،وحتويل
الضحية اىل جالد ،والقاتل اىل بطل! .وهكذا
قنوات مضلل���ة ومن يقف ورائه���ا تكذب بال
حي���اء وتص���ف ث���ورة ش���عب يف اليم���ن على
انه���ا «مت���رد» ،و هي ذاتها من ص���ورت ارهاب
الدواعش يف سوريا والعراق على انه «ثورة»،
وثورة الشعب يف البحرين على انها «طائفية».
م��ن جه��ة أخ��رى خاط��ب مساحت��ه
«املس��لمني واالح��رار واصح��اب الكلم��ة يف
كل م��كان أن يق��وم كل واح��د منه��م بنش��ر
احلقيق��ة ،ويبينه��ا ام��ام الع��امل وفض��ح
اكاذيب وتضليل املعتدين حتى ال ختتطف
آراء الن��اس وعقوهل��م ه��ذه الفضائي��ات
الصهيوني��ة الناطق��ة بالعربي��ة ،وال�تي تنش��ر
الضالل��ة والنف��اق وت�برر للطواغي��ت ارهابهم
وتلم��ع صوره��م .وعل��ى املؤمن�ين يف كل
م��كان أن يدع��ون إلخوانه��م املظلوم�ين الذين
يواجه��ون االره��اب والع��دوان يف اليم��ن
والبحري��ن والع��راق ويف اي بل��د اس�لامي».
أﻳﺎر | 2015
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في ظل
تنامي ثقافة
المقاومة

هل يؤدي
الجهاد ضد
اإلرهاب الى
االنتصارات
الشاملة؟
حممد عيل جواد

يف إح��دى األزم��ان اخلوال��ي ،كان
مث��ة أن��اس يش��ركون ب��اهلل تع��اىل ،وال
يؤمن��ون ب��ه طرف��ة ع�ين أب��دا ،فأرس��ل اهلل
رس��ولني اثن�ين ،منذري��ن م��ن عن��ده ،عس��ى
ان يرتدع��وا ويع��ودوا اىل رش��دهم ،لكنه��م
كذبوهم��ا وحاربوهم��ا ،حت��ى بل��غ األم��ر أن
يكي��دوا هلم��ا ويقتلوهم��ا .فق ّي��ض اهلل تع��اىل
هلم��ا ،رج� ٌ�ل مغمور ،وغري معروف ،بل كان
مصاب�اً باجلذام ،وه��و مرض خطري وفتاك،
جيع��ل صاحب��ه منبوذاً يف اجملتمع .لكن؛ هذا
املنب��وذ واملري��ض ،داف��ع ع��ن املرس��لني م��ن
الس��ماء ،وه��و مل يك��ن رس��و ً
ال وال نبي��اً وال
وصياً مقرباً ،إمنا كان سليم الطوية ،نقي
النف��س ،بعي��د الرؤي��ة .فوج��د أن الدف��اع ع��ن
املرس��لني الذين حيملون قيم الس��ماء النقاذ
االنس��انية م��ن اجله��ل والظ�لام ،مس��ؤولية
ال ميك��ن التغاض��ي عنه��ا مهم��ا كلف��ه ذل��ك.
فكان��ت النتيج��ة؛ أن تع��رض لالعتق��ال
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والتعذي��ب القاس��ي  ،ث��م القت��ل واحل��رق،
حتى حتولت جثته اىل رماد ،ثم ذروا رماده
يف البحر ،ظ َناً من انهم أنهوا أمره اىل األبد،
وأس��كتوا ص��وت احل��ق والفضيل��ة.
بي��د أن احلقيق��ة ليس��ت كذل��ك ،وه��ذا
م��ا يؤك��ده لن��ا الق��رآن الكري��م ،لي��س يف آية
واح��دة ،وإمن��ا يف س��ورة كامل��ة ،ه��ي أعظم
س��ورة يف الق��رآن الكريم ،وجاء يف االحاديث
الش��ريفة أنه��ا «قل��ب الق��رآن» ،وه��ي «س��ورة
ي��س» .وذاك ه��و؛ مؤم��ن آل ي��س (حبي��ب
النج��ار) ،ال��ذي كرم��ه اهلل وج��ازاه مقاب��ل
موقف��ه املش � ّرف واخلال��د ،ب��أن ق��ال يف ه��ذه
الس��ورةِ :
النَّــ َة َق َ
يــل ا ْد ُخ ْ
{ق َ
ــت
ــال َيــا َل ْي َ
ــل ْ َ

َق ْو ِمــي َي ْع َل ُم َ
ــر ِل َر ِّب َو َج َع َلنِــي
ــا َغ َف َ
ــون * بِ َ
ِمــ ْن ا ُْلك َْر ِمنيَ }(،س��ورة ي��س.)27-26 /

ه��ذا املؤم��ن املق��اوم واجملاه��د ،اراد ان
ينتص��ر لقي��م الس��ماء ورس��االت اهلل ،لكن��ه
لي��س وح��ده ،إمن��ا مع اكرب ع��دد ممكن من
قوم��ه و ابن��اء جلدت��ه ،وإال م��ا ال��ذي يذك��ره
بقوم��ه املش��ركني واملعاندي��ن ،وه��و يدخ��ل

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

اجلن��ة ،مكرم�اً حتف��ه املالئك��ة؟
لق��د ختّل��د مؤم��ن آل ي��س ،بواس��طة
االس�لام والق��رآن الكري��م ،وه��و ف��رد واح��د،
فم��ا كان احل��ال ل��و كان مع��ه ثّل��ة مؤمنة،
او اكث��ر م��ن ذلك ،ش��رحية م��ن اجملتمع ،او
جمتمع وشعب بأكمله؟! رمبا كان مسار
التاري��خ اىل اجت��اه آخ��ر.
ه��ذه التج��ارب احلضاري��ة ه��ي الق��ادرة
عل��ى رس��م طري��ق النص��ر للش��عوب ال�تي
تعي��ش اجله��ل والتخل��ف ،فتتخل��ص م��ن
يدم��ر حاضره��ا ،او
احلاك��م الظ��امل ال��ذي ّ
م��ن االف��كار الفاس��دة ال�تي ته��دد مس��تقبلها.
انه��ا م��ن ُس��نن اهلل تع��اىل يف االرض ،كم��ا
ه��ي ُس��نن التاري��خ ،ل��ذا ف��ان التاري��خ يعي��د
نفس��ه عندما تتكرر التجربة ،س��وا ًء أكانت
سيئة وفاشلة ،او كانت ناجحة .فاالنتصار
احلقيق��ي يف س��احة املواجه��ة ،يف كل زم��ان
وم��كان ،ل��ن يتأط��ر يف قال��ب ش��خص مع�ين،
وال مجاع��ة ،وال حت��ى طائف��ة يف االمة ،إمنا
يك��ون بش��موليته يف التغي�ير والبن��اء .فكي��ف

قضية العدد
االقتصاد واالجتماع والفن والرياضة وكل شيء في ايران في حالة
«مقاومة» أو بالتعبير االيراني و»ثقافة المقاومة» هذه تركت آثارها
المفيدة على الحرب ومرحلة ما بعد الحرب
الس��بيل اىل ذل��ك؟
* االنتصار ليس بأسلوب العدو
صحي��ح أن اجملاهدي��ن يف جبه��ات
احل��ق ،يتطلع��ون دائم�اً اىل حلظ��ات النص��ر
عل��ى جبه��ة الباط��ل ،م��ن أج��ل وض��ع ح��د
لس��فك الدم��اء والدم��ار ال��ذي تس��ببه
اجملامي��ع االرهابي��ة والتكفريي��ة ،بي��د أن
امله��م قبل هذا ،الوس��يلة واألس��لوب لتحقيق
ه��ذا اهل��دف املنش��ود .فاالع��داء حيقق��ون
انتصاراته��م بالرج��ال االنتحاري�ين والقت��ل
عل��ى اهلوي��ة وباجلمل��ة ،ونس��ف البي��وت
والتهدي��د والرتوي��ع ،واش��كال مريع��ة م��ن
القتل واالبادة .فما هو السبيل ملواجهة هكذا
أن��اس أبع��د م��ا يكون��ون ع��ن االنس��انية؟
نع��م؛ التهدي��د والرتوي��ع يف إط��ار
احل��رب النفس��ية ،أم��ر وارد ،وج��اء عن النيب
األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،أن «احل��رب
خدع��ة» ،وه��ذا الن��وع من احلرب ،هل��ا أدواتها
ومنهجه��ا اخل��اص ،ف��اذا اردن��ا انتص��اراً
حقيقي�اً يف ق��ادم األيام ،على املقاتلني ،علينا
االلت��زام مبنه��ج الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،الذي أدان بالل احلبش��ي ،عندما
ش��كوا إلي��ه األس��رى يف إحدى الغ��زوات ،بأنه
مره��م عل��ى قتاله��م يف س��احة املعرك��ة،
فقال مستنكراً« :ما أقسى قلبك يا بالل»...؟!
رمب��ا يك��ون م��ا صنع��ه ب�لال ،نوع �اً م��ن
اج�ترار اس��لوب ومنه��ج جاهل��ي يف احل��روب،
م��ن حي��ث ال يري��د ه��و ،ملزي��د م��ن التنكي��ل
بالع��دو .وحت��ى ظاهرة ح ّز الرؤوس ورفعها
عل��ى الرم��اح ،ه��ي اآلخ��رى ،كان��ت م��ن
أع��راف اجلاهلي��ة وقوان�ين احل��رب لديه��م،
للربهن��ة أم��ام القبائ��ل عل��ى حتقي��ق النص��ر
عل��ى اخلص��م .إن موق��ف الن�بي م��ن ب�لال،
وايض��اً موقف��ه ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،م��ن
خال��د ب��ن الولي��د ل��دى فتح��ه م ّك��ة ،ومواقف
أخ��رى مش��ابهة ،تؤك��د األهمي��ة القص��وى
اليت يوليها النيب األكرم ،للقيم االنس��انية

خ�لال احت��دام املواجه��ة العس��كرية ،ويف
مي��دان القت��ال ،والتأكي��د عل��ى أن النص��ر
لن يتحقق بالقس��وة والعنف ،لسبب بسيط
واح��د ،أن العن��ف والدموي��ة متث��ل جراح��ات
يف النف��س ،كم��ا يف الب��دن ،ل��ن ت��زول،
السيما اذا كان يف حاالت قاسية ووحشية،
فتخل��ق دواف��ع االنتقام ،ولو بعد حني .وهذا
حتدي��داً م��ا جيب جتنب��ه يف الوقت احلاضر،
يف خض��م املعرك��ة املصريي��ة اليت خيوضها
اجملاه��دون أم��ام ق��وى الض�لال واالحنراف،
ومثاهل��ا الي��وم؛ الع��راق ،ال��ذي خي��وض حرباً
شرس��ة ضد ما يُس��مى بـ «داعش» ،فإن أس��وأ
م��ا يف ه��ذه احل��رب ،لي��س احل��رب نفس��ها،
مب��ا فيه��ا من فظائع ،بقدر ما هي الش��عارات
ال�تي تظل��ل تلك��م الفظائ��ع ال�تي يق��وم به��ا
التكفريي��ون ،فق��د م�لأوا الدني��ا بدجله��م
وتضليله��م زاعم�ين أنه��م ميثل��ون االس�لام،
وأن م��ا يقوم��ون ب��ه ه��و نس��خة م��ن الس�يرة
النبوي��ة ،علم�اً انه��م يؤك��دون أنه��م نس��خة
من سرية من يسمونهم بـ «السلف الصاحل»،
فيقت��دون به��م وبأفعاهل��م ونهجه��م ،م��ن
أمث��ال خال��د ب��ن الولي��د ومعاوي��ة وه��ارون
الرش��يد وغريه��م الطغ��اة ،وهل��ذا االقت��داء
مصداقي��ة واضح��ة ،بينم��ا ال س��نخية ب�ين
افعاهل��م والس�يرة النبوي��ة املش��حونة بالقي��م
االنس��انية ،والرمح��ة والتس��امح والعف��و،
عل��ى االع��داء قب��ل االصدق��اء.
إن التغ�� ّول العس��كري لداع��ش
واجتياحه السريع للمدن واملناطق يف غرب
ومش��ال الع��راق ،وم��ا يق��وم ب��ه م��ن جرائ��م،
لي��س كل املش��كلة ،ب��ل ليس��وا األس��اس.
وكل الدالئل تشري اىل أنهم جاؤوا بدعوات
ص��درت م��ن جه��ات واش��خاص متنفذين يف
ّ
الس�ني ،ملس��اعدتهم عل��ى اس��تعادة
املك�� ّون
مكانته��م ال�تي فقدوه��ا يف عه��د الطاغي��ة،
عم��ا حصل هلذا املك ّون خالل
وبغ��ض النظر ّ
الس��نوات املاضي��ة ،عل��ى ي��د «داع��ش» ،وم��ن
قبل��ه «القاع��دة» ،وم��ا ال��ذي كس��به وخس��ره

م��ن ه��ذه العالق��ة ،ف��ان النتيج��ة بالنس��بة
الين��ا واح��دة ،وه��ي النظ��ر اىل ه��ؤالء بنف��س
الع�ين ال�تي رأى فيه��ا رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل
عليه وآله ،ضحايا احلروب اليت ش��نها عليه
اجلاهليون واملشركون ،لنكتسب املزيد من
جترب��ة البن��اء احلض��اري عل��ى أس��س م��ن
القي��م االنس��انية.
لق��د أرس��ى الن�بي األك��رم ،وم��ن بع��ده
أم�ير املؤمن�ين واألئم��ة اهل��داة ،صل��وات اهلل
وس�لامه عليه��م أمجع�ين ،دعائ��م احلض��ارة
االنس��انية ،واسس��وا للدول��ة االس�لامية
احلقيقي��ة ذات القواع��د الرصين��ة ال�تي ال
تهدّه��ا أي ق��وة يف العامل ،كما جربتها كل
الق��وى العظيم��ة ل��دى ب��زوغ فج��ر الدع��وة،
حت��ى ف�ترة طويل��ة ،حت��ى تغ�يرت املع��ادالت
واملوازين من قبل احلكام .فاذا كانت الدولة
االس�لامية ،تتس��ع ومتت��د يف ش��رق االرض
وغربه��ا ،فان��ه بفض��ل القي��م االنس��انية ال�تي
اعتمده��ا املس��لمون يف تطبي��ق ش��رع اهلل
وأحكامه .فقبل ان يأتوا باالحكام والفتاوى،
جاؤوا بالتسامح والعفو والتكافل واحلرية،
ف��كان هذا هو الس�لاح ال��ذي يفتقده الطرف
املقاب��ل ،وم��ا يزال.
* كسب التجربة قبل كسب المعركة
ل��و ألقين��ا نظ��رة عل��ى الش��عوب ال�تي
خاض��ت حتدي��ات ماحق��ة وحروب�اً ضروس�اً
وخرج��ت بنتائ��ج باه��رة ،لعرفن��ا ان س��احة
املعرك��ة ل��ن تك��ون كل ش��يء ،وال ه��ي
نهاي��ة املط��اف ،فكم��ا ب��دأت عل��ى خلفي��ة
اس��باب وعوام��ل موضوعي��ة خمتلف��ة ،ف��ان
نف��س ه��ذه العوام��ل تض��ع هل��ا ح� ّداً وينته��ي
كل ش��يء ،لتب��دأ مرحل��ة جدي��دة ،ولع��ل
أب��رز مثال�ين نابض�ين م��ن الواق��ع هم��ا:
اي��ران الث��ورة ،ولبن��ان املقاوم��ة .فق��د تعّل��م
االيراني��ون وايض��اً الش��رحية املقاوم��ة يف
لبن��ان وعل��ى رأس��ها تنظي��م ح��زب اهلل يف
لبن��ان ،م��ن ظ��روف احل��رب وأجوائه��ا ،لي��س
أﻳﺎر | 2015
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قضية العدد
فقط كيف حتارب ،إمنا ايضاً كيف تبين
وتتط��ور يف خمتل��ف جم��االت احلي��اة ،وهذا
ه��و الذي اكس��ب االثن�ين مهابة أمام العامل
واقت��داراً يف املنطق��ة ،وباإلمكان االش��ارة اىل
بع��ض عوام��ل حتقي��ق ه��ذا النج��اح :
* أو ًال :ثقافة المقاومة
عندم��ا يتع��رض بل��د لع��دوان خارج��ي،
الس��يما اذا كان يف ظ��روف اس��تثنائية ،ل��ن
يك��ون م��ن ال��ذكاء االعتم��اد عل��ى اجلي��ش
ببض��ع ف��رق مش��اة وألوي��ة مدرع��ة ودباب��ات
وبع��ض الطائ��رات املقاتل��ة ،لدف��ع العدو عن
انته��اك س��يادة البل��د والدف��اع ع��ن املناف��ذ
احلدودي��ة ،الن املهاج��م -ع��اد ًة -يك��ون ق��د
أع�� ّد الع��دة مس��بقاً للح��رب ،ويرن��و اىل
مطام��ع حيققه��ا م��ن خ�لال عدوان��ه ،فه��و
ق��د اخت��ذ كل االج��راءات ،يف مقدمته��ا
الدع��م اللوجس�تي لقوات��ه العس��كرية،
وه��ذا م��ا فعل��ه الطاغي��ة ص��دام ،فق��د أخ��رج
حرب��ه ض��د اي��ران م��ن الس��واتر الرتابي��ة
واحل��دود الربي��ة واملائي��ة ،وألبس��ها ردا ًء
ثقافي��اً ،مث�يراً بذل��ك الدواف��ع القومي��ة
والضغائ��ن التارخيي��ة ،حت��ى أن��ه ح��اول
استنساخ احلرب اليت خاضها املسلمون ضد
الف��رس ،ومت م��ن خالهل��ا فت��ح ب�لاد ف��ارس،
وال�تي دارت رحاه��ا يف منطق��ة «القادس��ية»
جن��وب الع��راق ،فتحول��ت حرب��ه ،من خالف
ح��دودي وتصفي��ة حس��ابات قدمي��ة وعق��د
نفس��ية م��ن اتفاقي��ة اجلزائر لع��ام  ،1975اىل
«ح��رب القادس��ية»! ه��ذه االرضي��ة الثقافية،
حممول��ةً عل��ى أجنح��ة االع�لام احمل�ترف،
بأع��داد الب��أس به��ا م��ن اجمل�لات والصح��ف
العربي��ة الب��ارزة ،واذاع��ات عاملي��ة ،كان��ت
يومه��ا ُتع��د مبنزل��ة املص��در اخل�بري األول
والوحيد .واجهت باملقابل تعبئة وحتشيداً ال
مثي��ل هلم��ا يف الداخ��ل االيراني ،باالس��تفادة
م��ن املس��احة اجلغرافية والقدرات البش��رية
واالقتصادي��ة اهلائل��ة ،للحف��اظ عل��ى
املكس��ب التارخي��ي هل��ذا الش��عب ،اال وه��و
«الث��ورة االس�لامية» ،ومبا أن الع��دوان الذي
ش�� ّنه ص��دام ض��د اي��ران ،ج��اء بع��د حوال��ي
س��نة ونص��ف م��ن انتص��ار الث��ورة ،ف��ان م��ا
تو ّل��د م��ن «ثقاف��ة املقاوم��ة» للق��وى الدولي��ة
واالقليمي��ة الس��اعية لتحجي��م الث��ورة
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والقض��اء عليه��ا ،حت��ول اىل جبه��ات القت��ال
ض��د اجلي��ش العراق��ي .وق��د أك��د مجي��ع
احمللل�ين واخل�براء حينه��ا عل��ى حقيق��ة
اس��تحالة حتقي��ق ص��دام للنص��ر يف ه��ذه
احل��رب ،رغ��م م��ا أنف��ق يف ه��ذا الس��بيل ،م��ن
ملي��ارات ال��دوالرات البرتولي��ة ،واالس��لحة
احلديث��ة م��ن كل م��كان ،فق��د أك��دوا أن
اجلي��ش العراق��ي مل يك��ن حي��ارب جيش��اً
مثل��ه ،إمن��ا حي��ارب ث��ورة مجاهريي��ة.
ان اجلمي��ع يف اي��ران كان حي��ارب ،م��ن
الطف��ل الصغ�ير ال��ذي كان يأتي حبصالته
الصغ�يرة ،وم��ا مجع��ه م��ن نق��ود بس��يطة،
ليت�برع به��ا ،واىل الش��يخ الكب�ير ال��ذي ش � ّد
الرحال اىل جبهات القتال ،ليخدم املقاتلني
يف املطاب��خ او االس��عافات االولي��ة او االم��ور
اخلدمي��ة وحت��ى القت��ال ،م��روراً بالطال��ب
اجلامع��ي والكاس��ب واملوظ��ف وحت��ى امل��رأة،
األم والزوج��ة واألخ��ت ،الالت��ي مل يش��كلن
مانع�اً أم��ام تطوع اآلالف اىل جبهات القتال.
وإذن؛ كان االقتص��اد واالجتم��اع والف��ن
والرياض��ة وكل ش��يء يف اي��ران يف حال��ة
«مقاومة» أو بالتعبري االيراني «بسيج» ،ولو
ان��ه بالرتمج��ة احلرفي��ة «تعبئ��ة» .و»ثقاف��ة
املقاوم��ة» ه��ذه ترك��ت آثاره��ا املفي��دة عل��ى
احل��رب ومرحل��ة م��ا بع��د احل��رب ،حي��ث
واص��ل االيراني��ون «مقاومته��م» للتحدي��ات
اخلارجي��ة لتحقي��ق اك�بر ق��در ممك��ن م��ن
التط��ور يف جم��االت علمي��ة واقتصادي��ة
عدي��دة.
* ثاني ًا :االكتفاء الذاتي
كما يُقال دائماً« :احلاجة أم االخرتاع»،
ف��إن التحدي��ات السياس��ية واالقتصادي��ة،
جتع��ل الط��رف املقاب��ل مندفع �اً حن��و خل��ق
البدائ��ل لتج��اوز االزم��ات ،وتغطي��ة الق��در
املمك��ن م��ن االحتياج��ات الداخلي��ة ،وه��ذا م��ا
جنح��ت في��ه اي��ران وكذل��ك تنظي��م ح��زب
اهلل يف لبن��ان ،ولع��ل تس��ليط الض��وء عل��ى
االخ�ير ،يك��ون اكث��ر فائ��دة ،الن��ه مل يك��ن
ميتلك امكانات دولة مثل ايران ،فهو يف بلد
باالس��اس فق�ير م��ن ناحي��ة امل��وارد النفطي��ة
واملعدني��ة الثمين��ة ،ل��ذا كان��ت جتربت��ه
رائ��دة يف االعتم��اد عل��ى االس��تثمارات
واملش��اريع االقتصادي��ة ،يض��اف الي��ه االدارة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

احلكيم��ة والتخطي��ط ،كل ذل��ك وغ�يره
كث�ير ،أوج��د قاع��دة مجاهريي��ة متماس��كة
ومعط��اءة يش��هد هل��ا املراقب��ون واخل�براء يف
الع��امل .صحي��ح؛ أنه��م يتلق��ون الدع��م م��ن
اي��ران ،وه��ذا واض��ح وال ينك��ره املقاوم��ون
يف لبن��ان ،ولكنه��م ال يعيش��ون عل��ى ه��ذه
املس��اعدات واملعون��ات.
* ثالث ًا :وحدة المصير
وه��ذه نقط��ة غاي��ة يف االهمي��ة خ�لال
املواجهة مع التحدي اخلارجي ،فاذا كانت
هنال��ك خن��ادق متع��ددة يف البل��د الواح��د،

ّ
تخلد مؤمن آل يس ،بواسطة االسالم
والقرآن الكريم ،وهو فرد واحد ،فما
ّ
كان الحال لو كان معه ثلة مؤمنة ،او
اكثر من ذلك ،شريحة من المجتمع،
او مجتمع وشعب بأكمله؟! ربما كان
مسار التاريخ الى اتجاه آخر
ٌ
كل يتطل��ع اىل اه��داف وغاي��ات خاص��ة ب��ه،
م��ن منطلق��ات قومي��ة او طائفي��ة او فئوي��ة،
ف��إن م��ن الصعب حتقيق نصر حقيقي ،وإن
مت ذل��ك بفع��ل تس��ويات او صفق��ات تتدخ��ل
يف جه��ات اقليمي��ة ودولي��ة ،فاحل��رب ،رمب��ا
تندل��ع لس��بب او آلخ��ر ،تبق��ى إدارة ه��ذه
احل��رب ،عس��كرياً وسياس��ياً واعالمياً ،وعلى
خمتل��ف الصع��د ،ف��اذا كان��ت م��ن غ��رف
ختطي��ط واح��دة تع�بر ع��ن مصري مش�ترك،
ف��ان النتائ��ج عل��ى االرض س��تكون واح��دة
قطعاً ،وهذا ما جتّلى بصورة رائعة يف حالة
التط��وع اجلماه�يري الع��ارم يف ض��وء فت��وى
«اجله��اد الكفائ��ي» ال��ذي اصدرت��ه املرجعي��ة
الديني��ة ملواجه��ة خط��ر التوس��ع االرهاب��ي -
التكف�يري بع��د أح��داث املوص��ل.
باحملصل��ة النهائي��ة ،ف��ان كل الف��رص
قائم��ة أم��ام الع��راق ،وكل بل��د آخ��ر يواج��ه
حتدي��ات مماثل��ة ،يف أن حيق��ق اك�بر
االنتص��ارات الس��احقة ،وعل��ى ط��ول اخل��ط،
ث��م االس��تمرارية يف خ��ط االنتص��ارات يف
اجمل��االت االقتصادي��ة والسياس��ية.

قضية ورأي

حرب اإلشاعة داخل ُ
المدن
طارق عبد اهلل
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بينــا يعيــش العراقيــون أجــواء احلــرب واملعــارك التــي
خيوضهــا أبنائهــم يف اجلبهــات ضــد عنــارص «داعــش» ،يفاجــأ
بجبهــة خطــرة تفتــح عليــه ،ال توجــه الرصــاص والقنابــل ،إنــا
بــا هــو أكثــر خطــورة ،فهــي جبهــة احلــرب النفســية التــي هتتــم
هبــا الــدول املتحاربــة يف العــامل ،لتكــون عامـ ً
ا آخــر ًا ُيضــاف عــى
عوامــل احلســم وحتقيــق االنتصــار.
وهــذه ليســت املــرة االوىل التــي خيــوض فيهــا «داعــش»
احلــرب النفســية ،فقــد درج يف هــذا النــوع مــن املواجهــة منــذ
االيــام االوىل لظهــوره يف العــراق ،وقبلهــا يف ســوريا ،مــن خــال
نــر مقاطــع الذبــح واحلــرق وقطــع األيــدي واجللــد ،وكل
أنــواع القســوة والوحشــية ،واالهــداف مــن وراء ذلــك عديــدة؛
امههــا :تعريــف الطــرف املقابــل هبويــة «داعــش» وطريقــة عملــه،
ليختــار؛ إمــا املــوت أمامــه أو الــرد باملثــل ،بــا يوحــي هلــذا
الطــرف ،بصعوبــة املواجهــة.
وقبــل احلديــث عــن اهلجمــة اجلديــدة لـــ «داعــش» يف هــذه
احلــرب ،جيــدر بنــا االشــارة اىل الصمــت والالمبــاالة إزاء مــا
فعلــه «داعــش» خــال الفــرة املاضيــة ،مــن مــلء صفحــات
«الفيــس» ومواقــع النــت والفضائيــات بمقاطــع و اخبــار عــن
تصــب يف حالــة
الذبــح والقتــل والنســف والترشيــد ،كلهــا
ّ
التغــول الداعــي وظهــوره بمظهــر العــدو املتوحــش الــذي ال
ّ
ُيقهــر.
ذلــك كان يف فــرة متــدده وحاجتــه اىل تثبيــت وجــوده يف
العــراق ،كــا حصــل بالفعــل يف املوصــل ويف املناطــق التــي احتلها
فيــا بعــد .وعندمــا بــدأ مسلســل اهلزائــم ،وانكشــف زيــف القــوة
الداعشــية أمــام بســالة وتضحيــات ابنــاء الشــعب العراقــي مــن
قــوات احلشــد الشــعبي والقــوات املســلحة االخــرى ،بانــت
احلاجــة اىل ســد الثغــرة الكبــرة يف جبهــة «داعــش» فــكان اللجــوء
اىل «اإلشــاعة» خللــق أحــداث مزعومــة أو هتويــل حــدث بســيط
وحتويلــه اىل قضيــة كبــرة تســتهدف ليــس فقــط القوات املســلحة،
وإنــا مــن هــم خلــف هــذه القــوات يف املــدن ،مــن املواطنــن مــن
ابنــاء الشــعب العراقــي ،فاحلديــث عــن استشــهاد  140عســكري ًا
وضابطــ ًا كبــر ًا يف منطقــة ســد الثرثــار ،اســتهدف بالدرجــة
االوىل ،مشــاعر النــاس ومعنوياهتــم بتذكريهــم بالشــهداء الذيــن
ســقطوا باعــداد كبــرة يف مــا يعــرف بـــ «جمــزرة ســبايكر»،وبعدها
يف «الصقالويــة» ،ويف ســجن «بــادوش» ،وربــا جمــازر عديــدة

أخــرى يبحــث النــاس  -حتــى اآلن -عــن املســؤولني احلقيقيــن
وراء حصــول هكــذا جمــازر ،وســقوط ابنائهــم قتــى يف ظــروف
غامضــة .وإذن؛ فقــد اســتفاد «داعــش» مــن اللقطــات املنشــورة
عــن جمازر «ســبايكر» الســتحضارها يف أذهــان العراقيــن ،وإعطاء
االحتــال الكبــر بصحــة املعلومــة اجلديــدة ،واستشــهاد عــدد آخر
مــن ابنائهــم بســبب قصــور وأخطــاء يف القيــادة العســكرية.
ليــس هــذا فقــط ،بــل متكــن «الدواعــش» مــن نفــث
ســمومهم وايصاهلــا اىل كربــاء املقدســة ،عــى أن املدينــة مهــددة
هبجــوم وشــيك ،وأن «داعــش» عــى أطــراف املدينــة!...
يف ظــل هكــذا نــوع مــن احلــروب ،ليــس مــن الصــواب
توجيــه اللــوم فقــط عــى النــاس ،بقــدر مــا جيــب دراســة االجــواء
املســاعدة النتشــار اإلشــاعة ،وكيــف تتحــول اإلشــاعة اىل خــر
مؤكــد مــن شــأنه ترشيــد عوائــل بأكملهــا مــن بيوهتــا ومدهنــا،
او الرتاجــع عــن مواقــف وســط املعركــة .فاإلشــاعة  -كــا هــو
معــروف  -هــي جــزء مــن احلــرب النفســية ،وهــي مشــاهبة
حلــرب التجســس ،فهــذه وتلــك لــن تفلــح ،مــا مل تتوفــر األرضيــة
الصاحلــة النتشــار اإلشــاعة ،وحلريــة حركــة اجلاســوس وذوبانــه
يف املجتمــع ،ثــم الدولــة وحتولــه اىل عضــو موثــوق ،بــل ومفيــد
ومؤثــر ،بحيــث يســهل عليــه مجــع املعلومــات احلساســة ،حتــى
مــن أعــى املســتويات يف الدولــة .وفيــا يتعلــق باإلشــاعة ،فــان
أرضيتهــا الصاحلــة ،هشاشــتها وفقداهنــا عنــارص القــوة التــي
يفــرض ان توفرهــا الدولــة مــن املعلومــة الصحيحــة واملوثقــة
بشــكل رسيــع عــن آخــر اخبــار اجلبهــات وخطــوط القتــال،
بــا يفيــد النــاس وخيفــي عــن العــدو تفاصيــل املعــارك .وهــذا
بحاجــة اىل ذكاء إعالمــي خــارق يف ظــروف كالتــي نعيشــها
يف العــراق ،يشــرك فيــه ثالــوث االعــام الناجــح :االعالمــي
ووســيلته االعالميــة ،ثــم الدولــة ومصــادر احلــدث ،ثــم اجلامهــر
وهــم املخاطــب واملســتهدف مــن وســائل االعــام .فاملســؤولية
يصــح
تقــع عــى اجلميــع ،فيــا جيــب ان ُيقــال وال يقــال ،ومــا
ّ
تناولــه مــن معلومــات مــن ســيل الــكالم املتدفــق مــن مئــات
يصــح ،بــل جيــب التشــكيك بــه.
القنــوات الفضائيــة ،ومــا ال
ّ
واملشــكلة  -باحلقيقــة -يف العــراق؛ إمــا الصمــت وعــدم احلضــور
الفاعــل يف موقــع احلــدث ونقــل الوقائــع ،وإمــا الــراخ عالي ـ ًا
ـس املشــاعر والعواطــف وتكــون لــه
عنــد وقــوع حــدث مــا يمـ ّ
مــردودات رسيعــة ،مثــل ســقوط قتــى باعــداد كبــرة ،او احــداث
هلــا صلــة باملــال والســلطة والفســاد االخالقــي والســيايس.
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بعدسة :محمد الياسري

جامعتنا ودور العلم في حسم المعركة ضد االرهاب
فارس تايه علوان

حتت��ل اجلامع��ات الي��وم موقعه��ا احمل��وري
واملتمي��ز يف حي��اة الش��عوب .وهل��ا يع��ود الفض��ل
يف دف��ع مس�يرة التق��دم امل��ادي يف حي��اة البش��ر
اىل االم��ام ع��ن طري��ق م��ا تقدم��ه م��ن عل��وم
طبيعي��ة ،و ك��وادر وخ�برات وعلم��اء يف ش��تى
ميادي��ن احلي��اة ،ترف��د به��ا مراك��ز الدراس��ات
والبح��وث املختلف��ة والش��ركات العامل��ة يف
ش��تى جم��االت احلي��اة ،غري ان ه��ذه اجلامعات
ليس��ت عل��ى مس��توى واح��د يف العط��اء ،فمنه��ا
ما هو جامعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،
ومنه��ا م��ا لو قيمن��ا اجنازاتها املتواضع��ة؛ لقلنا
انه��ا ال تع��دو كونه��ا حم��اكاة جلامع��ة
لي��س إال! وم��ا ب�ين ه��ذا وذاك جن��د درج��ات
متفاوت��ة منه��ا .واحلقيقة ان معظم جامعاتنا
االس�لامية ال ت��زال  -ولالس��ف -مل تص��ل
اىل مس��توى الطم��وح ال��ذي ترتق��ي مع��ه
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اىل مص��اف اجلامع��ات العاملي��ة املؤث��رة يف
املس�يرة العلمي��ة العاملي��ة ،وألس��باب عدي��دة،
مم��ا انعك��س س��لباً عل��ى التط��ور احلض��اري
امل��ادي يف االم��ة؛ فاضعفه��ا ب�ين االم��م اىل
ح��د خمج��ل وبائ��س ،حت��ى بات��ت عاج��زة ع��ن
توف�ير مس��تلزمات حياتها ،فض� ً
لا عن التفكري
يف مواجه��ة حتدي��ات الق��وى احملدق��ة به��ا يف
الع��امل.
* التطوير ضرورة حضارية

م��ن مل يط��رق اب��واب املس��تقبل حب��زم،
اقتح��م املس��تقبل داره بق��وة ،وس��واء أعددن��ا
انفس��نا الس��تقبال التط��ورات العصري��ة ال�تي
مل يس��بق هل��ا مثي��ل ،أم انطوين��ا عل��ى انفس��نا،
وعش��نا يف كه��وف االمان��ي والذكري��ات،
ف��ان ه��ذه التط��ورات س��وف تل��ف حياتن��ا النه��ا
اصبح��ت الي��وم عاملي��ة.
قب��ل ق��رون كان��ت اوربا تتط��ور ،وكانت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

بقي��ة ش��عوب االرض وحن��ن منه��م يف مع��زل
ع��ن ذل��ك .ولك��ن التط��ور اصب��ح الي��وم مس��ة
عاملي��ة ،لق��د انتش��ر يف كل م��كان ودخ��ل يف
كل بل��د ،ب��ل يف كل بي��ت ،ب��ل واصب��ح ه��وى
يف كل قل��ب ،وتطلع��ا اساس��يا ل��كل انس��ان.
لق��د اس��تطاع االنس��ان ال��ذي س��خر ل��ه اهلل
س��بحانه ما يف االرض مجيعا ،ان يهيمن على
الطبيع��ة ،يغ��ور يف أعماق احمليطات وميور يف
آف��اق الفض��اء ،ويفل��ق ال��ذرة ،ويس��خر الري��اح،
ويل�ين احلدي��د ،ويس��تخدم االلك�ترون ،واىل
جان��ب ذل��ك أمس��ى االنس��ان أق��در عل��ى تدم�ير
حيات��ه بي��ده ،حت��ى بات��ت وس��ائل التدم�ير
احلديث��ة ،ق��ادرة عل��ى إفن��اء احلي��اة م��ن وج��ه
الك��رة االرضي��ة عدة مرات .وكل ش��عب يرى
ان��ه ل��و تط��ور ف��إن آف��اق الرف��اه تنتظ��ره ،ول��و
ختل��ف ف��ان وس��ائل الدم��ار تفني��ه.
لق��د عصف��ت بالبش��رية ثورت��ان عارمتان
االوىل عندم��ا اكتش��فت الزراع��ة ،والثاني��ة
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يسعى البعض الى ابعاد الجامعات وطلبتها
واساتذتها عن دورهما االساس كمثقفين أال وهو دور
التفاعل مع االحداث وتحمل مسؤولياتهم الشرعية

باخ�تراع الصناع��ة احلديث��ة .والي��وم ث��ورة
ال��ذرة والن��واة والث��ورة االلكرتوني��ة .والث��ورة
املعلوماتي��ة والتخصص��ات الدقيق��ة كاف��ة.
وأخش��ى ان نفيق يف حلظة لنرى انفس��نا
طافحني فوق امواج سيل هادر من التطورات.
وبن��اء عل��ى ذلك ّ
عما
فان عصرنا اآلن خيتلف ّ
كان علي��ه قب��ل ثالث�ين عام�اً ،وكم��ا ّ
ان ه��ذا
العص��ر ق��د اختل��ف ،فعل��ى اه��ل العص��ر ايض�اً
أم��ا اذا اراد االنس��ان ان يعي��ش
ان
يتغ�يرواّ ،
ّ
عيش��ة االجي��ال الس��ابقة لكان مصريه الفش��ل
الذري��ع .وتتحم��ل اجلامع��ات دوراً اساس��ياً يف
ه��ذا التطور.
* الشعور بالمسؤولية بداية التغيير

إنن��ا الي��وم يائس��ون م��ن األنظم��ة ،فل��و
كان بإمكانه��ا أن تفع��ل ش��يئاً لفعلت��ه حت��ى
اآلن ،ول��و كان��وا صادق�ين يف ش��عاراتهم
حلقق��وا ج��زءاً منه��ا عل��ى األق��ل ،ومل��ا ت��ردّت
أوضاعن��ا يوم �اً بع��د آخ��ر ،ورجاؤن��ا احلقيق��ي
يف اهلل تع��اىل ً
أول ،ث��م يف الش��عوب املؤمن��ة
ومؤسس��اتها وعل��ى رأس��ها احل��وزة واجلامع��ة.
ف��كل واح��د م ّن��ا الب��د أن يراج��ع حس��اباته م��ن
جديد ،ويفكر يف مستقبل أمته ،فمن مل يهتم
بأمور املس��لمني فليس مبس��لم .وعلى هذا فإن
االهتم��ام ه��و بداي��ة املس�يرة التغيريي��ة ،ف��كل
واح��د م ّن��ا جي��ب علي��ه أن يفك��ر يف امت��ه ويف
ختلفه��ا يف مجي��ع جوان��ب حياته��ا ،وكي��ف
ُنعي��د امتن��ا هذه إىل س��ابق جمدها ،فاملهندس
املس��لم ال��ذي يذه��ب إىل الغ��رب الب��د أن
يفك��ر كي��ف يع��ود بأفض��ل مس��تويات العل��م
والتجرب��ة م��ن الغ��رب ،وهكذا احلال بالنس��بة
إىل أس��اتذة اجلامع��ات ،والط�لاب ،والعم��ال،
والفالحني ،فالعامل والفالح ينبغي أن يفكرا
يف مس��تقبل امتهم��ا ،فالعام��ل ال��ذي ِّ
يفك��ر يف
زي��ادة األج��ور ،والف�لاح ال��ذي تك��ون الراح��ة
هم��ه األول ،مس��ؤوالن ع��ن ختل��ف األم��ة .إننا
ّ
مجيع�اً مس��ؤولون ع��ن ه��ذه النهاي��ة ال�تي آل��ت
إليه��ا امتن��ا.

