ُّ
أي ثقافة نريد..؟
* حممد عيل جواد تقي

هذا السؤال كان من املفرتض طرحه يف االي��ام األوىل
لإلطاحة بنظام صدام ،إلنه إنام سقط واهنار ،ألنه كان حيمل ثقافة
التضليل ،والقسوة ،والرعب ،واملوت ،وكل مفردة من هذه،
يدرك العراقيون حجم املآيس والويالت التي جرهتا عليهم خالل
الثالثني عام ًا املاضية ،و مع تقدم العمر بالتجربة الديمقراطية ،ما
يزال ابناء الشعب العراقي يستذكر هذا السؤال ،عندما يصطدم
بمشكلة و أزمة ،ابتدا ًء من النظافة ومرور ًا بالتعامالت اليومية
يف حميط املح ّلة السكنية ومكان العمل ويف الشارع ،وانتها ًء يف
مراكز اختاذ القرار مثل املحاكم والدوائر الرسمية واألمنية
وغريها ..فالذي ال يتعامل مع اآلخرين وفق الطريقة
الصحيحة املوافقة للفطرة والعقل والرشعُ ،يقال عنه
«عديم الثقافة».
لقد سقط نظام صدام وحزبه يف العراق ،ألنه
اتبع منهج ًا وثقافة ولدت باألساس لتكون ثقافة
سلطة وأوامر بال نقاش ،وهي ثقافة تستمد جذورها
وجتارهبا من التاريخ ،متمثلة يف حكام تناولوا طعامهم
عىل آهات ورصخات املعذبني يف السجون ،وأنظمة
حكم قامت عىل اجلامجم واشالء الضحايا ،حتى السحل يف
الشوارع والتمثيل باجلثث ،التي حصلت باألمس القريب،
إنام هي تكرار لتجارب من تلك العهود املظلمة والدموية .هذا
هنج هو
النهج والنمط مل يكن وحده يف الساحة ،فقد كان ثمة ٌ
اآلخر يستمد جذوره لكن من التجربة احلضارية التي قدمها
النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته صلوات اهلل عليهم.
ويقف العامل دائ ًام مبهور ًا أمام عظمة هذه التجربة ،وأيض ًا جتربة
اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،خالل توليهام
أمر املسلمني.
فاذا كان هذا حال العامل غري املسلم ،إزاء رموزنا املقدسة،
كيف جيب أن يكون حالنا نحن املسلمني مع رموزنا املقدسة
األخرى من نفس الشجرة ،وهي تقدم الدروس والعرب حلياة
سعيدة آمنة خالية من التوتر االضطراب والرصاع عىل السلطة
واملصالح.
شحت عنها األضواء يف ساحة الثقافة
ومن هذه الرموز التي ّ
االسالمية ،الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السالم،

ونحن نعيش ذكرى استشهادها املؤمل بني شهري مجادى األوىل
ومجادى الثانية ،فمن اجلدير أن يكون ذكرى الرحيل أو املولد،
مناسبة ألبناء األمة وللعامل ،ألن يستلهموا منها – رجاالً ونسا ًء-
كيفية صناعة السعادة وحماربة الشقاء ،ويف نفس الوقت ،كيفية
حماربة من يصنع الشقاء والتعاسة ،وحيارب السعادة ،وينرش
بذور الكراهية والعنف والقسوة ..حياهتا تصلح ألن تكون ح ً
ال
لكل من اغتصب حقه وتم التجاوز عليه ،بام تفصله الروايات
التارخيية .فهي مل تأخذ حقها يف «فدك» التي منحها إياها رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآل��ه ،ومل تقتص ممن ضغطها بني الباب
واجلدار ،وقتل جنينها ،نعم؛ ر ّدت اضطهادهم وسياستهم
القمعية ،باخلطبة الفدكية الصاعقة ،التي تُعد لكل انسان
ُمنصف ،بوصلة حتدد احلق من الباطل ،بيد أن القصاص
ورد الفعل جاء من الناس الذين اكتووا بنار هذا
االضطهاد والقمع .فعندما نقرأ حكايات من التاريخ
عن حؤول اإلمام عيل عليه السالم عن رجم إمرأة
متهمة بالزنا أو برت يد سارق ،أو غري ذلك ،جيب أن
نعرف أن اخلمسة والعرشين عام ًا التي قضاها أمري
املؤمنني بعيد ًا عن إدارة احلكم ،شهدت ربام عرشات
اآلالف من أحكام اجللد وبرت األيدي والرجم والقتل
بأحكام خاطئة ،هذا اىل جانب املحاباة والطبقية والعنرصية،
التي حفرت بعمق حتت كرايس احلكم وأطاحت هبذا وذاك،
وهذا النهج لن يتوقف ،كام لو تتوقف ردود الفعل ،واملثري أننا
نقرأ ونشهد أنظمة حكم وحكام ًا يستغربون ردود أفعال الناس،
ويعدونه إستهداف ًا للعالقة املشوهة بني السلطة واملجتمع التي
حيرصون لتعزيزها.
وإذن؛ يستمر مسلسل العنف والقسوة والدموية يف اجلهاز
احلاكم ،عندما يواكبه املجتمع رغبة ورهبة ،ولكن إذا أراد
التغيري ،يكون ملزم ًا بعملية جراحية ،ربام تؤدي اىل نزيف
خطري..
وهذه مشكلة دوامة العنف والكراهية والدموية ،ولن
يتخلص منها املجتمع ،إال بتحول أسايس واختيار هنج وثقافة
من النوع الذي قدمه لنا بنجاح النبي األكرم وأهل بيته صلوات
اهلل عليهم ،سواء يف كوهنم حكام ًا ،وما أقرص هذه الفرتة ،أو يف
كوهنم ُرسل نجاة وحياة لألمة ولإلنسانية مجعاء ،كام فعل اإلمام
احلسني عليه السالم يف يوم عاشوراء.
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يسحبون منه الجنسية البحرينية
ويعتقل في العراق!
بعد مسرية طويلة من النضال
واجلهاد يف داخل بلده لنيل حقوقه
األس���اس���ي���ة ،م���ن ح���ري���ة ال��ت��ع��ب�ير
واملعتقد والعيش الكريم ،ما القاه
من اعتقال واج���راءات قمعية من
قبل السلطات ،ثم سحب اجلنسية
م��ن��ه ب��ع��د االف����راج ع��ن��ه وم��غ��ادرت��ه
ب�لاده ،ليكون بال «هوية رمسية»،
خ���ارج ب��ل��ده ،ي��أت��ي دور السلطات
األم��ن��ي��ة يف ال��ع��راق لتعتقل أح��د
امل���ع���ارض�ي�ن ال��ب��ح��ري��ن��ي�ين ل���دى
دخ��ول��ه ال���ع���راق ،حب��ج��ة تأشريته
امل��������زورة ،وي���ب���دو ان امل��س��ؤول�ين
امل���ع���ن���ي�ي�ن يف ال������ع������راق ،ب��ل��غ��ه��م
التعميم ال��ذي أصدرته السلطات
االمنية البحرينية باعتقال كل
م��ن حي��م��ل ج���واز س��ف��ر الشخص
املسحوب اجلنسية مبا فيه صاحب
اجل���واز نفسه ،ف���ارادوا ان يطبقوا
القانون ال��دول��ي بتسليم املطلوب
اىل بالده.
علماً ان امل��ع��ارض البحريين

امل���س���ح���وب اجل���ن���س���ي���ة ،يف ن��ظ��ر
امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة واهل���ي���ئ���ات
احل��ق��وق��ي��ة ،واي��ض��اً ل���دى «تقرير
بسيوني» ،يعد سجني رأي وليس
م��دان��اً بتهمة جنائية ،وال جتهل
احلكومة العراقية ،السيما اجلهات
املعنية ،قضية الشعب البحريين مع
نظام حكمه الديكتاتوري والقبلي،
ومواجهته العنيفة لنداءات احلرية
والتعددية وحقوق االنسان ،وليس
فقط مل ي��راع املسؤولون املعنيون
يف العراق هذه املسألة ،بل انهم مل
يبذلوا جهداً للتح ّري والتدقيق يف
أمر تأشرية الدخول اليت اصدرتها
السفارة العراقية يف طهران ،وهي
ت��أش�يرة صحيحة وغ�ي�ر م���زورة،
وقد ثبت ذلك بعد قضاء املعارض
البحريين ع��دة أي���ام يف التوقيف
يف مدينة الكوفة بعد اعتقاله يف
مطار النجف االشرف.
واالم�����ر االك���ث���ر غ���راب���ة من
السلطات االمنية العراقية ،انها