واحل��ل يكم��ن يف التضحي��ة من أجل دعم
الصناع��ات احمللي��ة ،حت��ى وإن كل��ف األم��ر
حتم��ل تكالي��ف اكثر من املس��تورد ،وايضاً يف
س��حب أرصدتن��ا م��ن اخل��ارج ،واس��تثمارها يف
داخ��ل بلدانن��ا يف جم��ال الصناع��ة والزراع��ة.
* دور الجامعات في مقارعة االرهاب

ل��و مل تصب��ح القضاي��ا اليومي��ة امللح��ة
م��ن ضم��ن اولوي��ات دراس��ة اجلامع��ات ،ومل
تعاجله��ا بش��جاعة و حكم��ة ،ف��ان اجلامع��ات
ل��ن حتق��ق التقدم املنش��ود ،فليس��ت مس��ؤولية
اجلامع��ات ق��راءة م��ا يكتش��فه الغ��رب م��ن
اخرتاعات فحس��ب ،وليس��ت مس��ؤوليتها إعادة
كتاب��ة املش��اكل ال�تي م� ّر به��ا املاض��ون ،كما
ه��و س��ائد الي��وم يف جامعاتن��ا .وامن��ا عليه��ا ان
تهت��م مبش��اكل حميطه��ا واجي��اد احلل��ول
هل��ا ،وم��ا تعاني��ه بلدانن��ا بالدرج��ة االوىل ،اذا
م��ا ارادت حق �اً ،ان ترتق��ي مبس��تواها العلم��ي
وخت��دم بلدانه��ا ،ولع��ل م��ن مش��اكلنا الب��ارزة
اليوم هي مش��كلة االرهاب ،والفكر التكفريي،
وس��بل مواجهت��ه ودح��ره ،وه��ذا م��ا يس��تدعي
التفكري جبدية يف انتاج وسائل الردع والدفاع
عن النفس ،لذا تأتي الصناعات العس��كرية يف
مقدم��ة املش��اريع املطلوب��ة يف ه��ذا الطري��ق.
يف ظ��ل االوض��اع ال�تي نعيش��ها ص��ار
م��ن الض��روري للجامع��ات توجي��ه جهده��ا
العلم��ي ،يف االقس��ام ذات الصل��ة ،الس��يما يف
عل��وم الفيزي��اء والكيمي��اء ،خلدم��ة التصني��ع
العس��كري ودع��م ه��ذا القط��اع االنتاج��ي،
مب��ا حيق��ق االكتف��اء الذات��ي ،وص��ار لزام��ا
عل��ى وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي
االهتم��ام به��ذا االم��ر ،م��ن خالل فت��ح كليات
متخصص��ة بالصناع��ة العس��كرية ،وكل
حبس��به .كم��ا يف�ترض ب��وزارة الدف��اع ه��ي
االخ��رى ان تق��وم بفت��ح كلي��ات خاص��ة
بالصناع��ة العس��كرية تابع��ة هل��ا ،وتق��وم بس��د
حاجاته��ا الصناعي��ة مباش��رة ،وه��و االس��لوب
االمث��ل واالجن��ح الحي��اء ه��ذه الصناع��ة

وجناحه��ا .وينبغ��ي ان يت��م اختي��ار طلب��ة ه��ذه
الكلي��ات م��ن املتميزي��ن يف الكلي��ات االخ��رى،
مم��ن يظه��ر عليه��م اهتمام��اً بالصناع��ة
العس��كرية وهي خطوة ليس��ت بالصعبة اذا ما
توف��رت االرادة احلقيقي��ة لتنفيذه��ا.
طلب��ة ه��ذه الكلي��ات م��ن جانبه��م ،مم��ن
هل��م عالق��ة بالصناع��ات العس��كرية كطلب��ة
اهلندس��ة واالتص��االت والكلي��ة العس��كرية
والكلي��ات التقني��ة والفيزي��اء واحلاس��وب
وغريه��ا ،ان يستش��عروا عظي��م املس��ؤولية؛
فيجاه��دوا يف س��بيل اهلل بالعل��م ،اىل جن��ب
اخوانه��م اجملاهدي��ن يف جبه��ات القت��ال،
فمنجزاته��م العلمي��ة س��تقلل دم��اء املقاتل�ين
وس��تعزز النص��ر.
* دعم القوات المسلحة اعالميا

تعي��ش ش��عوب الع��امل الي��وم ،م��ا يُع��رف ب��ـ
«القرية العاملية» نظراً لتطور وس��ائل االعالم
واالتص��ال االلكرتون��ي ال��ذي ق��رب املس��افات
اىل ح � ٍد كب�ير ج��داً ،وجع��ل الن��اس جنب �اً اىل
جن��ب ،تتماوج افكارهم وعواطفهم ،وتتواصل
جتاربه��م و اخباره��م؛ وبس��بب ه��ذا الدم��ج
املرك��ز ،اصبح��ت القوى السياس��ية اقدر على
مص��ادرة حري��ة الن��اس ،والتحك��م بش��ؤونهم.
فف��ي الس��ابق مل تك��ن االنظم��ة الديكتاتوري��ة
ق��ادرة عل��ى ضب��ط س��لوك الن��اس ،كما تفعل
اكث��ر االنظم��ة حري��ة الي��وم .صحي��ح ان
االس��اليب تغ�يرت ولكنه��ا بالتال��ي تفق��دك
حريت��ك يف التص��رف .لق��د اثبت��ت املع��ارك
واحل��روب االخ�يرة يف الع��امل ان احل��رب
االعالمي��ة هل��ا موق��ع الصدارة فيه��ا؛ ملا هلا من
تأث�ير بال��غ اخلط��ورة عل��ى معنوي��ات املقاتلني
س��لبا واجياب��ا؛ ف��رب كذب��ة اعالمي��ة هزم��ت
جيش�اً أو نصرت آخر .ان ما يتميز به االرهاب
اليوم هو وجود شبكة اعالمية كبرية تدعمه
بش��تى اس��اليب الك��ذب والتحري��ف االعالم��ي
وعل��ى رأس��ها قن��وات فضائي��ة معروف��ة
للجمي��ع.
أﻳﺎر | 2015
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اثبتت المعارك والحروب االخيرة في العالم ان الحرب االعالمية لها موقع
ً
ً
الصدارة ،لما لها من تأثير بالغ الخطورة على معنويات المقاتلين سلبا وايجابا

اال ان اجلدي��د يف االم��ر ان االره��اب
اس��تغل وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي أمي��ا
اس��تغالل ،حق��ق في��ه نص��راً اعالمي�اً مش��هودا،
وحق��ق تبع �اً ل��ه تقدم �اً عس��كرياً ملحوظ �اً يف
اكث��ر م��ن م��كان ،فق��د وص��ل ع��دد مواقع��ه
عل��ى الش��بكة ارقام��ا خيالي��ة ،ومجيعه��ا تنش��ر
الفك��ر املتط��رف املنح��رف ،حت��ى ان معظ��م
م��ن مت تنظيمه��م لالره��اب كان ع��ن طري��ق
الش��بكة العاملي��ة.
يقاب��ل ذل��ك نش��اطاً غ�ير منظ��م وغ�ير
م��دروس العالمن��ا فكان��ت آث��اره س��لبية.
والي��وم يس��تطيع طلب��ة اجلامع��ات ان يقوم��وا
ب��دور جه��ادي بال��غ االثر عن طريق اس��تغالل
مواق��ع التواص��ل االجتماعي؛ لتحقيق غايتني
اساسيتني ،كفيلتان باضعاف داعش اىل حد
بعي��د عل��ى املس��توى القري��ب ،والقض��اء عليه��ا
عل��ى املس��توى البعي��د؛ االوىل :فض��ح داع��ش،
وكش��فها عل��ى حقيقتها بانه��ا عبارة عن فكر
منح��رف مأج��ور ومنظم بش��كل م��دروس من
قب��ل اع��داء االم��ة االس�لامية ،ج��اء للقض��اء
عل��ى االس�لام واالم��ة االس�لامية ،وتش��ويه
االس�لام لوق��ف انتش��اره ،أو ً
ال؛ وتكريه��ه يف
نف��وس اآلخري��ن ثاني�اً .والغاي��ة الثاني��ة ال�تي
جي��ب ان يظهره��ا االع�لام الطالب��ي اجلامعي
ه��و نش��ر فضائ��ل واخالق النيب االك��رم وآله،
صل��وات اهلل عليه��م ،فإمامن��ا الرض��ا ،علي��ه
السالم ،يقول...« :فان الناس لو علموا حماسن
كالمن��ا التبعون��ا .»...ومث��ة أم��ر يف غاي��ة
االهمية ،وهو ان يكون اس��لوب النش��ر مقبو ً
ال،
ف��ان االس��لوب املتش��نج الحيق��ق أث��ره ب��ل يأتي
بنتائج عكسية؛ فيضيع احلق ،ويرسم صورة
مش��وهة عن اهل احلق وهذا ما يبتغيه العدو.
واحلقيق��ة انن��ا ق��د اخفقن��ا اعالمي �اً واىل
ح��د بعي��د يف بي��ان حج��م مظلوميتن��ا للع��امل،
فضال عن تس��ويق تلك املظلومية وتس��خريها
اليق��اف ذل��ك الظل��م الواق��ع علين��ا ،وادان��ة
الدول الداعمة ،رغم حجم القتل واملظلومية
ال�تي تعرضن��ا هل��ا ،وه��ذه املس��ؤولية تق��ع عل��ى
عات��ق مؤسس��اتنا االكادميي��ة والتعليمي��ة،
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ويف ظ��ل توف��ر مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
للجمي��ع ف��ان ه��ذا الع��بء ينبغ��ي ان ينهض به
املثقف��ون وخباص��ة طلب��ة اجلامع��ات.
* دعم المقاتلين واالهتمام بعوائلهم

ان العام��ل النفس��ي عام��ل مه��م يف حس��م
املعرك��ة وحتقي��ق النص��ر .وتتفن��ن ال��دول
واجملتمع��ات يف اس��اليب الدع��م جلنوده��ا
وعوائله��م ،م��ن اقام��ة املؤمت��رات والن��دوات،
ونظ��م القصائ��د ،وانت��اج االف�لام واملس��رحيات،
والزي��ارات امليداني��ة ،وص��و ً
ال اىل الدع��م
امل��ادي للمقاتل�ين وعوائله��م ،واالهتم��ام
بعوائ��ل الش��هداء ورعايته��م .والي��وم ف��ان
علين��ا مس��ؤولية توف�ير ه��ذا الدع��م املعن��وي
للمقاتل�ين مس��تفيدين من التوزيع واالنتش��ار
اجلي��د لط�لاب اجلامع��ات ب�ين الن��اس ،حي��ث
الي��كاد خيل��و ش��ارع م��ن ع��دد م��ن الط�لاب،
فهذا االنتش��ار يس��هل القيام مبس��ؤولية الدعم
النفس��ي م��ن خ�لال زي��ارة املقاتل�ين يف بيوته��م
اثن��اء اجازاته��م ،والثن��اء عل��ى دوره��م املش��رف،
واالهتم��ام بابنائه��م ورعايته��م ،وق��د يك��ون
كتابة الفتات الثناء عليهم يف الش��وارع وعلى
احمل�لات واملؤسس��ات أم��راً غاي��ة يف الروع��ة،
وتوديع افواج املتطوعني واستقباهلم ،وتأسيس
جلان يف املناطق لعالج املصابني منهم ،وتوفري
معاش��اتهم ،كل ه��ذه ام��ور يف غاي��ة االهمي��ة
للفوز باملعركة ،ومن بني خري من يقوم بهذه
املهمة هم طلبة اجلامعات .وقد يكون من املهم
ان تتوىل رئاسات اجلامعات تنسيق هذا اجلهد
ب�ين الط�لاب تنس��يقا غ�ير مباش��ر م��ن خ�لال
تش��جيع الط�لاب واعط��اء احلواف��ز علي��ه.
* شمولية االستعداد للمواجهة

واذا كان��ت الصناع��ات العس��كرية ،م��ن
املس��ؤوليات االساس��ية للجامع��ات؛ لدع��م
الق��وات املس��لحة وكذا املس��ؤولية االعالمية،
ف��ان التق��دم احلض��اري امل��ادي يف جوان��ب
احلي��اة االخ��رى التق��ل اهمية؛ وذلك لتش��ابك
نواح��ي احلي��اة كاف��ة ومشولي��ة املعرك��ة،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

فب��دون زراع��ة تؤم��ن لن��ا االم��ن الغذائ��ي وم��ا
يتص��ل به��ا م��ن صناع��ات اخ��رى ،ف��ان عوام��ل
النص��ر تنحس��ر ،وك��ذا ب��دون صناع��ة مدنية
قوي��ة تؤم��ن ل��ك حاج��ات الب�لاد ال�تي تغنين��ا
ع��ن احلاج��ة اىل غرين��ا ،وك��ذا اتص��االت
ومواص�لات حديث��ة ،وبن��ى حتتي��ة ،وتق��دم
صح��ي وغريه��ا ،وه��ذا كل��ه مره��ون بتحم��ل
الطلب��ة ملس��ؤولياتهم ،ونه��وض اجلامع��ات
م��ن جدي��د .وق��د يك��ون تأس��يس ال��وزارات
واملؤسس��ات والش��ركات املختلف��ة لكلي��ات
خاص��ة به��ا ،يع��د بواب��ة التق��دم واالنط�لاق
الواع��د اىل االم��ام ،حي��ث تنص��ب وتتمح��ور
مناهجه��ا ح��ول م��ا حتتاج��ه ه��ذه ال��وزارات
والش��ركات م��ن اعم��ال ختصصي��ة ،اضاف��ة
اىل تأس��يس مراك��ز الدراس��ات املتخصص��ة،
حي��ث ان مع��ارك الي��وم وكم��ا ه��و معل��وم،
مع��ارك ش��املة ثقافي��ة وفكري��ة و زراعي��ة
وصناعي��ة وصحي��ة واقتصادي��ة واجتماعي��ة
ع�لاوة عل��ى انه��ا عس��كرية.
* الجامعة والدور الثقافي واالجتماعي

يس��عى البع��ض اىل إبع��اد اجلامع��ات
وطلبته��ا واس��اتذتها ع��ن دور اساس��ي م��ن
ادواره��م كمثقف�ين ،أال وه��و دور التفاع��ل
م��ع االح��داث وحتم��ل مس��ؤولياتهم الش��رعية
والوطني��ة ،والق��ول :ان اجلامع��ة هي مؤسس��ة
علمية ،وال يصح ان تتفاعل مع أي شيء آخر،
ع��دا أخذ املعلومة ،ولو احرتقت البالد والعباد.
وق��د يك��ون ه��ذا التوج��ه ل��دى البع��ض امن��ا ه��و
حبس��ن ني��ة؛ البع��اد اجلامع��ة ع��ن التجاذب��ات،
إال ان النتيج��ة عل��ى ارض الواق��ع ،ه��ي إبع��اد
هذه الش��رحية ع��ن مس��ؤولياتها ،وختلي هذه
املسؤسس��ة ع��ن ش��عورها واحساس��ها الش��رعي
والوط�ني ،فف��ي الظ��روف احلرج��ة ،وحال��ة
الط��وارئ تضي��ف عل��ى كل املؤسس��ات أعب��اء
اضافي��ة وف��ق م��ا يتطلب��ه املوق��ف .فح��ري
برئاس��ات اجلامع��ات ان تتحم��ل مس��ؤولياتها
املضاف��ة وتك��ون عام��ل دع��م وتفاع��ل ب��دال م��ن
ان تك��ون عام��ل تقيي��د وتثبي��ط.

الناس أو الدولة ..او «كالمها»
* حممد عيل

يشــكل غيــاب الدولــة حالــة مــن القلــق ينعكــس
عــى الواقــع االجتامعــي واالقتصــادي ،ويربــك الواقــع
الســيايس الــذي يظــل يف حالــة مــن التجاذبــات واملناكفــات
التــي تأخــذ  -أحيانــ ًا  -طابــع الديمومــة واالســتمرار
حتــى تــكاد تبــدو وكأهنــا قــدر الزم أو حتميــة ال بــد منهــا.
وال فــرق بــن غيــاب الدولــة أو وجــود دولــة ضعيفــة
أو فاشــلة ،حيــث إهنــا تشــكل العامــل الرئيــس للكثــر مــن
املشــاكل اليوميــة للجامهــر التــي تتوقــع حــل مشــاكلها
وأزماهتــا ،ولكــن انتظارهــم يطــول مــن دون جــدوى أو
حلــول حقيقيــة ،وهــذا مــا يدفــع النــاس للتذمــر والســخط
وربــا يصــل األمــر بالكثــر منهــم ،إىل حالــة مــن اإلحبــاط
تصــل إىل حــد أهنــم ال يثقــون بالســلطة و الدولــة.
مــن هنــا تــرز أمهيــة بنــاء الدولــة القــادرة عــى بنــاء
الثقــة عنــد النــاس مــن خــال حضورهــا القــوي وذلــك
بالعمــل عــى معاجلــة قضاياهــم ووضــع احللــول ألزماهتــم
وحتقيــق أمانيهــم وتطلعاهتــم مــن خــال االنجــاز
والتحقيــق عــى أرض الواقــع مــن دون احلاجــة لالختفــاء
وراء الشــعارات أو الوعــود الرباقــة ،فتتعــزز الثقــة إىل
درجــة كبــرة مــن االنســجام الــذي يولــد اإلبــداع عــى كل
صعيــد فــرى النــاس يف الدولــة حاضن ـ ًا ورافــد ًا وحافــز ًا،
وهــذا يدعونــا للبحــث يف مناخــات التغيــر احلقيقيــة التــي
حتمــل معهــا األمــل الــذي ينتظــره النــاس وهــذا يقودنــا
إىل جمموعــة مــن القضايــا املهمــة التــي ينبغــي االلتفــات
إليهــا:
أوالً :إن العامــل األســاس يف بنــاء أي مــروع هــو
نوعيــة الثقافــة التــي يتأســس عليهــا ذلــك املــروع
وعليــه فــإن بنــاء الدولــة بحاجــة إىل ثقافــة حيــة تنطلــق
مــن منظومــة القيــم الســامية ،حيــث كرامــة اإلنســان
وحقــه الطبيعــي يف احليــاة احلــرة الكريمــة مــن دون متييــز
أو تفاضــل إال مــن خــال العمــل والعطــاء والكفــاءة
وليــس مــن خــال عصبيــات أو أهــواء جتعــل النــاس
بعيديــن عــن بعضهــم البعــض ،وتصنــع احلواجــز املاديــة
واملعنويــة بينهــم ،فتتشــكل جــدران عازلــة ال خيرتقهــا
النظــر أو الســمع ،وتتحــول فيهــا الدولــة إىل حالــة أشــبه
‹›باملافيــات›› التــي تتصــارع عــى مواقــع النفــوذ والســلطة
واملــال ويضيــع فيهــا املواطــن البســيط.
ثاني ـ ًا :إن الدولــة تتشــكل مــن جمموعــة مــن القوانــن
والضوابــط والترشيعــات واملؤسســات التــي تنظــم حيــاة
النــاس ومعامالهتــم وتعالــج قضاياهــم و تســتوعب

اجلميــع ،فــا يمكــن بنــاء نظــام ســيايس ودولــة قــادرة
وقويــة وعادلــة يف ظــل متييــز أو فــوارق طبقيــة فاحشــة،
فتتقســم املؤسســات واإلطــارات والكيانــات إىل
ملكيــات خاصــة ،وتقــوم الواســطة والقرابــة والنســب
واملحســوبيات حمــل الكفــاءة والعلــم واملعرفــة ،ويتحــول
الــوالء مــن القيــم ،إىل املســميات واألشــخاص ،وتتحــول
القوانــن إىل آلــة عميــاء تطبــق يف مــكان بينــا ال يوجــد هلــا
أي قيمــة يف مواقــع أخــرى ،وتتحــول املعايــر بقــدرة قــادر
مــن النظــام واحلــق إىل حالــة الفــوىض والتخبــط.
ثالثــ ًا :إن بنــاء الدولــة يقــوم عــى التقريــب بــن
النــاس والعمــل عــى زيــادة مســاحة التواصــل االجتامعــي
والســيايس واالقتصــادي بينهــم ،حيــث إن الدولــة القــادرة
هــي التــي تعمــل جاهــدة عــى إســعاد النــاس وحتقيــق
طموحاهتــم مــن خــال عيــش مســتقر وتواصــل قائــم
عــى املحبــة واالحــرام مــن خــال اعتــاد معايــر صاحلــة
ومقومــات متينــة يف بنــاء الدولــة تــؤدي إىل التنميــة والبنــاء
فــا تتقســم البــاد والعبــاد بشــكل يــؤدي إىل خلــق
مســاحات شاســعة بــن أنــاس يعيشــون عــى مســافات
متقاربــة جغرافيــ ًا وحســابي ًا وماديــ ًا ولكنهــا بعيــدة كل
البعــد عــى الصعيــد املعنــوي والنفــي.
رابع ـ ًا :إن الدولــة مهــا بلــغ حجمهــا ومكانتهــا فهــي
أقــل وزنــ ًا وقيمــة مــن أي إنســان يف املجتمــع ،بــل إن
قيمتهــا تكمــن يف نظــام اجتامعــي وســيايس تعاقــد عليــه
النــاس خلدمتهــم وحتقيــق مصاحلهــم مجيع ـ ًا بــا اســتثناء،
ولذلــك فإنــه ليــس مــن املنطــق وال مــن العقــل أن تتحــول
الدولــة كمفهــوم وهــرم او هيــكل جمــرد ،إىل أمــر مقــدس
قبــال النــاس و اإلنســان الــذي كرمــه ربنــا  -عــزّ وجــل-
{و َل َقــدْ ك ََّر ْمنَــا َبنِــي آ َد َم(،}...ســورة
حيــث يقــولَ :
اإلرساء )70 /لــذا فمــن البدهيــي أن تكــون الدولــة،
كنظــام ســيايس واجتامعــي يف خدمــة النــاس ونظــم أمرهــم
وحتقيــق التقــدم والنمــو والرفاهيــة والعــدل يف املجتمــع
عــى كافــة الصعــد ،وإال فقــدت أســاس وجودهــا وفلســفة
بنائهــا ،وهــذا مــا يدعــو إىل التفكــر الدائــم يف تطويــر
الــدول أنظمــة وقوانــن وترشيعــات سياســية واقتصاديــة
بــا خيــدم مصالــح البــاد والعبــاد.
هــذه األمــور هــي جمــرد اســتثارات عقليــة نحــن
بحاجــة إليهــا ،إضافــة اىل مــا يطــرح مــن قبــل اآلخريــن
عــى الصعيــد النظــري والعمــي لكــي نرتقــي بواقعنــا
الصعــب واملتخلــف يف زمــن معقــد ،علينــا اللحــاق بــه
حتــى نكــون ضمــن دائــرة احلضــور عــى األقــل.
واهلل من وراء القصد.
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قســان مــن النــاس يف مجتمعنــا ،تَعقــد
الدهشــة ألســنتهم ،وترفــع حواجبهــم حتــى قمــة
رؤوســهم ،حــن يكــون الحديــث عــن حركــة تغيرييــة
وثوريــة ،كانــت لــدى االنبيــاء او االمئــة تهــدف اىل
إســقاط حكــم الطاغــوت ،وإقامــة العــدل والحريــة
وتحكيــم القيــم واملبــادئ يف املجتمــع.
القســم االول :يتمثــل يف الجيــل املتز ّمــت ،الــذي
مل يفهــم الديــن ،فه ـاً شــامالً ومتكام ـاً ،وإمنــا أخــذ
جــزءا ً منــه ،وتــرك أج ـزاء اخــرى ،ثــم إن قس ـاً كب ـرا ً
مــن ابنــاء األمــة ،ونظ ـرا ً لظــروف التخلّــف الفكــري
والثقــايف ،فهــم الديــن فه ـاً خاطئ ـاً ،وذلــك الســباب
نفســية وموضوعيــة عديــدة.
ومــن أجــل تعليــل اســلوب حياتــه ،وتربيــر
طريقــة معيشــته اليوميــة ،القامئــة عــى االهتــام
بالجوانــب الشــخصية يف الشــؤون العباديــة مــن
الديــن ،وتــرك الجوانــب العلميــة والعمليــة ،نــراه

يلجــأ اىل تفســر الديــن بطريقتــه الخاصــة.
وكــا فهــم الديــن فهــاً خاطئــاً ،فإنــه فهــم
ســرة حيــاة القــادة ايضــاً ،فهــاً خاطئــاً ،فثمــة
رشيحــة كبــرة باملجتمــع ،عندمــا تقــرأ الكثــر مــن
الكتــب التــي تتحــدث عــن حيــاة الرســل او االمئــة،
ال تــرى يف شــخصية هــؤالء ،الســات الحقيقيــة لهــم،
ويف مقدمتهــا ســمة القيــادة ،بقــدر مــا يرون شــخصية
الكاتــب وأفــكاره «تقولبــت» يف إطــار تاريــخ حيــاة
هــؤالء القــادة!
مثــال ذلــك؛ الكاتــب الفقــر ،إذ نـراه يؤكــد عــى
دور التكافــل والتعــاون يف االســام ،وأن «الفقــراء
أحبــاب اللــه»؛ ولكــن الكاتــب الغنــي وامليســور
الحــال ،نــراه يقــوم بالبحــث والتنقيــب عــن أي
حديــث وروايــة وموقــف مــن اإلمــام املعصــوم ،تثنــي
عــى االغنيــاء ،او أن أحــد األمئــة كان يهتــم مبظهــره
ومالبســه ،وهكــذا...
* األنبياء وجتربة الثورة
مــن هنــا؛ ميكــن القــول :إن أمتنــا ،يف الفــرة
الســابقة ،ورثــت افــكار الخنــوع والركــوع مــن اجيــال
التخلــف املاضيــة.
لذلــك نشــهد عجزهــا عــن الحركــة والتغيــر.
لــذا بــات طــرح فكــرة أن ألوليــاء اللــه  -تعــاىل-
تيــارات وحــركات عاملــة ضــد الحــكام الفاســدين يف
عصورهــم ،مجــرد طــرح الفكــرة ،مدعــاة لالســتغراب
ومثــار للدهشــة واالســتنكار.
أمــا القســم الثــاين :فهــو الجيــل املنهــزم؛ الــذي
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نشــأ يف ظــل ردود فعــل خاطئــة عــى الظــروف التــي
عاشــتها امتنــا االســامية ،فأصبــح ال يــرى االمــور إال
مــن خــال منظــار التشــاؤم واالحبــاط ،وال يــرى يف
الواقــع شــيئاً حســناً وايجابي ـاً يبعــث عــى التفــاؤل،
بينــا نالحظــه متأث ـرا ً بالنمــوذج االجنبــي ،وتجــارب
الحيــاة خــارج بــاده.
هــذا الجيــل ،ايضــاً يصــاب بالدهشــة عندمــا
يســمع بــأن االنبيــاء والرســل واألمئــة ومــن بعدهــم،
قــادوا ثــورات ونهضــات اجتامعيــة وسياســية عارمــة،
غــرت وبنــت وأسســت ،النــه  -ببســاطة -ال يعلــم
ّ
ثــورة ،قبــل الثــورة الفرنســية ،التــي أسســت للفكــر
العاملــي ،او الثــورة الصناعيــة يف بريطانيــا واملانيــا،
التــي جــاءت بالتقنيــة الحديثــة وغــرت حيــاة
االنســان ،وبالنتيجــة؛ فــإن الثــورة  -يف تصــور هــذا
الجيــل -إمنــا هــي تجربــة جــاءت الينــا مــن «وراء
البحــار»!
هــذان الجيــان ،غــاب عــن ذهنهــا ،أن الهــدف
مــن بعثــة االنبيــاء ،والغايــة مــن كل التضحيــات
والجهــود التــي قدموهــا ،بــل ووجــود 124الــف نبــي
ورســول ،فلــم يكــن هدفهــم تحقيــق الخــر والرفاهيــة
للنــاس فقــط ،وان كان هــذا أحــد أهدافهــم ،كــا مل
يكــن هدفهــم إســقاط الحــكام الطغــاة ،والقســاة،
وان يزيلــوا املســتكربين عــن رقــاب املســتضعفني
فقــط ،مــع أن هــذا ايض ـاً؛ كان أحــد أهدافهــم ،إمنــا
الهــدف االســاس لرســالة االنبيــاء ،عليهــم الســام،
القيــام بثــورة تغيــر شــاملة لــكل نواحــي املجتمــع
البــري ،فهــي تشــمل الفكــر ،كــا تشــمل الســلوك
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واالخــاق وجميــع جوانــب الحيــاة ،لــي تتحقــق
لالنســان حريتــه وكرامتــه وحياتــه الهانئــة يف ظــل
عبــادة اللــه ،وهــذا مصــداق الحديــث املــروي عــن
أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :ان ينقلــوا النــاس مــن
عبــادة العبــاد اىل عبــاد رب العبــاد» ،ثــم تتحقــق
ـت ِْ
ال َّن َو ِ
ـس إِالَّ
{و َمــا َخ َل ْقـ ُ
اإلنـ َ
اآليــة الكرميــةَ :
لِيعبدُ ِ
ون}(،ســورة الذاريــات.)56/
َُْ
* بني الفكر املقاوم وفكر السلطة
وكلنــا يعلــم ،ان التغيــر الشــامل يبــدأ بالقاعــدة
وينتهــي بالقمــة .مبعنــى؛ انــه يبــدأ بالجامهــر
وينتهــي بســقوط حكــم الطاغــوت ،عــر نــر ثقافــة
املقاومــة ،وبغــر ذلــك لــن يكــون التغيــر شــامالً .فــا
ميكــن ان تتغــر الجامهــر وتتمســك بدينهــا ومتــارس
حريتهــا ،وتصــل اىل حيــث يريــد منهــا دينهــا ،مــع
وجــود الســلطة الطاغيــة عــى رأس البــاد .فالكيــان
الســيايس الحاكــم الــذي متثلــه الســلطة ،عــادة
مــا يكــون مســيطرا ً عــى الحيــاة العامــة ،الســيام
الجانــب الفكــري الــذي ميثــل املوجــه للترصفــات
واالفعــال واملواقــف ،إن مل يكــن هنــاك إعــام
وفكــر مقــاوم للفكــر الحاكــم ،نظ ـرا ً اىل أن الســلطة،
متتلــك امكانيــات وثــروات البلــد ،وتوظفــه لتكريــس
ثقافتهــا وفكرهــا مــن خــال وســائل االعــام الخاصــة
بهــا ،وايضــاً وســائل التأثــر االخــرى ،مثــل الدعايــة
واالشــاعة والرتويــج.
ومتثــل العالقــة بــن الحاكــم والجامهــر -كــا
جــاء يف روايــات عديــدة -كعالقــة منبــع النهــر
والقنــوات املتفرعــة ،فــإذا كان منبــع النهــر صافيــاً،
عذبـاً ،كذلــك تكــون القنــوات ،أمــا اذا كان ُمـ ّرا ً علقامً،
فــإن القنــوات لــن يكــون حالهــا بأفضــل مــن النبــع.
ولهــذا نالحــظ أول مــا يواجهــه االنبيــاء
والرســل ،عليهــم الســام ،مــن مجتمعاتهــم؛ التكذيــب
واالســتهزاء ،وحتــى التهديــد باملــوت ،ولفــرة قــد
تطــول وقــد تقــر مــن الزمــن ،وذلــك بفعــل
ســيطرة االعــام الجاهــي عــى املجتمــع ،لتوســيع
الفجــوة بــن املجتمــع وبــن حركــة االنبيــاء .وهــذا
مــا نالحظــه اليــوم ،يف مجتمعاتنــا االســامية ،حيــث
نالحــظ موقــف الرفــض والعــداء مــن الشــعوب
الخاضعــة إلعــام الســلطات ،إزاء الثــوار واملجاهديــن
واملصلحــن.
ولنــا أمثلــة عديــدة يف عــدة بــاد اســامية ،منهــا
ايــران؛ ففــي الفــرة التــي ســبقت انــدالع الثــورة
االســامية ،حيــث كان النظــام امللــي الفاســد ،هــو
ســيد املوقــف ،كانــت مثــة رشيحــة يف املجتمــع
االيــراين تراقــب الشــباب املعارضــن والعاملــن مــع
قــادة الثــورة ،وتــي بهــم لــدى االجهــزة القمعيــة
العتقالهــم ،النهــم يف نظرهــم أنــاس «مخربــون
ومجرمــون» .وتكــررت التجربــة يف العــراق ،يف ظــل

حكــم حــزب البعــث البائــد ،وإبــان ســطوة الطاغيــة
البائــد ،كذلــك يف زمــن حكــم حــزب البعث املقبــور ،و
إبــان ســطوته عــى الشــعب العراقــي ،وذلــك لهيمنــة
االعــام املضــاد والطاغــويت عليهــم .ولكــن؛ لنالحــظ
املوقــف أثنــاء أحــداث الثــورة يف ايــران ،وتصاعــد
وتــرة التظاهــرات واالحتجاجــات يف الشــوارع
والجامعــات يف مختلــف مــدن اي ـران ،بــدأت عمليــة
التفاعــل الجامهــري مــع الثــورة والثــوار ،فاضحــت
البيــوت ،امللجــأ األول للمتظاهريــن واملعارضــن،
املطارديــن مــن قبــل عنــارص جهــاز «الســافاك» البائد.
ولــي يتكامــل التغيــر املطلــوب ،كان البــد مــن
مقارعــة أنظمــة الجــور والظلــم ،بهــدف االطاحــة
بهــا ،وهــذا مــا أكــده القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل:
{فقاتلــوا أئمــة الكفــر} .وهــذا تحديــدا ً؛ كان
دور االنبيــاء ،عليهــم الســام ،خــال أداء رســاالتهم
الســاوية ،فهــم خــال مرشوعهــم التغيــري يف
مجتمعاتهــم ،كانــوا يفكــرون يف إزالــة الطواغيــت
وأمئــة الكفــر ،فــكان أمــام ابراهيــم ،عليهــم الســام،
«منــرود» فيــا كان أمــام مــوىس ،عليــه الســام،
«فرعــون» ،كــا كان أمــام نبينــا األكــرم ،صــى اللــه
عليــه وآلــه ،ابــو ســفيان وكفــار قريــش.
* احلوزات العلمية ومرشوع املقاومة
وهنــا البــد أن نتســاءل؛ هــل ك ّنــا نتوقــع ان
يواجــه االنبيــاء ،عليهــم الســام ،هــؤالء الطواغيــت
الذيــن كانــت لديهــم القــوة العســكرية واالمكانــات
املاليــة ،والتخطيــط ،ببعــض الخطــب والكلــات
ليســقطوا عروشــهم؟! وهــل نتوقــع ان يقــاوم رجــل
ال ميلــك شــيئاً مــا يف يــد طاغــوت ،ثــم ينتــر عليــه
دون توفــر مقدمــات االنتصــار؟!
للجــواب نقــول :صحيــح ان اللــه مــع االنبيــاء
واملؤمنــن ،وإنــه  -تعــاىل -وعدهــم بنــره ،ولكنــه
طلــب منهــم ،لــي ينرصهــم ،ان يعـدّوا العــدة للعــدو
مــا اســتطاعوا اىل ذلــك ســبيال...{ :مــن قــوة وربــاط
الخيــل} وغــره ،واذا مل تكــن القــوة متوفــرة ،فاللــه
يطالبهــم عــى األقــل بتوفــر الخطّــة والتنظيــم الجيــد
للمواجهــة.
ونســتطيع القــول :ان الفــرق الوحيــد بني مرشوع
التغيــر يف عهــد االنبيــاء واألمئــة ،عليهــم الســام ،وبــن
مــروع التغيــر لــدى التيــارات الرســالية يف الوقــت
الحــارض ،امنــا هــو يف الشــكل والتعبــر ،أمــا املضمــون
والجوهــر فهــو واحــد.
إن هنــاك أوجهــاً مــن الشــبه بــن حــركات
االنبيــاء وحــركات أحفادهــم و اتباعهــم الرســاليني،
الــذي تقودهــم وترعاهــم الحــوزات العلميــة
الفاعلــة والناهضــة يف الوقــت الحــارض؛ هــذه األوجــه
قــد يتصــل بعضهــا باملنطلقــات ،كــون الحــركات
والتجمعــات االميانيــة الحاليــة تنطلــق مــن تلــك

املبــادئ التــي تحــرك االنبيــاء واملرســلني ،عليهــم
الســام ،يف ضوئهــا ،وعــى رأســها ،توحيــد اللــه -
ســبحانه.-
وقســم يرتبــط بطبيعــة نشــوئها واهدافهــا،
حيــث انهــا تنشــأ يف وســط القلــوب املنكــرة
والجامهــر املســتضعفة ،وتهــدف اىل تحريرهــم و
إســعادهم يف ظــل دولــة ترعاهــم قيــم اللــه.
ان الحــركات الرســالية املقاومــة للطواغيــت،
تنشــأ وتنمــو وتتكاثــر وســط الفئــة املســحوقة
املســتضعفة ،فهــي الفئــة الناقمــة عــى الوضــع

التغيير الشـــامل يبـــدأ بالقاعدة
وينتهـــي بالقمـــة ،بمعنـــى؛ انه
يبدأ بالجماهير وينتهي بســـقوط
حكم الطاغـــوت عبر نشـــر ثقافة
المقاومـــة وبغير ذلـــك لن يكون
ً
التغيير شـــامال
الســائد ،ومــن هــذا املنطلــق تثــور لتغيــره .كــا كان
االنبيــاء والرســل ،عليهــم الســام ،حيــث كانــوا مــن
الطبقــة املســتضعفة ،وميتهنــون مهنــة رعــي االغنــام،
إال ادريــس فإنــه كان خياطـاً ،وهــذا مــا أثــار حفيظــة
الكافريــن املعارضــن لرســالة االنبيــاء وثورتهــم
التغيرييــة.
فعــن النبــي مــوىس ،عليــه الســام ،يقــول فرعون
ـر ِمـ ْن
 كــا جــاء يف القــرآن الكريــمَ { :-أ ْم َأ َنــا َخـ ْ ٌهـ َ ِ
ـو َم ِهــنٌ َوال َيـكَا ُد ُيبِنيُ }(،ســورة
َ
ـذا ا َّلــذي ُهـ َ
الزخــرف .)52/وعــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وآلــه ،يقــول كفــار قريــش - ،كــا يف اآليــة الكرميــة:-
ــى َر ُجــلٍ ِمــ ْن
{ َوقَالُــوا لَــ ْوال نُــ ِّز َل هَــذَا الْقُــ ْرآ ُن َع َ
ـن َع ِظيمٍ }(،ســورة الزخــرف )31/وتــرى أن قــوم
الْ َق ْريَتَـ ْ ِ
نــوح ،عليــه الســام ،ينكــرون عــى نبيهــم ،أن يجمــع
حولــه الفقــراء والرشيحــة املســتضعفة يف املجتمــع،
{و َمــا َنـ َـر َ
ـب
اك ا َّتـ َ
ويتخــذون هــذا مــررا ً لكفرهــمَ :
ِ
ِ
الر ْأ ِي}(،ســورة هــود )27/بــل
َأ َراذ ُلنَــا َبــادي َّ
كانــوا يطالبونــه بطــرد املؤمنــن املســتضعفني لــي
ميكــن الجلــوس معهــم واالصغــاء اليهــم.
مــن هنــا؛ فــان مــن يتوقــع النــر الحقيقــي،
ســوا ًء يف املواجهــة مــع أنظمــة الحكــم الفاســدة،
أو خــال الحــرب ضــد التيــارات الضالــة ،ومنهــا مــا
نالحظــه اليــوم تحــت عنــوان «داعــش» ،فــا علينــا إال
ان نعــود مبــروع املواجهــة اىل منطلقاتهــا الصحيحــة،
لضــان االنتصــار والتغيــر الشــامل يف املجتمــع
والحيــاة ،كــا فعــل االنبيــاء والرســل واألمئــة والقــادة
املصلحــون مــن بعدهــم.
أﻳﺎر | 2015
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قضية العدد

التكفير ،جريمة يوظفها جهالء الدين والسياسة
* الشيخ حيدر مطرش الشمري
* المقدمة:
م��ن املؤك��د أن اإلنس��ان حينما يريد ان
ينطل��ق يف أي عم� ٍ�ل ،فإن��ه الب��د ان يب��دأ م��ن
خلفي��ة تعط��ي امل�برر لذل��ك العم��ل ،لك��ي ال
يق��ع يف حس��اب الضم�ير ال��ذي ال يف��ر من��ه
حت��ى أبالس��ة الزم��ان.
وحينم��ا ننظ��ر يف اخللفي��ات الفكري��ة
ل��كل واح��د مم��ن تب ّن��ى الفك��ر التكف�يري،
فان��ه ينطل��ق م��ن زاوي��ة ضيق��ة ج��داً ،وه��ي
التوظي��ف الدي�ني للنص��وص الش��رعية،
س��واء أكان��ت م��ن الق��رآن الكري��م أو م��ن
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الس��نة الش��ريفة أو حتى من السرية النبوية
رغ��م َّ
أن الس�يرة فيه��ا الكث�ير م��ن املواق��ف
العملي��ة املناقض��ة لذل��ك ،يف حماول� ٍ�ة منهم
بغي��ة الرب��ط ب�ين اخللفي��ات الس��يكولوجية
النفس��ية الذاتي��ة م��ع املتصي��د م��ن املفاهي��م
م��ن تل��ك النص��وص.
وق��د يتس��اءل البع��ض مل��اذا جي��ري ه��ذا
التوظي��ف وم��ا ه��ي الغاي��ة يف ذل��ك؟!
وه��ذا س��ؤال جدير باالهتم��ام والبد من
اإلجاب��ة علي��ه بش��يء م��ن املوضوعي��ة .وق��د
نق��ول للوهل��ة األوىل يف االجاب��ة عل��ى ذل��ك
الس��ؤالَّ :
ان هن��اك عوام��ل ش��خصية ذاتي��ة
ه��ي ال�تي كان��ت الداف��ع االول يف مث��ل ذل��ك
املنه��ج م��ن التكف�ير ،كم��ا ج��رى م��ع «س��يد

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

قط��ب» ال��ذي غ� ّير الكث�ير م��ن اف��كاره بع��د
خروجه من السجن ،ونيله أشد العذاب فيه
 حيث قال يف كتابه «ضالل القرآن»« :لقداس��تدار الزم��ان كهيئ��ة ي��وم ج��اء الدي��ن بال
إل��ه اال اهلل ،فق��د ارت��دت البش��رية اىل عب��ادة
العباد واىل جور االديان ونكصت عن :ال إله
اال اهلل .»...ه��ذا أو ً
ال؛
وثاني�اً :هن��اك توظي��ف سياس��ي ارتب��ط
تارخيي��اً م��ع ذل��ك املنه��ج م��ن التكف�ير،
كم��ا ن��رى ذل��ك يف أول مجاع��ة تبنت��ه وه��م
اخل��وارج ،ويف نظريته��ا احلرك��ة الوهابي��ة.
وخصوص�اً عن��د مفك��ري ه��ذه احلرك��ة يف
اآلونة األخرية .وهذا ما حناول البحث عنه
يف ه��ذا البح��ث املتواض��ع واملختص��ر.