ت��ع��د ن��ف��س��ه��ا م��ط��ب��ق��ة ل��ل��ق��وان�ين
ال��دول��ي��ة ويف مقدمتها الشرطة
ال���دول���ي���ة «ان��ت��رب�����ول» ب��اع��ت��ق��ال
امل��ط��ل��وب�ين وامل���دان�ي�ن يف أي مكان
ب��ال��ع��امل ،وتسليمهم اىل سلطات
ب���ل���ده���م ،ب��ي��ن��م��ا يف ح���ال���ة ه���ذا
امل����ع����ارض ،ف���ان���ه غ�ي�ر ق�����ادر على
العودة اىل البحرين بسبب القرار
الذي اختذته السلطات البحرينية
نفسها بتجريده من حق املواطنة.
ب��ه��ذه اخل��ط��وة امل��ت��ه��ورة ،رمبا
ي���ري���د امل����س����ؤول����ون امل���ع���ن���ي���ون يف
ال��ع��راق إثبات نزاهتهم يف مقابل
امل���وق���ف ال�ت�رك���ي ع��ن��دم��ا أص���رت
انقرة على االحتفاظ بنائب رئيس
اجلمهورية العراقي السابق طارق
اهلامشي ،وامل��دان قضائياً جبرائم
قتل وعمليات ارهابية عديدة ،ومل
تسلمه اىل الشرطة الدولية ،حتى
أخرجته بسالم من اراضيها ،ولكن
هذا يدلل على ان قيمة املعارضني
احلقيقيني يف بالدهم واملطالبني

ب��احل��ق��وق الشرعية ام���ام الطغاة
واحل��ك��ام الظلمة ،ليست بأكثر
من قيمة ارهابيني وقتلة من امثال
اهلامشي وغ�يره ،الذين مل تتمكن
السلطات العراقية من استعادتهم
وإنزال القصاص العادل حبقهم.
ه��ذا احل���دث ال���ذي ي��أت��ي على
ه��ام��ش اجمل���ري���ات ع��ل��ى ال��س��اح��ة
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ،مي��ك��ن وص��ف��ه ب��ان��ه
ن��ق��ط��ة حت��س��ب ل���ص���احل ال��ن��ظ��ام
احلاكم يف املنامة ،وهو يعمل كل
شيء من اجل سحب املشروعية من
امل��ع��ارض��ة ،وحم��اص��رة املعارضني
وجت��اه��ل مطاليبهم ،بينما ن��رى
فصائل املعارضة البحرينية وبكل
اجت��اه��ات��ه��ا ت��ع��م��ل ج���اه���دة على
كسب التأييد الرمسي والشعيب
وت��أل��ي��ب ال����رأي ال��ع��ام يف احمليط
االق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي ،وه���ي تعقد
آما ً
ال كبرية على البالد اليت تشهد
جت���رب���ة دمي��ق��راط��ي��ة وت��ع��ددي��ة
سياسية مثل العراق.

وراء األخبار

دماء ودمار وفتن طائفية ثم
مكاسب سياسية !
«أخلق أزمة ،لتخرج من أزمة
أخ��رى »...معادلة سياسية جديدة
للحكومة العراقية ،باتت حديث
الشارع العراقي ،فبعد األزم��ة مع
االكراد ،ومسألة النفط واملناطق
امل��ت��ن��ازع عليها ،وتشكيل «ق���وات
دج���ل���ة» ،ت��ف��ج��رت ال��ع�لاق��ات بني
بغداد وبني املك ّون السنيّ يف املوصل
وس���ام���راء واالن���ب���ار ،وم���ا انعكس
ذل��ك بشدة وق��س��اوة على الوضع
السياسي واألم�ني و االجتماعي،
فبلغت الشدّة يف السلسلة الدموية
من االنفجارات املريعة فيما ُعرف
بـ (الثالثاء الدامي) ،واليت حصدت
ح���وال���ي  300ان���س���ان ب�ي�ن قتيل
وجريح ،يف بغداد وعدد من مدن
البالد ..وقد نقلت وسائل االعالم،
صوراً مؤثرة للغاية عن الضحايا
من الصغار والكبار الذين سقطوا
ضحية التجاذبات السياسية بني
أهل احلكم والسلطة يف العراق .
ويف اللحظات االوىل من وقوع