قضية العدد
ً
هناك توظيف سياسي ارتبط تاريخيا مع ذلك
المنهج من التكفير ،كما نرى ذلك في أول جماعة
تبنته وهم الخوارج ،وفي نظيرتها الحركة الوهابية

* التوظيف الديني للنصوص
الشرعية لتكفير اآلخر
ال ميك��ن ألح�� ٍد أن يق��ول أن الدي��ن
االس�لامي ،ه��و دي��ن يدع��و اىل االره��اب و
التكف�ير لآلخ��ر ،إال يف حال��ة قل��ب املنظوم��ة
املفاهيمي��ة عن��د االنس��ان ،وف��ق املاورائي��ات
وااله��داف واالغ��راض الش��خصية .هن��اك
بع��ض النص��وص ال�تي ح��اول البع��ض أن
يرض��ي م��ن خالهل��ا تل��ك الغري��زة الدموي��ة
والعق��دة النفس��ية ال�تي أجج��ت تل��ك احلالة
النرجس��ية ،حي��ث بات��ت ُتش��عر صاحبه��ا أن��ه
الوص��ي عل��ى االنس��ان وأن��ه م��ن ألق��ي عل��ى
عاتق��ه التجدي��د يف ه��ذا الدي��ن.
وم��ن ه��ذه النص��وص الش��رعية ال�تي
ج��اءت يف الق��رآن الكري��م:
ِ
َّ
{و َمــا ُي ْؤ ِم ـ ُن َأ ْك َث ُر ُهــم بــاهللِ إال َو ُهــم
َ
ُّم ْ ِ
ش ُكـ َ
ـون}( .س��ورة يوس��ف)106 /
نــز َل
ــا َأ َ
وكذل��كَ :
{و َمــ ْن َل ْ َ ْ
ُــم بِ َ
يك ْ
ِ
ــر َ
اللَُّ َف ُأ ْو َل ِئ َ
ون}َ {،و َمــ ْن
ــم ا ْلكَاف ُ
ــك ُه ْ
ِ
نــز َل اللَُّ َف ُأ ْو َلئ َ
ــم
ــا َأ َ
َل ْ َ ْ
ــك ُه ْ
ُــم بِ َ
يك ْ
ِ
ال َّظ ُ
الـ َ
ـم بِـ َـا َأنـ َـز َل اللَُّ
ـون}َ {،و َمـ ْن َل ْ َ ْ
ي ُكـ ْ
ِ
ــم ا ْل َفاس ُق َ
َف ُأ ْو َل ِئ َ
ون}(،س��ورة املائ��دة/
ــك ُه ْ
اآلي��ات )47-45-44
وق��د اس��تدلوا به��ذه اآلي��ة لك��ي ي�برروا
قتل خمالفيهم ومناوئيهم يف السياسة{ :إ
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ــون اللََّ َو َر ُســو َل ُه
َّــا َج َ
ــزا ُء ا َّلذيــ َن ُ َ
إِن َ
َو َي ْســ َع ْو َن
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
ً
َ
ِف األَ ْرض ف َســادا أن ُيق َّتلــوا أ ْو ُي َصل ُبوا
َأو ُت َق َّطــع َأي ِدهيِــم و َأرج ُلهــم ِم ـن ِخـ ٍ
ـاف
ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
َ ْ
ْ
ض َذلِ
َأو ين َفــوا ِ
َ
ِ
َ
َ
ل
ــك
ر
األ
ن
ــ
م
ــز ٌي
ــم ِخ ْ
ْ ُ ْ
ْ ْ
ُ ْ
ِ
ــر ِة َع َ
اب
ــذ ٌ
ــم ِف اآلخ َ
ِف الدُّ ن َيــا َو َل ُ ْ
ِ
يم}(،س��ورة املائ��دة /آي��ة )33
َعظ ٌ
كل ه��ذه اآلي��ات ال�تي اخرتناه��ا
وكذلك العشرات غريها ،حاولوا أن يسوقوا
مفاهيمها باالجتاه السياسي الذي يتبنونه،
خصوص�اً أن اكث��ر ه��ذه اآلي��ات جاءت وهي

ترس��م مع��امل الص��راع ب�ين القي��ادة النبوي��ة
املتمثل��ة بش��خص الن�بي االك��رم ،صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،م��ن جه��ة ،وب�ين الكف��ار
واملش��ركني م��ن جه��ة أخ��رى.
وبالتال��ي ،حاول��وا ان يوظفوه��ا باجت��اه
كل م��ن خيالفه��م ويثبت��وا كفره��م،
خصوص�اً اذا عرفن��ا إن هناك عالقة وطيدة
ب�ين العقي��دة والسياس��ة عن��د تل��ك التي��ارات
التكفريي��ة ،وال�تي تدع��و اىل اقام��ة تل��ك
احلكوم��ة الديني��ة املمزوج��ة باألف��كار
امليكافيلي��ة.
* شواذ األمة والمنهج التكفيري
كم��ا أن هن��اك يف كل م��كان نب ٌي��اً
ورس��و ً
ال ومؤمن�ين صاحل�ين ،كذلك هناك
منافق��ون متم��ردون وش��ذا ًذ مبتدع��ون،
حياول��ون أن جي��دوا هل��م مكان�اً يف التأري��خ،
حت��ى وإن كان عل��ى حس��اب االبري��اء
واملس��اكني.
وق��د ج��اء التأري��خ حيدثن��ا ع��ن نش��أة
االحن��راف يف التكف�ير من��ذ وق��ت مبك��ر يف
تأري��خ االم��ة ،وذل��ك خب��روج اخل��وارج عل��ى
أم�ير املؤمن�ين عل��ى ب��ن أب��ي طال��ب ،علي��ه
الس�لام ،س��نة س��بع وثالث�ين ،إث��ر حتكي��م
احلكم�ين يف واقع��ة صف�ين ،فأنك��روا علي��ه
وم��ن رض��ي
ه��ذا ،وك ّف��روه ،واحلكم�ينَ ،
بالتحكي��م.
وكم��ا يق��ول اب��ن كث�ير يف «البداي��ة»
و «النهاي��ة» :مل��ا بع��ث عل��ي ،أب��ا موس��ى وم��ن
مع��ه م��ن اجلي��ش اىل دوم��ة اجلن��دل ،اش��تد
ام��ر اخل��وارج وبالغ��وا يف النك�ير عل��ى عل� ٍ�ي
وصرح��وا بكف��ره.
وق��د ذك��ر احملقق��ون يف «الف��رق»:
امج��اع اخل��وارج على إكفار عل��ي ،وعثمان،
وأصح��اب اجلم��ل ،واحلكم�ين ،وم��ن رض��ي
بالتحكي��م ،وص��وب احلكم�ين ،أو أحدهم��ا.
وكم��ا يق��ول الش��يخ ابراهي��م الرحيل��ي

يف كتاب��ه «التكف�ير وضوابط��ه»« :ول��ذا ،ع��د
العلم��اء بدع��ة التكف�ير بغ�ير دلي��ل والغل��و
يف ذل��ك ه��ي اول الب��دع ظه��وراً يف تاري��خ
املس��لمني».
وينق��ل كالم ع��ن اب��ن تيمي��ة« :وهل��ذا
جيب االحرتاز من تكفري املس��لمني بالذنوب
واخلطاي��ا ،فإنه��ا أول بدع��ة ظه��رت يف
االس�لام ،فكف��ر أهله��ا املس��لمني واس��تحلوا
دماءه��م وأمواهل��م».
ولق��د وصفه��م الن�بي األك��رم ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،كم��ا روى البخ��اري،
وصاح��ب جمم��ع الزوائ��د (« :)228/6ع��ن
ش��ريك ب��ن ش��هاب ق��ال :كن��ت امتن��ى أن
ألق��ى رج� ً
لا م��ن أصح��اب رس��ول اهلل ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ،حيدث�ني ع��ن اخل��وارج
فلقي��ت أب��ا ب��رزة يف ي��وم عرف��ة يف نف� ٍ�ر م��ن
أصحاب��ه ،فقل��ت ي��ا أب��ا ب��رزة حدثن��ا بش��يء
مسعت��ه م��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم ،يقول��ه يف اخل��وارج .ق��ال احدث��ك مب��ا
مسع��ت أذن��اي ورأت عيناي :أُتي رس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،بدنان�ير ف��كان
يقس��مها وعن��ده رج� ُ�ل أس��ود مطموم الش��عر
عليه ثوبان ابيضان بني عينيه أثر السجود،
فتع��رض لرس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،فأت��اه م��ن قب��ل وجه��ه فل��م يعط��ه
ش��يئاً ...فق��ال :واهلل ي��ا حمم��د م��ا عدل��ت يف
القس��مة من��ذ الي��وم! فغض��ب رس��ول اهلل،
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،غضباً شديداً ثم
ق��ال ... :خي��رج م��ن قبل املش��رق رج� ٌ
�ال كأن
ه��ذا منه��م هديه��م هك��ذا ،يق��رأون القرآن ال
جي��اوز تراقيه��م ،ميرق��ون م��ن الدي��ن كم��ا
مي��رق الس��هم م��ن الرمي��ة ،ال يرجع��ون إليه
 ،...ف��إذا رأيتموه��م فأقتلوه��م! قاهل��ا ثالث �اً،
ش��ر اخلل��ق و اخلليق��ة ،قاهل��ا ثالث �اً.)...
وم��ن كل ه��ذا نفه��م أن التكف�ير ه��و
بدع��ة م��ا ظه��رت إال عل��ى ي��د م��ن ه��م أجهل
الن��اس يف االس�لام ،وال يعرف��ون حت��ى قيمة
أﻳﺎر | 2015
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جاء التأريخ يحدثنا
عن نشأة االنحراف
في التكفير منذ
وقت مبكر في
تأريخ االمة ،وذلك
بخروج الخوارج على
أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب ،عليه
السالم

نبيه��م ب��ل يتهمونه بعدم العدل و االنصاف.
ورغ��م م��ا فعل��وا ،ف��ان االم��ام علي�اً ،علي��ه
االس�لام ،مل يعده��م كف��اراً ب��ل عدّه��م
منحرفني وخمطئني وقال قولته الشهرية:
«ال تقاتل��وا اخل��وارج بع��دي فلي��س م��ن
طل��ب احل��ق فأخط��اه كم��ن طل��ب الباط��ل
فأدرك��ه» (نه��ج البالغ��ة اخلطب��ة رق��م . )61
* االسالم دين السالم
عل��ى خ�لاف م��ا فهم� ُه التكفريي��ون ف��أن
هن��اك العش��رات م��ن النص��وص الش��رعية
ال�تي وردت يف الق��رآن الكري��م والس��نة
الش��ريفة وال�تي تع��د الضي��اء يف ظلم��ة
األخيل��ة و االوه��ام املنحرف��ة.
َ
فق��د ج��اء يف الق��رآن الكري��مَ { :يــا أ ْهـ َـل
ا ْل ِك َتـ ِ
ـم
ـم َر ُســو ُلنَا ُي َبـ ِّ ُ
ـن َل ُكـ ْ
ـاب َقــدْ َجا َء ُكـ ْ
ِ
ِ
ــون ِمــ ْن ا ْل ِكت ِ
ت ُف َ
ُــم ُ ْ
َــاب
كَثــر ًا مَّــا ُكنْت ْ
َو َي ْع ُفــو َعــ ْن كَثِ ٍ
ُــم ِمــ ْن اللَِّ
ــر َقــدْ َجا َءك ْ
ــدي بِ ِ
ــن * ي ِ
ِ
ــه اللَُّ َمــ ْن
ُــور َوكت ٌ
ن ٌ
َــاب ُمبِ ٌ َ ْ
ِ
ِ
َ
ِ
ــم
ا َّت َب َ
ــع ر ْض َوانَــ ُه ُســ ُبل َّ
الســام َو ُيْر ُج ُه ْ
ـه وي ِ
ـور بِإِ ْذنِـ ِ
ِمـن ال ُّظ ُلــا ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـم إِ َل
ـ
هي
د
ـ
ن
ال
ل
إ
ت
ُّ
ْ
ْ
َ
َ َْ
ِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم}(،س��ورة املائ��دة .)16 -15/
َ
وكذل��كِ :
{مــ ْن َأ ْج ِ
ــل َذلِ َ
ــك َك َت ْبنَــا
َع َ ِ ِ
يــل َأنَّــ ُه َمــ ْن َقت َ
س ِائ َ
َــل َن ْفســ ًا
ــى َبنــي إ ْ َ
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ــس َأو َفس ٍ
بِ َغ ْ ِ
ــاد ِف األَ ْر ِ
َّــا
ض َفك ََأن َ
ــر َن ْف ٍ ْ َ
ِ
َ
اهــا َفكَأ َّنـ َـا
ـاس َجيع ـ ًا َو َم ـ ْن َأ ْح َي َ
َق َتـ َـل النَّـ َ
ِ
ـم ُر ُسـ ُلنَا
َأ ْح َيــا النَّـ َ
ـاس َجيعـ ًا َو َل َقــدْ َجا َء ْ ُتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َب ْعــدَ َذلـ َ
ـك
ـم إِ َّن كَثــر ًا من ُْهـ ْ
بِا ْل َب ِّينَــات ُثـ َّ
ض َُل ْ ِ
ِف األَ ْر ِ
س ُف َ
ون}(،س��ورة املائ��دة .)32/
ــس ا َّلتِــي
{وال َت ْق ُت ُلــوا النَّ ْف َ
وكذل��ك َ
ِ
ــق َو َمــ ْن ُقت َ
ــل َم ْظ ُلومــ ًا
ال ِّ
ــر َم اللَُّ إِالَّ بِ ْ َ
َح َّ
ِ
ِ
ِ
ف فِ
ِ
ْ
ْ
َ
ً
َ
ـر ْ
َف َقــدْ َج َعلنَــا ل َول ِّيــه ُسـلطانا فــا ُيـ ْ
ا ْل َق ْتـ ِ
ـل إِ َّنـ ُه ك َ
نصور ًا}(،س��ورة االس��راء/
َان َم ُ
.)33
ولع��ل أمج��ل م��ا يعرب ب��ه الق��رآن الكريم
ع��ن مش��روع الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
{و َمــا َأ ْر َسـ ْلن َ
َاك إِالَّ
وس��لم ،ه��و أن��ه ق��ال ل��ه َ
ــن} .وحن��ن أم��ة الن�بي أف�لا
حــ ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َر ْ َ
يك��ون مش��روعنا ه��و الرمح��ة.
وق��د ورد يف الس��نة الش��ريفة م��ا ه��و
أكث��ر وضوح�اً م��ن اآلي��ات املب��اركات ،فقد
ج��اء ع��ن الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم،
أن��ه ق��ال« :ب�ن َ
ي االس�لام على خصال :ش��هادة
ً
أن ال إل��ه اال اهلل ،وأن حمم��دا رس��ول اهلل
واالق��رار مب��ا ج��اء م��ن عن��د اهلل واجله��اد
�اض من��ذ بع��ث رس��وله اىل آخ��ر عصاب��ة
م� ٍ
تكون من املس��لمني ف�لا تكفروهم بذنب وال
تش��هدوا عليه��م بش��رك».
وق��د ق��ال لعل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ،علي��ه
السالم :،حينما ذهب حملاربة اليهود «قاتلهم
حت��ى يش��هدوا ان ال إل��ه اال اهلل وأن حمم��داً
رس��ول اهلل ،وأن فعل��وا فق��د منع��وا من��ك
دمائه��م وأمواهل��م اال حبقها وحس��ابهم على
اهلل».
وق��د وب��خ الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،أس��امة بن زيد الذي قتل امرءاً وقال
ل��ه :أقتلت��ه بع��د أن ق��ال ال إل��ه إال اهلل ،وح�ين
ر ّد بأن��ه قاهل��ا ع��ن غ�ير يق�ين ،أو قاهل��ا وه��و
خائ��ف ،ق��ال ل��ه رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم ،موخب�اً :فهل ش��ققت عن قلبه ؟
يف اش��ارة اىل أن خباي��ا الني��ات موكول� ٌة اىل
اهلل وح��ده.
وروى أب��و هري��رة أن رس��ول اهلل ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،ق��ال « :أم��رت أن اقاتل
الن��اس حت��ى يقول��وا ال إل��ه اال اهلل  ،فمن قال
ال ال��ه اال اهلل عص��م م�ني مال��ه ونفس��ه إال
حبق��ه  ،وحس��ابه عل��ى اهلل»
وق��ال :صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم« ،إذا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

كف��ر الرج��ل أخ��اه فق��د ب��اء به��ا أحدهما إن
كان كم��ا ق��ال وإال رجع��ت علي��ه «.
وأيض��ا « :وم��ن ق��ذف مؤمن�اً يكف��ره فهو
كقاتل��ه» .و»إذا ق��ال الرج��ل ألخيه يا كافر
فه��و كقاتل��ه ولع��ن املؤم��ن كقتله» .
* الخاتمة
أن مجي��ع املذاه��ب االس�لامية تعتق��د
مب��ا ج��اء يف تل��ك االحادي��ث الش��ريفة وه��ي
مذم��ة تكف�ير املس��لم وأن م��ن ق��ال ال إل��ه إال
اهلل فق��د حق��ن دم��ه ،ومل يش��ذ م��ن االم��ة إال
خ��وارج املاض��ي وخ��وارج احلاض��ر ،الذي��ن
قالوا بتكفري املس��لمني حتت ذرائع خمتلفة
من دون معرفة بكتاب اهلل وال سنة رسوله.
وكم��ا ق��ال الش��يخ اب��ن تيمي��ة« :ف��إن
االجي��اب والتحري��م ،والث��واب والعق��اب،
والتكف�ير و التفس��يق ،ه��و إىل اهلل ورس��وله،
لي��س الح� ٍد يف ه��ذا حك��م ،وإمنا عل��ى الناس
إجي��اب م��ا أوجب��ه اهلل ورس��وله ،وحتري��م م��ا
حرم��ه اهلل ورس��وله».
وكم��ا ق��ال الش��يخ الرحيل��ي وه��و م��ن
كب��ار علم��اء الس��لفية يف كتاب��ه التكف�ير
وضوابط��ه »:ويُع��د التكف�ير بغ�ير دلي��ل وال
مس��تن ٍد ش��رعي م��ن أخط��ر الب��دع وأش��دها
عل��ى األم��ة ،وذل��ك الس��تباحة التكفريي�ين
دم��اء ،وأم��وال ،وأع��راض األم��ة متقرب�ين
بذل��ك اىل اهلل ،معتقدي��ن يف ذل��ك أعظ��م
األج��ر واملثوب��ة م��ن اهلل».
والزال��ت االم��ة يف واقعه��ا املعاص��ر
تعاني ما تعاني من هذا االحنراف اخلطري،
بسبب انتشار التكفري بغري دليل بني أوساط
كث�ير م��ن أف��راد األم��ة ،خصوص �اً الش��باب
منه��م الذي��ن تأث��روا بأه��ل الب��دع واعتنق��وا
أفكاره��م ،حت��ى اصب��ح تكف�ير احل��كام و
العامل�ين حت��ت واليته��م ش��ائعاً عن��د ه��ؤالء،
ب��ل وصار األم��ر اىل تكفري العلماء القائمني
بأم��ر الدي��ن علم�اً وعم� ً
لا وفت��وى وحس��بة،
ونص �اً وتوجيه �اً ألم��ة املس��لمني وعامته��م،
ب��ل بلغ��ت الفتن��ة به��ؤالء اىل تكف�ير س��ائر
اجملتمع��ات االس�لامية املعاص��رة م��ن غ�ير
اس��تثناء لف��رد م��ن اف��راد األم��ة ،بدع��وى؛ أنه
مل يب��ق يف الن��اس الي��وم دي��ن وال امي��ان.
-------------* باحث إسالمي
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{ َب ْل ُه ْم أَ َ
ض ُّل}
مرتىض حممد

حينــا خي ّيــم الظــام ،ال يــكاد يــرى املــرء شــيئ ًا ،حتــى
ــر َج َيــدَ ُه َل ْ َيكَــدْ َي َر َاهــا}  ،ذلــك أن العــن ال
أنــه {إِ َذا َأ ْخ َ
يمكنهــا أن تــرى شــيئ ًا إذ مل هتتــد اىل األمــور بنــور الشــمس
أو الــراج!
وهــذا هــو حــال كل مــن أطبــق الظــام عــى عقلــه،
ـم َأ َضـ ُّـل} ،فهــل يمكنــه أن يــرى احلقيقــة ،مــن أغلق
{ َبـ ْـل ُهـ ْ
نوافــذ النــور عــى عقلــه ،فصــار ال يــرى احلــق إال باطــ ً
ا
واملســتقيم إال مائــاً؟!
يف مثــل هــذه األيــام ،ال حتتــاج اىل الكثــر لتثبــت حقائــق
كهــذه؛ فهــي ـ مضافــ ًا إىل كوهنــا واضحــة وجل ّيــة ـ تــكاد
تكشــف عــن نفســها لــكل بنــي آدم ســاعة بعــد ســاعة.
فربــا كشــفت شاشــات التلفــاز ومواقــع التواصــل
اإلجتامعــي وغريهــا مــن وســائل اإلعــام ـ أكثــر مــن ذي
قبــل ـ الوجــه احلقيقــي هلــذا النــوع مــن البــر ،عندمــا
يطبــق الظــام عــى عقلــه ،كيــف يتيــه يف ضــال مبني،
فيلبــس اإلســام «لبــس الفــرو مقلوبــ ًا» ،كــا
جــاء يف تعبــر أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
ويعمــل بــا خيالــف كل قيمــة إنســانية جــاءت
هبــا فطرتــه ،و صدّ قتهــا رســاالت الســاء
الســمحاء .فبــدل أن ُييــي نفسـ ًا كان {مــن أحياهــا
فكأنــا أحيــا النــاس مجيعــا} ،صــار ُيزهــق األرواح
مجلــة وأفــراد ًا ،غــر آبــه بــا يفعــل بــل ويتقــرب اىل
اهلل بســفك الــدم احلــرام ،ال ومل يكتــف بذلــك ،حتــى
يصنــع مــن جرائمــه أفالمـ ًا يوثقهــا بأحــدث التقنيــات
لكــي ال ُيتعــب مــن بعــده يف توثيقهــا!
أمــا األمــوال {التــي جعــل اهلل لكــم قيامــا} ،وأمــر
تعــاىل ،بنــي البــر خماطب ـ ًا إياهــم بأشــد العبــارات أن {وال
تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل} ،ورضب لبنــي آدم ،مث ـ ً
ا
رائعـ ًا يف مــن ينفــق أموالــه {يف ســبيل اهلل كمثــل حبــة أنبتــت
ســبع ســنابل}؛ هــذا املــال ،أصبــح نقمــة لبنــي البــر ،فصار
دولــة بــن الفجــرة والبغــاة وأصبحــوا {ينفقــون أمواهلــم
ليصــدوا عــن ســبيل اهلل} ،وال خيفــى عــى أحــد كيــف تنفــق
أمــوال البــرول لــزرع املــوت يف أرجــاء العــامل.
والفــروج التــي أمــر اهلل بــأن تصــان ،واحتــاط فيهــا
كل فقيــه يف األحــكام ،ومــدح اهلل هبــا املؤمنــون {الذيــن
هــم يف صالهتــم خاشــعون ،والذيــن هــم للــزكاة فاعلــون،

والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون إال عــى أزواجهــم أو
مــا ملكــت أيامهنــم} ،وحـ ّـرم النظــر املحــرم عــى اجلنســن
لصيانــة األعــراض ،صــارت ُمباحــة كــا كانــت اجلاهليــة،
فعــادت «ذوات األعــام» ،لكنهــن بثــوب جديــد ومــن بــاد
شــتى ،وصــارت عــدّ ة املــرأة أن ينهــي األول حاجتــه ،حتــى
يــأيت اآلخــر! وهبــذه الطريقــة؛ ألبســوا النســاء عندهــم رداء
«اجلهــاد».
ال حتدثنــي عــن التعــاون !...فليــس التعــاون عــى الــر
والتقــوى ،إال مزحــة عنــد هــؤالء القــوم ،بــل لعلــه مــن
املحرمــات التــي يســتحق فاعلهــا اجللــد ،إنــا التعــاون كــا
أمــر اهلل تعــاىل مقلوبــ ًا{ :عــى اإلثــم والعــدوان}.
وبذلــك تعــرف حــال ســائر أحــكام الديــن وتعاليمــه،
فهــي كلهــا فــرع العــدل الــذي قــد ُفقــد ،فــا مــن ظلــم إال
وركبــه هــؤالء الذيــن {ختــم اهلل عــى قلوهبــم وســمعهم
وأبصارهــم غشــاوة وهلــم عــذاب أليــم} ،فصــاروا يلعبــون
بالفتــاوى لعــب الصبيــان بالكــرة ،يتالقفوهــا الواحــد مــن
اآلخــر ،كتالقــف بنــي أميــة خالفــة اهلل عــى األرض،
بأمــر مــن جدهــم أيب ســفيان -عليــه وعليهــم
لعنــة اهلل.-
فمــن توزيــع كوبونــات الغــداء مــع
رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآلــه ،ملــن يقتــل
الرافضــة! ومــن توزيــع قطــع اجلنــة عــى مــن
يذبــح األطفــال ،وحتــى فتــوى «النــكاح جهــاد ًا»،
وتفخيــخ املغــرر هبــم ،وتفجريهــم دون علمهــم،
كل ذلــك والقــادم أفضــع ،أمل يقــل العــرب قديــ ًا:
«لــو عشــت أراك الدهــر عجبــا».
وبعــد كل ذلــك ـ وكل ذلــك يف بــاد املســلمني
وبإســم الديــن ورب العاملــن ـ تُــرى هــل أحتــاج اىل أن
أقيــم الدليــل عــى مقالتــي؟!
نعــم؛ ربــا ال يــرى كل ذلــك فضيع ـ ًا ،مــن كان الظــام
خميــم عــى قلبــه ،والضــال غطــى عقلــه فصــار يف تيــه مــن
أمــره ال يــرى املعــروف إال منكــر ًا واملنكــر إال معروفــ ًا.
أقــول ـ واســتعني بــاهلل فيــا أقــول ـ إن واجــب األمــة
برمتهــا أن تعيــد فتــح منافــذ البصــرة عنــد بنــي جنســهم،
لينقذوهــم مــن براثــن اجلاهليــة ،فــا نحصــد اليــوم ليــس
إال نتيجــة طبيعيــة لغلــق هــذه املنافــذ منــذ أن أغلقــت بعــض
الطوائــف بــاب اإلجتهــاد خــوف الفتنــة{ .أال يف الفتنــة
ســقطوا وإن جهنــم ملحيطــة بالكافريــن}.
أﻳﺎر | 2015
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مل��اذا تنتص��ر الث��ورات بالرغ��م م��ن كل
العقب��ات والعراقي��ل ال�تي تع�ترض طريقه��ا؟
ومل��اذا اكتس��ح املس��لمون ،الع��امل احملي��ط
به��م يف فرت ٍة قياس��ية؟
ومل��اذا ُتط��ئ التنب��ؤات والتحلي�لات ،وم��ا
وراء ذل��ك م��ن االستش��راف املس��تقبلي ،فيم��ا
يرتب��ط حبركة اجلماهري ،وحركة األمة؟
ه��ذه أس��ئلة ح� ّيرت املفكرين ،واس��توقفت
متبص��رة
العلم��اء واملصلح�ين ،بي��د أن نظ��رة ّ
ومتدب��رة يف الق��رآن الكري��م ،تتي��ح امكاني��ة
الوص��ول اىل إجاب��ة صحيح��ة .ونظ��راً اىل
أن الق��رآن الكري��م ميث��ل امل��رآة الش��فافة
والصادق��ة للتاري��خ البش��ري وجت��ارب األم��م
الس��ابقة ،ف��ان التاري��خ حت��ول بالنس��بة لن��ا،
مبنزل��ة املدرس��ة العظيم��ة للتج��ارب والع�بر،
حت��ى ب��ات بإمكان اإلنس��ان أن يس��تلهم دروس
التاري��خ ،وأن يعي��ش ظروف األجيال املاضية،
كم��ا ل��و أن��ه كان معه��م ،ل��ذا فه��و ال يقتص��ر
عل��ى م��ا ميل��ك م��ن جت��ارب ذاتي��ة ،أو م��ا جرت
علي��ه م��ن ح��وادث وقضاي��ا خاص��ة ،إمن��ا يع��د

نفس��ه امت��داداً ملس�يرة مئ��ات ،بل آالف الس��نني.
ل��ذا ف��إن ال��ذي يأخ��ذ األم��ور م��ن ناصيتها
بق �وّة ويوج��ه احلي��اة توجيه �اً جي��داً ،فاع��رف
تعم��ق يف بصائ��ر التاري��خ ،والق��رآن
أن��ه ق��د ّ
الكري��م خيتص��ر لن��ا ه��ذه البصائ��ر يف عدي��د
آيات��ه الكرمي��ة .م��ن ه��ذه البصائ��ر؛ م��ا انطل��ق
منه املس��لمون ،حيث املوقع اجلغرايف احملدود،
واالمكانات البسيطة ،ثم أصبحوا ً
أمة ُيشى
جانبه��ا ،وم��ا تزال أص��داء هذه األمة تتموج يف
العامل.
درس في تصفير قوة العدو
* ٌ

واقع��ة فت��ح مك��ة ،ال�تي يعظمه��ا الق��رآن
الكري��م ،وخيلده��ا التاري��خ ،مل��ا ح��وت عل��ى
دروس حضاري��ة ،مل حتص��ل م��ن منطلق��ات
عس��كرية حبت��ة ،كم��ا حص��ل يف الغ��زوات
واحل��روب ال�تي خاضه��ا الن�بي األك��رم ،صلى
اهلل علي��ه وآل��ه ،إمنا كان��ت وفق ّ
خطة ذكية
مل ختط��ر عل��ى ب��ال أحد .فبعد مخس س��نوات
عل��ى اهلج��رة النبوي��ة ،وخ��وض املس��لمني
مع��ارك ظاف��رة ضد املش��ركني ،أبرزها «بدر»
و»اخلن��دق» ،رأى الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

علي��ه وآل��ه ،أن يط��رق أبواب مك��ة ،هذه املدينة
ال�تي تض��م بي��ت اهلل احل��رام ،وه��ي مس��قط
رأس��ه ومنطل��ق دعوت��ه ،وهي يف الوقت نفس��ه،
معق��ل الش��رك واجلاهلي��ة .فه��و مل خيط��ط
عس��كرياً ،إمن��ا مدني�اً  -إن ص��ح التعب�ير -فق��د
دع��ا أصحاب��ه اىل أداء مناس��ك العم��رة ،وه��م
يف نف��ر قلي��ل ،وتوجه��وا ص��وب مك��ة ،بي��د أن
ك ّف��ار قري��ش ،منعوه��م م��ن دخ��ول املدين��ة.
آنئ��ذ؛ توج��ه الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،اىل ش��جرة يف الطري��ق ،وات��كأ حتته��ا،
وق��ال مل��ن مع��ه  -م��ا معن��اه :حن��ن جئن��ا حت��ى
نعتم��ر ،واجلماع��ة يعارض��ون ذل��ك ،وه��و
لي��س م��ن حقه��م ،ألن ش��رعية ال��ذي حيك��م
مك��ة ،م��ن خدمت��ه املس��جد احل��رام ،أو بيت اهلل
احل��رام ،ل��ذا أرى ان خن��وض معه��م القتال.»...
ث��م دعاه��م ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،اىل البيع��ة
جمدداً ،فتهافتوا على ما ُسي فيما بعد «بيعة
الش��جرة» ،وكان��ت املناس��بة التارخيي��ة ال�تي
أنزل اهلل  -تعاىل -س��ورة كاملة حتت عنوان
ِ
ض اللَُّ
«الفتح» ،وفيها اآلية الكرميةَ { :ل َقدْ َر َ
عَــ ْن ا ُْلؤْ ِمنِــنَ إِ ْذ ُي َب ِاي ُعون َ
ْــت َّ
ــج َر ِة
َــك َت َ
الش َ
ِ
ِ
ـم َمــا ِف ُق ُل ِ
ـم
الســكينَ َة َع َل ْي ِهـ ْ
ـم َف َأ ْنــزَ َل َّ
وبِـ ْ
َف َعلـ َ
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ــم َفتْحــ ًا َق ِريب ًا}(.س��ورة الفت��ح)18/
اب ْ
َو َأ َث َ ُ
اخلط��ة ال�تي اتبعه��ا الن�بي األك��رم،
والدع��م اإلهل��ي املباش��ر ،جع��ل قل��وب املؤمن�ين،
كزب��ر احلدي��د ،فبات��وا ال خيش��ون ش��يئاَ م��ن
ق��وة الع��دو وعدت��ه وامكانات��ه وحتالفات��ه.
فجاءت النتيجة باهرة ،وهي اقرار مش��ركي
قري��ش ألول م��رة بوج��ود ق��وة عس��كرية
وسياس��ية للمسلمني ،عندما وافقوا ،أمام قوة
متماس��كة ومس��تميتة مل يعهدوه��ا م��ن قب��ل،
عل��ى إب��رام اتفاقي��ة هدن��ة حتت عن��وان «صلح
احلديبي��ة» .عل��ى أن يأت��ي املس��لمون يف الع��ام
الق��ادم اىل بي��ت اهلل احل��رام.
* «حمية الجاهلية» أم الغيرة على الدين؟

مم��ا نس��تفيده م��ن ه��ذه الواقع��ة
التارخيي��ة ،أن املس��لمني مل ينتص��روا بعدته��م
وعدده��م ،ومل ميتلك��وا يوم �اً عنص��ر «ال��ردع»،
كم��ا حي��رص عل��ى ه��ذا ،ال��دول ال�تي خ��وض
الصراع��ات واحل��روب يف الع��امل ،فه��ي تس��عى
المت�لاك الس�لاح الن��ووي او التكنولوجي��ا
النووي��ة الختاذه��ا وس��يلة ل��ردع املخاط��ر
واجي��اد ت��وازن يف الق��وى العس��كرية .باملقاب��ل،
نالحظ أن املشركني كانوا ميتلكون وسائل
اهلج��وم وال��ردع آن��ذاك ،بي��د أنه��م هزم��وا أم��ام
جي��ش املس��لمني املؤل��ف م��ن امكانات بس��يطة.
فم��ا ه��و مص��در ه��ذه الق��وة؟
الق��رآن الكري��م يف «س��ورة الفت��ح» يكش��ف
احلقيق��ة ،يف أن الع��دو كان حيم��ل «احلمي��ة
اجلاهلي��ة» ،متمثل��ة يف قي��م جاهلي��ة ،مث��ل
التعص��ب واملكاب��رة ،و ه��ذه القاع��دة ه��ي ال�تي
ّ
أحلق��ت باجلي��وش اجل��رارة ،اهلزمي��ة املنك��رة
ع�بر التاري��خ ،س��واء يف التاري��خ القدي��م،
واحلدي��ث ايض��اً .فم��ن ق��ال باألفضلي��ة
العرقي��ة او القومي��ة او اهليمن��ة العس��كرية،
س��قط وانه��ار ،والس��بب يف ذل��ك؛ إن أه��ل
«احلمي��ة اجلاهلية» ،يقاتلون من أجل اهداف
حم��دودة ،رمب��ا بالنس��بة اليه��م تك��ون ذات
أهمي��ة ،لتحقي��ق بع��ض املص��احل ،يف مس��احة
م��ن االرض او ح��دود مائي��ة ،او مناط��ق غني��ة
باملع��ادن ،او موق��ع اس�تراتيجي ،وغ�ير ذل��ك،
بينما يف الطرف املقابل ،هنالك من يقاتل من
أج��ل اه��داف بعي��دة امل��دى ،فه��و يقات��ل ويُقت��ل
مؤمن �اً ب��اهلل وبقيم��ه اخلال��دة يف االرض ،ث��م
يعب
ينتص��ر ألن��ه ميتل��ك قوة هائل��ة ال تقهرّ ،
عنه��ا الق��رآن الكري��م يف اآلي��ة املش��ار اليه��ا:
ِ
ــم َفتْحــ ًا
اب ْ
ــم َو َأ َث َ ُ
الســكينَ َة َع َل ْي ِه ْ
{ َف َأنْــزَ َل َّ
َق ِريب ًا}(.س��ورة الفت��ح )18/ه��ذه الس��كينة،
ه��ي باحلقيقة ،مبنزلة الدعم املعنوي والثقة

العالي��ة بالنف��س وعزمية ال تل�ين ،بأن هنالك
ق��وة قاه��رة ،بيده��ا الك��ون واحلي��اة ،ه��ي ال�تي
لا أو آج� ً
تضم��ن هل��م النص��ر ،إن عاج� ً
لا.
واب��رز م��ا ميك��ن ان ن��ورده يف هذا الس��ياق؛
ّ
يس��طره أبط��ال «احلش��د الش��عيب» يف
م��ا
الع��راق ،عندم��ا يه ّبون من احملافظات الوس��ط
واجلن��وب ،ملواجه��ة عناص��ر التكفري واالرهاب
يف املناط��ق الغربي��ة م��ن الب�لاد.
* اليمن؛ مثال قادم لالنتصار

يف بل��د صغ�ير جن��وب ش��به اجلزي��رة
ش��عب يناض��ل م��ن اج��ل
العربي��ة ،هنال��ك
ٌ
كرامت��ه وحريت��ه ،ومل يتع��رض عل��ى أح��د
بع��دوان او أذى يذك��ر ،م��ع ذل��ك ،الحظن��ا
كي��ف اجتمع��ت علي��ه االط��راف االقليمي��ة
والدولي��ة ،وتع��رض ألبش��ع عملي��ات القص��ف
اجل��وي م��ن قب��ل الطائ��رات الس��عودية،
االمريكي��ة الصن��ع ،واكث��ر م��ن ذل��ك ،ت��آزر

ّ
تمثلت «الحمية
الجاهلية» ،بأقبح
صورها ،فيما
يسمى بالتحالف
العربي الذي قادته
السعودية ،لشن
الحرب ضد الشعب
اليمني

علي��ه اجملتم��ع الدول��ي ،وص��در ق��رار م��ن
جملس األمن الدولي ،يعده ضمن املشمولني
ب��ـ «البن��د الس��ابع» ،ال��ذي يس��لب م��ن النظ��ام
احلاك��م عل��ى ش��عبه ،ح��ق الس��يادة وتقري��ر
املصري .وقد مت ّثلت «احلمية اجلاهلية» ،بأقبح
صوره��ا ،فيما يس��مى بالتحالف العربي الذي
قادت��ه الس��عودية ،لش��ن احل��رب ض��د الش��عب
اليم�ني.
وبالرغ��م م��ن القص��ف الوحش��ي عل��ى
املناط��ق الس��كنية ،وض��رب املنش��آت احليوي��ة،
م��ن حمط��ات حتلي��ة مي��اه ومنش��آت طاق��ة
وجس��ور ،حت��ى قصف��وا الش��احنات ال�تي تنق��ل
احلب��وب وامل��واد الغذائي��ة ،اىل جان��ب عش��رات
م��ن الش��هداء م��ن االطف��ال والنس��اء ،لك��ن؛
النتيجة مل تنته مبا كانت تريده السعودية،

فق��د أج�برت عل��ى وق��ف إط�لاق الن��ار ،فيم��ا
بق��ي تنظي��م «أنص��ار اهلل» ه��و املاس��ك ل�لأرض
اليمني��ة ،ولي��س أع��وان الرئي��س اهل��ارب «عب��د
رب��ه منص��ور ه��ادي» ال��ذي ب��اع ب�لاده وش��عبه،
باجمل��ان للس��عودية.
ه��ذا االنتص��ار فرض نفس��ه عل��ى التعتيم
االعالم��ي والتح ّي��ز الدول��ي املقي��ت ،حبي��ث
ص� ّ�م الع��امل كل��ه ،آذان��ه ،وأغم� ّ
�ض عينيه ،عن
كل اجلرائ��م ال�تي ارتكب��ت خ�لال االس��ابيع
املاضي��ة ،م��ع عل��م ال��دول الك�برى ب��كل م��ا
ج��رى  -وجي��ري حت��ى اآلن -يف ه��ذا البل��د.
وه��ذا حب��د ذات��ه يس��توقفنا لدراس��ة املوق��ف
الدول��ي ومنطلقات��ه ،فالعواص��م الغربي��ة
ال جته��ل مب��ا تق��وم ب��ه االنظم��ة السياس��ية
احلاكم��ة من جمازر وجرائم حبق ش��عوبها،
والش��عوب االخ��رى ،بي��د أن مص��احل سياس��ية
واخ��رى اقتصادية ،حتول دون االفصاح عنها،
والضغ��ط عل��ى تل��ك ال��دول او الش��خصيات
احلاكم��ة ،كم��ا فعل��وا م��ع الطاغي��ة ص��دام،
ويفعل��ون الي��وم م��ع ح��كام الس��عودية .انه��م
بذل��ك ينطلق��ون م��ن منطلق��ات جاهلي��ة ،وال
يش��عرون ،فاالنتص��ار للعصبي��ة اجلاهلي��ة
واملص��احل الضيق��ة ه��و ال��ذي ج�� ّر االره��اب
التكف�يري اىل باري��س ولن��دن وامل��دن الغربية،
وتس��بب يف مقت��ل العدي��د م��ن املواطن�ين
الغربي�ين .مبعن��ى أن الغ��رب ال��ذي مي��وّل
الس��عودية وميدّه بالس�لاح ،كما يس�هّل عمل
اجلماع��ات االرهابي��ة وميهد الطري��ق امامهم
الرت��كاب املزي��د م��ن اجلرائ��م حبق االنس��انية،
جيين من ورائه الكوارث اراقة الدماء والدمار
واملش��ردين ع�بر الع��امل ،وفق��دان املصداقي��ة
السياس��ية يف الع��امل.
واكث��ر م��ن ذل��ك ،الفضيح��ة ال�تي ُم�ني
به��ا ح��كام الس��عودية بفش��لهم يف احلس��م
العس��كري ،لعجزه��م ع��ن التق��دم بري �اً حن��و
االراض��ي اليمني��ة ،فم��ا حص��ل خ�لال العدوان
الس��عودي؛ قصف جوي على املناطق الس��كنية
واملنش��آت احليوي��ة ،وق��د أكد معظ��م اخلرباء
واحمللل��ون عل��ى خط��ورة املوقف عل��ى األرض،
واحتم��ال س��قوط اجلي��ش الس��عودي ،وحت��ى
اجلي��وش املتحالف��ة معه��ا ،يف مس��تنقع م��ن
ال��دم فظي��ع ،يكل��ف ش��عوبها خس��ائر بش��رية
فادح��ة.
م��ن هن��ا؛ ف��ان الث��ورات الش��عبية اإلميانية
تنتص��ر .وه��ذه س� ّنة التاري��خ ،وه��ي قب��ل ه��ذا،
س�� ّنة اهلل -تع��اىل -يف االرض ،إذ ان النص��ر
حلي��ف الذي��ن يقاتل��ون يف س��بيل اهلل والقي��م
االنس��انية.
أﻳﺎر | 2015
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سورة العلق

* إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
عدم الطغيان

* { َكالَّ}( )1حــرف للــردع و
ِ
ــم أراد الــردع و الزجــر
الزجــرَ ،فم ّ
ال إِ َّن ِ
نس َ
يف قولــه تعــاىلَ {:ك َّ
ــان
اإل َ
اســ َت ْغنَى}؟
َل َي ْط َغــى* َأ ْن َرآ ُه ْ
 مشــكلة االنســان انــه اليســتوعب نعــم اهلل ،فيطغــى هبــا
ويلــك نفســه بذلــك وقــد ُيلــك
ُ
اآلخريــن معــه .أرأيــت لــو أعطيــت
قنبلــة نوويــة ملــن ال يعــرف كيــف
يتــرف هبــا فطغــى هبــاَ ،أو يكــون يف
ذلــك خــر أم رش مســتطري؟
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ا لجزء الثاين "من اآلية السادسة إىل هناية السورة"
ان االنســان ليــس بطبعــه يف
مســتوى اســتيعاب هــذه احلقيقــة
وهــي ان العلــم مــن عنــد اهلل ،عليــه
أال يطغــى بــه ،او ان املــال مــن عنــده
ســبحانه ،وعليــه ان يتــرف فيــه كــا
يريــده اهلل .و يطغــى االنســان عندمــا
حيــس أنــه أصبــح غنيــا ،و رآى نفســه
قــد اســتغنى ،و ذلــك قولــه تعــاىل{ :إِ َّن
ِ
نس َ
اســ َت ْغنَى}.
ــان َل َي ْط َغــى َأ ْن َرآ ُه ْ
اإل َ
ويف أدب العــرب ال يرجــع
ضمــران متصــان اىل مصــدر واحــد؛
فــــا يقــال :رضبه؛ملــن يريــد أن يقــول
أنــه رضب نفســه؛ بــل يقولــون :رضب
نفســه إال افعــال القلــوب( )2التــي
تتعــدى اىل مفعولــن مثــل ِ
ــب»،
«حس َ
َ
فيقولــون" :حســبتني" وقــال اهلل
تعــاىل" :أرأيتــك" ورأى هنــا ليــس
بمعنــى النظــر بالعــن؛ إذ ان ذلــك مــن
أفعــال اجلــوارح؛ بــل بمعنــى النظــر
بالقلــب.
االستغناء بالعلم و املال

* اآليــة الكريمــةَ { :أ ْن َرآ ُه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

اســ َت ْغنَى} مل تذكــر بــم يســتغني
ْ
َ
اإلنســان؛ فــإالم هيدينــا الســياق مــن
حيــث االحتــاالت؟
 سيـــاق اآليــة هيدينــا اىل ان خطــأًعلميـ ًا ينشــأ عــن االنســان؛ فيزعــم انــه
قــد اســتغنى؛ ويتســع ذلــك الحتاملــن:
األول :ان يــرى نفســه مســتغنيا
بــا أويت مــن علــم؛ فينطبــق عــى
علــاء الســوء كــا قــال ســبحانه{ :وال
حتســبن الذيــن يفرحــون بــا أوتــوا
وحيبــون ان حيمــدوا بــا مل يفعلـــــوا}
( )3وينســجم ذلــك ايضــا مــع قولــه
ســبحانه{ :أرأيــت الــذي ينهــى عبــدا
إذا صــى} إذ ّ
إن هــذا مــن شــأن علــاء
الســوء وانصــاف املثقفــن ،الذيــن
يتصــدون ألمــور الديــن ،ويأمــرون
وينهــون بــا تشــاء أهواؤهــم.
ويشــر اىل هــذا التأويــل ،احلديــث
املأثــور عــن االمــام عــي ،عليــه
الســام ،انــه خــرج يف يــوم عيــد،
فــرأى أناســا يصلــون فقــال" :يــا أهيــا
النــاس !قــد شــهدنا نبــي اهلل يف مثــل
هــذا اليــوم فلــم يكــن أحــد يصــي قبــل

العيــد ،او قــال النبــي" .فقــال رجــل:
يــا أمــر املؤمنــن! اال تنهـــــى ان
يصلــوا قبــل خــروج االمــام؟ فقــال:
"ال أريــد ان أهنــى عبــدا إذا صــى،
ولكنــا نحدثهــم بــا شــهدنا مــن النبــي،
()4
أو كــا قــال"
و هكــذا ال ينبغــي لعلــاء الديــن
ان يفرطــوا يف األمــر ،والتــي فيــا ال
يتصــل بالبــدع الظاهــرة يف األمــة،
فقــد ينهــون أحــدا عــن عمــل صالــح
وهــم ال يشــعرون؛ كــا يفعــل بعــض
املتصديــن للشــؤون الدينيــة اليــوم؛
يســتغلون ثقــة النــاس فيهــم ،ويف
هنيهــم عــن التعــاون مــع املؤمنــن
اوعــن دعــم املؤسســات اخلرييــة؛
ألهنــا ليســت حتــت ســيطرهتم ،أو
ألهنــم خيالفــون اخلــط الــذي ينتهجــه
اصحــاب تلــك املؤسســات.
الثــاين :أن يظــن انــه مســتغن بــا
أويت مــن فضــل اهلل؛ فيزعــم ان املــال
هــو كل يشء يف حياتــه؛ فــا يأبــه
بنواقصــه ونقــاط ضعفــه مــن الناحيــة
الدينيــة ،او العلميــة ،او اخللقيــة ،او
االجتامعيــة؛ انــا خيتــر نفســه يف
زاويــة املــال حتــى تفســد عالقاتــه مــع
أهلــه وذوي قربــاه ،ويتعامــل معهــم
بــروح اســتكبارية؛ ملــاذا؟ النــه يملــك
بعــض املــال! كال؛ ان الثــروة واحــدة
مــن فــرص احليــاة ،فلــاذا تضيــع
ســائر أبعــاد حياتــك هلــا؟ أرأيــت لــو
كنــت غنيــا ؛ال تــأكل ،أو ال تنــام ،او ال
تتــزوج؟!!
بـــى ؛تفعـــل كل ذلـــك
الهنـــا فـــرص حياتـــك
؛أليـــس كذلـــك؟ فلـــاذا
تســـجن نفســـك يف
زنزانـــة الطــــــغيان،
وتفصلهـــا عــــــــن
إخوانـــك وأرستـــك
وســـائر البــر ،وتضيــع
عـــن نفســـك التمتـــع
بلـــذة العلـــم ،ومجـــال
االدب ،وجـــال االخـــاق،
وحتـــى حترمهـــا مـــن كـــاالت
الديـــن؟!!

الث���روة واح���دة م���ن فرص
احلي���اة ،فلم���اذا ُيض ّي���ع
االنس���ان أبعاد حيات���ه هلا ؟!
و بمن أولت هذه اآلية الكريمة؟

 لقــد أولــت هــذه اآليــة يف أيبجهــل الــذي طغــى باملــه ،وحــاول ان
ينهــى رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه و
آلــه ،عــن صالتــه .ومعــروف ان أبــا
جهــل واحــد مــن اولئــك املرتفــن،
وان يف كل عــر طاغيــة يســر عــى
خطــاه؛ فكــم هجمــت رشطــة االنظمــة
الفاســدة عــى مواقــع الصــاة!! وكــم
ذبحــوا أبناءهــا املؤمنــن ،ولطخــوا
أروقــة اجلوامــع بدمــاء الصاحلــن
الزاكيــة!!
النكسة الكربى

*كيــف يتخلــص االنســان مــن
اإلحســاس باالســتغناء؟ أوليــس
قلــب البــر ضيق ـ ًا ،وصــدره حرج ـ ًا؟
أوليــس قــد خلــق هلوعا؛يطــر فرحــا
إذا امتلــك دينــارا ،ويمتلــئ غيظــا إذا
فقــده؟ فكيــف يتخلــص مــن هــذا
االحســاس؟
 -أن متلــك مــاال او حتــوز علــا

او رشفــا أمــر حســن؛ بــل انــك
خلقــت لتعمــر االرض ،وت َُس ِّ
ــخر
مــا فيهــا ملصلحتــك ،ثــم تتكامــل
روحيــا عربهــا؛ ولكــن ان تســتغني بــا
متلــك وتفــرح ،وتنســى نصيبــك مــن
اآلخــرة ،اهنــا نكســة يف وجــودك؛ النــه
حيرمــك عــن خــرات أعــدت لــك.
و يســتطيع اإلنســان ان يعيــد
توازنــه إذا تصــور اآلخــرة ومــا أعــد
فيهــا مــن نعيــم ال يقــاس بــا يف الدنيــا،
ومــا أعــد فيهــا مــن عــذاب عظيــم؛
فآنئــذ ،تتضــاءل يف عينــه الدنيــا ومــا
فيهــا؛ ولذلــك أمرنــا االســام بزيــارة
املقابــر عنــد هجمــة املشــاكل؛ فمــن
تصــور املــوت وأهوالــه ،خفــت عنــه
لســعة املشــاكل.
مــن هنــا ذكرنــا الــرب -هنــا -
بالرجــوع إليــه ؛ النــه العــاج األمثــل
لطغيــان النفــس؛ و ذلــك قولــه تعــاىل:
{إِ َّن إِ َل َر ِّب َ
الر ْج َعــى}
ــك ُّ
ممارسات الطغاة

* يف اآليــات التاليــة و هــي قولــه
ـت ا َّلـ ِ
ـذي َين َْهــى * َع ْبــد ًا
تعــاىلَ { :أ َر َأ ْيـ َ
ِ
ـت إ ْن ك َ
َان َعـ َ
إِ َذا َصـ َّ
ـى ْالُــدَ ى
ـى * َأ َر َأ ْيـ َ
ــت إِ ْن ك َّ
َــذ َب
ــر بِال َّت ْق َوى* َأ َر َأ ْي َ
* َأ ْو َأ َم َ
ـم بِـ َ
ـأ َّن اللََّ َيـ َـرى} مــاذا
َو َتـ َ
ـو َّل * َأ َل ْ َي ْع َلـ ْ
()5
يريــد الســياق التأكيــد عليــه؟
 يعــود الســياق اىل بعــضـت
ممارســات الطغــاة؛ فيقــولَ { :أ َر َأ ْيـ َ
ا َّلـ ِ
ـذي َين َْهــى}( )6تفكــر يف ذلــك ؛فــان
عــى االنســان ان يعــود اىل فطرتــه
ليحكمهــا يف شــؤون النــاس.
أرأيــت كيــف يقطــع ســبيل
اخلــر ،ويصــد العبــد عــن
التقــرب اىل الــرب بالصــاة؟
فيمنــع { َع ْبــد ًا إِ َذا َص َّ
ــى}.
ان الصـــاة والتعبـــد
واالبتهـــال اىل اهلل أبســـط
حقـــوق االنســـان؛ اهنـــا
كـــــالتنفس ،كـــــالطعام،
كالســـكن؛ كيـــف يتجـــرأ
البعـــض ســـلبه مـــن البرش؟!
حقــا؛ اهنــا جريمــة كربى،وهــي
تكشــف عــن مــدى الضــال الــذي
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ان يس���تغين االنس���ان مب���ا ميل���ك و ينس���ى
نصيب���ه م���ن اآلخ���رة؛ فتل���ك نكس���ة يف وجوده
يبلغــه االنســان حينــا يســتغني فيطغى.
وقــد يــرر الــذي ينهــى العبــد عــن
صــاة ربــه فعلتــه الشــنيعة بــأن هــذه
الصــاة باطلــة بســبب أو بآخــر؛ ولكنه
ال يفكــر فيــا لــو كانــت صحيحــة،
وكان العبــد عــى اهلــدى؛ فأيــة جريمــة
كــرى يكــون قــد ارتكــب!!
ــت إ ْنِ
َ
فأنــت أهيــا الناهــي { َأ َرأ ْي َ
ك َ
َان} املصــي { َعـ َ
ـى ْالُــدَ ى}؛ فكيــف
تنهــاه؟
فكيــف وبــأي مقيــاس تــرى
نفســك  -يــا مــن تنهــى عبــاد اهلل عــن
صالهتــم  -أفضــل منــه ؛ فلعــل هــذا
الــذي تنهــاه عــن صالتــه إما ُمــك
وقائــدُ ك ،النــه يأمــرك بالتقــوى؛
وأنــت تنهــاه عــن الصالة؟!وذلــك
ـوى} بينــا
قولــه تعــاىل { َأ ْو َأ َمـ َـر بِال َّت ْقـ َ
يكــون مــن ينهــاه مكذبــا بالرســالة،
كافــرا هبــا.
ِ
ــت إ ْن ك َّ
َــذ َب} بــاهلل و
{ َأ َر َأ ْي َ
َــو َّل} عــن اإليــان ؛مــا
{وت َ
آالئــه َ
تكــون عاقبتــه؟ أليســت النــار يصالهــا
مذمومــا مدحــورا؟
وكيــف جيعــل نفســه مقياســا للحق
واهلل ســبحانه يــراه وحييــط علــا بــه وبام
يتعلــم وبــا خيطــر ببالــه مــن نيــة ســوء!
انــه قــد خيــدم النــاس ويــرر هلــم عملــه
بأنــه انــا هنــى عــن الصــاة؛ ألهنــا ترض
النــاس!! أو ألهنــا غــر متكاملــة او مــا
أشــبه!! اال انــه ال يســتطيع ان خيفــي
عــن ربــه نيتــه الســيئة؛فهذا الناهــي
ـم بِـ َـأ َّن اللََّ َيـ َـرى} مــا يفعلــه؛
{ َأ َل ْ َي ْع َلـ ْ
فيجازيــه بالعقــاب؟
السفع بالناصية

* مــرة أخــرى جــاء ذكــر
حــرف الزجــر "كال"و ذلــك يف قولــه
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ال َل ِئــن َل ينْت ِ
تعــاىلَ {:ك َّ
َــه َلن َْســ َف َع
ْ ْ َ
َّاصيـ ِ
ِ
ـة} فــا املــراد بــه؟ و مــا معنــى
بِالن َ
الســفع؟ و ملــاذا بالناصيــة؟
 تتواصــل آيــات الذكــر تقــرعهــؤالء الذيــن يفــرون عــى اهلل كذبــا،
ويســتكربون فـــي االرض بغــر احلــق
بــأن اهلل ســبحانه ســيأخذهم بشــدة
وعنــف مــن نواصيهــم.
{ َكالَّ} ليــس كــا يزعــم بــأن اهلل
ويــي
ال يــراه؛ انــه ســبحانه يــراهُ ،
عليــه ذنوبــه ،فيأخــذه ان مل يتــب أخــذا
ِ
شـ
ـديدا؛ و ذلــك قولــهِ تعــاىلَ { :لئ ـ ْن َل ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َينْتَــه لن َْســف َع بالنَّاص َيــة}.
و حــول معنــى الســفع بالناصيــة،
قالــوا :إذا قبضــت عــى يشء وجذبتــه
جذبــا شــديدا يســمى ســفعا ،ويقــال:
ســفع بناصيــة فرســه .و لعــل اختيــار
الناصيــة الهنــا واجهــة االنســان وأعــز
مــا فيــه.
و حينمــــا تدخــل قــوة الغيــب
يف معادلــة رصاع االنســان مــع نظــره
تتغــر املعادلــة كليــا؛ افليــس يف ذلــك
ظلــم؟ كال؛ الن اهلل ســبحانه ال يفعــل
ذلــك عبثــا ،انــا بعــد إنــذار مــن عنــده
وحتــد مــن قبــل الفــرد الــذي تكــون
ــة َخاطِ َئ ٍ
َاذب ٍ
ِ ٍ ِ
ــة }
ناصيتــه { نَاص َيــة ك َ
( )7؛كذبــت باحلــق ،وافــرت عــى
اهلل ،وأخطــأت  -بالعمــد  -يف اختيــار
طريقــه؛ وتنســجم هــذه األوصــاف
مــع علــاء الســوء الذيــن يصــدون عــن
ســبيل اهلل باســم الديــن.
األنداد ال ينفعون

* يف قولــه تعــاىلَ { :ف ْليــدْ ع ن ِ
َاد َيــه
َ ُ
الز َبانِ َيــ َة} كيــف يدعــى
* َســنَدْ ُع َّ
النــادي؟ و مل دعــوة الزبانيــة؟ و فيمــن
نزلــت اآليــة املباركــة؟

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

اهنــم يزعمــون ان األنــدادينفعوهنــم شــيئا فــــــي ذلــــك اليــوم
الرهيــب كــا يف الدنيــا ،ويتهربــون -
هبــذا الزعــم الســاذج  -مــن شــدة وقــع
اإلنــذار .كال ..دعهــم جيمعــون كل مــن
حيــر نادهيــم ،ولينظــروا كيــف يدعــو
اهلل زبانيــة العــذاب !
و يبــدو يل ان اســتخدام كلمــة
«النــادي (التــي هــي اســم ملحــل
االجتــاع  -مــكان أهــل النــادي -
لالشــارة اىل كل أهــل النــادي ،كــا
َ ()8
اس َ
ــأ ْل ا ْل َق ْر َيــة}
قــال ســبحانهَ { :و ْ
اي :كل مــن يف القريــة .إنــه يدعــو أهــل
الز َبانِ َي َة}
{سـنَدْ ُع َّ
ناديــه ،أمــا نحــن فـــ َ
لتعذيبــه.
قالــوا :العــرب تســمي الرشطــة بـــ
«الزبانيــة» ،املأخــوذة مــن كلمــة زبــن،
بمعنــى الدفــع ،و املــرادَ :خ َز َنــة جهنــم.
ويف نــزول اآليــة ورد عــن ابــن
عبــاس أنــه قــال:
ملــا أتــى أبــو جهــل رســول اهلل،
صــى اهلل عليــه و آله ،انتهره رســول اهلل،
صــى اهلل عليــه وآلــه .فقــال ابــو جهــل:
اتنتهــرين يــا حممــد ! فــواهلل علمــت مــا
هبــا أحــد أكثــر ناديــا منــي؛ فأنــزل اهلل
ســبحانهَ { :ف ْليــدْ ع ن ِ
()9
َاد َيــه}
َ ُ
و قــد روي عــن ابــن عبــاس ايضــا
اهنــا نزلــت يف أيب جهــل حينــا صفــع
ابــن مســعود عندمــا تــا عــى قريــش
ســورة الرمحــن؛ فعــاد ابــن مســعود اىل
النبــي ،صــى اهلل عليــه و آلــه ،باكيــا؛
فنــزل جربئيــل ،عليــه الســام ،يبــر
الرســول ،صــى اهلل عليــه وآلــه ،بالفتح،
وكان ِمـ ْن َأ ْمــر ابــن مســعود انــه مــر يف
يــوم بــدر عــى أيب جهــل ينــازع املــوت
؛فجلــس عــى صــدره ليحــز رأســه،
فقــال لــه :لقــد جلســت جملســا عاليــا،

االوصاف الواردة يف س���ورة العلق تنسجم مع علماء
الس���وء الذين يصدون عن س���بيل اهلل باسم الدين
فنهــره ابــن مســعود قائــا :االســام
يعلــو وال يعــى عليــه ،فلــا قطــع رأســه
أخــذ جيــره عــى االرض مــن ناصيتــه،
وهكــذا حتققــت بشــارة جربئيــل ،عليــه
الســام ،أولــت اآليــة يف الدنيــا قبــل
اآلخــرة.
جوهر اإلنسان

* يف ختــام الســورة ،أمــر رصيــح
بالســجود يف قولــه تعــاىلَ { :ك َّ
ال ال
ِ
ـجدْ َوا ْقـ َ ِ
ـر ْب} فــا الرابــط
اسـ ُ
تُط ْع ـ ُه َو ْ
بــن هــذه احلركــة العباديــة و بــن
النهــي عــن طاعتــه؟ و النهــي عــن
طاعــة الطاغــي؟
 يف ختــام الســورة ،ينهــى القــرآنمــن طاعــة أولئــك الطغــاة الذيــن
اســتغنوا بــا لدهيــم مــن مــال او معرفــة
؛ الن طاعتهــم عصيــان هلل ،وقــد يكــون
رشكا ظاهــرا او خفيــا ،وهــو  -بذلــك
 حيــرم االنســان مــن التقــرب اىل اهللســبحانه.
و حــن يكفــر االنســان بطغــاة املال
وأدعيــاء العلــم بالرغــم ممــا هلــم مــن
إغــراء وتضليــل وإرهــاب ،يســتعيد
اســتقالله الــذي هــو جوهــر انســانيته،
ويســتعد نفســيا للســجود ،ومــن خالل
الســجود» يســتعد» للتقــرب اىل اهلل.
تعبدا ورقا

* يف اآليــة األخــرة ملــاذا عطــف
االقــراب مــن اهلل عــى الســجود لــه؟
 اآليــة الكريمــة هتدينــا اىل انالســجود معــراج البــر اىل اهلل؛ فــاذا
اقرتبــت اىل اهلل.
ســجدت،
َ
َ
بــى؛ أليــس ذات االنســان فقــر ًا
وعجــز ًا وذلــة؟ َأ َوليــس يتحســس
البــر هــذه احلقيقــة عنــد الســجود

عندمــا يضــع ناصيتــه فــوق الــراب
تذلــا؟ واذا عــرف االنســان حقيقــة
نفســه ،رفــع حجــاب الكــر الــذي
يفصلــه عــن معرفــة ربــه ،واستشــعر
بفيــض نــوره يغمــر فــؤاده .مــن هنــا
جــاء يف األثــر املــروي عــن النبــي ،صىل
اهلل عليــه وآلــه" ،أقــرب مــا يكــون
()10
العبــد مــن ربــه إذا كان ســاجدا"
و روي عــن االمــام الرضــا،
عليــه الســام ،أنــه قــال :أقــرب مــا
يكــون العبــد مــن اهلل وهــو ســاجد،
ــجدْ
اس ُ
وذلــك قولــه :عــز وجــلَ :
{و ْ
()11
َو ا ْق َ ِ
ــر ْب }
و قــد أوجــب فقهــاء االســام
الســجدة عنــد تــاوة هــذه اآليــة،
وعــدّ وا ســجدة ســورة العلــق مــن
العزائــم األربــع التــي يفــرض فيهــا
الســجود ،والثالثــة األخــرى هــي:
"امل" "الســجدة" و "فصلــت" و
"النجــم".
و هكــذا روي عــن االمــام
أميــــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،انــه
قــال :عزائــم الســجود أربــع":امل"
و"حــم تنزيــل مــن الرمحــن الرحيــم"
و"النجــم" و"إقــرأ باســم ربــك".
ذكر السجود

* و مــاذا يقــول املؤمــن يف هــذه
الســجدات الواجبــة؟و هــي ســجدات
العزائــم؟
 روي ان االمــام الصــادق ،عليــهالســام ،كان يقــول يف ســجدة العزائم:
(ال إلــه إال اهلل حقــا حقــا ،ال إلــه
إال اهلل ايامنــا وتصديقــا ،ال إلــه إال اهلل
عبوديــة ورقــا ،ســجدت لــك يــا رب
تعبــدا ورقــا؛ ال مســتنكفا وال مســتكربا
بــل أنــا عبــد ذليــل خائــف مســتجري»،

ثــم يرفــع رأســه ويكــر.
--------------

()12

( )1كال :حــرف معنــاه الــردع و الزجــر،
و تنبيــه ا ُملخا َطــب عــى بطــان كالمــه .و يــأيت
بمعنــى :حقــ ًا .و عنــد بعضهــم :كال ابتــداء
كالم يتصــل بــا بعــده ،عــى معنــى :حقــ ًا.
( )2االفعــال القلبيــة هــي :رأى ،و علــم،
و درى ،و وجــد {بمعنــى :حــق عــى}،
و ألفــى ،و جعــل {بمعنــى :اعتقــد} ،و
َ
خــال،
تع ّلــم {بمعنــى :اعلــم} ،و ظــن ،و
و حســب ،و زعــم ،و حجــا ،و عــدّ  ،و جعــل
{بمعنــى :حــول} ،و هــب ؛و هــذه األفعــال
تنصــب مفعولــن أصلهــا مبتــدأ و خــر.
( )3اصول الكايف ،جزء  ،1صفحة .37
( )4نور الثقلني ،جزء  ،5صفحة .610
( )5قالــوا :االســتفهام يف اآليــة املباركــة
للتعجــب مــن حــال الناهــي الــذي ينهــى عبــد ًا
اذا صــى.
( )6اســتعملت العــرب {أرأيــت}
يف معنــى :أخــر .و{أرأيتــك} يف معنــى:
أخــرين .و{أرأيتكــم} يف معنــى :أخــروين ،و
تاؤهــا مفتوحــة أبــد ًا ،و قــد تكــررت يف القــرآن
الكريــم و يف األحاديــث الرشيفــة كثــر ًا ،و
تُقــال عنــد االســتخبار و التعجــب.
( )7نســبة الكــذب إىل الناصيــة مــن بــاب
عالقــة الــكل و اجلــزء.
( )8هــو مــن اإلســناد املجــازي و املــراد
أهلهــا ،كذلــك النــادي فاملــراد أهلــه .فأســند
الظلــم إىل القريــة لفظــ ًا ،و أســند الدعــوة إىل
النــادي لفظــ ًا.
( )9نور الثقلني ،جزء  ،5صفحة .610
( )10نــور الثقلــن ،جــزء  ،5صفحــة
.6 1 2
( )11نــور الثقلــن ،جــزء  ،5صفحــة
.6 1 1
( )12نــور الثقلــن ،جــزء  ،5صفحــة
.6 1 1
أﻳﺎر | 2015
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اضاءات تدبرية

«نون و القلم» وتحمل مسؤولية الكلمة
اهلل ه��وى يف التاب��وت س��بعني خريف�اً».
وم��ن حقن��ا أن نتس��اءل ونق��ول:
ك��م واح��داً م��ن األدباء وأصح��اب القلم
جيعل��ون اهلل س��بحانه وتع��اىل ُنص��ب
أعينه��م عندم��ا خت��ط أقالمه��م األف��كار
ال�تي تس��يل م��ن أدمغته��م؟ وك��م واحداً
من الكتاب يراعي حدود اهلل والضوابط
ال�تي جعله��ا يف ب��ث الكلم��ة ونش��رها؟
وكم واحداً منهم يراعي حقوق الناس
مي��س
وحياف��ظ عل��ى كرامته��م وال ّ
بس��معتهم؟ وك��م واح��داً م��ن األدب��اء
يس��عى إىل نش��ر مفاهي��م اخل�ير والعمل
الص��احل؟ وك��م واح��داً منهم حي��اول أن
ينش��ر املفاهي��م والقي��م االنس��انية ،مث��ل
التع��اون والتكاف��ل والتواص��ي؟
هن��اك مفاهي��م واضح��ة وضعه��ا
اإلس�لام يف إط��ار نش��ر الكلم��ة الطيب��ة،
وم��ا دمن��ا مس��لمني وننتم��ي إىل ه��ذا
الدي��ن احلني��ف ،ينبغ��ي علين��ا االلت��زام
�دواع
�دواع ديني��ة بل ل� ٍ
به��ا ،لي��س فق��ط ل� ٍ
إنس��انية أيض �اً ،ألن دع��وة اإلس�لام ه��ي
لصاحل البشرية مجعاء وإن االلتزام بها
()1

الكتاب واألدباء
على اتصال مباشر
مع األمة وأكثر
من اتصال العلماء
واملفكرين ،فعامل
الدين رمبا يكتب يف
السنة كتاباً واحداً،
بينما األديب يكتب
كل يوم ،وله فكرة،
ورأي يف كل يوم
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* السيد حسني الرضوي
مح��ل القل��م والكتاب��ة للن��اس
مس��ؤولية عظيم��ة ،ول��و عل��م األدب��اء
والكت��اب م��ا ينتظره��م م��ن حس��اب ي��وم
القيام��ة مل��ا محل��وا القل��م وم��ا كتب��وا
ش��يئاً ،لصعوب��ة اللق��اء يف ذل��ك الي��وم
وعظم��ة املوق��ف ،ويف ه��ذا ق��ال الرس��ول
األعظ��م ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه« :يؤت��ى
بصاح��ب القل��م ي��وم القيام��ة يف تاب��وت
م��ن ن��ار يقف��ل علي��ه بأقف��ال م��ن ن��ار
فينظ��ر قلم��ه فيم��ا أج��راه ،ف��إن كان
أج��راه يف طاع��ة اهلل ورضوان��هُ ،ف� ّ
�ك عنه
التاب��وت ،وإن كان أج��راه يف معصي��ة
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

م��ن ش��أنه حتقي��ق الس��عادة هل��ا.
وإذا حاولن��ا أن نستكش��ف املفاهي��م
ال�تي يدع��و إليه��ا الدي��ن اإلس�لامي يف
إط��ار نش��ر الكلم��ة ،س��نجد أنه��ا ذات
مضام�ين عالي��ة ترف��ع اإلنس��ان م��ن
مس��تواه األرض��ي امل��ادي إىل مس��تويات
رفيع��ة م��ن احلي��اة املعنوي��ة ،وال�تي
يتن��ازل فيها الفرد عن بعض خصائصه
الذاتي��ة م��ن أج��ل حياة األمة وس��عادتها.
وق��د اختص��ر الق��رآن الكري��م مجيع
تل��ك املفاهي��م بكلم��ة واح��دة وه��ي:
«ط ّيب��ة» ،فالكلمة املقروءة أو املكتوبة أو
املس��موعة جي��ب أن تك��ون طيب��ة ،حت��ى
يك��ون هل��ا ال��دور الطي��ب يف بن��اء األم��ة
وس��عادتها وتطوره��ا ،ورمب��ا تك��ون ه��ذه
الكلمة هي األبلغ من أية كلمة أخرى
يف احلدي��ث ع��ن الرس��الة اإلعالمي��ة
النافع��ة ،وم��ن مواصف��ات هذه الرس��الة؛
ليس بالضرورة أن جيري احلديث عن
األم��ور اجلزئي��ة ،لن��دع اجمل��ال للكات��ب
ب��أن يبدع يف جم��ال الكلمة الطيبة ،وأن
يفت��ح خيال��ه فيم��ا ميك��ن أن يك��ون مث� ً
لا

اضاءات تدبرية
للكلم��ة اخلبيث��ة ،فالكات��ب ويف إط��ار
الكلم��ة الطيب��ة س��يعرف مفاهيم اخلري
ال�تي يدع��و إليه��ا اإلس�لام احلني��ف،
وه��و أيض �اً ويف إط��ار الكلم��ة اخلبيث��ة،
س��يعرف أيض��اً م��ا ينبغ��ي علي��ه أن
يتجنب��ه.
م��ن هن��ا ،فلي��س األدي��ب حباجة إىل
من يقول له؛ بأن هذا حسن وذاك سيئ،
الن الكلم��ة الطيب��ة هي املعيار األس��اس،
والعق��ل ه��و احلج��ة ،وج��اء يف الق��رآن
الكري��م بأن االنس��ان مس��ؤول:
ِ
ـان َعـ َ ِ
ِ
{ َبـ ْـل ِ
نسـ ُ
ـر ٌة
اإل َ
ـى َن ْفســه َبصـ َ
ِ
ــو َأ ْل َقــى َم َعاذ َير ُه}(،س��ورة
* َو َل ْ
القيام��ة .)15 -14/والق��رآن الكري��م
حي�ترم القل��م ويك��رم أهل��ه ،وق��د نزل��ت
آي��ات يف تعظي��م القل��م ،تق��ول اآلي��ة
الكرمي��ة يف «س��ورة القل��م»{ :ن *
َوا ْل َق َلــ ِم َو َمــا َي ْســ ُط ُر َ
ون} ،يف إش��ارة
واضح��ة ألهمي��ة القلم وأهمية دوره يف
بن��اء احلي��اة اإلنس��انية ،فالقل��م يف بداية
األم��ر ه��و أه��م وس��يلة للتواص��ل ب�ين
أبن��اء البش��ر ،كم��ا أن الكات��ب يع�بر ع��ن
مكنونات��ه الفكري��ة إىل الش��خص اآلخ��ر
ع��ن طري��ق الكتابة بالقل��م ،فرمبا كان
الكات��ب يف الش��رق والق��ارئ يف الغ��رب
والعك��س أيض��اً.
وكان��ت الكتاب��ة بالقل��م ه��ي م��ن
العل��وم األولي��ة ال�تي تعلمه��ا اإلنس��ان
م��ن اهلل س��بحانه وتع��اىل ،وق��ال الق��رآن
الكري��م يف ه��ذا الش��أن:
ِ
ــم بِا ْل َق َلــ ِم}( ،س��ورة
{ا َّلــذي َع َّل َ
العلق )4/فمن أهم العلوم اليت ميكن أن
يتعلمها اإلنسان هو علم الكتابة بالقلم،
عل��ى احل��روف ومواقعه��ا يف الكلمة.
إن تعل��م الكتاب��ة بالقل��م ،س��اعد
األق��وام الس��ابقة ب��أن تكت��ب تارخيه��ا.
وتس��جل األح��داث ال�تي وقع��ت هل��ا،
واحل��روب ال�تي ج��رت عليه��ا ،والتط��ور
ال��ذي راف��ق ف�ترة منوه��ا احلض��اري،
وق��د اس��تفادت الش��عوب املتأخ��رة م��ن
ذل��ك التاري��خ ،ألن كل جترب��ة بش��رية،
تس��اهم يف بن��اء احلض��ارة اإلنس��انية.

وأهمي��ة الكتاب��ة جي��ب أن يعرفه��ا
أه��ل القل��م ،حت��ى يتمكن��وا م��ن أن
يعطوه��ا حقه��ا ،فلي��س كل م��ن مس��ك
القل��م وخ� َّ
�ط بي��ده أصب��ح كاتب�اً بارع�اً،
فرمب��ا كان متقن��اً لكتاب��ة احل��روف،
وبارعاً يف تصنيفات الكلمة ،لكنه فاش ً
ال
يف توجي��ه الفك��رة ،وعاج��زاً ع��ن بي��ان
الغاي��ة م��ن ذل��ك.
فالقل��م س�لاح ذو حدي��ن ،وميكن أن
يس��تخدم لصاحل اخلري أو لصاحل الش��ر،
فهن��اك أدب��اء وكت��اب ومفك��رون محل��وا
راي��ة الدف��اع ع��ن الطغ��اة واجملرم�ين،
كم��ا هنال��ك م��ن ي�بررون أعم��ال القتل
واالج��رام حب��ق اإلنس��انية ،وآخ��رون
ميج��دون م��ن ال يس��تحق التمجي��د
ويهمش��ون م��ن يس��تحق الرف��ع والعل��و،
وهن��اك م��ن يعم��ل عل��ى تفتي��ت األم��ة
وتفكيك أوصاهلا من خالل افكار بعيدة
ع��ن الواق��ع تعود جبذورها اىل احلضارة
الغربي��ة.
وإذا أردن��ا أن نأت��ي مبث��ل ح��ول
أهمي��ة دور الكت��اب واألدب��اء يف حي��اة
األم��ة ،س��يكون ذل��ك حم��ل اس��تغراب
الكث�ير م��ن الن��اس ،واملث��ل ه��و :أن الكتاب
واألدب��اء عل��ى اتص��ال مباش��ر م��ع األم��ة
وأكث��ر م��ن اتص��ال العلم��اء واملفكري��ن،
فعامل الدين رمبا يكتب يف السنة كتاباً
واح��داً ،بينم��ا األدي��ب يكت��ب كل ي��وم،
ول��ه فك��رة ،ورأي يف كل يوم ،وله تأثري
يومي على األحداث وعلى ثقافة األمة.
وبه��ذا احلج��م م��ن التأث�ير وال��دور
الكب�ير يف حي��اة األم��ة ،وبنف��س املس��توى
م��ن املس��ؤولية امللق��اة عل��ى عاتق��ه ،جيب
أن يك��ون مليئ�اً بالثقاف��ة والفكر والفهم
والعل��م حت��ى يك��ون مرضي��اً عن��د اهلل
وعن��د األم��ة ،فلي��س ه��ذا مقام�اً للجهلة
واملش��عوذين والدجال�ين والعبثي�ين
الذي��ن يبث��ون الش��كوك يف قل��وب األم��ة
وحيرفونه��م ع��ن دينه��م القويم ،فهؤالء
لي��س هل��م ص��راط إال الضالل��ة والتي��ه
العظي��م ،وم��ا وصل��ت إلي��ه أمتن��ا م��ن
االحنط��اط إال نتيج��ة لفك��ر ه��ؤالء

العبثيني الساذجني الذين ال يعرفون ما
ينتظره��م ي��وم اجل��زاء األوف��ى.
م��ن هن��ا نع��رف؛ ّ
أي مس��توى م��ن
العل��م والدي��ن والفق��ه والفك��ر ،جي��ب أن
يك��ون م��ن له اتص��ال وتأثري عل��ى الناس
أكث��ر ،حت��ى م��ن اتص��ال العلم��اء!
صحي��ح؛ حن��ن نطال��ب باتص��ال
أك�بر ب�ين العلم��اء والن��اس م��ن أج��ل
التأث�ير يف حياته��م اخلاص��ة والعام��ة،
لك��ن الواق��ع املوج��ود ،ه��و واق��ع مقل��وب
وجي��ب العم��ل م��ن أج��ل تصحيح��ه ،وأن
يع��اد للعلم��اء مكانته��م احلقيقي��ة يف
واملتجبون،
األم��ة بعدما س��لبها الطغ��اة
ّ
لك��ن عندم��ا جي��ري احلدي��ث ع��ن ه��ذا
الواق��ع وحتليل��ه ،فعلين��ا أن نك��ون
صادق�ين م��ع أنفس��نا وم��ع األم��ة ،ويف
ه��ذا الواق��ع جي��ب أن نق��ول ب��أن األدب��اء
والكت��اب أخ��ذوا مكان��ة ثقافي��ة مرموقة
وجي��ب أن يكون��وا مبس��توى ه��ذه املكان��ة
واملس��ؤولية.
فعل��ى أقل التقادير ،جيب أن يكونوا
على اطالع بالثقافة اإلسالمية واملبادئ
اإلمياني��ة وبصائ��ر القرآن الكريم ،حتى
ال يصبح��وا يف ي��وم م��ن األي��ام «أبواق �اً»
دعائي��ة ض��د اإلس�لام ،فأكث��ر الذي��ن
يعارض��ون مب��ادئ الدي��ن احلني��ف،
بش��كل عل�ني أو مم��وه ،يف حقيق��ة األم��ر
ال يعرف��ون ش��يئاً ع��ن اإلس�لام ،وال
يدرك��ون مفاهيم��ه العالي��ة.
حن��ن ال نف��رض عل��ى األدب��اء
والكتاب بأن يصبحوا فقهاء ،لكن طبيعة
عمله��م تف��رض عليه��م أن يكون��وا عل��ى
اط�لاع واس��ع بثقاف��ات الع��امل ،وبدرج��ة
أوىل ،بالثقاف��ة اإلس�لامية مادام��وا
يع��دّون أنفس��هم مس��لمني ،واإلس�لام
ال يدع��و إىل نظري��ات جم��ردة وقي��م
مساوية بعيدة عن حاجة اإلنسان ،فكل
قي��م الس��ماء ه��ي عل��ى اتص��ال مبصلحة
اإلنسان املعنوية واملادية وما من تشريع
مساوي إال ويصب يف مصلحة اإلنسان.
----------------( )1كنز العامل ،ح.14957
أﻳﺎر | 2015

أهمية الكتابة جيب
أن يعرفها أهل القلم،
حتى يتمكنوا من أن
يعطوها حقها ،فرمبا
كان الكاتب متقناً
لكتابة احلروف،
وبارعاً يف تصنيفات
الكلمة ،لكنه فاش ً
ال
يف توجيه الفكرة،
فالقلم سالح ذو
حدين

35

اضاءات تدبرية

كيف نعالج هجران التدبر في القرآن؟
* العلوية أم جعفر

من اخلطأ التسمر
يف فهم القرآن على
أفراد معينني أو
على حقب معينة ،
بل جيب أن نطبق
القرآن تطبيقاً حياً
على الواقع الذي
نعيش فيه اليوم

نالح��ظ يوم�اً بع��د ي��وم اش��تداد البالي��ا
احمليط��ة باألمة اإلس�لامية ،و االنتكاس��ات
ال�تي متن��ى به��ا ،لي��س الي��وم ،إمن��ا يع��ود
التقهق��ر واالنتكاس��ة ،من��ذ رحي��ل الن�بي
األعظ��م حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
ع��ن دار الدني��ا ،فبع��د أن كان��ت األم��ة
االس�لامية ،خ�ير أم��ة أخرج��ت للن��اس،
أم� ٌة نهض��ت م��ن ش��به اجلزي��رة العربي��ة و
ألقت بشعاعها على العامل أمجع ،و محلت
رس��الة الس�لام و األمن و احلرية و التقدم
لكاف��ة البش��ر ،نراه��ا الي��وم تش��هد الرتاج��ع
والوي�لات واحمل��ن.
في��ا ت��رى م��ا هي األس��باب اليت أدت اىل
كل هذا الضعف الذي أدى اىل نزوهلا عن
مرتب��ة ال��دول املتحض��رة ،والس��قوط اىل
مرتب��ة التخل��ف و التطرف؟
* الظلم الذي حلق بالقرآن الكريم
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يف عملي��ة البح��ث ع��ن األس��باب،
ف��إن أه��م نتيج��ة يص��ل اليه��ا الباح��ث ،ه��ي
االبتع��اد ع��ن روح الرس��الة الس��ماوية
و جوهره��ا الس��امي و ه��ي م��ا ع�بر عنه��ا
الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
بالثقل�ين  ...حينم��ا ق��ال« :ان��ي ت��ارك فيك��م
الثقل�ين كت��اب اهلل و عرتت��ي أه��ل بي�تي م��ا
ان متس��كتم بهم��ا ل��ن تضل��وا بع��دي أب��دا»
م��ا ح��دث يف التاري��خ م��ن اجح��اف و
ظالم��ة حب��ق ع�ترة الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

وآل��ه وس��لم ،ه��و أم��ر ظاه��ر و ال خيف��ى
عل��ى طال��ب حق ،ولس��نا يف هذا املقال بوارد
التط��رق اىل ه��ذا املوض��وع ،لك��ن م��ا خف��ي
عل��ى أغل��ب الباحثني و احملققني هو الظلم
الذي تعرض له القران الكريم بعد رحيل
الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،وق��د
ذك��ره اهلل تع��اىل عل��ى لس��ان نبي��ه قائ� ً
لا
ـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـذوا َهـ َ
اتـ ُ
{ َيــا َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمــي َّ َ
آن
َم ْه ُجــور ًا} (الفرق��ان .)30/
فق��د وصلن��ا اىل زم��ن مل يب��ق م��ن
الق��رآن إال رمس��ه  ،و ق��د انقس��م املس��لمون
جتاه��ه اىل ع��دة أقس��ام  ،فقس��م منه��م
ترك��وا الق��رآن نهائي�اً و ذهب��وا اىل البدائ��ل
م��ن األس��اطري أو الفلس��فة و منط��ق
ّ
التحض��ر
االغري��ق وغ�يره ،حت��ت ش��عارات
والعصرن��ة والعومل��ة.
و القس��م اآلخ��ر متس��ك حبروف��ه دون
معاني��ه فأصبح يعل��ق آياته للرزق أو يتلوه
عند املرض أو لثواب املوتى  ،و قس��م درس��وا
تعددي��ة قراءات��ه و حفظوه عن ظهر القلب
و لك��ن مل يتع��دوا ه��ذا احل��د للوص��ول اىل
الغاي��ة األس��اس ال�تي ن��زل م��ن أجله��ا ه��ذا
معان و
الكتاب العظيم ،فقرأوه حروفاً بال ٍ
كلم��ات ب�لا مفاهيم أو كتمائم س��حرية
و طلس��مات غيبي��ة ال ميك��ن لإلنس��ان
الع��ادي ان يفهمه��ا .
* االستعانة بالقرآن للعمل ضده!

لق��د أن��زل اهلل تب��ارك و تع��اىل الق��رآن
العظي��م ليك��ون هادياً و منقذاً للبش��رية  ،و

أرس��له على يد خري خلقه النيب املصطفى،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،فه��ل يعق��ل أن
يرس��ل اهلل تع��اىل رس��الة لتوضي��ح املس��ار
ال يفهمه��ا املع�ني به��ا م��ن البش��ر؟ م��ن جهة
ثاني��ة جن��د ان طالئ��ع املس��لمني اس��تقبلوا
الق��رآن خري اس��تقبال حيث جعلوه دس��توراً
و منهج��اً يبن��ون حياته��م عل��ى أساس��ه و
يتعامل��ون فيم��ا بينهم حبدوده و أحكامه و
باحملصلة كان كتاب احلياة بني أيديهم
ال يس��معون آي��ة م��ن آيات��ه إال و يتس��ابقون
عل��ى العم��ل به��ا و تطبيقه��ا لينال��وا م��ا
يعده��م اهلل تع��اىل م��ن الث��واب يف الدني��ا و
اآلخ��رة.
ولك��ن ي��د التحري��ف ال�تي قص��رت ع��ن
املس��اس بآيات��ه و مل تس��تطع تغي�ير س��وره
كم��ا فعل��ت بالكت��ب الس��ماوية الس��ابقة
 ،امت��دت اىل مقاص��د س��وره و ثقاف��ة أبن��اء
الق��رآن لتثنيه��م عن الطريق و قد اس��تعان
البع��ض برواي��ات م��ن ائم��ة أه��ل البي��ت
عليه��م الس�لام لتربي��ر تقاعس��ه و ختاذل��ه
يف التعامل مع القرآن  ،فخلط بني تفسري
آي��ات الكت��اب بال��رأي و التدب��ر يف معاني��ه!
يق��ول املرج��ع الدي�ني الس��يد حمم��د
الشريازي -رمحة اهلل عليه : -ويف مواجهة
ه��ذا املنط��ق نقول:
ّ
إن «التفس�یر بال��رأي» ال یع�ني «التدبر
يف الق��رآن» إذ إن ه��ذه الروایات ال میكن أن
تنه��ى عن نفس
م��ا أم��ر ب��ه الق��رآن الكری��م والروای��ات
األخ��رى ..ب��ل إنه��ا تع�ني أح��د احملتم�لات

اضاءات تدبرية
التالی��ة:
ً
اوال -أن حيم��ل الف��رد آراءه
الشخصیة على تفسری معاني آیات القرآن
بأح��د األش��كال التالی��ة:
أ -محل اللفظ على خالف ظاهره.
ب -مح��ل اللف��ظ القرآن��ي عل��ى أح��د
احتمالی��ه دون دلی��ل.
ثانی��ا :املس��بقات الفكری��ة املرتس��بة يف
عقلی��ة الفرد..
فهنال��ك كث�یرون یق��رأون الق��رآن
وأدمغته��م مش��حونة باألف��كار ،وال��رؤى
واملفاهی��م املس��بقة ،لذل��ك فه��م ال ی��رون
الق��رآن إال م��ن خالل أفكارهم ،وال جیدون
يف الق��رآن إال م��ا یؤی��د ه��ذه األف��كار متام�اً،
كال��ذي یض��ع عل��ى عینی��ه نظ��ارة س��وداء،
إن��ه ی��رى األش��یاء بل��ون نظارت��ه.
كذل��ك ه��ؤالء ،فه��م ی��رون آی��ات
الق��رآن بل��ون املفاهی��م القابع��ة يف عقوهل��م.
إنه��م حیاول��ون فه��م الق��رآن كم��ا
تقتض��ي اجتاهاته��م وأفكاره��م ،ب��دل أن
یكون��وا تالم��ذة متواضع�ین ب�ین یدی��ه.
إنه��م حیاول��ون توجی��ه الق��رآن عل��ى
حس��ب م��ا تقتضی��ه أفكاره��م ،ب��د ً
ال م��ن أن
حیاول��وا تهذی��ب أفكاره��م عل��ى حس��ب م��ا
تقتضی��ه مفاهی��م الق��رآن الرفیع��ة.
ً
وه��ذا ع�ین اخلطأ ،وهذا هو أیضا «أحد
مصادیق التفس�یر بالرأي املنهي عنه».
أم��ا االحتم��ال الثال��ث يف معن��ى
التفس�یر بال��رأي فه��و :التس��رع يف تفس�یر
اآلی��ات القرآنی��ة عل��ى حس��ب م��ا یظه��ر
للفرد يف بادئ الرأي ،و وفق ما توحي إلیه
ظنون��ه األولی��ة م��ن دون االس��تیقان وم��ن
دون الرج��وع إىل س��ائر اآلی��ات والروای��ات
ال��واردة يف ذل��ك املوض��وع ،ذل��ك ألن ال��رأي
يف اللغ��ة یع�ني« :الظ��ن» و»التخم�ین» كم��ا
تشری إلیه بعض املصادر ،فالتفسری بالرأي
 وفق��ا هل��ذا االحتم��ال -یع�ني؛ أن یفس��رالق��رآن بس��بب بع��ض الظن��ون النیئ��ة ،ال�تي
مل تنض��ج بع��د ،رغ��م { إِ َّن ال َّظـ َّن ال ُيغْنِــي
ِ
ــق َش ْيئ ًا}(،س��ورة يون��س.)36/
ال ِّ
مــ ْن ْ َ
* التد ّبر و التفكّر املنطقي

و التد ّب��ر يع�ني فيم��ا يعني��ه  :التفك��ر
املنطق��ي يف املعن��ى احلقيق��ي لآلي��ة  ،بينم��ا
يعين التفس�ير بالرأي اختالق معنى لآلية
و االس��تغناء ع��ن ه��ذا التفك��ر ،و التدب��ر
واج��ب و التفس�ير بال��رأي ح��رام.
ويقتص��ر حم��ور التدبر عل��ى احلقائق

ال�تي يص��ل اليه��ا فك��ر املتدب��ر «ويس��مى
باحملك��م» أم��ا م��ا ال يفقهه املتدبر «و يس��مى
املتشابه» فيدعه ملن يفهمه أو حلني يفهمه.
و يب�ين مساح��ة املرج��ع املدرس��ي  -دام
ظله -يف كتابه «حبوث يف القرآن الكريم»
الغاي��ة األصلي��ة م��ن التدب��ر فيق��ول« :ألن
الق��رآن ال يفي��د إ ّ
ال م��ن عم��ل به ..وال يعمل
ب��ه س��وى الذي يتدبر في��ه فيفهم.
ب��ل ان التدب��ر يف الق��رآن ه��و الوس��يلة
الوحي��دة للعم��ل ب��ه ،إذإن اللـ��ه تع��اىل أودع
كتابه الكريم نوراً يهدي االنسان إىل ربه
العظي��م ،فيؤم��ن ب��ه ،وبع��د اإلمي��ان يطب��ق
شرائعه.
م��ن هن��ا لي��س على اإلنس��ان س��وى أمر
واح��د ه��و االنفت��اح عل��ى الق��رآن ،واس��تعداد
التفه��م ل��ه ،وه��ذا يك��ون بالتدبر فيه.
ُــم
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ِ
صاط ُم ْســتَقي ٍم} (س��ورة
َو َ ْيدهيِ ْ
ــم إ َل َ
املائ��دة)16-15/
ان الق��رآن ذات��ه ن��ور ،ولي��س علين��ا امام
الن��ور إال أن نفت��ح أبصارن��ا لن��راه ،ونرى به
األش��ياء مجيعاً».
و اذا م��ا تأملن��ا يف آي��ات الق��رآن جن��د
أنه��ا ال تأمرن��ا بالتدب��ر فحس��ب ب��ل تدعون��ا
للتعم��ق يف آيات��ه ،فكم��ا ذك��ر العالم��ة
الطباطبائ��ي -رمح��ة اهلل علي��ه -يف
كتاب��ه تفس�ير املي��زان و يف تفس�ير اآلي��ة
ــر َ
ــر َ
ــو
آن َو َل ْ
ون ا ْل ُق ْ
الكرمي��ة { َأ َفــا َيتَدَ َّب ُ
َــر اللَِّ َلوجــدُ وا فِيــهِ
َان ِمــن ِعن ِ
ْــد غ ْ ِ
ك َ
َ َ
ْ
ِ
ْ
اختِالفـ ًا كَثري ًا}(،س��ورة النس��اء )82/اآلي��ة
حتضيض يف صورة االستفهام التدبري هو
أخ��ذ الش��يء بع��د الش��يء و ه��و يف م��ورد
اآلي��ة التأم��ل يف اآلي��ة عقي��ب اآلي��ة أو
التأم��ل بع��د التأم��ل يف اآلي��ة لك��ن مل��ا كان
الغ��رض بي��ان أن الق��رآن ال اخت�لاف في��ه و
ذل��ك إمن��ا يك��ون ب�ين أزي��د م��ن آي��ة واح��دة
كان املعن��ى األول أع�ني التأم��ل يف اآلي��ة
عقي��ب اآلي��ة ه��و العم��دة و إن كان ذلك ال
ينف��ي املعن��ى الثان��ي أيض��ا.
فامل��راد ترغيبه��م أن يتدب��روا يف اآليات
القرآني��ة و يراجع��وا يف كل حك��م ن��ازل
أو حكم��ة مبين��ة أو قص��ة أو عظ��ة أو غ�ير
ذل��ك مجي��ع اآلي��ات املرتبط��ة ب��ه مم��ا نزلت
مكيته��ا و مدنيته��ا و حمكمه��ا و متش��ابهها
و يضم��وا البع��ض إىل البع��ض حت��ى يظه��ر

هل��م أن��ه ال اخت�لاف بينه��ا فاآلي��ات يص��دق
قدميه��ا حديثه��ا و يش��هد بعضه��ا عل��ى
بع��ض م��ن غري أن يكون بينه��ا أي اختالف.
فارتف��اع ه��ذه االختالف��ات م��ن الق��رآن
يهديه��م إىل أن��ه كت��اب من��زل م��ن اهلل و
لي��س م��ن عن��د غ�يره»
و لك��ن جي��ب عل��ى املتدب��ر أن يلت��زم
بأص��ول التدب��ر فتنكش��ف ل��ه احلقائق؛ ألن
اهلل تع��اىل ق��د يَّس��ر الق��رآن للذك��ر ،و ال
يسرتس��ل به��واه و أن حيم��ل الق��رآن م��ا ال
حيتم��ل فيق��ع يف احملظ��ور ال��ذي ق��ال عن��ه
النيب ،صلى اهلل عليه وآله وسلم« : ،من فسر
الق��رآن برأي��ه فقد افرتى عل��ى اهلل الكذب «
فال حيمل القرآن افكاره الس��ابقة  ،و اذا ما
واج��ه غموض �اً يف اآلي��ات تأ ّن��ى و رج��ع اىل
أه��ل الذك��ر م��ن األئم��ة ،عليه��م الس�لام،
و م��ن يق��وم مقامه��م المتالك��ه مقوم��ات
تؤهل��ه هل��ذا املق��ام و ال يك��ون متكالب�اً عل��ى
الدني��ا أو تلهي��ه جتارة أو بيع عن ذكر اهلل
و ع��ن معرفت��ه و معرف��ة أحكام��ه ،إذ إن��ه ال
ميك��ن يف ح��ال م��ن األح��وال االس��تغناء ع��ن
املب�ين لكت��اب اهلل.
و ق��د حث��ت الرواي��ات عل��ى فه��م
الق��رآن و اس��تيعاب معاني��ه للعم��ل ب��ه و
أك��دت ب��أن الق��رآن مل ين��زل ألن��اس مضوا
و انته��وا ب��ل ان آيات��ه تتك��رر يف كل وق��ت و
زم��ان و املؤم��ن الواع��ي ه��و من يس��تفيد من
قص��ص و اعم��ال الس��ابقني حت��ى ال يص��اب
مب��ا اصيب��وا ب��ه فق��د جاء ع��ن االم��ام الباقر،
عليه السالم ...« : ،و لو أن اآلية اذا نزلت يف
ق��وم ث��م م��ات أولئ��ك مات��ت اآلي��ة  ،مل��ا بق��ي
من القرآن شيء و لكن القرآن جيري أوله
عل��ى آخ��ره مادام��ت الس��ماوات و األرض»
و ع��ن أب��ي عب��د اهلل علي��ه الس�لام أن��ه
ق��ال « :إن الق��رآن ح��ي مل مي��ت و انه جيري
كم��ا جي��ري الليل و النهار و كما جتري
الشمس و القمر و جيري على آخرنا كما
جيري عل��ى أولنا»
اذن م��ن اخلط��أ التس��مر يف فه��م
الق��رآن عل��ى أف��راد معين�ين أو عل��ى حق��ب
معين��ة  ،ب��ل جي��ب أن نطبق الق��رآن تطبيقاً
حي�اً عل��ى الواق��ع ال��ذي نعي��ش في��ه و عل��ى
األف��راد الذي��ن نتعام��ل معه��م كم��ا فع��ل
طالئ��ع املس��لمني لننه��ض بواق��ع أمتن��ا اىل
أف��ق جدي��د بعي��داً ع��ن التخل��ف و الض�لال.
------------------* أســتاذة يف احلــوزة العلميــة يف
كربــاء املقدســة
أﻳﺎر | 2015

حثت الروايات
على فهم القرآن
و استيعاب معانيه
للعمل به و أكدت
بأن القرآن مل ينزل
ألناس مضوا و انتهوا
بل ان آياته تتكرر يف
كل وقت و زمان
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االخالق والفقه ودورهما في بناء المجتمع المعاصر

ً
نموذجا
الصدق والكذب
• الصدق مفردة من
مفردات الحق ،تجلت
يف رسول الله ،صىل
الله عليه وآله ،فكان
الصادق األمني ،الذي
أنتج لنا حضارة كبرية
امتدت بأجنحتها اىل
اآلفاق
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• حيدر الرماحي

قال اهلل س��بحانه وتعاىل يف كتابه
{و ُقـ ْـل َر ِّب َأ ْد ِخ ْلنِــي ُمدْ َخـ َـل
العزي��زَ :
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ْ
ــر َج صــدْ ق}
صــدْ ق َو َأخر ْجنــي ُم ْ َ
(س��ورة الس��راء . )80/
حينم��ا نري��د أن نصن��ع زورق��اً
لنعرب به إىل الضفة األخرى من النهر،
حتم��اً س��نغرق إذا مل نصن��ع زورق��اً
س��ليماً خالي��اً م��ن العي��وب .واالخ�لاق
ميثل الزورق الكبري الذي حيمل األمة
اىل بر األمان ،ومن أهم وأبرز العناصر
ال��واردة يف املنظوم��ة االخالقي��ة،
«الص��دق» يف احلدي��ث واملعامل��ة ،بينم��ا
ميث��ل «الك��ذب» عنص��ر دم��ار وه�لاك،
عندما يهدد االمة بالسقوط االخالقي
والتقهق��ر احلض��اري .ولع��ل ه��ذا يك��ون
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

مص��داق البي��ت الش��هري م��ن قصي��دة
الش��اعر أمح��د ش��وقي:
وإمنا األمم االخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
* لنتعلم الصدق من جمتمع النبي األكرم

حن��ن هن��ا أم��ام مفردت�ين هامت�ين؛
لطامل��ا كانت��ا هم��ا س��ر جن��اح األم��م
وتق��دم احلضارات ،فعل��ى امتداد الزمن
يُع��د الص��دق أح��د أوج��ه احل��ق ،بينم��ا
الك��ذب جيس��د الباط��ل ،ه��ذان املعي��اران
غ�ير قابل�ين للتغ�ير والتح��ول مهم��ا
تغ�يرت الظ��روف أو تبدل��ت املواق��ع -
بغ��ض النظ��ر ع��ن ح��االت االضط��رار-
فالص��دق مف��ردة م��ن مف��ردات احل��ق ،
جتل��ت يف رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه

وآل��ه ،ف��كان الص��ادق األمني ،ال��ذي أنتج
لن��ا حض��ارة كب�يرة امت��دت بأجنحته��ا
اىل اآلف��اق.
وق��د متك��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،م��ن أن يصن��ع جمتمع��اً
رس��الياً متماس��كاًَ ،ث َب َ
��ت بُنيان��ه عل��ى
جمموع��ة م��ن ُ
األس��س كالتوحي��د
والع��دل والنب��وة وغريه��ا ،وكان
الص��دق العام��ل األب��رز ال��ذي قام��ت
عليه كل هذه ُ
األسس ال ُقرآنية .وذلك
يظه��ر جلي�اً من خالل إطاللة س��ريعة
عل��ى تفس�ير اآلي��ة آنف��ة الذك��ر ،حي��ث
ق��ال املرج��ع الدي�ني الس��يد حمم��د تقي
املدرس��ي  -دام ظل��ه -يف تفس�يرها :أي
«اإللت��زام بالص��دق يف املواق��ف ،يف كل
مدخ��ل وخم��رج منه��ا ه��و أه��م واجب��ات
الرس��ول الرس��الي ،وألن اإلنس��ان

مجتمع
حيتم��ل أن يدخ��ل فيم��ا يكره��ه اهلل ،أو
خي��رج عم��ا حيب��ه اهلل ،فه��و حباج��ة إىل
حاج��ز مينع��ه ع��ن االحن��راف ،وه��ذا
احلاج��ز إمن��ا ه��و من عن��د اهلل س��بحانه،
وامل��راد م��ن ه��ذه اآلي��ة :ي��ا رب ...أدخلين
يف األم��ور إدخ��ا ً
ال صادق��اً ،وأخرج�ني
منه��ا إخراج �اً صادق �اً» (.)1
* التعرف عىل الصدق والكذب؟

ومن الناحية الش��رعية «فالصدق
واج��ب والكذب من احملرمات «(.)2
أم��ا تعري��ف الكلمت�ين «الص��دق
والك��ذب» اصطالح��اً عن��د أه��ل اللغ��ة،
فه��و كالتال��ي:
ْ
ُ
ً
الص��دق خ�لاف
الص��دق لغ��ةِ « :
الك��ذب .وق��د َص� َ�د َق يف احلدي��ث .ويقال
َ
وص َد ُ
قوه ْ��م
أيض��اًَ :ص َد َق�� ُه
احلدي��ثَ .
َ
القت��ال .و َتصادَق��ا يف احلدي��ث ويف
ُ
ُ
َ
ُ
ُص ِّدق��ك يف
امل��ودّة .وامل َص��دِّق :ال��ذي ي َ
حديث��ك»( .)3وه��و يعطي معنى املطابقة
للواق��ع احلقيق��ي .
الص��دق اصطالح�اً :ه��و اخل�بر ع��ن
الش��يء عل��ى م��ا ه��و ب��ه« ،وه��و نقي��ض
الك��ذب»( .)4وق��ال الباج��ي »:الص��دق
الوص��ف للمخ�بر عنه عل��ى ما هو به»(.)5
وق��ال الراغ��ب االصفهان��ي« :الص��دق
مطابق��ة الق��ول الضم�ير واملخ�بر عن��ه
مع��اً ،ومت��ى اخن��رم ش��رط م��ن ذل��ك
مل يك��ن صدق��اً تام��اً»(« .)6وه��و اش��رف
الفضائ��ل املرضي��ة ،ورئي��س الفضائ��ل
النفس��ية» (.)7
لغة واصطالحاً
أم��ا تعريف الكذب ً
فهو:
الك��ذب لغ� ً�ة :ذه��ب اب��ن منظ��ور إىل
أن الك��ذب نقي��ض الص��دق وأن ال��كاذب
ُيمع على ُ
ك َّذب  ،حيث قال « :الكذب
ك َذ َب يَك� ِ�ذ ُب َ
 :نقي��ض الص��دق َ ،
ك ِذبا
وك ّذابة َ
اذب��ة َ
 ...واألنث��ى َ :
وكذوب
ك ِ
 .وال ُك� َّ�ذب :مج��ع كاذب  ،مث��ل راك��ع
و ُر َّ
كع»(.)8
* والكذب اصطالح ًا :

ذك��ره اح��د فقهائن��ا وه��و الش��يخ
الص��دوق  -رمح��ه اهلل »:-أن الك��ذب

ه��و أن خي�بر بك��ون م��ا مل يك��ن»(.)9
وق��ال آخ��ر " :الك��ذب ه��و خمالف��ة م��ا هو
ظاه��ر ال��كالم م��ع م��ا ه��و يف اخل��ارج"(.)10
وذك��ر العالم��ة اجمللس��ي  -رمح��ه
اهلل -أكث��ر م��ن تعري��ف للك��ذب فق��ال
« :والك��ذب؛ اإلخب��ار عن الش��يء خبالف
م��ا هو عليه ،س��واء طاب��ق االعتقاد أم ال،
عل��ى املش��هور ،وقي��ل  :الص��دق مطابق��ة
االعتق��اد ،والك��ذب خالف��ه ،وقي��ل:
الص��دق مطابق��ة الواق��ع واالعتق��اد معاً
والك��ذب خالفه ،والكالم فيه يطول»(.)11
وعل��ى أس��اس الص��دق واحل��ق
تأسس��ت وقام��ت احلض��ارة اإلس�لامية
يف اجلزيرة العربية «حيث شكل العرب
اللبن��ات األوىل ال�تي ق��ام عليه��ا البن��اء
احلضاري اإلسالمي  .لكن قدرة العرب
عل��ى بن��اء ه��ذا الصرح الش��امخ املهيب ال
ترتب��ط بأس��اس قوم��ي أو عرق��ي ،ب��ل
بالرؤي��ة ال�تي محلوه��ا والقي��م ال�تي
التزم��وا به��ا ،واملب��ادئ ال�تي دافع��وا عنه��ا.
لقد استطاع الرسول الكريم ،صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،مؤيداً بوحي الس��ماء،
وجه��ود أصحاب��ه الصادق��ة م��ن تغي�ير
الرؤي��ة التجزيئية ،واملنظومة القيمية
القبلي��ة للمجتم��ع العرب��ي اجلاهل��ي،
واس��تبداهلا برؤي��ة كوني��ة توحيدي��ة،
ومنظوم��ة قيمي��ة إنس��انية ،جتل��ت
عملي��اً يف جمتم��ع املدين��ة وثقافته��ا
العاملي��ة»(.)12
وبذل��ك حق��ق اإلس�لام من��وذج
اجملتم��ع القائ��م على التضام��ن القيمي
والتعاقدي ليحل مكان منوذج اجملتمع
القبل��ي القائ��م عل��ى مب��دأ التضام��ن
العض��وي والعق��دي.
وأهمي��ة هات�ين املفردت�ين يف
املنظوم��ة املعرفي��ة لإلنس��ان املس��لم
ت�برز م��ن خ�لال آثارهم��ا وم��ا حيقق��اه
عل��ى أرض الواق��ع ،فالص��دق كمفردة
أصيل��ة هل��ا أك�بر األث��ر يف بن��اء
العالق��ات االجتماعي��ة املتماس��كة م��ن
خ�لال م��ا توح��ي ب��ه ه��ذه الكلم��ة م��ن
الت��زام ق��ول احلق والص��دق يف احلديث
والعم��ل والوف��اء بالوع��د ،وم��ن خ�لال
م��ا تثم��ره ه��ذه املف��ردة الطاه��رة حي��ث

يك��ون اإلنس��ان الص��ادق مقب��و ً
ال يف
احملي��ط االجتماع��ي وحم��ط اح�ترام
اجلميع دون اس��تثناء ،واملثال التارخيي
األب��رز هل��ذه احلال��ة ه��و س�يرة س��يد
الكون�ين حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
فرغ��م أن قريش��اً وم��ن حتال��ف معه��ا
حاول��وا أن خيدع��وا الن��اس ب��أن الن�بي،
كاذب يف دع��واه
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
ٌ
ولك��ن مل تنف��ع معه��م ه��ذه احملاول��ة،
والس��بب ألن الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،كان معروف�اً فيم��ا بينه��م وقب��ل
بعثت��ه بالص��ادق األم�ين .ول��و مل يك��ن
كذل��ك مل��ا بعثت إلي��ه خدجية ،رضوان
اهلل عليه��ا ،وأمنت��ه عل��ى ماهل��ا وثروته��ا
ليعم��ل يف التج��ارة .
وهك��ذا تك��ون النتيج��ة عكس��ية
بالنس��بة اىل املف��ردة األخ��رى (الك��ذب)،
حي��ث تنتزع عمن يتص��ف بهذه الصفة
قداس��ة االح�ترام ،ويك��ون غ�ير مرغ��وب
في��ه اجتماعي��اً وال حم��ط اهتم��ام
وثق��ة اآلخري��ن ،وتنه��دم كل عالقات��ه
االجتماعي��ة واألس��رية .وكل إنس��ان
ل��ه أه��داف عدي��دة ،وال يتمك��ن م��ن
حتقيقه��ا إال ع�بر التواف��ق االجتماع��ي،
وكي��ف يك��ون التواف��ق االجتماع��ي اذا
مل يك��ن اإلنس��ان صادق��اً يف معامالت��ه
م��ع اآلخري��ن .فالص��دق واس��تقامة
اللس��ان عالم��ة عل��ى س�لامة القل��ب
وحس��ن الس��ريرة ،كم��ا ان الت��واء
اللس��ان ،لي��س إال أث��راً م��ن آث��ار الت��واء
القل��ب واعوجاج��ه .فمرج��ع ال��كل إىل
اإلمي��ان وعدم��ه.
* الكذب هو الكذب

والك��ذب لي��س في��ه ح��االت
خمتلف��ة ،فالك��ذب ه��و ك��ذب عل��ى
كل ح��ال ،ولي��س في��ه ج�� ّد وه��زل،
وه��و يس��قط امل��روءة ،ويص��ادر كرام��ة
اإلنس��ان ،ولذل��ك يق��ول اإلم��ام أم�ير
املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام« :ال جي��د عب��د
طعم اإلميان ،حتى يرتك الكذب ،هزله
وج�� ّده»(.)13
وال عج��ب بع��د ذل��ك ان تأخ��ذ
ه��ذه املف��ردة موقع��اً قبيح��اً ج��داً يف
أﻳﺎر | 2015

• حقق اإلسالم منوذج
املجتمع القائم عىل
التضامن القيمي
والتعاقدي ليحل
مكان منوذج املجتمع
القبيل القائم عىل
مبدأ التضامن العضوي
والعقدي
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النظ��ام املعريف للفرد املس��لم ،ملا حتمله
ه��ذه املف��ردة وم��ا تس��تبطنه م��ن قب��ح
الس��ريرة وخبثه��ا ،ل��ذا ج��اء وصفه��ا
يف رواي��ة اإلم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام،
بأنه��ا ش��ر من اخلم��ر ،حيث ق��ال ،عليه
الس�لامّ :
«إن اهلل ع� ّز وج� ّ�ل جع��ل للش� ّر
أقف��ا ً
ال ،وجع��ل مفاتي��ح تل��ك األقف��ال
()14
الش��راب ،والك��ذب ش�� ّر الش��راب»
* ولكن من هو ّ
الكذاب ؟!

• مفردة الصدق،
كانت دامئاً عنوان
الصالحني والقادة
الرساليني ،بينام كانت
مفردة الكذب ،عنوان
الفاسدين واصحاب
األهواء واملصالح
الخاصة
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الك � ّذاب ،عل��ى وزن ف ّع��ال ،أي م��ن
كان كث�ير الك��ذب .ألن��ه يف بع��ض
االحي��ان ق��د يفلت زمام اللس��ان من يد
ثم ين��دمّ ،
فإن
اإلنس��ان فيك��ذب كذبة ّ
ّ
مث��ل ه��ذا لي��س بك� ّذاب وال يرتتب على
فعل��ه ه��ذا ما يرت ّتب على فعلة الك ّذاب،
م��ن ذه��اب البه��اء وع��دم التصدي��ق
والعق��اب  .ول��ذا يق��ول اإلم��ام الص��ادق،
علي��ه الس�لام ،يف ج��واب م��ن س��أله ع��ن
الك � ّذاب قائ� ً
لا« :ه��ل الك � ّذاب ه��و ال��ذي
يكذب يف الش��يء ؟ فقال ،عليه الس�لام،
 :ال ،م��ا م��ن أح��د إ ّ
ال ويك��ون ذاك من��ه ،
()15
ولك��ن املطب��وع عل��ى الك��ذب»
وإطالل��ة صغ�يرة عل��ى املراح��ل
التارخيي��ة إىل يومن��ا احلاضر ،نالحظ
كي��ف ان مف��ردة الص��دق ،كان��ت ه��ي
عن��وان الصاحل�ين والق��ادة الرس��اليني،
بينم��ا كان��ت مف��ردة الك��ذب ،عن��وان
الفاس��دين واصح��اب األه��واء واملص��احل
اخلاص��ة .فلطامل��ا صدح��ت حناج��ر
الرس��اليني بالص��دق دفاع�اً ع��ن احل��ق،
وبي��ان م��ا التب��س عل��ى الن��اس ،بينم��ا
اخ��ذ اصح��اب الباطل بالكذب على ابناء
اجملتم��ع حت��ى جن��دوا هل��ذه العملي��ة
فقه��اء الس�لاطني ملوقعه��م احلس��اس
والكب�ير عن��د الن��اس  ،وم��ن هن��ا بال��ذات
ب��دأت عملي��ة تس��ويق الك��ذب املمنه��ج
ع�بر فت��اوى واحادي��ث ورواي��ات ما أنزل
اهلل به��ا م��ن س��لطان ،كل ذل��ك ألج��ل
تربي��ر واقعه��م الفاس��د وتربي��ر ظلمهم
وحكوماته��م الباطل��ة.
م��ن هنا؛ ف��إن طريق بن��اء احلضارة
ال يكون إ ّ
ال عرب سفينة الصدق اليت
بع��ث اهلل به��ا نبي��ه الكري��م ،صل��ى
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

اهلل علي��ه وآل��ه ،حي��ث ق��ال تع��اىل:
ِ
الصــدْ ِق َو َصــدَّ َق
{وا َّلــذي َجــا َء بِ ِّ
َ
ــه ُأو َل ِ
بِ ِ
ــم ا ُْل َّت ُق َ
َ
ــون} (س��ورة
ه
ــك
ئ
ْ
ُ ْ
الزم��ر .)33/فأوضح لنا القرآن الكريم
م��ا مل��ن ص�دّق برس��الة الرس��ول ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ،عن��د اهلل تع��اىلَ :
ـم
{لُـ ْ
مــا ي َشــاء َ ِ
ـم َذلِـ َ
ـك َجـ َـزا ُء
ون عنْــدَ َر ِّ ِبـ ْ
َ َ ُ
ني} (س��ورة الزم��ر .)34/بينم��ا
ا ُْل ْح ِســنِ َ
كان مص�ير املكذب�ين هلل ولرس��وله
الكري��م ،صل��ى اهلل عليه وآله ،نار جهنم
ــم ِمَّــ ْن
وس��اءت مص�يراَ { :ف َمــ ْن َأ ْظ َل ُ
الصــدْ قِ
ــى اللَِّ َوك َّ
ك َ
َــذ َب َع َ
َــذ َب بِ ِّ
ِ
َ
ــوى
َّــم َم ْث ً
إِ ْذ َجــا َء ُه أ َل ْي َ
ــس ف َج َهن َ
لِ ْلكَافِ ِريــ َن} (س��ورة الزم��ر.)32 /
---------------

 -12جــذور أزمــة املثقــف يف الوطــن العــريب

املــدريس (دام ظلــه)  ،ج : 4ص .471

 -13الــكايف  ،الشــيخ الكلينــي  ،ج  : 2ص

 -1مــن هــدى القــرآن  ،الســيد حممــد تقــي

 ،ج: 1ص .129

 -5إحكام الفصول  ،للباجي  :ص . 235

 -6الذريعــة إىل احــكام الرشيعــة  ،الراغــب

االصفهــاين  :ص.270

 -7جامــع الســعادات  ،الشــيخ النراقــي :ص

.428

 -8لســان العــرب  ،ابــن منظــور  ،ج : 1ص

705-704

 -9اهلدايــة  ،الشــيخ حممــد بــن عــي

املعــروف بالشــيخ الصــدوق ،ص. 1

 -10منيــة الطالــب (تقريــر بحــث النائينــي)

للخونســاري  ،ج : 1ص . 391

 -11بحــار األنــوار  ،العالمــة حممــد باقــر

املجلــي  ،ج : 69ص . 233
 ،الدكتــور لــؤي صــايف .104 :

 -2لفقــه كتــاب الواجبــات  ،الســيد حممــد

 ، 340احلديــث .11

 -3الصحــاح يف اللغــة  ،للجوهــري  ،ج 1

 : 12ص  ، 244احلديــث .16206

 -4الواضــح يف اصــول الفقــه  ،البــن عقيــل

 ، 340ح .15

الشــرازي (رمحــه اهلل)  :ص .175
 :ص .383

 -14وســائل الشــيعة  ،للحــر العامــي  ،ج
 -15الــكايف  ،للشــيخ الكلينــي  ،ج  : 2ص

الشارع ملك الجميع أليس كذلك أيها المسؤول؟

قاسم مظلوم الكرعاوي

نشــهد يف املجتمــع احيانــ ًا ظواهــر وســلوكيات غريبــة ينفــر
منهــا النــاس ،تصــدر مــن شــخصيات بــارزة ،وايضــ ًا مــن النــاس
املقربــن هلــم ،ومــا يزيــد ردود فعــل النــاس ،ان هــذه الشــخصيات،
ممــن انتخبهــم النــاس ليكونــوا ممثلــن عنهــم يف مؤسســات الدولــة،
ممــا يعنــي مضاعفــة املســؤولية عــى هــؤالء؛ املســؤولية االداريــة
كمســؤولني حكوميــن ،ومســؤولية اخالقيــة ودينيــة ،كوهنــم
يمثلــون احــدى قــدوات املجتمــع ،فااللتــزام بالقانــون والنظــام
العــام والعــدل وســائر القيــم واملفاهيــم التــي جتســدت يف ســرة
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،يــراه النــاس بدايـ ًة يف ســلوك املســؤول
الــذي لــه القــدرة عــى تطبيــق هــذه القيــم واملفاهيــم.
الظواهــر الســلبية عديــدة ،كــا ان القيــم واملفاهيــم املــوىص هبــا
كثــرة جــد ًا ،فتعالــوا نأخــذ ظاهــرة واحــدة ونطبقهــا عــى مــا لدينــا
مــن قيــم ومفاهيــم ،لنــرى مــدى تطابقهــا يف جمتمعنــا اليــوم.
كلنــا نذهــب اىل العمــل يف الصبــاح الباكــر او اىل املدرســة او اىل
اجلامعــة ،ونتنقــل بــن شــارع وآخــر متجولــن او راكبــن ،فنشــهد
حالــة غريبــة ،مــن الســيارات التابعــة للدولــة ،وهــي تســر بشــكل
غــر طبيعــي يف الشــارع ،كــا لــو أن الســائق يريــد ان يوحــي اىل
اجلميــع بــأن هــذه الســيارة ال جيــب ان تســر عــى االرض ،إنــا هــي
قادمــة مــن عــامل آخــر !...االمــر الــذي يســبب االربــاك واالزعــاج
الشــديدين لــدى املواطنــن.
علــ ًا أن هــذه الظاهــرة ،ال تصــدر مــن مجيــع موظفــي الدولــة
الذيــن يســتقلون ســياراهتم احلكوميــة ،أو يكونــون ضمــن موكــب
خــاص او غــر ذلــك .إنــا القضيــة عنــد «البعــض» .مــع ذلــك ،فــإن
هــذه الترصفــات تــرك اثــر ًا ســلبي ًا يف نفســية الفــرد العراقــي.
انقل لكم موقف ًا بسيط ًا جد ًا ليكون شاهد ًا عىل ما نقوله:
فيــا كنــت ذاهبــ ًا اىل حمــل عمــي مســتق ً
ال ســيارة أجــرة
(ميكروبــاص) ،وبينــا نحــن يف الطريــق ،وإذا بأصــوات زعيــق
املنبهــات اخلاصــة بســيارات الدولــة ،مصحوبــة بدعــوات عــر
مكــرات الصــوت بإفســاح املجــال فــور ًا ،كــا لــو أن شــخص ًا مصابـ ًا
يف ســيارة االســعاف ومــرف عــى املــوت .وعندمــا دققنــا النظــر يف
الســيارة التــي أحدثــت كل هــذه الفــوىض واالربــاك ،إذا هبــا فارغــة
إال مــن الســائق اجلالــس عــى مقعــد القيــادة لوحــده!
هــذا العمــل والســلوك ،ال حيتمــل صفــة أقــل مــن انتهــاك حقوق
النــاس يف الشــارع وايضــ ًا آداب الطريــق ،والتجــاوز عــى راحــة
الطفــل الصغــر والشــيخ الكبــر وربــا بعــض الذيــن يعانــون مــن
حــاالت صحيــة خاصــة.
سؤالنا هنا:

أيــن نحــن عــن حقــوق اآلخريــن؟ وأيــن نحــن مــن قــول
رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآلــه ،حيــث يقــول« :نصــف الديــن
مــداراة النــاس»؟
أنتقــل بكــم اىل مشــهد آخــر مــن هــذه احلالــة الســلبية الشــائعة
باملجتمــع .فاليــوم عندمــا نــرى موكبــ ًا ملســؤول يف الدولــة ،ســوا ٌء
سياســي ًا او عســكري ًا ،نالحــظ تكــرار نفــس احلالــة ،فــا ذنــب النــاس
املغلوبــة عــى أمرهــا ،وهــم بالــكاد يكافحــون الظــروف الصعبــة
وحمــن احليــاة لتوفــر لقمــة العيــش؟
هــذه الســلوكيات والترصفــات الصــادرة مــن رجــال الدولــة
واملســؤولني الكبــار ،تســبب تكريــس احلــاالت الســلبية يف املجتمــع
وتنــر الظلــم والتمييــز وجتعلــه امــر ًا طبيعيــ ًا ،لــذا عــى املســؤول
اســتصحاب الســرة العطــرة للرســول األكــرم ،صــى اهلل عليــه وآلــه،
وكيــف كان ســلوكه وتعاملــه مــع النــاس؟ كذلــك احلــال يف ســرة
االمــام عــي ،عليــه الســام ،فهــل كانــوا يقتحمــون النــاس بالقــوة،
ويتجــاوزون عــى حقــوق اآلخريــن...؟!
لقــد كان أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،بإقــرار املؤرخــن
والباحثــن« ،طبيبــ ًا دوار ًا يف طبــه» ،فــكان يلجــأون إليــه الغنــي
والفقــر ،بينــا اليــوم جيــد الفقــر واملحتــاج نفســه دون ملجــأ ،فهــل
يلجــون اىل اشــخاص يتجــاوزون عــى حقــوق النــاس يف وضــح
النهــار وجهــار ًا أمــام أنظــار اجلميــع؟!
مــن هنــا؛ نقــول اىل كل مــن هيمــه األمــر ،ويأخــذ مســألة
لقـــد كان أميـــر المؤمنيـــن ،عليـــه الســـام ،بإقـــرار المؤرخيـــن
والباحثيـــن« ،طبيبـــاً دواراً في طبه» ،فكان يلجـــأون إليه الغني
والفقيـــر ،بينمـــا اليوم يجـــد الفقير والمحتاج نفســـه دون ملجأ