ه���ذه ال��ف��اج��ع��ة ع��ل��ى ال��ع��راق��ي�ين،
ألقت احلكومة باملسؤولية على
خ���ط���اب ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة يف
م��ن��ص��ات االع���ت���ص���ام يف م��دي��ن��ة
ال��ف��ل��وج��ة ،وال��ت�ي ان��ط��ل��ق��ت منها
ال����دع����وات ل��ل��زح��ف حن���و ب��غ��داد
حب��ج��ة أداء «ص���ل��اة اجل��م��ع��ة
املوحدة» ،وهو ما رفضته االوساط
السياسية واالجتماعية يف بغداد
بشكل قاطع.
وامل���ث�ي�ر إن أمح����د ال��ع��ل��وان��ي
ال��ن��ائ��ب ع��ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة،
وال���ذي اس��ت��ب��دل مقعده النيابي
منصة التعبئة
ب��ال��وق��وف خلف ّ
الطائفية والتكفريية ،أش��ار اىل
اق��ت��ح��ام وزارة ال��ع��دل يف مؤمتر
صحفي ،وقال« :ان االنهيار االمين
ال���ذي حصل يف ب��غ��داد وع���دد من
املدن العراقية كان متوقعاً فقبل
أي�����ام ح��ص��ل خ����رق ام��ن�ي كبري
وسقطت وزارة ال��ع��دل يف أي��دي
اإلرهابيني يف غضون دقائق  ،وهذا

ي��ؤك��د مب��ا الي���دع جم���اال للشك
ان الوضع االمين يف العراق مهيأ
للتصعيد السيما وان املنظومة
االمنية غري ق��ادرة على مواجهة
التحديات اخلطرية ال�تي حتيط
بالعراق .وبعد جولة من االتهامات
املتقابلة بني الفرقاء السياسيني،
الحظ املراقبون مجلة من املكاسب
ال��س��ي��اس��ي��ة ال�ت�ي ح��ص��ل��ت عليها
ح��ك��وم��ة امل���ال���ك���ي ،ك����ان آخ��ره��ا
وأهمها عودة الوزيرين الساخطني
م��ن قائمة العراقية – ع�لاوي-
ي��ت��ق��دم��ه��م ص���احل امل��ط��ل��ك ن��ائ��ب
ن��وري املالكي ل��ش��ؤون اخل��دم��ات،
وب��ذل��ك ي��ك��ون املالكي ق��د كسب
ث�ل�اث وزراء أع��ل��ن��وا فيما مضى
مقاطعتهم جل��ل��س��ات احلكومة
واحتجاجهم على طريقة عمل
امل���ال���ك���ي ،وه����م وزراء ال�ترب��ي��ة
والصناعة والكهرباء .كما متكن
امل��ال��ك��ي م��ن تغيري م��وق��ف وزراء
ال��ت��ي��ار ال���ص���دري وع��ودت��ه��م اىل

طاولة االجتماع الوزاري.
لكن الذي مل حيدث بعد كل
ه��ذه الفواجع وامل��آس��ي ،استدعاء
امل��س��ؤول�ين االم��ن��ي�ين اىل جملس
النواب الستجوابهم على كل هذه
اخلروقات االمنية اخلطرية اليت
وقعت ،السيما تلك اليت استهدفت
وزارة العدل.
ف��ق��د ق����ررت رئ��اس��ة جملس
النواب العراقي استجواب رئيس
الوزراء نوري املالكي وقادة أمنيني
خالل جلسة للربملان ،وجاء القرار
ب��ع��د اج���ت���م���اع ل��رئ��ي��س جملس
النواب أسامة النجيفي مع رؤساء
وممثلي الكتل النيابية ،وذك��ر
مصدر برملاني أن رئاسة جملس
ال��ن��واب أرسلت طلب االستضافة
إىل مكتب رئ��ي��س ال�����وزراء وه��ي
ب��ان��ت��ظ��ار ال����رد ع��ل��ي��ه .ع��ل��م��اً أن
القائمة العراقية وكتلة األحرار
– التيار الصدري -هم الوحيدين
الذين دعوا اىل هذا االستجواب.
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التخبط األمني السعودي يعزز
جبهة المعارضة الجماهيرية