العالقــة بــن املســؤول واملواطــن عــى حممــل اجلــدّ  ،وال يريــد ان
يكــون مشــارك ًا يف الظلــم واجلــور ،أن يقــوم مــن موقعــه ،بــدوره
يف إيصــال الفكــرة اىل النــاس الذيــن قــد يتهاونــون يف هــذه األمــور
بســبب الغفلــة او الســهو ،لتصــل الرســالة اىل بعــض االشــخاص
املنتســبني للدولــة ،فهــذا رجــل أمــن وذاك يعــود اىل هــذه الــوزارة
وذاك النائــب وهكــذا ،فعليــه أن يكــون قــدوة للنــاس ويــؤدي عملــه
بصــورة صحيحــة ملــا يــريض اهلل  -تعــاىل -ويــريض ضمــره وايض ـ ًا
النــاس الذيــن أتــوا بــه اىل املســؤولية التــي مــن خالهلــا يســتفيد مــن
الســيارات احلديثــة واالمكانــات واالمتيــازات و ...وبالنتيجــة يكــون
مــن املســامهني بانتشــار االمــن يف مدينتــه وبلــده وليعيــش الكبــر
والصغــر بحريــة وســام.
أﻳﺎر | 2015
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اإليث��ار ه��و درجة من درج��ات الكرم،
ومعن� ً�ى م��ن معان��ي الش��رف وامل��روءة ،ان��ه
فضيل��ة عالي��ة ال حيوزه��ا إال ّ
كل ذي
ْ
ِه ّمة عالية وإرادة مس��تدميةّ ،
ألن املُؤثر،
إمن��ا يتخّل��ى يف حلظ��ة إيث��اره ع��ن ش��ي ٍء
�ال لدي��ه ،م��ا ً
ال كان أو نفس �اً أو مقام �اً
غ� ٍ
أو ِّ
أي ش��ي ٍء آخر ،بهدف حتصيل مكرمة
أم� ٍ�ة بكاملها.
م��ا ،أو دف��ع س��و ٍء ع��ن ف��ر ٍد أو َّ
لذلك ّ
فإن هذا العمل ينطوي على مجلة
والصف��ات احلس��نة ،وأحيان��ا
�ي
م��ن املعان�
ِّ
يط��ال اإليث��ار ،حت��ى النف��س ولي��س امل��ال
وح��ده ،وخ�ير دلي��ل قص��ة اإلم��ام عل��ي،
عليه الس�لام ،عندما نام يف فراش رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،ليل��ة
اهلج��رة ليقي��ه بنفس��ه م��ن عت��اة قري��ش،
عندم��ا تآم��روا الغتيال��ه ،فأوح��ى اهلل
تع��اىل اىل جربائي��ل وميكائي��ل ،عليهم��ا
الس�لام ،أن��ي آخي��ت بينكم��ا وجعل��ت
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

عم��ر أحدكم��ا أط��ول م��ن عم��ر اآلخ��ر،
فأيكم��ا يؤث��ر أخ��اه فآث��ر كالهم��ا البق��اء
عل��ى اآلخ��ر ،وهن��ا ج��اء الرد االهل��ي« :أفال
كنتم��ا مث��ل عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب ،إن��ي
آخي��ت بينه وبني نبيي حممد ،فبات على
فراش��ه يفدي��ه بنفس��ه ويؤث��ره باحلي��اة،
اهبط��ا اىل االرض فاحفظ��اه م��ن ع��دوه،
ف��كان جربائي��ل عند رأس��ه وميكائيل عند
رجلي��ه ين��ادي :ب��خ ب��خ م��ن مثل��ك ي��ا اب��ن
اب��ي طال��ب يباهي اهلل بك املالئكة ،فأنزل
ـاس َم ـ ْن َيـ ْ ِ
{و ِم ـ ْن النَّـ ِ
ـري
اهلل تع��اىلَ :
َن ْفســه ابتِغَــاء مر َض ِ
وف
ــاة اللَِّ َواللَُّ َر ُء ٌ
َ ُ ْ
َ َْ
بِا ْل ِعب ِ
اد}(،س��ورة البق��رة.)207/
َ
هن��ا تب�ين لن��ا القص��ة مفه��وم اإليثار،
وكي��ف ان��ه يكش��ف باط��ن اإلنس��ان،
ويعر ُف��ه حقيق� َ�ة نفس��هَّ ،
ألن��ه لي��س م��ن
ِّ
الس��هل أن يق��دِّم اإلنس��ان حاج��ة أخي��ه
َّ
َ
ح��ب
عل��ى نفس��ه ،إال إذا جت��اوز
عقب��ة ِّ
ال� َّ�ذات والدني��ا العزي��زة عل��ى كث�ير م��ن
النف��وس.
* اإليثار خصلة ايامنية

ً
بداي��ة  -وكم��ا م��ر
ُع��رف اإليث��ار
آنف�اً -بان��ه م��ن مظاه��ر ودالالت االمي��ان،
فكلم��ا كان اإليث��ار بش��يء كبري وعزيز
عل��ى االنس��ان ،يتأك��د عم��ق االمي��ان يف
قل��ب االنس��ان ،ل��ذا كان��ت ه��ذه اخلصل��ة
م��ن صف��ات اجملتم��ع االميان��ي ال��ذي

صنع��ه رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
يف املدين��ة وهن��اك قص��ص وح��االت
عدي��دة يذكره��ا التاري��خ ع��ن مآث��ر
ذاك اجملتم��ع ،ل��ذا ج��اءت اآلي��ة الكرمي��ة
يف س��ورة احلش��ر ،لتب�ين ه��ذه احلال��ة:
ِ
ـو ُءوا الــدَّ َار َو ِ
اإليـ َـا َن ِم ـ ْن
{وا َّلذي ـ َن َت َبـ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ــم َوال
ــم ُي ُّبــون َمــ ْن َه َ
ــر إل ْيه ْ
اج َ
َق ْبله ْ
ِ
ِ
َِ
ون ِف ُصدُ ِ
يــدُ َ
اجـ ًة مَّــا ُأو ُتــوا
ـم َح َ
ورهـ ْ
ِ
ِ
ـى َأ ْن ُفسـ ِ
ـو ك َ
َو ُيؤْ ثـ ُـر َ
ون َعـ َ
ـم
ـه ْم َو َلـ ْ
َان ِ ِبـ ْ
اص ٌة}(،س��ورة احلش��ر.)9/
َخ َص َ
اىل جان��ب البن��اء االجتماع��ي -
القيم��ي ،ف��إن ،أغل��ب الصف��ات تنتق��ل م��ن
الوالدي��ن واألج��داد اىل األبن��اء االحب��اث
العلمي��ة أثبت��ت أن اإليث��ار ،يأت��ي ع��ن
طري��ق الوراث��ة والعوام��ل اخلارجي��ة،
مث��ل الرتبي��ة واحملي��ط االجتماع��ي الذي
يس��هم يف تكوي��ن ش��خصية اإلنس��ان  ،إم��ا
بالوراث��ة املباش��رة أو بالرتبي��ة والتنمي��ة
لالتص��اف به��ذه الصف��ة أو تل��ك ،ث��م
يأت��ي دور احملي��ط االجتماع��ي ،ليق��رر
النتيج��ة النهائي��ة للش��خصية .ورمب��ا
يتح��ول اإليث��ار اىل واح��دة م��ن الع��ادات
االجتماعي��ة لعالقاته��ا بالك��رم واجل��ود
يتجس��د يف الش��عائر
والعط��اء ،وه��و م��ا
ّ
احلس��ينية ال�تي يقيمه��ا املؤمن��ون م��ن
ابن��اء الش��عب العراق��ي ،فف��ي الزي��ارات
املليوني��ة لإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
تظه��ر مواق��ف انس��انية وامياني��ة مذهل��ة

مجتمع
تش��ع أن��واراً مس��تمرة لإلنس��انية مجع��اء،
وحتطم األرقام القياس��ية عاماً بعد عام،
حي��ث ن��رى اإليث��ار م��ن مفه��وم اخلدم��ة
املقدم��ة للن��اس؛ بغ��ض النظ��ر ع��ن الل��ون
واجلن��س والع��رق وحت��ى الديان��ة.
فل��و أخذن��ا مث�لا خدم��ة واح��دة،
كاس��تقبال الضي��وف الزائري��ن  ،فإن��ك
ت��رى صاح��ب املوك��ب أو املن��زل يتوس��ل
ويقب��ل أي��دي امل��ارة ،ويصي��ح بأعل��ى
لا بالزائري��ن الك��رام ...أه� ً
صوت��ه« :أه� ً
لا
بزوار أبي عبد اهلل ،»...والدموع تنهمر من
عيني��ه بص��ورة عفوي��ة ،واهل��دف من ذلك
فق��ط لتقدي��م خدمات��ه كاملبي��ت وغس��ل
املالب��س والس��هر عل��ى راحته��م ،وعن��د
مغ��ادرة الزائ��ر امل��كان واملضي��ف ،صباح�اً،
يعت��ذر ويطل��ب الس��ماح عم��ا اذا ب��در من��ه
قص��ور حبقه��م ،ومل يق��دم األفض��ل هل��م،
وه��ذه قم��ة اإليث��ار والش��عور باملس��ؤولية.
درس للمسؤولني يف الدولة
* ٌ

ه��ذه املش��اهد املث�يرة للمش��اعر خالل
الزي��ارات املليوني��ة ،متث��ل باحلقيق��ة،
دروس�اً بليغ��ة يف اإليث��ار م��ن اجل املواطن
واالنس��ان ،فك��م حنت��اج يف واقعن��ا املع��اش
إىل أن تنتش��ر معان��ي اإليث��ار يف أماك��ن
عملنا اخلاصة والعامة ،ويف كل جوانب
احلي��اة؛ أن��اس مث��ل اصح��اب املواك��ب
احلس��ينية! وك��م حنت��اج ملواجه��ة
الظ��روف املعيش��ية الصعب��ة ،وحال��ة
األنان ّي��ة واملصلحي��ة ،اىل ذل��ك اإليث��ار
أن��اس
ال��ذي يدخ��ل االرتي��اح يف قل��وب ٍ
كث�ير ،م��ن حي��ث التس��امح والتن��ازل من
قب��ل السياس��يني!
والتعص��ب للذات
إن حال��ة ح��ب األن��ا
ّ
واجلماع��ة ،جي��ر س��لبيات كث�يرة عل��ى
الن��اس الذي��ن عان��وا األمري��ن؛ حروب��اً
كارثي��ة ودم��اراً ،واضطه��اداً وس��فكاً
للدم��اء وانته��اكاً للحق��وق ،االم��ر ال��ذي
يهدد هذه القيمة املقدسة باالضمحالل
يف النف��وس ،حت��ى أصب��ح بعض الناس ال
يعيش��ون ه��ذه القيمة أب��داً ،وال يريدونها
م��ن غريه��م .بينم��ا جي��ب ان نتذك��ر أنن��ا
مل نك��ن لننع��م مب��ا ننع��م في��ه الي��وم ،ل��وال
فض��ل اهلل  -تع��اىل -ثم إيثار من س��بقونا.

لي��س ه��ذا وحس��ب ،إمن��ا حنت��اج
ايض�اً إىل لغ��ة جدي��دة؛ وهي لغة تس��تقي
معانيه��ا م��ن اإليث��ار والتضحي��ة داخ��ل
اجملتم��ع الصغ�ير ،متمث� ً
لا باألس��رة وبني
يضح��ي
أف��راد البي��ت الواح��د؛ فال�� ّزوج ّ
اليوم��ي ليبق��ى
ببع��ض م��ن برناجم��ه
ّ
ٍ
م��ع أس��رته ،وكذل��ك الزوج��ة ،وكذلك
األوالد ،الب��د م��ن وج��ود روح التضحي��ة
لرعاي��ة األبوي��ن وإدخال الس��رور عليهم،
وك��م حنت��اج إىل أن��اس يتنافس��ون يف
ــس
الب��ذل والعط��اء ،وش��عارهم { َف ْل َي َتنَا َف ْ
ا ُْل َتنَافِ ُس َ
املطفف�ين)26/
ون}(،س��ورة
وك��م حنت��اج أناس�اً مم��ن يقول��ون دائم��ا
أن��ا أختّل��ى ع��ن ج��زء مم��ا ل� ّ
�دي م��ن أرض
ألوس��ع طريق��اً عام��اً ،أو أتن��ازل م��ن
ّ
حل مشكلة تؤرق انساناً
حسابي من أجل ّ
حمتاج�اً للم��ال لتغطي��ة تكالي��ف عملي��ة
لا -وك��م حنت��اج أناس��اً
جراحي��ة  -مث� ً
ال يف ّك��رون كم��ا يف ّك��ر البع��ض بكلم��ة:
«ل��ن أتن��ازل ع��ن ح ّق��ي ول��و مبق��دار ش�بر»
أو ي��رددون املقول��ة املغلوط��ة« :إن مل تك��ن
ذئب�اً أكلت��ك الذئاب» وكم حنتاج أناس�اً
يْ
َذكره��م ال ّن��اس باخل�ير ،أياديه��م يف
اإليث��ار والعط��اء بس��خاء بيض��اء ناصع��ة!
لي��س وح��ده التاري��خ ه��و ال��ذي خل��د
مواق��ف اإليث��ار يف حي��اة املؤمن�ين ،ب��ل اهلل
س��بحانه وتع��اىل ايض��ا خل��د لن��ا مواق��ف
اإليث��ار يف حي��اة محل��ة الرس��الة  ،وكان
ذل��ك بن��زول س��ورة كامل��ة يف الق��رآن
{و ُي ْط ِع ُم َ
ــون ال َّط َعــا َم ع َ
َــى
الكري��مَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ً
ً
َّــا
ُح ِّبــه م ْســكينا َو َيتيــ ًا َوأســرا * إن َ
ِ
ِ
ُن ْط ِعمك ِ
ُــم
ُــم ل َو ْجــه اللَِّ ال ن ُِريــدُ منْك ْ
ْ
ُ
َجــزَ ا ًء َوال ُش ـكُور ًا}( .س��ورة اإلنس��ان /
.)9-8
فق��د كان س��بب نزوهل��ا ،إن كالً
م��ن اإلمامني احلس��ن واحلس�ين ،س��بطي
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،مرض��ا
وهم��ا صبي��ان صغ�يران ،فعادهم��ا رس��ول
اهلل ،ومع��ه رج�لان فق��ال :ي��ا أب��ا احلس��ن
ل��و ن��ذرت يف ابنيك نذراً إن عافاهما اهلل...
فق��ال :أص��وم ثالث��ة أي��ام ش��كراً
هلل ع��ز وج��ل ،وكذل��ك قال��ت فاطم��ة،
عليه��ا الس�لام ،وق��ال الصبي��ان :وحن��ن
ايض�اً نص��وم ثالث��ة اي��ام ،وكذل��ك قال��ت

جاريته��م فض��ة.
فألبس��هما اهلل العافي��ة فإصبح��وا
صيام��اً ولي��س عنده��م طع��ام ،فانطل��ق
علي ،عليه السالم ،اىل جار له من اليهود
يُق��ال ل��ه «مشع��ون» يعاجل الص��وف ،فقال
ل��ه :ه��ل ل��ك أن تعطي�ني ج��زة م��ن ص��وف
تغزهل��ا ل��ك ابنة حممد بثالثة أصوع من
شعري؟
ق��ال :نع��م فأعط��اه ،فج��اء بالص��وف
والش��عري فأخ�بر فاطم��ة عليه��ا الس�لام
فقبل��ت وأطاع��ت ،ثم عمدت فغزلت ثلث
الص��وف ،ث��م أخ��ذت صاع �اً م��ن الش��عري
فطحنت��ه وعجنت��ه وخب��زت من��ه مخس��ة
اق��راص ل��كل واح��د ق��رص.
وصّل��ى عل��ي ،علي��ه الس�لام ،م��ع
النيب ،صلى اهلل عليه وآله ،املغرب ثم أتى
منزله فوضع اخلوان وجلسوا مخستهم،
فأول لقمة كس��رها علي ،عليه الس�لام،
اذا مبس��كني وق��ف بالب��اب ،فق��ال :الس�لام
عليك��م ي��ا اه��ل بي��ت حمم��د .ان��ا مس��كني
م��ن مس��اكني املس��لمني ،أطعمون��ي
مم��ا تأكل��ون ،أطعمك��م اهلل عل��ى موائ��د
اجلن��ة ،فوض��ع عل��ي اللقم��ة م��ن ي��ده،
وأعط��اه للمس��كني ،وعم��دت فاطم��ة
اىل م��ا كان عل��ى اخل��وان فدفعت��ه اىل
املس��كني ،وبات��وا جياع�اً ،وأصبح��وا صياماً
مل يذوق��وا إال امل��اء الق��راح .ه��ذا املوق��ف
تك��رر م��رة ثاني��ة وثالث��ة ،م��ع فق�ير ث��م
أس�ير ،فنزل��ت اآلي��ة القرآني��ة املعروف��ة
حب��ق أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام .م��ن
هن��ا نع��رف ّ
خاص��ة يف
أن لإليث��ار منزل��ة ّ
منظوم��ة القي��م األخالق ّي��ة يف اجملتم��ع
البش� ّ
�ري عموم �اً ويف اإلس�لام خصوص �اً،
ّ
فه��و غاي��ة امل��كارم ال�تي ال تكتم��ل إل ب��ه،
ّ
ويستحق به اسم الكرم واجلود والسخاء،
ب��ل هو أعلى مراتب��ه ،وعليه ميكن القول؛
ان ه��ذه الصف��ة واخلصل��ة االخالقي��ة،
م��ن ش��أنها ان تك��ون عام� ً
لا اساس��اً يف
البن��اء االجتماع��ي الرص�ين والق��ادر عل��ى
االرتق��اء يف س��لم التق��دم والتط��ور .ولع��ل
هذا يكون مصداق القول احلكيم يف بيت
الش��عر املع��روف ألمح��د ش��وقي:
وإنام األمم االخالق ما بقيت
هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
فإن ُ
أﻳﺎر | 2015

• إنّ لإليثار منزلة
خاصة يف منظومة القيم
ّ
األخالق ّية يف املجتمع
البرشي عموماً ويف
ّ
اإلسالم خصوصاً ،فهو
غاية املكارم التي ال
ويستحق
تكتمل ّإل به،
ّ
به اسم الكرم والجود
والسخاء
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ثقافة رسالية

القرض احلسن ثمار يف الدنيا واآلخرة

الشيخ إبراهيم االشرتي
قال تعاىلَ { :م ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض اللََّ َق ْرض ًا
حسن ًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعاف ًا كَثِ َري ًة َواللَُّ َي ْقبِ ُض َو َي ْب ُس ُط
َ َ ُ
َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون}(،سورة البقرة)245 /

مــن منــا ال يرغــب يف زيــادة رزقــه ؟ ومــن
منــا ال يريــد النمــو يف مالــه وعيالــه ،وبكلمــة
أقــول :مــن منــا ال يرغــب بالحيــاة الكرميــة التــي
يكــف بهــا نفســه وعيالــه عــا يف ايــدي النــاس؟!
بالطبــع ومــن دون ادىن ريــب ال يوجــد
انســان زاهــ ٌد بالحيــاة الكرميــة ،التــي كان بنــو
آدم محــل تكريــم الخالــق -عــز وجــل -فيهــا:

ـر َوا ْل َب ْحـ ِ
ـر
{و َل َقــدْ ك ََّر ْمنَــا َبنِــي آ َد َم َو َ َ
ح ْلن ُ
َ
ـم ِف ا ْلـ َ ِّ
َاهـ ْ
ِ
ِ
ِ
َــى كَث ٍ
ــم ع َ
ــر
ــم مــ ْن ال َّط ِّي َبــات َو َف َّض ْلن ُ
َو َرزَ ْقن ُ
َاه ْ
َاه ْ
ِ
ِمَّــ ْن َخ َل ْقنَــا َت ْفضيالً}(،ســورة االرساء)70/

فــإذا كان اللــه خلقنــا وكرمنــا ورزقنــا مــن
الطيبــات وفضلنــا عــى كثــر مــا خلــق تفضيــا
بحيــث ال ميكــن ان يقــاس العطــاء االلهــي أو
يحــد بحــدود معينــة مهــا كانــت تلــك الحــدود
مطلقــا ...فلــاذا اذا ال نتبــارى يف مياديــن
التقــوى التــي امــر الخالــق ان نســر غورهــا
ونخــوض غامرهــا؟ ومــن ثــم نكــون ممــن اراد
اللــه لنــا النعيــم حيــث يقــول{ :إِ َّن األَ ْبـ َـر َار َل ِفــي

ِ ِ
ون * َت ْع ِ
ــر َ
ن َِعيــ ٍم * ع َ
ف ِف
ــر ُ
َــى األَ َرائــك َين ُظ ُ
ِ
ـر َة الن َِّعي ـ ِم * ُي ْس ـ َق ْو َن ِم ـ ْن َر ِحيـ ٍ
ـق
ُو ُجوه ِهـ ْ
ـم َنـ ْ َ
ــك َف ْل َي َتنَا َف ِ
ــك َو ِف َذلِ َ
َمْتُــو ٍم * ِختَا ُمــ ُه ِم ْس ٌ
ــس
ا ُْل َتنَافِ ُس َ
ون}(،ســورة املطففــن)26_22/

وعــى العكــس متامــا مــن هــذا اذا رســم
االنســان لنفســه اهدافــا هامشــية ،فســتكون
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حياتــه ذات طابــع هامــي ،أرأيــت مــن يقــف
عــى شــاطئ بحــر مرتامــي االط ـراف ويتشــاغل
عنــه بســمكة صغــرة تأخــذه بعيــدا عــا يف
عمــق هــذا البحــر مــن درر ولآللــئ؟ هــل ينتفــع
مــن هــذا البحــر العظيــم مــن انشــغل بســمكة
صغــرة!
نحــن ايضــا امــام درر الحيــاة وجواهرهــا
التــي صاغهــا الــرب لنفعنــا كذلــك الــذي تشــاغل
بســمكة صغــرة تــاركا مــا هــو اكــر نفــع منهــا.
ولعلــك تســأل :كيــف
يوصــف النــاس بالتشــاغل
بالرغــم مــن ســعيهم لكســب
املزيــد فاملزيــد مــن هــذه الدنيــا؟
* التفاتة مدهشة يف القرض احلسن

قلــت ان جميــع النــاس يســعون
للزيــادة يف أرزاقهــم  ،ويرضبــون
يف االرض ســعيا لذلــك وهــذا امــر
مهــم وواجــب يف بعــض االحيــان ،ولكــن
قــد ينتقــل البعــض منهــم اىل طــرق
ابــواب الزيــادة  ،الزيــادة املحرمــة
املنهــي عنهــا رشعــا مــع كونهــا
ظاهــرا زيــادة ولكــن الــرع
املقــدس نهانــا عنهــا محــذرا ايانــا
ــر ِب
قائــاَ { :ي ْم َح ُ
الر َبــا َو ُي ْ
ــق اللَُّ ِّ

ِ
ِ
ــب ك َُّل َك َّف ٍ
ــار
الصدَ َقــات َواللَُّ َل ُي ُّ
َّ
َأثِي ٍم}(،ســورة البقــرة)276 /

فقليــل مــن التدبــر يف هــذه
اآليــة املباركــة والتأمــل يف معانيهــا
نجــد اننــا أمــام بابــن مكتــوب
عليهــا (الزيــادة)؛ بــاب زيادتــه
محرمــة وهــي الربــا ،وبــاب زيادتــه
مضاعفــة ومباركــة باملــن والعطــاء
اإللهــي وهــي بــاب القــرض الــذي تكفــل
بــه البــاري -عــز وجــل -باآليــة املباركــة
التــي صدرنــا البحــث فيهــا
عــر يف
ثــم إن البــاري -عــز وجــلّ -

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

َّ
مـــع لحـــاظ أن القـــرض الربوي في
ّ
اإلســـام حـــرام فـــإن التعبير عن
ّ
االنفاق بالقرض الحســـن ال يكشف إال
عن اهمية االنفاق وتشـــجيع الناس،
ألجـــل اداء هـــذا العمـــل بإخالص

ثقافة رسالية
هــذه اآليــة املباركــة عــن القــرض الحســن وعــن
االنفــاق تعبــرا ً بديعــاً ومدهشــاً.
وهــو كيــف ميكــن للــه القــادر واملالــك لــكل
يشء أ ْن يقــرض مــن اإلنســان الفقــر واملحتــاج
لربــه يف كل حركاتــه وســكناته حتــى يف الشــهيق
والزفــر؟
ومــع لحــاظ أ َّن القــرض الربــوي يف اإلســام
حـرام فــإ ّن التعبــر عــن االنفــاق بالقــرض الحســن
ال يكشــف إالّ عــن اهميــة االنفــاق وتشــجيع
النــاس ،ألجــل أداء هــذا العمــل بإخــاص.
ويبــدو أ َّن ذكــر هــذه النقطــة رضوري،
وهــي أ َّن «القــرض الربــوي» ناظــر إىل العبــاد
وســلوكهم بينــا القــرض الحســن ناظــر إىل رب
العبــاد ،وهــو يعنــي أ َّن مــن يقــرض اللــه قرض ـاً
فاللــه يرجعــه مــع أضعــاف مضاعفــة .والنقطــة
املدهشــة كثـرا ً هنــا هــي أ َّن يَــد الفقــر -حســب
اآليــة والروايــات املذكــورة  -هــي يــد اللــه ،وبيتــه
هــو بيــت اللــه .ويف الحقيقــة ان مــا يوضــع يف
يــد الفقــر يوضــع يف يــد اللــه ،ولذلــك كانــت
الروايــات توصينــا بــأ ْن نضــع ايدينــا يف مســتوى
ادىن مــن يــد الفقــر عنــد التصــدق إليــه ،ألجــل
أ ْن يَأخذهــا مــن أيدينــا ،وأل َّن يــده هــي يــد اللــه
وقدرتــه الكاملــة ،وهــو الــذي يســتلم املــال مــن
املتصــدق .فحــذا ِر أن تصــدر منــا إهانــة أو تحقــر
لفقــر.
وقــد تكــررت العبــارة املذكــورة هنــا يف اآليــة
 11مــن ســورة الحديــد ،كــا قــد أضيــف لهــا
جملــة أخــرى{ :م ـن َذا ا َّلـ ِ
ـذي ُي ْقـ ِ
ـر ُض اللََّ َق ْرض ـ ًا
َ ْ
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ـم}...
َح َســن ًا َف ُي َضاع َف ـ ُه َل ـ ُه َو َل ـ ُه َأ ْجـ ٌـر ك َِريـ ٌ

الثــاين :جــاء يف اآليــة  92مــن ســورة آل
ــا
ْــر َحتَّــى ت ُ ْن ِفقُــوا ِم َّ
عمــران{ :لَــ ْن ت َ َنالُــوا ال ِ َّ
ش ٍء فَــ ِإ َّن اللَّــ َه بِــ ِه
ت ُِح ُّبــو َن َو َمــا ت ُ ْن ِفقُــوا ِمــ ْن َ ْ
َعلِيــ ٌم.}...
وكــذا جــاء يف اآليــة الرشيفــة  267مــن ســورة
البقــرة {يــا َأيــا ا َّل ِذيـن آمنُــوا َأ ِنف ُقــوا ِمـن َطيبـ ِ
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عليكــم أن ال تنفقــوا اال مــن الطيبــات فــا تنفقــوا
ـرة مثــل
مــن االشــياء التــي ال فائــدة فيهــا أو ُمـ ِ ّ
املالبــس الخلقــة أو الفواكــه واملأكــوالت الفاســدة
ومــا شــابه ذلــك ،بــل تذهــب اآليــة إىل ابعــد مــن
ذلــك لتأمــر بأنفــاق مــا يحبــه اإلنســان ،والــذي
هــو أهــل الن يعطــى بيــد اللــه ،فــإ َّن غــر ذلــك

ليــس أهــا لوضعــه بيــد اللــه ،فاإلنفــاق بــاألكل
ينبغــي أ ْن يكــون مــن النــوع الــذي يحبــه املنفــق
لــه ولعيالــه ويف املالبــس مــن النــوع الــذي يحــب
لبســه املنفــق واهــل بيتــه.
* ال نقطع سبيل املعروف

ا َّن نظــام القيــم الحاكــم يف اإلســام يحــي
عــن منــح اإلســام القيمــة واالهميــة لكيفيــة
العمــل ال كميتــه ومقــداره ،ولهــذا يضاعــف اللــه
أجــرة متــرة واحــدة ألــف ضعــف ،بينــا ال يفعــل
ذلــك يف متــرة أُخــرى .ألنَّهــا قــد ال تكــون مكتســبة
مــن حــال أو قــد تنفــق بنيــة الريــاء ومــا شــابه.
وهاهــو القــرآن يخاطبنــا ويحثنــا عــى االنفــاق
بــكل أبعــاده ،ومــن أبعــاده؛ القــرض الحســن،
و مــا نــراه اليــوم يف مجتمعاتنــا مــن حاجــة
ماســة اىل التعــاون والرتاحــم لتجــاوز الصعــاب.
والقــرض تنفيــس عــن كربــة املؤمــن الــذي قــد
يحتــاج اىل مراجعــة طبيــب او رشاء الزمــة مــن
لــوازم الحيــاة ومــا أشــبه فعندمــا تعطيــه القــرض
تكــون ممــن أســهم يف عالجــه ،ومالــك يف زكاة اىل
ان يرجــع اليــك ولــك مــن األجــر العظيــم الــذي
حفلــت الروايــات يف بيانــه منهــا مــا ورد عــن
االمــام الصــادق ،عليــه الســام« :عــى بــاب الجنــة
مكتــوب :القــرض بثامنيــة عــر والصدقــة بعــرة
وذلــك أن القــرض ال يكــون إال ملحتــاج والصدقــة
رمبــا وقعــت يف يــد غــر محتــاج».
وهنــاك مالزمــات اخالقيــة ورشعيــة تتصــل
باملقــرض فعليــه أن يكــون مــوردا لتبــادل
الحســنات و مشــعال يتجــاوز الخالفــات التــي
تنشــأ بســبب املامطلــة والتســويف يف تســديد
القــروض فمشــكلة عــدم ســداد القــرض أدّت
بالكثــر اىل العــزوف عــن إقــراض اآلخريــن
وهــذه مشــكلة باتــت قامئــة يف مجتمعاتنــا اليــوم،
واألدهــى مــن ذلــك كلــه أن احدهــم يتمنــى لــو
ان صاحــب القــرض يتــرف بحقــه بشــكل غــر
الئــق بســبب مامطلتــه يف التســديد ،لينقلــب
الحــال ويكــون املقــرض هــو صاحــب الحــق ،فيام
املقــرض والباحــث عــن الثــواب واألجــر والخدمــة
االجتامعيــة ،شــخص ُمــدان !...فهــل يعقــل ان
يكــون جــزاء املحســن الــذي مــد يــد العــون
واملســاعدة لــي يفــرج كربــة أخيــه املؤمــن بهــذه
الصــورة التــي تقطــع ســبيل املعــروف وتدعــو

الكثــر اىل العــزوف عــن اإلقــراض بســبب مــا
تفــرزه مــن حالــة غــر صحيــة؟!
كثــرة هــي الروايــات التــي تشــر اىل فضــل
مــن يفــرج عــن كربــة أخيــه املؤمــن ،فعــن
االمــام الصــادق ،عليــه الســام« :مــن فــرج عــن
أخيــه املســلم كربــة فــرج اللــه عنــه كربــة يــوم
القيامــة ،ويخــرج مــن قــره مثلــوج الصــدر»
فالقــرض وجــد لــي يفــرج عــن الضائقــات
املاليــة التــي ميــر بهــا االنســان ،وفضــا عــن ذلــك
ميــن العالقــة بــن
كلــه ،فــإن القــرض الحســنّ ،
املؤمنــن عــر االحســان املتبــادل يف مــا بينهــم،
فهــذا يقــرض أخــاه ،وذاك يقــوم بتســديد القــرض،
فتنشــأ عالقــة مــن األلفــة واملحبــة نابعــة مــن

هناك مالزمات اخالقية وشـــرعية
تتصـــل بالمقتـــرض فعليـــه أن
يكون مـــوردا لتبادل الحســـنات
و مشـــعال يتجـــاوز الخالفـــات
التـــي تنشـــأ بســـبب المماطلة
والتسويف في تســـديد القروض

التعــاون الــذ ي حصــل فيــا بينهــم.
وهــذه العالقــة والــود النابــع منهــا ،تدعــو
إليهــا اآليــات والروايــات الرشيفــة ،وهــو مــا
يجــب
عــى امل ُقــرض واملقــرض أن يضعوهــا امــام
عينيهــا ،ملــا لهــا مــن آثــار عظيمــة اجتامعيــة
ونفســية ،يف الدنيــا وثــواب جزيــل يف اآلخــرة.
وميكننــا أن نقــول :إنــه يف ظــل مــا
متــر بــه املجتمعــات مــن تحديــات يف كافــة
املجــاالت ال ميكــن ألي مجتمــع أن يســتقيم مــا
مل يؤمــن أصحابــه بالقيــم الحقــة التــي جــاءت
لبنــاء املجتمعــات والرقــي باإلنســان اىل مصــاف
املالئكــة ،القيــم التــي رســمتها الســاء وجســدها
االنبيــاء واالوصيــاء وحفلــت بذلــك الشــواهد
التاريخيــة والروائيــة داعيــة ايانــا للتــأيس بهــا
بعيــدا عــن كل القيــم املاديــة التــي ال تفــرز اال
الويــات واالزمــات.
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الدعاء هو العبادة
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الشيخ ماجد الطريف

الدع��اء عب��ادة ميارس��ها االنس��ان يف
مجي��ع حاالت��ه ،ألن��ه يرتج��م عم��ق الصل��ة
ب�ين العب��د ورب��ه ،ويعك��س حال��ة االفتقار يف
ذات االنسان إىل اهلل  -سبحانه -واالحساس
العمي��ق باحلاج��ة إلي��ه والرغب��ة فيما عنده.
فالدع��اء مفت��اح احلاج��ات ووس��يلة
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الرغب��ات ،وه��و الب��اب ال��ذي خ ّول��ه تع��اىل،
لعب��اده ك��ي يلج��أ إىل رمحت��ه وخزائ��ن
مغفرته ،وهو الش��فاء من الداء ،والس�لاح يف
مواجهة االعداء ،وهو من أقوى االسباب اليت
ُرد به القضاء ،ولذلك
يستدفع بها البالء ،وي ُّ
فإ ّنن��ا جن��د الدع��اء م��ن أب��رز القي��م الرفيع��ة
عن��د االنبي��اء واالوصي��اء والصاحل�ين ،ولقد
اهت� ّ�م املعصوم��ون ،عليه��م الس�لام ،بالدع��اء
اهتمام��اً خاص��اً ،وحفل��ت كت��ب الدع��اء
الكثرية املروية عنهم ،عليهم السالم ،برتاث
ف� ّذ م��ن أدعيته��م ،يُع� ُّ�د صفح��ة مش��رقة من
الس�لامي ،فه��و م��ن حي��ث
صفح��ات ال�تراث ا ِ
الفصاح��ة والبالغ��ة آي��ة م��ن آي��ات االدب
الرفي��ع  ،وم��ن حي��ث املضمون وس��يلة لنش��ر
السالم وتلقني أصول
تعاليم القرآن وآداب ا ِ
العقيدة وتهذيب النفوس وصفائها وتنمية

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

نزعاته��ا اخل�يرة لتص��ل إىل درج��ات الطاعة
والفضيل��ة.
* حقيقة الدعاء

«الدع��اء م� ُّ�خ العب��ادة» وجوهره��ا ال��ذي
�ص آخ��ر مرادف �اً
جعل��ه الق��رآن الكري��م يف ن� ّ
ِ
ِ
َ
{و َقـ َ
ب
َج
ت
ـ
س
أ
ـون
ـ
ـم ا ْد ُع
ْ
للعب��ادةَ :
ْ
ـال َر ُّب ُكـ ْ
ِ
ون َعــ ْن ِع َبــا َدتِ
ْب َ
ُــم إِ َّن ا َّلذيــ َن َي ْســ َتك ِ ُ
َلك ْ
ِ
ِ
َســ َيدْ ُخ ُل َ
َّــم َداخري َن}(،س��ورة
ون َج َهن َ
ً
غاف��ر )60 /فجعل الدعاء هنا مماثال للعبادة
ً
ومرتمج��ا هل��ا .ق��ال االم��ام الص��ادق ،علي��ه
الس�لامّ :
«إن الدعاء هو العبادة « ثم تال هذه
اآلي��ة الكرمي��ة ال�تي تع�بر ع��ن ه��ذا املعن��ى
وق��ال« :ه��ي واهلل العب��ادة ،ه��ي واهلل العبادة»،
يري��د الدع��اء.)1(.
وم��ن ناحي��ة اُخ��رى تعط��ي ه��ذه اآلي��ة

ثقافة رسالية

الدعاء ،كونه عبادة تسمو بالنفس وتشرق بالروح وتوصل االنسان بربه
ّ
ّ
الشدة واالضطرار ،بل يجب أن
عز وجل -يجب أن ال ينحصر في وقتَ
يكون في جميع االحوال
الكرمي��ة ص��ورة الدع��اء املقابل��ة لص��ورة
االس��تكبار ،مبعن��ى أن مث��ة صورت�ين
متضادت�ين ،تعك��س األوىل خصائ��ص العابد
الع��ارف حب��ق رب��ه -تع��اىل ش��أنه -والع��ارف
حبقيقت��ه عبداً هلل ،وصلت��ه خبالقه ومواله،
�اص عني��د
فيم��ا تعك��س الثاني��ة ،مالم��ح ع� ٍ
ج��اف بعي�� ٍد ع��ن إدراك كل تل��ك املعان��ي
ٍ
األوىل ،ليع��ود بن��ا ه��ذا املش��هد إىل تصدي��ق
دالل��ة الدع��اء عل��ى العب��ادة ،وك��ون حمّل��ه
�ب واجلوه��ر واملعن��ى،
منه��ا حم��ل امل� ّ�خ والل� ّ
�ص القرآني الذي
يفس��ره لنا الن� ّ
وه��ذا الذي ّ
يفي��د ب� ّ
�أن أفض��ل العبادة ه��و الدعاء ،ذلك أن
غاي��ة العب��ادة ه��ي التق��رب إىل اهلل  -تع��اىل-
مبعرف��ة ح ّق��ه ،وال تتجل��ى ه��ذه املعان��ي يف
ش��يء مث��ل جتليه��ا يف الدع��اء ،فه��و أفض��ل
وس��يلة للتعب�ير عنه��ا وامتثاهل��ا وجدان��اً
وس��لوكاً ،حاض��راً ومس��تقب ً
ال ،إ ّنه��ا احلال��ة
ال�تي تتجل��ى فيه��ا العبودي��ة يف أروع صورها
وأ ّ
مته��ا ،ف�لا غراب��ة يف أن تك��ون ه��ي أح��ب
ح��االت العب��د إىل اهلل تع��اىل ،فف��ي حدي��ث
«أحب ا َ
العمال
أم�ير املؤمن�ين ،عليه الس�لامُّ :
()2
وج��ل يف ا َ
ع��ز ّ
إىل اهلل َّ
الرض الدع��اء» .
وهك��ذا كان ش��أن ه��ذه الش��ريعة
الس��محة م��ع الدع��اء ال�تي ع ّرف��ت الن��اس
بآداب��ه ،وال�تي يف مقدمته��ا الص��دق
واالخ�لاص يف التوج��ه إىل اهلل تع��اىل،
مسي��ع جمي��ب،
والثق��ة ب��ه ،واليق�ين بأ ّن��ه
ٌ
وحس��ن الت��أدّب ب�ين يدي��ه ،يرج��و نظرت��ه
ُ
 تع��اىل -ولطف��ه ورمحت��ه كم��ا ع ّرفته��مبش��روطه ال�تي به��ا يك��ون دع��ا ًء صحيح��اً
يرتج��ى م��ن ورائ��ه أحس��ن اآلث��ار العاجل��ة
منه��ا واآلجل��ة.
* مفهوم الدعاء وعالقته بالعبادة

الدع��اء يف اللغ��ة العربي��ة ه��و مي��ل
وكالم
�وت
الش��يء إىل صاح��ب الدع��اء بص� ٍ
ٍ
ً
يك��ون من��ه كم��ا تق��ول :دع��وت فالن�ا ،أدعوه
دع��ا ًء ،أي ناديت��ه وطلب��ت إقباله ،وأما الدعاء

يف االصط�لاح فه��و طل��ب االدن��ى للفعل من
االعل��ى م��ن جه��ة اخلضوع واالس��تكانة إليه
تع��اىل .ودع��اء العب��د لرب��ه َّ
جل جالل��ه ،طلب
العناية والتمين الس��تجابة الدعاء ،إذ يقال،
ُ
ُ
ابتهل��ت إلي��ه
دع��وت اهلل أدع��و ُه دع��ا ًء أي،
بالس��ؤال ،ورغب� ُ
�ت فيم��ا عن��ده م��ن اخل�ير.
* االدعية املأثورة عىل نوعني:

األول :االوراد واالذكار املق��ررة يف
ِّ
كل ي��وم وليل��ة املش��تملة عل��ى جتدي��د
العقائ��د وطل��ب املقاص��د واالرزاق ،ودف��ع
كي��د االع��داء وحنو ذلك ،وينبغي للمرء أن
جيته��د يف حض��ور القلب والتوجه والتضرع
إىل اهلل تع��اىل عن��د قراءته��ا ،لك��ن يلزم أن ال
يرتكه��ا إن مل يتيس��ر ذل��ك.
ثاني �اً :املناج��اة ،وه��ي االدعي��ة املش��تملة
عل��ى صن��وف ال��كالم يف التوب��ة واالس��تغاثة
واالعتذار وإظهار احلب والتذلل واالنكسار،
وال ينبغ��ي أن تق��رأ إ ّ
ال م��ع الب��كاء والتض��رع
واخلش��وع التام ،وينبغ��ي أن ترتصد االوقات
هلا ،وهذان القسمان من الدعاء بربكة أهل
البي��ت ،عليه��م الس�لام ،عندن��ا كث�ير ،وه��ي
مذك��ورة يف مصباح��ي الش��يخ الطوس��ي
والكفعم��ي ،وكتاب��ي «التتم��ات» و «االقبال»
الب��ن ط��اووس ،ضم��ن التعقيب��ات وأدعي��ة
االس��بوع وأعمال الس��نة ،وهي متوفرة أيضا
يف كتب أخرى كاألدعية اخلمس��ة عش��ر،
واملناج��اة األخ��رى املعروفة ،ودعاء «كميل»
وغريه��ا ،والصحيف��ة الس��جادية وهك��ذا.
وأم��ا عالق��ة الدع��اء بالعب��ادة فل��ه
مفهوم��ان :االول؛ املفه��وم اللغ��وي ،والثان��ي؛
املفه��وم االصطالح��ي ،ف��األول ،وت��دل علي��ه
آي��ات قرآني��ة كث�يرة وردت يف ه��ذا الس��ياق
منه��ا{ :لــن ندعــو ِمــن ُدونِــه إهلــ ًا} أي
ل��ن نعب��د إهل��اً دون��ه ،فه��ذه اآلي��ة وغريه��ا
تب�ين الصل��ة اللغوي��ة الدائم��ة القائم��ة ب�ين
العب��ادة والدع��اء ،أم��ا الصل��ة االصطالحي��ة
ب�ين العب��ادة والدع��اء ،ف� ّ
�إن الدع��اء يف نفس��ه

عبادة ،ال ّنهما يشرتكان يف حقيقة واحدة،
هي إظهار اخلشوع واالفتقار إىل اهلل تعاىل،
وه��و غاي��ة اخلل��ق م��ع الب��اري -ع��ز وج��ل-
ــت
{و َمــا َخ َل ْق ُ
وعّلت��ه اآلي��ة املبارك��ةَ :
ِْ
الــ َّن َو ِ
نــس إِالَّ لِ َي ْع ُبــدُ ون} و{ ُق ْ
ــل
اإل َ
َمــا َي ْع َب ُ
ُــم}.
ــوال ُد َع ُ
ُــم َر ِّب َل ْ
اؤك ْ
ــأ بِك ْ
فالدع��اء والعب��ادة يعكس��ان الفق��ر املتأص��ل
يف كي��ان االنس��ان إىل خالق��ه تع��اىل م��ع
إحساس��ه العمي��ق باحلاج��ة إلي��ه والرغب��ة
فيم��ا عن��ده ،ف� ّ
�إن الدع��اء ه��و معظ��م العب��ادة
الم��ام الباقر
وأفضله��ا ،ويؤي��د ذل��ك حدي��ث ا ِ
()3
عليه الس�لام« :أفضل العب��ادة الدعاء»  .عن
س��دير ق��ال :قل��ت َ
الب��ي جعف��ر الباق��ر ،علي��ه
الس�لامُّ :
أي العب��ادة أفض��ل؟ فق��ال ،علي��ه
الس�لام« :م��ا م��ن ش��يء أفض��ل عن��د اهلل ع� َّ�ز
مم��ا عن��ده»(.)4
وج� َّ�ل م��ن أن يُس��أل ويُطل��ب ّ
{و َق َ
ــال
وإىل ذل��ك يش�ير قول��ه تع��اىلَ :
ـون َأس ـت ِ
ر ُّب ُكــم ا ْد ُعـ ِ
ـم إِ َّن ا َّل ِذي ـ َن
َج ْ
ب َل ُكـ ْ
ْ
ْ
َ
َي ْســ َتك ُِ
ون َعــ ْن ِع َبــا َد ِت َســ َيدْ ُخ ُل َ
ْب َ
ون
جهنَّــم د ِ
اخ ِري َن}(،س��ورة غاف��ر)60 /
َ َ َ َ
ّ
فاآلي��ة تدع��و إىل الدعاء وحتث عليه وتزيد
عل��ى ذل��ك حي��ث تس��مي الدع��اء عب��ادة ،فق��د
ع� ّبرت أو ً
ثم عربت عن
ال بالدع��اء «ادعون��ي» ّ
الدعاء بالعبادة «عن عبادتي» أي عن دعائي،
ب��ل ّ
إن اآلي��ة جتع��ل مطل��ق العب��ادة دع��ا ًء،
حيث إنها تش��تمل على الوعيد لرتك الدعاء
بالن��ار ،والوعي��د بالن��ار ّ
إن��ا ه��و عل��ى ت��رك
العب��ادة رأس�اً ،ال عل��ى ت��رك بع��ض أقس��امها
دون بعض ،فأصل العبادة إذن دعاء ،وأخريا
ــأ َل َك ِعب ِ
{وإِ َذا َس َ
ــادي َعنِّــي
َ
قول��ه تع��اىلَ ،
ِ
ِ
ِ
ــو َة الدَّ اعــي إ َذا
يــب َد ْع َ
يــب ُأج ُ
َفــإِ ِّن َق ِر ٌ
ِ
ِ
َد َعـ ِ
ـم
ـان َف ْل َي ْسـتَجي ُبوا ِل َو ْل ُي ْؤمنُــوا ِب َل َع َّل ُهـ ْ
َي ْر ُشدُ َ
ون}(،س��ورة البق��رة.)186 /
* الدعاء يف البالء والرخاء

الدع��اء ،كون��ه عب��ادة تس��مو بالنف��س
وتش��رق بال��روح وتوص��ل االنس��ان بربه -ع ّز
وج��ل -جي��ب أن ال ينحص��ر يف وق��ت الش�دّة
أﻳﺎر | 2015
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أدع الله في الرخاء وال تنســـه
حتـــى يســـتجيب لدعائك
ّ
الشـــدة وال ينســـاك،
فـــي
وال تكن مـــن الذين نســـوا
اللـــه فنســـيهم ،وعندمـــا
يكـــون االنســـان فـــي حال
رخـــاء واطمئنـــان ،يجب أن
ّ
يعلم بـــأن ما هـــو فيه من
نعمة هـــي من اللـــه تعالى

واالضط��رار ،ب��ل جي��ب أن يك��ون يف مجي��ع
اَ
الح��وال ،نابع��اً م��ن التس��امي النفس��ي
واالنفت��اح الروح��ي والكم��ال االنس��اني.
فالدع��اء يف الب�لاء ،يؤك��د عالق��ة االنس��ان
بربه ،بشكل ذاتي متأصل يف نفس االنسان،
ول� ِّ
�كل ام��رئ طري��ق م��ن قلب��ه إىل خالق��ه،
ومث��ة ب��اب يف القل��وب يفت��ح إىل م��ن بي��ده
جمري��ات االح��داث ،وهو ِّ
بكل ش��يء حميط،
فحت��ى أش��قى االش��قياء ،جنده عن��د االبتالء
باملصائ��ب واحمل��ن ،وعندم��ا تغل��ق يف وجه��ه
االبواب ،وتنقطع به العلل واالسباب ،يسعى
للتق��رب إىل خالق��ه وينقط��ع إلي��ه ضارع �اً
منكسراً ،وهذا أمر ذاتي يتساوى فيه الناس
مهم��ا كان��ت اجتاهاته��م وميوهل��م وه��ذا م��ا
{وإِ َذا َم َّس ِ
اإلن َْسـ َ
ـان
تأكده اآلية القرآنية َ
ِ
ِ
ـر د َعا َنــا ِلنْبِـ ِ
ـه َأ ْو َقاعــد ًا َأ ْو َقائـ ًا َف َلـ َّـا
الـ ُّ ُّ َ
َ
ِ
َ
ــر كَأ ْن َل ْ َيدْ ُعنَــا إ َل
ض ُه َم َّ
ك ََشــ ْفنَا َعنْــ ُه ُ َّ
ض َم َّس ُه}(،س��ورة يون��س )12/وهن��اك
ُ ٍّ
آي��ات كث�يرة تش�ير إىل ه��ذا املعن��ى كث�يرة،
وكّله��ا ت� ُّ
�دل عل��ى ّ
أن التوج��ه إىل اهلل تع��اىل
يف ح��ال الش��دة واالضط��رار أصيل يف فطرة
االنس��ان وطبيع��ي يف وج��وده.
ق��ال :رج��ل لإلم��ام الص��ادق ،علي��ه
الس�لام :ي��ا ب��ن رس��ول اهلل ،د ّل�ني عل��ى اهلل ما
وحيوني،
ه��و؟ فق��د أكث��ر عل� َّ�ي اجملادل��ون ّ
فق��ال ل��ه« :ي��ا عب��داهلل ،ه��ل ركب��ت س��فينة
ق��ط؟ ق��ال :نع��م ،ق��ال علي��ه الس�لام :فه��ل
ُ
كس��ر ب��ك حي��ث ال س��فينة تنجي��ك ،وال
س��باحة تغني��ك؟ ق��ال :نع��م ،ق��ال ،علي��ه
الس�لام :فه��ل تعّل��ق قلب��ك ب��أن هنال��ك ش��يئاً
م��ن ا َ
الش��ياء ق��اد ٌر عل��ى أن خيلص��ك م��ن
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ورطت��ك؟ ق��ال :نع��م ،ق��ال ،علي��ه الس�لام:
فذل��ك الش��يء ه��و اهلل ،الق��ادر عل��ى االجن��اء
حي��ث ال منج��ي ،وعل��ى االغاث��ة حي��ث ال
مغي��ث» (.)5
الم��ام الص��ادق ،علي��ه
لق��د جع��ل ا ِ
السالم ،الرجل يعرف اهلل تعاىل عن طريق
قلب��ه وفطرت��ه ال�تي فط��ر الن��اس عليه��ا ،م��ع
ذل��ك ف��إذا اقتص��ر االنس��ان عل��ى الدع��اء يف
ح��ال االضط��رار والش��دة ،ف��ان ذل��ك ال ميثل
كم��ا ً
ال إنس��انياً وال إخالص�اً عبادي�اً ،ب��ل ه��و
جف��اء وقس��وة وابتع��اد ع��ن رح��اب الرمح��ة
واملغف��رة ،أم��ا الدع��اء يف الرخ��اء ،فق��د ق��ال
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،موصي��اً
الفض��ل ب��ن العب��اس« :احف��ظ اهلل حيفظ��ك،
احف��ظ اهلل جت��ده أمام��ك ،تع� ّرف إىل اهلل يف
الرخ��اء يعرف��ك يف الش�دّة»( .)6يع�ني؛ أدع اهلل
يف الرخاء وال تنسه حتى يستجيب لدعائك
يف الش �دّة وال ينس��اك ،وال تك��ن م��ن الذي��ن
نس��وا اهلل فنس��يهم ،عندم��ا يكون االنس��ان يف
ح��ال رخ��اء واطمئنان ،جي��ب أن يعلم ّ
بأن ما
هو فيه من نعمة هي من اهلل تعاىل ،وانه هو
الق��ادر عل��ى أن يس��لبه إياه��ا كما ه��و القادر
على أن يزيده منها ،وذلك ألنه خالق الكون
واالنس��ان واحلي��اة ،وأن��ه اللطي��ف بعب��اده
ال��رؤوف الرحي��م.
* الدعاء ير ُّد القضاء ويدفع البالء
الدعاء من أقوى ا َ
الس��باب اليت يُس� َتدفع
به��ا الب�لاء ويُكش��ف به��ا الس��وء ُ
��ر
والض ُّ
والك��رب العظي��م ،تق��ول :اآلي��ة الكرمي��ة:
{أ ّمــن ُ ِ
ـف
ـب املضطـ َّـر إذا دعــا ُه ويكشـ ُ
ييـ ُ
الس ِ
«وأيــوب إذ نــادى ر َّبــ ُه أين
ــوء»،
َ
ُّ
الــر
ــني
س
الرامحــن*
أرحــم
وأنــت
َ
ُ
َم َّ
ُ َّ
ُّ
رض}
فاســتجبنا لــه فكشــفنا مــا بــه مــن ٍّ
وع��ن زرارة ،ع��ن أب��ي جعف��ر الباق��ر ،علي��ه
السالم ،قال :قال لي« :أال أد ّلك على شي ٍء مل
�تثن فيه رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله
يس� ِ
وس��لم؟ قل� ُ
�رد القضاء
�ت :بل��ى ،ق��ال :الدعاء ي� ُّ
ً ()7
وق��د أب��رم إبرام�ا» .
وق��ال االم��ام أب��و احلس��ن موس��ى
الكاظ��م ،عليه الس�لام« :عليكم بالدعاءّ ،
فإن
�رد الب�لاء وق��د
الدع��اء هلل والطل��ب إىل اهلل ي� ُّ
ق�دّر وقض��ي ومل يب� َ�ق إ ّ
ال إمض��اؤه ،فإذا دُعي
عز ّ
اهلل َّ
وسئل صرف البالء َص َرفه» (.)8
وجل ُ
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* آثار الدعاء يف الدنيا واآلخرة
لق��د اهت��م ا َ
الئم��ة األطه��ار ،عليه��م
الس�لام ،بالدع��اء وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن آث��ار
تع��ود لص��احل الداع��ي يف الدني��ا واآلخ��رة،
وال ي��درك م��ا عن��د اهلل تع��اىل إ ّ
ال بالدع��اء
واالبته��ال ،فهن��اك بع��ض اآلث��ار املرتتب��ة
عل��ى الدع��اء يف الدني��ا واآلخ��رة ،أم��ا اآلث��ار
الدنيوي��ة للدع��اء يُطل��ب م��ن خالل��ه كل م��ا
حيتاج��ه الداع��ي يف الدني��ا من زي��ادة االعمار
وصح��ة االب��دان وس��عة االرزاق واخل�لاص
م��ن الب�لاء واهل� ّ�م الغ� ّ�م ،ق��د أذن اهلل ل��ك يف
الدع��اء ،وتك ّف��ل ل��ك باإلجاب��ة ،ف��إذا ناديت��ه
مس��ع ن��داك ،وش��كوت إلي��ه همومك ،وس��ألته
خزائن رمحته ،فعند هذه املقدمات سيجعل
اهلل تع��اىل يف ي��دك مفاتي��ح خزائن��ه مب��ا أذن
لك فيه ،أما آثاره األخروية ،فإن الدعاء سلم
املذنب�ين الذي��ن يصل��ون ب��ه إىل آف��اق التوب��ة
المام
لينالوا درجة االنس��انية الكرمية .قال ا ِ
أم�ير املؤمن�ين ،عليه الس�لام« :الدعاء مفاتيح
النج��اح ،ومقالي��د الف�لاح»(.)9
الم��ام الص��ادق ،علي��ه الس�لام:
ق��ال ا ِ
«أكث��روا م��ن أن تدع��وا اهلل  ،ف� ّ
�ب
�إن اهلل حي� ُّ
م��ن عب��اده املؤمن�ين أن يدع��وه ،وق��د وع��د
مصي دعاء
عب��اده املؤمن�ين االس��تجابة ،واهلل ّ
املؤمن�ين ي��وم القيام��ة هل��م عم� ً
لا يزيدهم يف
اجلن��ة» ( .)10م��ن هن��ا؛ ف��إن الن��اس ل��ن يدركوا
جن��اح احلوائ��ج عند ربه��م بأفضل من الدعاء
والرغب��ة إلي��ه والتض��رع إىل اهلل واملس��ألة،
فاجلدي��ر بن��ا مجيع �اً أن نرغ��ب فيم��ا رغبن��ا
اهلل في��ه ،وأن جني��ب اهلل إىل م��ا دعان��ا لنفل��ح
وننجو من عذاب اهلل يوم نلقاه ،حيث ال ينفع
م��ال وال بن��ون إال م��ن أت��ى اهلل بقل��ب س��ليم.
--------------( )1الكايف 7 / 339 : 2
( )2ميزان احلكمة/ج/20ص15
( )3الفصول املهمة يف أصول األئمة
( )4عوايل الآليل /ج/4ص7
( )5بحار االنوار61/3:41/
( )6من ال حيرضه الفقيه 896 / 296 : 4
( )7الكايف 6 / 341 : 2
( )8الكايف 8/ 341 : 2
( )9الكايف 2/ 340 : 2
( )10الكايف 1 / 7 : 8

س :نحــن مــن ابنــاء الدجيــل ،وســماحتكم علــى علــم
بمــا نواجــه مــن تحديــات فــي مواجهــة داعــش التكفيــري.
هــل يجــوز لنــا شــراء الســاح مــن ســهم اإلمــام ،عليــه
الســام؟
ج :يجــوز ،ان شــاء اهلل تعالــى ،حســب الحاجــة وبقــدر
الضرورة.
س :هــل الجهــاد فــي الظــروف الحاليــة واجــب علــى
المســلمين ،ألجــل مناصــرة القضايــا اإلســامية مثــل تحريــر
فلســطين مــن الغاصبيــن؟
ج :الجهــاد فــي ســبيل اهلل مــن أركان الديــن
اإلســامي ،ولكنــه مشــروط بشــروط معيّنــة ،ومــن
ّ
توفــر القيــادة الرشــيدة التــي تقيّــم حالــة
أبرزهــا
األمــة فــي الدفــاع عــن
المســلمين وأعدائهــم ،وتقــود ّ
حرمــات الديــن ومصالــح المســلمين ،ونحــن اليــوم
بحاجــة إلــى توفيــر الشــروط الموضوعيــة للجهــاد.

للمقاتليــن فــي تلــك الجبهــة بعــد اخــراج الخمــس
واهلل العالــم.
س :بالنســبة الــى نيــة لبــس االحــرام فــي الحــج او
العمــرة ،هــل يجــب اجــراء صيغــة النيــة أم تكفــي النيــة
بــدون تلفــظ ؟
ج :ال يجــب تلفــظ النيــة فــي اعمــال الحــج والعمــرة،
بــل يســتحب التلفــظ بهــا خاصــة عنــد عقــد االحــرام.
س :مــا حكــم مشــاهدة المسلســات التركيــة
وغيرهــا ممــا تحتــوي علــى حــاالت مــن العنــف و المشــاهد
الالأخالقيــة ،وبالتالــي تنعكــس علــى أخــاق االســرة
واالطفــال بشــكل ســلبي؟
ج :االســرة هــي قــوام المجتمــع فيجــب بناؤهــا
علــى االســس االيمانيــة الرصينــة ،وتجنــب كل مــا يدعــو
الــى المســاس بهــا.

س :بعــض الشــباب يســأل -وأنــا منهــم  -عــن حكــم
الجهــاد ،حيــث قلــت لهــم إن الجهــاد بأمــر المرجــع الــذي
نقلــده ،وهــم يقولــون إن الجهــاد واجــب عينــي وال يحتــاج
إلــى إذن المرجــع ،فأوضحــوا لنــا ألن االمــر ،ولكــم جزيــل
الشــكر والثــواب.

س :مــا حكــم مــن كان يقــوم بحالقــة اللحيــة علــى
كافــة أشــكالها علــى حســب الطلــب الــذي يــراد منــه ،وهــو
يعلــم بحرمتهــا؟ ومــا هــو حكــم أخــذ االجــرة عليهــا خــال
الســنوات الســابقة؟
ج :أموالــه مختلطــة بالحــرام ،فــان عــرف مقــدار
الحــرام دفعــه ردًا للمظالــم.

 -1علــى اإلنســان أن يقيــم أحــكام الديــن بمــا أوتــي
مــن قــوة ،وأن يجاهــد مــن يُعيقــه فــي هــذا الســبيل
ولــو كان والديــه أو أبنــاءه أو إخوانــه أو زوجه أو عشــيرته
أو قومــه.
 -2الجهــاد  -بــكل أقســامه -واجــب كفائــي علــى
جميــع أبنــاء األمــة ،إال أولــي الضــرر ،وال يتع ّيــن علــى أحــد
إال عندمــا يفرضــه عليــه اإلمــام بالــذات أو عنــد إعــان
التعبئــة العامــة.
ولــي األمــر الشــرعي هــو الــذي يعلــن الجهــاد
-3
ّ
ويديــره ،وهــو الــذي يعلــن وقفــه حســب المصالــح
العليــا لألمــة ،فهــو واجــب فعــ ً
ا ولكــن القيــام بــه
يتوقــف علــى إذن وقيــادة اإلمــام المعصــوم أو نائبــه.

س :هــل يجــوز رد الســام علــى غيــر المســلم إذا
هــو ابتــدأ بالســام؟ إذا قــال :الســام عليكــم ،ومــا هــي
الصيغــة الصحيحــة والمجزيــة للــرد؟
ج :األحــوط ردّ تحيــة غيــر المســلم بقــول :عليــك أو
قــول :ســام.

* الجواب كما يلي:

س :منتســب ضمــن القــوات العســكرية لمحاربــة
«داعــش» االرهابيــة ،فمـــــا نحصـــــل عليـــــه ،هـــــل هـــــو
بـــــعنوان الغنيمــــــة التــي اتمكـــــن مـــــن تم ّلكهـــــا و
أخمســـــها أم ال؟
ج :اذا لــم تطالــب بــه الدولــة مــن أموالهــم ،فهــو

س :ما حكم لبس ربطة العنق؟
ج :االحــوط تجنــب ذلــك ،خصوصــً إذا كان تشــبهًا
بالكفــار ،إال إذا كانــت هنــاك ضــرورة عرفيــة.
س :مــا حكــم دعــاء المــرء علــى نفســه بالمــوت؟ وهــل
ـد جزعــً
يأثــم المــرء بدعائــه علــى نفســه بالمــوت؟ وهــل يعـ ّ
مــن رحمــة اهلل؟
ج :يكره تمني الموت.
س :هــل يجــوز الرهــان أو المراهنــة علــى أمــوال أو أشــياء
عينية ؟
ج :الرهان ال يجوز
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ثقافة رسالية

المنافسة و القوانين الرادعة لالحتكار
حممد جواد منذور

تش��كل التج��ارة ،العص��ب األس��اس يف
تلبي��ة حاج��ات املس��تهلكني يف الع��امل ،يف
املاضي واحلاضر ،وبلغت ذروة هذه احلاجة
بش��كل خ��اص ،بع��د انته��اء احل��رب العاملي��ة
الثانية وما خلفته من دمار وخسائر بشرية
ومادي��ة ،فتنبه��ت الق��وى املنتص��رة يف تل��ك
احل��رب اىل مس��توى اخلط��ر ال��ذي ختلف��ه
احل��روب ،ل��ذا حتول��ت االس�تراتيجيات ال�تي
تبنتها البلدان ،من املواجهات العس��كرية اىل
اهليمن��ة االقتصادي��ة.
م��ن خ�لال اف��كار ومفاهي��م جدي��دة
تدع��و اىل تفعيل حري��ة التجارة والصناعة،
وتش��جيع روح املنافس��ة فيم��ا بني املؤسس��ات
التجاري��ة املختلف��ة .ه��ذا الوض��ع اجلدي��د
ي��ؤدي ب��كل تأكي��د اىل س��يطرة البل��دان
الصناعي��ة ال�تي متتل��ك الق��درة الصناعي��ة
والتكنولوجي��ة ،حت��ت مس��ميات «احلري��ة
االقتصادي��ة» ،وايض��اً حت��ت ش��عارات مث��ل
«العومل��ة».
وعندما ال يؤخذ بعني االعتبار التفاوت

50

واالخت�لاف يف حج��م الق��درات ب�ين ال��دول
املتنافس��ة يف التج��ارة العاملي��ة ،ف��إن النتيجة
تك��ون واضح��ة وحتمي��ة ،وهي ظه��ور بلدان
منتج��ة وأخ��رى مس��تهلكة ،ل��ذا جن��د م��ع
ظه��ور «العومل��ة» وانتش��ارها ،ث��م الث��ورة يف
ع��امل االتص��االت ،ب��دأت بع��ض الش��ركات
الك�برى املدعوم��ة من دول ك�برى ،بتدويل
نش��اطها م��ن خ�لال عق��ود لتعزي��ز قدراته��ا
وس��حب البس��اط م��ن حت��ت منافس��يها يف
األس��واق احمللي��ة والدولي��ة ،حت��ى ان بع��ض
ال��دول ب��دأت تغ��ض النظ��ر ع��ن قوانينه��ا
املتعلق��ة باملنافس��ة املش��روعة وممارس��ة
االحت��كار ملواجه��ة ه��ذه الش��ركات ،وتوف�ير
مي��زة نس��بية لش��ركاتها الوطني��ة ،وم��ن
اج��ل الس��يطرة عل��ى الس��وق الدولي��ة ومن��ع
اي اخ�تراق م��ن ش��ركات مثيل��ة.
يف ظ��ل اوض��اع كه��ذه تأت��ي احلاج��ة
امللح��ة لتوف�ير مناخ��ات تنافس��ية للعم��ل
ّ
واالنت��اج والتصدي��ر ،مب��ا مين��ع حت ّك��م فئ��ة
معين��ة م��ن املس��تثمرين باألس��واق احمللي��ة
والتالع��ب مبص�ير املس��تهلكني يف ف��رض
األس��عار ال�تي تريده��ا .مث��ال ذل��ك؛ الع��راق،
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ال��ذي ش��هد حت��و ً
ال جذري�اً يف نظ��ام احلك��م،
اس��تتبع حت��و ً
ال يف النظ��ام االقتص��ادي،
من��ذ ع��ام  ،2003فب��دأت تتح��ول الش��مولية
والتخطي��ط املرك��زي اىل احلري��ة
االقتصادي��ة ،وتض��اءل دور القط��اع الع��ام
مقاب��ل نهض��ة القط��اع اخل��اص ،وهذا حيفز
الش��ركات الك�برى للدخ��ول يف الس��وق
العراقي��ة ال�تي تش��كل س��وقاً اس��تهالكياً
مغري�اً ،مل��ا يش��هده م��ن نق��ص ح��اد يف االنتاج
احملّل��ي وغي��اب الرؤي��ة االقتصادي��ة.
ل��ذا ف��إن دراس��ة ه��ذا املوض��وع تأخ��ذ
أهمي��ة بالغ��ة تف��رض نفس��ها عل��ى الواق��ع،
فاملنافس��ة ومن��ع االحتكار تع��د من املواضيع
املهم��ة لل��دول ذات التوج��ه االقتصادي احلر
به��دف خل��ق س��وق تنافس��ية وبيئ��ة عم��ل
تتس��م بالش��فافية ومتك�ين القط��اع اخل��اص
م��ن املس��اهمة يف عملي��ة التنمي��ة والبن��اء،
وه��ي ترتبط ارتباط��ا وثيقا مبوضوع اغراق
االس��واق ـ ال��ذي ن�ترك دراس��ته يف ع��دد ق��ادم
ان ش��اء اهلل ـ ويع��د م��ن املواضي��ع املعق��دة
والش��ائكة ال�تي تواج��ه حكوم��ات و اس��واق
معظ��م البل��دان النامي��ة.

ثقافة رسالية
* دور الترشيعات يف احلد من االحتكار

والب��د م��ن اإلش��ارة اىل ان املنتج��ات
الصناعي��ة يف القطاع�ين الع��ام واخل��اص
تواج��ه منافس��ة ح��ادة وغ�ير متكافئ��ة م��ن
املنتج��ات االجنبي��ة واملماثل��ة يف االس��واق
احمللي��ة والدولي��ة .فصف��ة االحت��كار
ج��اءت م��ن كث��رة التكت�لات االقتصادي��ة
االقليمية والدولية وأخذها مببدأ التنسيق
االقتص��ادي فيم��ا بينه��ا ،كم��ا تنتش��ر
الش��ركات متع��ددة اجلنس��يات ال�تي تعتم��د
سياسات االنتاج والتسعري وتقسيم االسواق
دوليا ،وبالنتيجة تتمتع سلعها بقدرة عالية
عل��ى املنافس��ة العاملي��ة م��ن حي��ث اجل��ودة
والس��عر ،ميكنه��ا م��ن االحت��كار .وهل��ذا ف��إن
غي��اب التش��ريعات اخلاص��ة باملنافس��ة ومنع
االحت��كار او ع��دم حتكيمها ،او وضعها حمل
تفس�يرات لص��احل ه��ذا الط��رف او ذاك ،ق��د
أثر  -وس��يؤثر -س��لباً على مستقبل النشاط
الصناع��ي اخل��اص والس��وق بش��كل ع��ام.
ل��ذا جن��د ان معظ��م التش��ريعات
الوضعي��ة ق��د س��عت وباهتم��ام بلي��غ ،اىل
س��ن قوان�ين تنظ��م املنافس��ة التجاري��ة
املش��روعة ،ومن��ع احت��كار الس��لع كم��ا فع��ل
املش��رع العراق��ي يف قان��ون «املنافس��ة ومن��ع
االحت��كار» رق��م  14لس��نة  ،2010الص��ادر يف
 9آذار  ،2010حي��ث ج��اء خالصت��ه ،ان��ه دُون
لضم��ان حري��ة املنافس��ة ومن��ع االحت��كار يف
األس��واق ،ومل��ا للمنافس��ة ومن��ع االحت��كار
م��ن أهمية يف خل��ق حافز لتخفيض الكلفة
والس��عر ،وحتس�ين اجل��ودة بالنس��بة للس��لع
واخلدم��ات املعروض��ة يف الس��وق ،مما يؤدي
إىل تش��جيع القطاع��ات اخل��اص واملختل��ط
والع��ام ،وتطويره��ا دعم�اً لالقتص��اد الوطين
وحس��ن االنس��يابية للس��لع واخلدم��ات.
وتكمن فكرة املنافس��ة املش��روعة حس��ب
م��ا ج��اء يف الكتب االقتصادي��ة ،أنها مزامحة
ب�ين ع��دد م��ن األش��خاص او ب�ين ع��دة ق��وى
تس��عى اىل نف��س اهل��دف( ،)1كم��ا مت التعبري
عنه��ا ايضاً بالعالق��ة التجارية بني املنتجني
والتج��ار يف صراعه��م عل��ى العم�لاء ،او
التزاح��م ب�ين التج��ار يف اجت��ذاب العم�لاء
وتروي��ج اك�بر ق��در ممك��ن م��ن املنتج��ات
واخلدم��ات ضمان�اً الزده��ار التجارة ،بش��كل

ي��ؤدي اىل بق��اء األصل��ح يف الس��وق( .)2وتكون
املنافس��ة يف أكم��ل أوجهه��ا اذا كان��ت
التعددي��ة يف البائع�ين واملس��تهلكني ،وغي��اب
م��ا يع ّك��ر دخ��ول أحده��م يف ه��ذه الس��وق.
ولتحقيق املنافس��ة بأكمل أوجهها يتوجب
وج��ود الكث��رة والعل��م والتجان��س واحلري��ة
يف العرض والطلب( .)3ففي مثل هذه احلال
ال ميكن للبائع االستئثار يف فرض األسعار
ول��و بش��كل يس�ير وذل��ك لوج��ود منافس�ين
آخرين يغرقون الس��وق مبا لديهم من س��لع
مش��ابهة(.)4
إال ان حري��ة املنافس��ة ه��ذه الب��د م��ن
تنظي��م حيميه��ا م��ن املمارس��ات اخلاطئ��ة
ال�تي يتبعه��ا بعض التجار يف إطار املنافس��ة،
واملنافس��ة احل��رة املش��روعة ،حت��ى حتق��ق
أهدافه��ا ،فالب��د أن ترتك��ز عل��ى محاي��ة
ش��طري مب��دأ حري��ة التج��ارة املتمثل�ين يف
حري��ة الع��رض وحرية الطل��ب ،فمن جانب
حرية العرض حيق لكل ش��خص االشتغال
بالتج��ارة ومنافس��ة غ�يره واالنتق��ال م��ن
قط��اع إىل قط��اع ،وم��ن جان��ب حري��ة الطلب
فإنه حيق للعميل االرتكاز على مبدأ حرية
التعاق��د ،وعلي��ه ف��إن الوظيف��ة القانوني��ة
للمنافس��ة املش��روعة تس��تهدف احل��د م��ن
غل��واء تطبي��ق مب��دأ حري��ة التج��ارة؛ إذ إن��ه
يوفر مناخاً مالئماً يش��جع املنافس��ة العادلة
ب�ين املنش��آت العامل��ة يف الس��وق ،ضمان��اً
حلماي��ة املس��تهلك وصغ��ار املنافس�ين يف
الس��وق ،حبي��ث تك��ون النتيج��ة اخنف��اض
أس��عار الس��لع واخلدم��ات ،حت��ى تك��ون يف
متن��اول م��ن يطلبه��ا ب��كل س��هولة ويس��ر،

صفة االحتكار جاءت من
كثرة التكتالت االقتصادية
االقليمية والدولية وأخذها
بمبدأ التنسيق االقتصادي
فيما بينها ،كما تنتشر
الشركات متعددة
الجنسيات التي تعتمد
سياسات االنتاج والتسعير
وتقسيم االسواق دوليا

وحتس�ين ج��ودة الس��لع واخلدم��ات وتقدي��م
خي��ارات متع��ددة م��ن املنتج��ات واخلدم��ات
للمس��تهلكني.
وحتقيق��اً لتل��ك الغاي��ات املنش��ودة،
ص��درت عدي��د م��ن القوان�ين الوضعي��ة يف
الع��امل لتنظي��م ه��ذا املوض��وع ،وق��د واجه��ت
القوانني الوضعية تلك ،ممارس��ات املنافس��ة
غ�ير املش��روعة او االحت��كار يف بن��ود ضم��ن
قوان�ين منعزل��ة او ضم��ن القوان�ين املدني��ة
او التجاري��ة ،وتضمن��ت ه��ذه املعاجل��ات
بن��وداً عدي��دة للتص��دي لظاه��رة االحت��كار
او من��ع املنافس��ة ذات األبع��اد االقتصادي��ة
واالجتماعي��ة ،نع��رض أهمه��ا يف الس��طور
التالي��ة:
 -1أن يك��ون ممارس��ة النش��اط عل��ى
النح��و ال��ذي ال ي��ؤدي إىل من��ع حري��ة
املنافس��ة وتقييده��ا أو اإلض��رار به��ا ،وذل��ك
وف��ق أح��كام القان��ون.
 -2تس��ري أحكام قانون محاية املنافس��ة
ومن��ع االحت��كار والئحت��ه التنفيذي��ة ،عل��ى
األفع��ال مب��ا يف ه��ذا العق��ود ،وم��ا تضمن��ه
من ممارس��ات وعقود واتفاقات س��واء وقعت
بالداخ��ل أو باخل��ارج ،ال س��يما إذا ترت��ب
عليه��ا من��ع حري��ة املنافس��ة أو تقييده��ا أو
اإلض��رار به��ا يف مص��ر.
 -3تع��د املمارس��ة االحتكاري��ة يف س��وق
معين��ة ،اذا تواف��رت فيه��ا العناص��ر اآلتية:
أ -زي��ادة حص��ة الش��خص عل��ى  %25م��ن
الس��وق املعني��ة ،ويكون حس��اب ه��ذه احلصة
عل��ى أس��اس عنص��ري ،م��ن حي��ث املنت��ج
والنط��اق اجلغ��رايف مع�اً ،وذل��ك خ�لال ف�ترة
معين��ة.
ب -ق��درة الش��خص عل��ى إح��داث
تأث�ير فع��ال يف أس��عار املنتج��ات ،أو يف حج��م
املع��روض منه��ا بالس��وق.
ج -ع��دم ق��درة األش��خاص املنافس�ين
عل��ى احل��د م��ن تأث�ير الش��خص احملتك��ر،
عل��ى حج��م املع��روض من املنتجات بالس��وق
املعني��ة.
ويف نف��س اإلط��ار حت��دد امل��ادة الثامن��ة،
املمارس��ة االحتكاري��ة يف وج��ود تأث�ير ف ّع��ال
لش��خص بعين��ه يف حتدي��د أس��عار املنتج��ات
أو يف حج��م املع��روض منها بالس��وق املعنية،
إذا كان��ت ل��ه الق��درة م��ن خ�لال ممارس��اته
أﻳﺎر | 2015
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بدأت بعض الشركات الكبرى المدعومة من دول كبرى ،بتدويل
نشاطها من خالل عقود لتعزيز قدراتها وسحب البساط من تحت
منافسيها في األسواق المحلية والدولية
املنف��ردة عل��ى حتدي��د أس��عار تل��ك املنتج��ات
أو حج��م املع��روض منه��ا ،دون أن يك��ون
ملنافس��يه الق��درة عل��ى من��ع ه��ذه املمارس��ات.
كم��ا اش��تملت ه��ذه األنظم��ة عل��ى
نظ��ام خ��اص ل��ردع املخالف�ين م��ن خ�لال
عقوبات قانونية يف حال خمالفة نصوصها،
نص عليها القانون املصري
كاملعاقب��ة ال�تي ّ
الصادر عام  2005لتنظيم املنافس��ة املش��روعة
ومن��ع االحت��كار بتجري��م كل م��ن خيال��ف
أح��كام امل��واد (7و )8م��ن القان��ون بغرام��ة ال
تقل عن ( )30ألف جنيه مصري وال تتجاوز
ع��ن ( )10مالي�ين جني��ه ،وذل��ك دون اإلخالل
باملس��ؤولية املدني��ة ع��ن األض��رار النامج��ة
ع��ن ارت��كاب أي م��ن املمارس��ات االحتكاري��ة.
د -ينش��ر احلك��م النهائ��ي اخل��اص
باإلدان��ة بارت��كاب ممارس��ة احتكاري��ة يف
جريدت�ين يوميت�ين عل��ى نفق��ة احملك��وم
علي��ه.
ه��ـ -يعاق��ب املس��ؤول ع��ن األح��كام
الفعلية للش��خص االعتباري املخالف بذات
العقوب��ات املق��ررة ع��ن األفع��ال ال�تي ترتك��ب
باملخالف��ة ألح��كام ه��ذا القان��ون ،الس��يما إذا
ثب��ت علم��ه به��ا ،وكان إخالل��ه بالواجب��ات
اليت تفرض عليها تلك اإلدارة قد أس��هم يف
وق��وع املخالف��ة.
* رأي اإلسالم يف االحتكار

أما يف الش��ريعة االس�لامية فقد جاء يف
اآلية ( )26من س��ورة املطففني ،قوله تعاىل:
ِ
ــك َف ْل َي َتنَا َف ِ
ــك َو ِف َذلِ َ
{ختَا ُمــ ُه ِم ْس ٌ
ــس
ا ُْل َتنَافِ ُسـ َ
ـون} ،فنج��د هن��ا ح ّث�اً مباش��راً عل��ى
التناف��س اجلمي��ل وم��ا ينبغ��ي أن تك��ون في��ه
املنافس��ة ،وه��ي مبعن��ى الرغب��ة يف الش��يء.
وال��ذي يظه��ر م��ن اآلي��ة  -واهلل تع��اىل
أعل��م  -أن ذل��ك م��ن املطالب��ة واملكاث��رة
بالش��يء النفي��س ،فكل يس��ابق إلي��ه ليحوزه
لنفس��ه ،وج��اءت ه��ذه اآلي��ة الكرمي��ة رداً
للصورة األوىل اليت نقلتها لنا بداية «سورة

52

املطفف�ين» املبارك��ة حي��ث الس��عي جلم��ع
امل��ال بالتطفي��ف ،فجعل��ت اآلي��ة املبارك��ة
هل��م الوي��ل ي��وم القيام��ة ج��زا ًء ألعماهل��م.
وعل��ى الرغ��م مم��ا ش��ددت علي��ه
الش��ريعة الس��محاء م��ن حري��ة التعاق��د
واملتعاقدي��ن يف ممارس��ة األعم��ال التجارية
ال�تي تبن��ى عل��ى صف��ات؛ كالرتاض��ي
والتق��وى والوف��اء بالعه��ود و اتق��ان العم��ل
يف وض��ع م��ا يرون��ه مناس��باً م��ن ش��روط،
إال انه��ا ح ّرم��ت بع��ض العق��ود والش��روط
كالعقود الربوية واالس��تغالل ،بكل أنواعه
ّ
والغ��ش واىل آخ��ره
وص��وره ،واالحت��كار
م��ن عق��ود وش��روط تتع��ارض و ضم�ير
اجملتم��ع االس�لامي ال��ذي س��عت الش��ريعة
اىل إبقائ��ه ح ّي�اً ،ميتث��ل لتق��وى اهلل ويبتع��د
ع��ن التطفي��ف يف املي��زان ويتطه��ر م��ن
اجلش��ع امل��ؤدي إلي��ه ،وه��ذا م��ا ينطب��ق عل��ى
من��ع املنافس��ة االقتصادي��ة واحت��كار الس��وق
باملعن��ى احلدي��ث ،أي امتل��ك الس��وق بنس��بة
كب�يرة ومن��ع دخ��ول منافس�ين آخري��ن(.)5
وق��د ح��رم االس�لام ممارس��ات االحت��كار
مبعن��اه القدي��م ـ من��ع الس��لعة م��ن الس��وق ـ
وباملعن��ى التج��اري واالقتص��ادي احلدي��ث
ـ العق��ود احلصري��ة ال�تي حتص��ر س��لعاً
ضروري��ة بي��د فئ��ة قليل��ة تتحك��م بالس��وق
ّ
احل��ل األجن��ح ملث��ل
كيفم��ا تش��اء ـ وجن��د
ه��ذه املش��اكل واألزم��ات ال�تي تس��بب يف
التج��ار والصناعي�ين ،يكمن
إجياده��ا بع��ض ّ
يف خطوات وقائية مسبقة ،ميكن أن جندها
يف حديث أمري املؤمنني ،عليه السالم ،حيث
قال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـع م ـ َن ال ْحت ـكَار َفــإ َّن َر ُسـ َ
ـول
« َفا ْمنَـ ْ
ِ
َــع منْــ ُه،
اللَِّ ،صــى اهلل عليــه وآلــهَ ،من َ
ــمح ًا بِ َم َو ِاز ِ
َو ْل َيك ِ
يــن
ُــن ال َب ْي ُ
ــع َب ْيعــ ًا َس ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـف بِال َفري َقـ ْـن م ـ َن
َعــدْ ٍل َو َأ ْس ـ َعار ال ُ ْتحـ ُ
ال َب ِائــ ِع َوا ُمل ْبتَــاعِ».
فمن��ع االحت��كار ج��اء للحف��اظ عل��ى
ت��وازن الس��وق واألس��عار .فيج�بر احملتك��ر

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

عل��ى ع��رض بضاعته ،اس��تناناً بس� ّنة رس��ول
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،أم��ا بلغ��ة العص��ر
بسياس��ة الس��وق ،م��ع مراع��اة األص��ول
األخالقي��ة ال�تي تواج��ه ق��و ً
ال وفع� ً
لا ،كل
أش��كال االس��تغالل والث��راء عل��ى حس��اب
الظ��روف الطارئ��ة ،أو م��ن خ�لال خل��ق ه��ذه
الظ��روف الطارئ��ة(.)6
ولبي��ان ج��دوى ه��ذا املن��ع ،فق��د أص��در
اإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام ،يف وصيت��ه اىل
والي��ه ،ببي��ان عقوبة « َف َم ْن َقا َر َف ـ أي خالط
ـ ُح ْك� َ�ر ًة ـ االحت��كار ـ ب َْع� َ�د َن ْه ِي� َ
�ك ِإ َّي��ا ُه َف َن� ِّ�ك ْل ِب ِه
اف» .فرغم العقوبة اليت
وَ
ي ِإ ْس َر ٍ
َعا ِق ْب ُه ِف َغ ْ ِ
بينه��ا اإلم��ام ،علي��ه الس�لام ،إال أن��ه دع��ا اىل
ع��دم االس��راف واملبالغ��ة حي��ث أوص��ى واليه
أن ال يس��رف يف معاقبت��ه احملتكري��ن منه��م،
وم��ن مل يلت��زم موازي��ن الع��دل واألخ�لاق،
وذلك للحيلولة دون هروب رؤوس األموال
م��ن البل��د .وه��ذه مس��ألة غاي��ة يف األهمي��ة،
حيث يتعّلق بها مصري اجملتمع من الناحية
املالي��ة واملعيش��ية ككل(.)7
--------------( -)1احلــق يف املنافســة املرشوعــة يف جمــاالت
النشــاط االقتصــادي ـ امحــد حممــد ـ  1994ـ ص
.7
( -)2املنافســة غــر املرشوعــة للملكيــة
الصناعيــة ـ زينــة غانــم عبــد اجلبــار ـ  2002ـ ص
.1 6
( -)3موســوعة االقتصــاد االســامي يف
املصــارف والنقــود واألســواق املاليــة ـ عــي مجعــة
حممــد ـ  1981ـ ج 1ـ ص .39
( -)4محايــة املســتهلك مــن منظــور اســامي
ـ عبــد احلــق محيــش ـ  2004ـ ص.213
( -)5مــن هــدى القــرآن ـ املرجــع الدينــي
آيــة اهلل العظمــى الســيد حممــد تقــي املــدريس ـ ج1
ـ ص .460
( -)6احلكــم االســامي ـ املرجــع الدينــي
آيــة اهلل العظمــى الســيد حممــد تقــي املــدريس ـ ص
.215
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ُ
ُ
في «الغسل» نشاط وعافية
أمحد الغرايب

ال تــرح التجــارب واالكتشــافات العلميــة ،الســيام
تلــك التــي تتعلــق بجســم االنســان ومــا يضــم مــن
خاليــا وعــروق وأنســجة وأجهــزة متعــددة ،تؤكــد صحــة
االحــكام الرشعيــة والتعاليــم االخالقيــة التــي جــاء هبــا
االســام ،فيــا يتعلــق باجلانــب الصحــي ،فهــي رمحــة لــه
ومبعــث ســعادة وطمأنيــة مــن كل ســوء ،الن اهلل ال يأمــر
إال بــا فيــه النجــاح والصــاح لالنســان ،وال ينهــى عــن
يشء إال وكان فيــه الفســاد واإلفســاد.
بيــد أننــا نطبــق هــذه االحــكام وكــذا التعاليــم ،وال
نعلــم مــا وراء هــذا العمــل او ذاك.
تعمــق
وكلــا ازدادت معرفــة االنســان بــا يقــوم بــهّ ،
ايامنــه وطابــت نفســه بــا يؤمــن ويعتقــد.
مــن االحــكام الشــائعة التــي يطبقهــا اجلميــع يف جمــال
«الطهــارة» ،غســل اجلنابــة ،وهــو مــن االغســال الواجبــة
عــى كل مســلم ومســلمة ،حــال وقوعهــا.
ومــا يثــر العجــب ان الروايــات حتـ ّ
ـث عــى الفوريــة يف
املبــارشة بالغســل ،وهــذا قبــل 1400ســنة ،أمــا اليــوم فقد
توصــل العلــم احلديــث لتفســر علمــي يؤكــد الفوائــد
الصحيــة العظيمــة لــإرساع يف الغســل ،ممــا يتطابــق مــن
احلكــم الرشعــي بــأن يبــارش االنســان املجنــب بالغســل
فــور ًا.
يقــول العلــم احلديــث :ان جســم االنســان يتكــون
مــن جمموعــة أعصــاب ،اراديــة وغــر اراديــة ،واالخــرى
تنقســم اىل قســمني؛ ســمبثاوي والباراســمبثاوي ،عملهــا
خمتلــف ومتعاكــس فــاالول( :الســمبثاوي) يقــوم بتحفيــز
اجلســم وتنشــيطه ،أمــا اآلخــر فيثبــط أداء اجلســم ،مثــل
دواســة البنزيــن والكابــح.
ويقــوم اجلهــاز «الســمبثاوي» بعــدة وظائــف منهــا:
حيــث القلــب عــى ضــخ الــدم اىل املــخ حيــث مراكــز
الرتكيــز واإلدراك ،واىل عضــات اجلســم فيزيــد نشــاطها
واىل أجــزاء أخــرى لســنا بصددهــا.
أمــا جهــاز «الباراســمبثاوي» فهــو عكــس االول - ،كام

اســلفنا ســابق ًا -حيــث يقلــل مــن عــدد رضبــات القلــب
ويدفــع اجلســم نحــو االســرخاء والفتــور ،عــادة هذيــن
اجلهازيــن يف مــا اذا كان االنســان يف حالتــه الطبيعيــة فــأن
هذيــن اجلهازيــن متعادلــن.
أمــا اذا صــدر مــن االنســان نشــاط معــن ،فســوف
تتغــر حالتهــا ،فيختلــف احدمهــا عــن اآلخــرٌ ،
وكل
يكــون لــه دور .وقــد توصلــت الدراســات احلديثــة اىل
ان اجلهــاز الثــاين ينشــط عندمــا حتــدث عمليــة اجلنابــة،
وال يعــود اجلســم اىل وضعيتــه الطبيعيــة ،أي اىل نشــاطه،
إال بعــد الغســل مــن اجلنابــة ،وهــذا مــا أمــر بــه اهلل بــه يف
ــروا}( .ســورة
كتابــه الكريــمَ :
ُــم ُجنُبــ ًا َفا َّط َّه ُ
{وإِ ْن ُكنْت ْ
املائــدة )6/
كـــا اثبتـــت دراســـات
حديثـــة أن الغســـل
مـــن اجلنابـــة يزيـــل
آالم الظه ــر ،حي ــث
توصـــل أحـــــــد
االطب ــاء الـ ــذي عمل
بمستش ــفيات الغ ــرب ،اىل
اكتشـــاف مذهـــل أذهـــل االطبـــاء ،وهـــو ان
ســـبب آالم الظهـــر ،التأخـــر يف غســـل اجلنابـــة،
حيـــث توجـــد يف فقـــرات الظهـــر العظميـــة ،ســـائل
املنـــي املختلـــف بغـــروف ،وهـــذا الســـائل حيتـــاج اىل
تدف ــق ال ــدم الي ــه ،واذا اجن ــب االنس ــان ،ومل يغتس ــل او
يتوضـــأ فـــور ًا ،فـــأن ذلـــك يـــؤدي اىل جفـــاف الســـائل
وبالتـــايل اىل تـــآكل الغـــروف املحيـــط بـــه ،وبالتـــايل
اىل الضغـــط عـــى فقـــرات الظهـــر العظميـــة بشـــكل
متواصـــل مســـبب ًا آالم أســـفل الظهـــر.
واحلــل نجــده يف القــرآن والســنة النبويــة املطهــرة،
وهــو الغســل الفــوري أو الوضــوء الن املــاء يــؤدي اىل
جتديــد الــدورة الدمويــة وتدفــق الــدم اىل املــخ واىل أجــزاء
اجلســم واالخــرى ويعــود اجلســم اىل نشــاطه االول،
ويظهــر ذلــك الــر يف الطــب النبــوي يف وجــوب الغســل
وأمهيته عىل نشاط وصحة اجلسم.
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تــول االمــام عــي ،عليــه الســام،
حينــا ّ
خالفــة املســلمني ،توجــه ومنــذ اللحظــة االوىل
إلصــاح مــا أفســده مــن ســبقه ،ووالتهــم
وعملهــم ،وعــى االصعــدة كافــة ،وكان للصعيــد
َّ
االداري موقــع الصــدارة فيهــا؛ النــه أداة االصــاح
لغــره مــن املجــاالت .وبــا شــك ،فــا َّن اإلمــام
تــول خالفــة
عليــاً ،عليــه الســام ،لــو كان قــد َّ
املســلمني بعــد الرســول ،صــى اللــه عليــه وآلــه،
مبــارشة؛ لظهــر االســام عــى حقيقتــه الســامية

اىل العــامل ،وملــا طالــه التشــويه الــذي نشــهده
اليــوم ،فقــد تســبب املتقمصــون للخالفــة و
والتهــم وعاملهــم بــكل هــذا الدمــار الــذي
اصــاب االمــة .إال ان فــرة خالفتــه القصــرة جــدا ً
مل تكــن كافيــة لتحقيــق اإلصــاح الشــامل يف كل
ربــوع االمــة عــى ارض الواقــع ،الســيام وان االمــة
قــد عــادت اىل اختبارهــا العســر األول ،حــن
بُعــث رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وآلــه ،وهــذا
مــا أكــده ،عليــه الســام ،واصفـاً حــال االمــة يــوم
بيعتــه ،بقولــه...« :أال وإ َّن بل َّيتكــم قــد عــادت
كهيئتهــا يــوم بعــث اللــه نب َّيــه ،صــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم».
وهكــذا يبــن االمــام ،عليــه الســام ،اهدافــه
مــن وراء تولّيــه قيــادة االمــة بقولــه« :اللَّهـ َّم إنَّــك
تعلــم أنَّــه مل يكــن الــذي كان م َّنــا منافســ ًة يف
ســلطان ،وال التــاس يش ٍء مــن الحطــام ،ولكــن
لــر َّد املعــامل مــن دينــك ،ونُظهــر اإلصــاح يف
بــادك ،فيأمــن املظلومــون مــن عبــادك ،وتُقــام
املعطَّلــة من حــدودك» .فــكان ر ّد املعــامل الضائعة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٩رﺟﺐ اﺻﺐ  ١٤٣٦ﻫـ

املغ َّيبــة مــن الديــن ،ور ُّد الحـ ّـق املنتهــك ،وإقامــة
الحــدود املعطَّلــة؛ أه ـ ُّم أولويــات االمــام ،عليــه
الســام ،وكان مــن اهــم وســائل تحقيــق هــذه
االولويــات ،إصــاح منظومــة الــوالة والعــال يف
واليــات الدولــة االســامية ،ومتثلــت بعــض معــامل
خارطــة االصــاح هــذه يف مــا يــي:
* أوال :تغيري الوالة
فلــا كان للــوالة والعــال يف االمصــار
أثرهــم البالــغ يف مســرة االصــاح الشــامل ســلباً
او ايجاب ـاً ،وملــا كان أغلــب الــوالة الذيــن ســبقوا
حكــم االمــام ،عليــه الســام ،مــن غــر النزيهــن
والكفوئــن ،أمثــال الوليــد بــن أيب معيــط ،وعبــد
اللــه بــن أيب رسح ،وعبــد اللــه بــن عامــر،
ومعاويــة  -لعنــة اللــه عليهــم -فقــد كان البــد
مــن ابدالهــم وانتخــاب غريهــم لهــذه املســؤولية
الخطــرة ،فبــارش بعزلهــم وانتخــاب غريهــم
امثــال :قيــس بــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري،
وســهل بــن حنيــف ،و ُعثــان بــن حنيــف ،بــدالً
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بالرغم من اهتمامه -عليه السالم -بانتقاء العناصر الكفؤة والورعة ،كان يحرص على اإلحاطة
بأساليبهم في معاملة الرعية من خالل استحداث نظام المراقبة والتفتيش عليهم
عــن ابــن أيب رسح وابــن عامــر ومعاويــة ،عــى
مــر والبــرة والشــام ،وجعــل عبيــد اللــه بــن
عبَّــاس عــى اليمــن ،وقثــم بــن عبَّــاس عــى م َّكــة.
وكانــت عقبــة اســتبدال معاويــة هــي
االخطــر ،حيــث أحكــم ســيطرته عــى الشــام
والشــاميني الذيــن ال يعرفــون مــن اإلســام اال مــا
يع ِّرفهــم بــه معاويــة ،حيــث انــه عمــل عــى أن
ال يبقــي يف الشــام صحابيـاً ،فأخــرج منهــا أبــا ذ ٍّر،
وعبــادة بــن الصامــت وغريهــا ،لتخلــو لــه أرض
الشــام فــا يعرفــوا غــره!
* ثانيا:استحداث نظام
مراقبة الوالة والعامل
إن اإلمــام ،عليــه الســام ،وبالرغــم مــن
اهتاممــه بانتقــاء العنــارص الكفــؤة والورعــة،
كان يحــرص عــى اإلحاطــة بأســاليبهم يف معاملــة
الرعيــة مــن خــال اســتحداث نظــام املراقبــة
والتفتيــش عليهــم ،فاســتعان بجهــاز مــن الرقبــاء
والعيــون؛ لــرى مــدى طاعــة الــوالة وتنفيذهــم
لقواعــد العدالــة اإلســامية ،فســلك ســبيل مراقبــة
طــرق جبايــة األمــوال ،وكيفيــة توزيعهــا عــى
قطاعــات األمــة ،كــا شــدد عــى مراقبــة والتــه
يف األمصــار ،فــإذا بــدا مــن أحدهــم خطــأ أو
تقصــر ،بــادر اإلمــام إىل تقويــم ســلوكه بالوســائل
الرتبويــة تــارة ،وبالتهديــد أو بالعــزل إذا لــزم
األمــر ،وهــذه منــاذج مــن وســائله تلــك:
 -1بلغــه ،عليــه الســام ،أن عثــان بــن
حنيــف ،واليــه عــى البــرة ،دعــاه بعــض
شــخصيات أهــل البــرة إىل مأدبــة ،فخــي
اإلمــام ،عليــه الســام ،أن تســتميله تلــك الوســائل
أو ســواها ؛فينحــرف عــن خــط العدالــة اإلســامية
املرســوم؛ فيميــل يف أحكامــه أو يجــور يف قضائــه
ومعاملتــه لألمــة ،فكتــب إليــه كتاب ـاً جــاء فيــه:
«أمــا بعــد ،يــا ابــن حنيــف فقــد بلغنــي أن
رج ـاً مــن فتيــة أهــل البــرة دعــاك إىل مأدبــة،
فأرسعــت إليهــا تســتطاب لــك األلــوان ،وتنقــل
إليــك الجفــان ،ومــا ظننــت أنــك تجيــب إىل

طعــام قــوم ،عائلهــم مجفــو ،وغنيهــم مدعــو،
فانظــر إىل مــا تقتضمــه مــن هــذا املقضــم ،فــا
اشــتبه عليــك علمــه ،فالفظـ ُه ومــا أيقنــت بطيــب
وجوهــه ،فنــل منــه.أال وإن لــكل مأمــوم إمام ـاً
يقتــدي بــه ،ويســتيضء بنــور علمــه ،أال وإن
إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه ،ومــن
طعمــه بقرصيــه ،أال وإنكــم ال تقــدرون عــى
ذلــك ،ولكــن أعينــوين بــورع واجتهــاد وعفــة
وســداد.»..
 -2كتــب إىل مصقلــة الشــيباين عاملــه عــى
«أردشــر خـ ّرة» مهــددا ً ومتوعــدا ً« :بلغنــي عنــك
أمــر إن كنــت فعلتــه ،فقــد أســخطت إلهــك
تقســم يفء املســلمني
وعصيــت إمامــك ،إنــك ّ
الــذي حازتــه رماحهــم وخيولهــم ،وأريقــت عليــه
دماؤهــم ،فيمــن اعتامــك مــن أعـراب قومــك ،فــو
الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة ،لــن كان ذلــك
ي هوان ـاً ،ولتخ َّف ـ َّن عنــدي
حق ـاً لتجــدن لــك ع ـ ّ
ميزانــاً ،فــا تســتهن بحــق ربــك ،وال تطمــح
دنيــاك مبحــق دينــك ،فتكــون مــن األخرسيــن
أعــاالً».
 -3كتــب إىل أحــد عاملــه يقــول« :أمــا بعــد
فقــد بلغنــي عنــك أمــر ،إن كنــت فعلتــه فقــد
أســخطت ربــك ،وعصيــت إمامــك ،وأخزيــت
أمانتــك ،بلغنــي أنــك جــردت األرض فأخــذت مــا
تحــت قدميــك ،وأكلــت مــا تحــت يديــك ،فأرفــع
إ َّيل حســابك ،واعلــم أن حســاب اللــه أعظــم مــن
حســاب النــاس.»..
* ثالث ًا :التوصيات والتوجيهات
املستمرة لوالته وعامله
رغــم اســتعانة اإلمــام ،عليــه الســام ،بجهــاز
مــن الــوالة واملوظفــن إلدارة دفــة الحيــاة
اإلســامية ،فقــد كان املحيطــون بــه خلّــص
اصحابــه ،يعــدّون منــاذج راقيــة ومتكاملــة يف
مســتواهم الروحــي والفكــري ،وكانــوا قمــة يف
االلت ـزام ،وايض ـاً يف القــدرات االداريــة والقياديــة،
مثــل؛ عثــان بــن حنيــف ،ومحمــد بــن أيب

بكــر ،ومالــك األشــر وســواهم .وبالرغــم مــن
أن اإلمــام ،عليــه الســام ،قــد زودهــم بخطــط
هاديــة ومناهــج راشــدة ،يهتــدون بهــا يف حياتهــم
العمليــة ،ويف عالقاتهــم مــع مختلــف قطاعــات
األمــة التــي يبــارشون قيادتهــا .إال انــه مــا
انفــك يتعهدهــم بالوصيــة تلــو الوصيــة لضــان
اســتمرار دقــة وحســن أدائهــم االداري .لــذا تجــد
الكثــر مــن النصــوص التــي يوجــه فيهــا اإلمــام،
عليــه الســام ،واليــاً أو جابيــاً للــال باتجــاه
الطريقــة املثــى يف عملــه املنــاط بــه ،ومنهــا:
 -1عدم االستئثار مبا هو حق عام
فقــد نهــى اإلمــام عــي ،عليــه الســام ،والتــه
مــن االســتئثار مبــا النــاس فيــه اســوة  ،فليــس لــه
مــن ســبيل أن يســتأثر بــيء يعــود لجميــع
املواطنــن ،فــإ ّن ذلــك ين ـ ّم عــن الــره والطمــع،
مــا ال يليــق بالــوايل النزيــه ،فجــاء يف
وذلــك ّ
عهــده اىل مالــك األشــر »:وإيّــاك واالســتئثار مبــا
ال ّنــاس فيــه أســوة ،والتّغــايب عـ ّـا تعنــى بــه مـ ّـا
قــد وضــح للعيــون ،فإنّــه مأخــوذ منــك لغــرك.
وعــا قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة األمــور،
ّ
وينتصــف منــك للمظلــوم».
 -2عىل الوايل مجالسة العلامء
أكّــد اإلمــام عــي ،عليــه الســام ،يف عهــده
اىل مالــك االشــر عــى مجالســة العلــاء ومحادثــة
الحكــاء ،فإنّهــا تفتــح آفاقــا كرميــة مــن الوعــي
والتطـ ّور وتهــدي إىل ســواء الســبيل .حيــث قــال:
«وأكــر مدارســة العلــاء ،ومناقشــة الحكــاء ،يف
تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك ،وإقامــة مــا
اســتقام بــه ال ّنــاس قبلــك».
 -3الوايل وذوو الحاجات
قــال ،عليــه الســام« :واجعــل لــذوي
الحاجــات منــك قســا تفـ ّرغ لهــم فيــه شــخصك،
وتجلــس لهــم مجلســا عا ّمــا فتتواضــع فيــه للــه
الّــذي خلقــك ،وتقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك
مــن أحراســك ورشطــك ،حتّــى يكلّمــك متكلّمهــم
ى
ـإن ســمعت رســول اللــه ،ص ـ 
غــر متتعتــع* فـ ّ
اللـه عليـه وآلـ ه وســلم ،يقــول يف غــر موطــن »:
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أسوة حسنة
رغم قصر المدة التي قضاها  -عليه السالم  -في قيادة األمة ،فإن الفكر الذي طرحه ،كفيل بتغطية
حاجات اإلنسان عبر االجيال
لــن تق ـدّس أ ّمــة ال يؤخــذ للضّ عيــف فيهــا ح ّقــه
ـوي غــر متتعتــع»
مــن القـ ّ
وقــد حفــل كالمــه هــذا بتعاليــم رفيعــة
خاصــا للمواطنــن
هــي:أن يجعــل الــوايل وقتــا ّ
يلتقــي بهــم ليعــرف حوائجهــم ويطّلــع عــى
متطلّباتهــم.وأن يجلــس فيهــم متواضعــا غــر
محفــوف بالعظمــة والكربيــاء ،وأن يكــون
تواضعــه للــه تعــاىل.وأن ين ّحــي عــن النــاس
الجنــود واألعــوان حتــى يتكلّمــوا بحريــة وأمــان.
* رابع ًا :والية املظامل
كان أمــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،أ ّول مــن
ّأســس واليــة املظــامل يف اإلســام ،فقــد اتّخــذ يف
الكوفــة بيتــا سـ ّـاه بيــت املظــامل ،وأمــر املظلومني
أن يس ـ ّجلوا فيــه ظالمتهــم ،وقــد تط ـ ّورت هــذه
الواليــة يف العــر العبــايس ،وفاقــت منصــب
القضــاء ،وقــد عهــد إليهــا النظــر يف الشــكاوى
التــي يرفعهــا املواطنــون ضــ ّد الــوالة والحــكّام
الحــق وجــاروا عــى
إذا انحرفــوا عــن طريــق
ّ
العــال إذا شــذّوا يف جبايــة
الرعيــة.و يف جــور
ّ
األمــوال وغريهــا مــن الواجبات.وقــد اهملــت
هــذه الواليــة التــي هــي مــن أهــ ّم املناصــب
وأخطرهــا ،فقــد انيــط بهــا تطبيــق العــدل
وصيانــة الحقــوق وإقصــاء الظلــم عــن النــاس.
* مواصفات الوايل
ان عــزل الــوالة الســابقني مل يكــن عــن فـراغ،
وامنــا النهــم مل يتحلــوا بالصفــات الالزمــة لتــويل
هــذه املهمــة الخطــرة يف حيــاة االمــة .وقــد
توضحــت صفــات الــوالة يف عــدد مــن خطبــه
ووصايــاه ،كقولــه ،عليــه الســام ...« ،ال ينبغــي
أن يكــون الــوايل عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم،
واألحــكام ،وإمامــة املســلمني :البخيــل فتكــون يف
أموالهــم نهمتــه ،وال الجاهــل فيضلهــم بجهلــه،
وال الحائــف للــدول فيتخــذ قوم ـاً دون قــوم ،وال
املرتــي يف الحكــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف
بهــا دون املقاطــع .»...ومنــه تتضــح بعــض
صفــات الــوايل:
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 -1ال لتولية الجاهل
كــا ينهــى االمــام عــن توليــة الجهــال الذيــن
ال يعلمــون يف ديــن اللــه ،وال يف ادارة شــؤون
النــاس شــيئا ،بقولــه« :وال الجاهــل فيضلهــم
بجهلــه» .ولعــل الجهــال انــواع واصنــاف فمنهــم
مــن يســمى جاهــا باختصــاص معــن وان امتلــك
قاعــدة عامــة مــن الثقافــة االنســانية ،وهنــاك
صنــف آخــر وهــم الجاهلــون ال يف اختصــاص
معــن بــل هــم جاهلــون بأبســط القواعــد
الثقافيــة املطلــوب توافرهــا يف ابســط النــاس .بــل
عــى العكــس تـراه ميتلــئ بعقــدة النقــص القاتــل
التــي يعكســها بتعاملــه مــع النــاس .ان الشــعوب
التــي تحــرم نفســها ال تعطــي الواليــة للجاهــل
باختصاصــه حتــى وان امتلــك قاعــدة ثقافيــة
عامــة ،بــل تــويل عليهــا مــن امتلــك ثقافــة عامــة
كافيــة وعلــا متمي ـزا ً باختصاصــه .اال اننــا ومــع
شــديد االســف قــد ابتلينــا ويف معظــم بلداننــا
بــان والتنــا يجهلــون بأبســط القيــم الثقافيــة
الالزمــة الدارة شــؤون االمــة عــاوة عــى جهــل
فاضــح بالعلــم التخصــي الدارة اعاملهــم فضــا
عــن جهــل مدقــع بتعاليــم الديــن .ولهــذا كان
وعملــه عــى
اإلمــام ،عليــه الســام ،يختــار والتــه ّ
البلــدان مــن ذوي املعرفــة ومــن أهــل البصائــر.
الّذيــن يتمتعــون باملعرفــة والوعــي والصالبــة يف
العقيــدة ليكونــوا  -اىل جانــب عملهــم اإلداري
 معلّمــن ورجــال رســالة ،وكان يوجههــم نحــوــج،
هــذه املهمــة؛ «أ َّمــا بَعــدُ ،فَأ ِقــم للِ ّنــاس ال َح َّ
رصيــنِ ،
َو َذكِّر ُهــم بِأيــامِ اللــ ِهَ ،واجلِــس لَ ُهــم ال َع َ
فَأَ ِ
ــلَ ،وذاكِــ ِر
فــت امل ُســتَفتيَ ،و َعلِــم الجا ِه َ
العالِــمِ ».
* ال لتولية الظامل يف توزيع املال
وهــذا مــا ذكــره االمــام عــي ،عليــه الســام،
بقولــه »:وال الحائــف للــدول فيتخــذ قوم ـاً دون
قــوم» .واملــراد بالحائــف بالــدول :الظــامل يف
توزيــع املــال حيــث يفضــل قوم ـاً عــى قــوم يف
العطاء.وهــذا مــا تشــهده اليــوم تطبيقــات الــوالة
يف امتنــا االســامية ؛فــرى الــوالة يصطنعــون اليوم
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مســميات مختلفــة لرشعنــة الظلــم يف توزيــع
االمــوال :كالعائلــة امللكيــة واالنتــاء القبــي ،او
مســمى الدرجــات الخاصــة ،او الــذات االعتباريــة،
وهنــا يقــول االمــام عــي ،عليــه الســام ،يف وصيته
لعبــد اللــه بــن عبــاس حــن واله البــرة« :أنصف
اللــه ،وأنصــف النــاس مــن نفســك ،ومــن خاصــة
أهلــك ،ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك ،فإنــك
إال تفعــل تظلــم ،ومــن ظلــم عبــاد اللــه كان اللــه
خصمــه دون عبــاده.»...
 -2ال لتولية املرتيش
واىل هــذه الحقيقــة يشــر االمــام ،عليــه
الســام ،بقولــه  »:وال املرتــي يف الحكــم فيذهــب
بالحقــوق »...نعــم فالرشــوة هــي اآلفــة التــي
تحطــم كل شــئ ،فبالرشــوة تضيــع الحقــوق،
وتُطمــر الكفــاءات وتتخلــف تبعــا لذلــك
االمم،ويدخــل الحــرام بطــون النــاس ؛فينشــا
تبعــا لذلــك مجتمعــا انعقــدت نطــف أبنائــه مــن
الح ـرام ،وتنحــرف الذريــة عــن الطريــق القويــم؛
ومتــوت القيــم ،وتنحــرف املســرة ،ويحــل الدمــار
الشــامل باالمــة.
وبالرغــم مــن قــر املــدة التــي قضاهــا أمــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،يف قيــادة األمــة ،فــإن
الفكــر الــذي طرحــه ،كفيــل بتغطيــة حاجــات
اإلنســان عــر امتــداده التاريخــي عــى هــذه
األرض ،فقــد جــاءت خطبــه ورســائله وأوامــره
وإرشــاداته زاخــرة بهــذا اللــون مــن الفكــر،
مجســدا ً أروع أطروحــة وأنضجهــا إلدارة شــؤون
الحيــاة اإلنســانية .فقــد طــرح ،عليــه الســام،
نظامـاً متكامـاً لعــاج املشــكالت ،وحــدد برامــج
واضحــة تتجــاوز األخطــاء املرتاكمــة .ومل يلتمــس
اإلمــام ،عليــه الســام ،املواقــف الوعظيــة يف عــاج
املشــكالت املختلفــة فحســب ،وإمنــا ســلك -إىل
جانــب مخاطبــة الضامئــر واالســتفادة مــن رصيــد
اإلميــان باللــه فيهــا -ســلك ســبيل اســتخدام
الضوابــط القانونيــة والعيــش الرغيــد ،وإنهــاء دور
الظلــم يف املجتمــع ،يف تحقيــق التــوازن.
----------------* التتعتع  :هو العجز عن الكالم خلوف من السلطة.

بأقال مكم
عز ُتنا
شهداؤناّ ،
مظلوم عبد اهلل

كلنــا نســمع ونشــهد بــن فــرة وأخــرى ،وصــول جثامــن
الشــهداء األعــزاء اىل هــذه املدينــة او تلــك ،مــن أرض املعــارك مــع
واهلمــة
اجلامعــات االرهابيــة ،وهــذا يؤكــد لنــا مــدى الشــجاعة
ّ
العاليــة والتضحيــة الكبــرة التــي يقــدم عليهــا هــؤالء االبطــال،
الذيــن ل ّبــوا نــداء مراجعنــا العظــام للجهــاد ،وانطلقــوا تاركــن
ورائهــم األهــل واألحبــة ،وكل وســائل الراحــة واالســتقرار،
للدفــاع عــن الديــن واملذهــبٌ ،
وكل يقول :أنــا ذاهب اىل ســاحات
التدريــب ،أو :أنــا ذاهــب اىل جبهــات القتــال ،وهكــذا ...احلشــود
املتطوعــة للجهــاد املقــدس تندفــع نحــو معــارك الــرف واملصــر،
فيقتــل مــن ُيقتــل ،ويصــاب مــن ُيصــاب .وهــو مــا يتطلــب املزيــد
مــن الصــر والتج ّلــد.
الشــك يف أن شــهدائنا مكرمــون عنــد رهبــم ،بــا حيملــون
مــن نوايــا صادقــة وإيــان عميــق ،فيحرشهــم اهلل  -تعــاىل -مــع
املجاهديــن يف ســبيله يف رفيــع الدرجــات ،والقــرآن تعــرض
للحديــث عــن مســألة اجلهــاد ومنزلــة املجاهديــن ،ويف مواضــع
ـك مـ ِ
ِ
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َ
ُأ ْو َلئِــك َرفيقا}(،ســورة النســاء )69/وهكــذا يبقــى الشــهيد
نرباســ ًا للعــزة والكرامــة .يبقــى أن ننظــر اىل الوجــه اآلخــر
للقضيــة ،وهــي مــا خيلفــه الشــهيد يف احليــاة الدنيــا ،فباستشــهاده
لــن ينتــه كل يشء ،إنــا احليــاة مســتمرة ،فهنالــك الزوجــة،
وهنالــك األبويــن ،وهنالــك األيتــام .بمعنــى أن علينــا أن نعــي
جيــد ًا؛ أن الشــهيد الــذي يعــود إلينــا ،هــو باحلقيقــة ،قطعــة مــن
كبــد األبويــن ،وســقف ألرسة صغــرة ،بســيطة احلــال ،تســكن
منطقــة شــعبية .فالســؤال الــذي يطــرح نفســه:
مــا هــي مســؤولية احلكومــة واملؤسســات الدينيــة ،وأصحــاب
املشــاريع اخلرييــة ،إزاء عوائــل الشــهداء؟
هــل املســؤولية حمــددة يف ختصيــص راتــب بســيط ،او تقديــم
مســاعدات عينيــة وماديــة هلــذه العوائــل الكريمــة؟
ربــا هــذا جــزء مــن املســؤولية ،لكــن؛ ليــس كلهــا .فبعــد
تشــييع النــاس للشــهيد ،ثــم إقامــة مراســيم الدفــن ،والبــكاء

عليــه حزن ـ ًا ،يتفــرق النــاس ،ويعــود األهــل اىل البيــت ،فيجــدوا
مــكان األب أو األخ ،خـ ٍ
ـال ،فتهيــج األحــزان وتنقبــض القلــوب.
فبالنســبة للزوجــة ،فــان فقــد الــزوج واملعيــل يمثــل ثلمــة كبرية يف
حياهتــا مــن الصعــب ســدّ ها ،كــا أن فقــدان الولــد العزيــز مــن
كنــف األبويــن يمثــل جرح ـ ًا مؤمل ـ ًا هلــا.
ربــا يقــول البعــض :بامــكان عوائــل الشــهداء مراجعــة
الدوائــر املعنيــة او املؤسســات اخلريية الســتالم بعض املســاعدات،
فهــل يعنــي هــذا؛ أن تعيــش هــذه العوائــل الكريمــة ،طيلــة حياهتــا
عــى هــذه الشــاكلة؟ وهــل يعنــي هــذا أن نشــهد انتشــار أبنــاء
الشــهداء او االرامــل يف األســواق للبحــث عــن لقمــة العيــش يف
أعــال شــاقة ،تزيدهــم ارهاقــ ًا فــوق مصاهبــم وجروحهــم؟
مــن هنــا جيــب عــى كل رشيــف وغيــور ان يقــوم عــى
خدمــة هــؤالء ،ويمــدّ هلــم يــد العــون واخلــر والصــاح ،فزوجــة
الشــهيد ،جيــب ان تكــون مكرمــة ،معــززة ،ال تفكــر باحتياجاهتــا
اليوميــة االساســية ،الســيام فيــا يتعلــق بابنــاء الشــهداء ،مــن
حيــث التعليــم والصحــة ،او فرصــة العمــل ،وســائر شــؤون
احليــاة .وقــد وردت أحاديــث عديــدة عــن املعصومــن ،عليهــم
الســام ،تدعونــا لكفالــة األيتــام واالهتــام هبــم.
وثمــة مالحظــة؛ بــان االهتــام بعوائــل الشــهداء جيــب ان
يكــون شــام ً
ال جلميــع املضحــن يف جبهــات احلــق والفضيلــة ضــد
بغــض النظــر عــن االنتــاء ،فالشــهيد القــادم الينــا،
االرهــاب،
ّ
ســوا ًء مــن احلشــد الشــعبي ،او مــن قــوات اجليــش او الرشطــة
او أي تشــكيل عســكري آخــر ،يمثــل شــمعة يف طريــق الشــعب
العراقــي ،فهــؤالء إنــا ضحــوا بأرواحهــم مــن اجــل العــراق،
وان يبقــى صامــد ًا حــر ًا أبيـ ًا ،ال خانعـ ًا لألعــداء مــن «الدواعــش»
واالمــركان والصهاينــة وأذناهبــم.
وإذن؛ عــى الساســة ،مــن برملانيــن ووزراء ومســؤولني يف
دوائــر الدولــة أن يلتفتــوا اىل هــذه الناحيــة ،الهنــا متثــل القاعــدة
التــي يقفــون عليهــا ،والتــي جيــب ان تبقــى صلبــة متامســكة،
وهــي القاعــدة اجلامهرييــة التــي ه ّبــت ،هبــة رجــل
واحــد للوقــوف بوجــه «الدواعــش» ،وكــروا
شــوكتهم ،ومايزالــون يلحقــون هبــم
اهلزائــم.
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اســـتراحة القلـــم

فصل عن الحشد الشعبي!؟
رواية «القلق» ..
ٌ
نعامن التميمي

لــو تعلــق االمــر بــا ختطــط وترغــب
أمريــكا ،وجوقــة عبيدهــا يف املنطقــة،
ســيبقى إرهــاب «داعــش» يعيــث يف
العــراق فســاد ًا اىل ســنوات وســنوات،
بنــا ًء عــى خطــة «الصــر االســراتيجي»
التــي يتحفنــا هبــا أوبامــا وجنرالتــه بــن
الفينــة واالخــرى ،والتــي وضعــوا ســقف ًا
زمينــ ًا هلــا ،أدنــاه  3ســنوات!
موقــف املرجعيــات الدينيــة وفتواهــا
وتوجيهاهتــا احلاســمة جــاءت لتقلــب
الطاولــة رسيع ـ ًا عــى الــرؤوس واأليــادي
التــي صنعــت وزرعــت ومولــت ودعمــت
الدواعــش والتــزال.
بــدء ًا مــن واشــنطن ،و مــرور ًا بتــل
ابيــب وعواصــم الوهابيــة االمويــة يف
املنطقــة ،وصــوال اىل حواضــن دواعــش،
متمثلــن بالبعــث يف الداخــل .وكان
لتضحيــات وعزيمــة ومحاســة ابنــاء
الشــعب العراقــي ،واســتجابتهم لرؤيــة
وقــرار املراجــع الكــرام ،يف دق جــرس
املواجهــة لــدرء اخلطــر ومحايــة االرواح
واملقدســات واالعــراض وحتريــر مــدن
البــاد ،االثــر الرسيــع وا ُملبهــر عــى ارض
املعركــة.
انتصــارات شــعبنا عــى الدواعــش
مل تــرق للكثرييــن ،ومنــذ حتريــر تكريــت
بالــذات بــدأت ســهام االهتامــات
والتشــويه تصــوب اىل جماهدينــا يف
احلشــد الشــعبي وفصائــل املقاومــة،
اىل درجــة باتــت تقــارن وتســاوى،
منطلقــات وتضحيــات هــؤالء االبطــال
يف ســلة واحــدة ،مــع الفظائــع التــي
ينــدى هلــا جبــن االنســانية التــي يرتكبهــا

الدواعــش .ومــن بــن أولئــك الذيــن
حياولــون الوقــوف أمــام أبطــال احلشــد
الشــعبي ،شــخصية دوليــة يتسـنّم منصــب
مــا يســمى بـــ «أمني عــام االمــم املتحــدة»،
الــذي بــات يوصــف بأنــه يشــغل منصــب
«القلــق» لكثــرة مــا اعــرب عــن «قلقــه»
منــذ تســ ّلم مهمتــه قبــل  7ســنوات،
وقــد أحصيــت عــدد «قلقاتــه» ،العــام
املــايض فقــط ،فوصلــت اىل  180مــرة
أي بمعــدل قلــق كل يومــن وقــد كانــت
ابــرز «قلقــات»« ،بــان كــي مــون» يف
العــام اجلديــد ،وحتديــد ًا يف بدايــة شــهر
نيســان ،فقــد أعــرب مــون عــن قلقــه ممــا
جيــري «مــن انتهــاكات احلشــد الشــعبي
يف العــراق»! هــذا القلــق غــذى القنــوات
الفضائيــة املشــحونة حقــد ًا وطائفيــة،
مثــل «العربيــة» و«اجلزيــرة» ،فجــاءت
العناويــن« :احلشــد الشــعبي يثــر قلــق
بــان كــي مــون»!.
امــا بخصــوص العــدوان الرببــري
الســعودي عــى شــعب اليمــن ،وخرقــه
لــكل القوانــن واملواثيــق واالعــراف
الدوليــة وارتكابــه جلرائــم حــرب بشــعة،
فــإن «مــون» يعــرب أيض ـ ًا« :عــن القلــق
مــن تقاريــر عــن اســتئناف الرضبــات
اجلويــة عــى اليمــن» .يتضــح مــن عنــوان
اخلــر أن هــذا قلقــل ملتبــس ،فهــو جــاء
ليــس بخصــوص العــدوان الســعودي،
وبدئــه ،انــا عــى «اســتئنافه» ،ونق ـ ً
ا عــن
«تقاريــر»! كأن «العــم مــون» يعيــش يف
املريــخ ،وال يعلــم ،وال يــرى ،وال يشــاهد،
انــا «يقلــق» أحيانــ ًا بنــا ًء عــى تقاريــر
ومعلومــات غــر مؤكــدة .وكأن العــدوان
توقــف أصــ ً
ا ثــم اســتأنف!
أمــا يف امللــف الفلســطيني الراقــد يف

«غرفــة القلــق» الــدويل واالقليمــي منــذ
نحــو  65عامــا ،فقــد اعــرب «مــون»
عــن آخــر قلقــة لــه مؤخــر ًا ،ليــس جتــاه
جرائــم الصهاينــة ،انــا؛ هكــذا ورد يف
االخبــار« :يعــرب عــن قلقــه مــن وقــف
القيــادة الفلســطينية التنســيق األمنــي مــع
الســلطات اإلرسائيليــة»! باملقابــل ويف
حالــة نــادرة ،ختــى «مــون» عــن قلقــه،
فتجــرأ هــذه املــرة ليعــرب عن «الشــجب»
جتــاه مــا ارتكبــه الكيــان الصهيــوين مــن
جمــازر بحــق ســكان غــزة ،ولكنــه عــر
عــن هــذه املجــازر التــي قتــل فيهــا اطفــال
ونســاء الجئــن تــم قصفهــم داخــل
مقــرات تابعــة لالمــم املتحــدة يف غــزة،
ولكنــه ولـ»قلقــه» عــى مشــاعر نتنياهــو،
وصــف تلــك اجلرائــم الوحشــية بوصــف
لطيــف وخفيــف ،وهــو «افعــال» ،فقــال
يف مقدمــة تقريــر جلنــة حتقيــق شــكلها
عــن حــرب العــام املــايض يف غــزة:
«إننــي أشــجب بقــوة حقيقــة ،مقتــل
 44فلســطينياعىل األقــل وإصابــة 227
آخريــن نتيجــة لألفعــال اإلرسائيليــة».
ولكــي اليثــر «قلــق» ،الصهاينــة كان
البــد ان يرشعــن ويــرر «افعاهلــم»،
فوجــد خمرجـ ًا لذلــك بالقــول :أن مقــرات
االمــم املتحــدة تلــك ( 3مــدارس) التــي
جلــأ اليهــا النــاس ،أخفيــت فيهــا «أســلحة
ومــن غــر املقبــول أن يتــم ذلــك ،ومــن
املحتمــل أيضــا إطــاق النــار منهــا»! ثــم
عــاد ملامرســة مهمتــه االساســية معربـ ًا عــن
«قلقلــه» ايضــا« :إنــه ألمــر خطــر للغايــة
أن نمنــع الثقــة واألمــل عــن هــؤالء الذيــن
جلــأوا إىل تلــك املقــرات طلبــا للحاميــة
وبحثــا عــن مــاذ آمــن» .ودائــا بحســب
وكالــة «القلــق» االمميــة !