تتخبط السلطات السعودية
يف مشروعها األم�ني للتخّلص من
أزم����ات واس��ت��ح��ق��اق��ات يف ال��داخ��ل،
واحلصول على امتيازات سياسية
للخارج ،فقد عمدت اىل اج��راءات
قمعية جديدة ،أوهلا :إثارة حمكمة
االستئناف قضية حجة االس�لام
ال��ش��ي��خ ت��وف��ي��ق ال��ع��ام��ر ،واملطالبة
ب��ـ «ت��غ��ل��ي��ظ ح��ك��م ال��س��ج��ن ع��ل��ي��ه»،
والثاني :عقد أول جلسة حملاكمة
آي��ة اهلل الشيخ منر باقر آل النمر،
وال��ث��ال��ث :ش��ن محلة اع��ت��ق��االت يف
أم���اك���ن ع���دي���دة م���ن ال��س��ع��ودي��ة،
حتت مدّعى وج��ود «خلية جتسس
ايرانية» تضم عدداً من االشخاص
اعتقلتهم ق���وى األم���ن يف اآلون���ة
االخرية.
وك������ان������ت م������ف������رزة ت���اب���ع���ة
ل��ل��م��خ��اب��رات ال��س��ع��ودي��ة ط���اردت
الشيخ النمر يف  2012-7-8واطلقت
ال��ن��ار عليه ،قبل أن تلقي القبض
ع��ل��ي��ه بتهمة م��ا يسميه ال��ق��ض��اء
السعودي بـ «ب��ث الفتنة واإلخ�لال
ب��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ،وع���دم ال���والء
للوطن ،والتطاول على ق��ادة دول
اخل��ل��ي��ج» .وم���ع ٌ
���روف ع��ن آي���ة اهلل
الشيخ النمر خطاباته احلماسية يف

صلوات اجلمعة يف بلدة العوامية
مبحافظة القطيف ،حم���ذراً فيها
م���ن م��غ��ب��ة ال��ت��ج��اوز ع��ل��ى ح��ق��وق
الشيعة ،ال��ذي��ن يشكلون األغلبية
يف املنطقة الشرقية من السعودية،
وإن��ه��اء حالة التمييز واالضطهاد
الطائفي.
وح��س��ب امل���ص���ادر ،ف��ق��د طالب
اإلدع������اء ال���ع���ام ال���س���ع���ودي حبكم
اإلع���دام حب��ق الشيخ النمر وذل��ك
يف ج��ل��س��ة االس��ت��م��اع األوىل أم��ام
احملكمة اجل��زائ��ي��ة ال�تي عقدت يف
الرياض يف .2012-3-27
وذكرت وسائل اعالم سعودية
أن ممثل اإلدعاء العام طالب بتنفيذ
ما يطلق عليه يف السعودية بـ «حد
احلرابة» حبق الشيخ النمر بذريعة
إث������ارة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،وق����د أك���دت
امل���ص���ادر امل��ت��ط��اب��ق��ة خ��ل��و خ��ط��اب
الشيخ النمر عن أية دع��وة للعنف
يف ال��س��ع��ودي��ة ،خب�ل�اف إدع�����اءات
االوس����اط احل��اك��م��ة بالتحريض
على االرهاب..
وي���أت���ي ذل����ك ب��ع��د أي�����ام على
مطالبة حمكمة استئناف سعودية
مب��ض��اع��ف��ة ح���ك���م ال���س���ج���ن ع��ل��ى
الشيخ توفيق العامر املعتقل منذ

 20شهراً ،بتهمة «التهجم بالقذف
العلين واملعادي آلل بيت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ،والتابعني هلم
ووصفهم إياهم بالنواصب»! فقد
نقضت هذه احملكمة احلكم الصادر
ضد الشيخ العامر يف كانون االول
امل���اض���ي ،ب��ال��س��ج��ن ث�ل�اث س��ن��وات،
واملنع من السفر لفرتة مماثلة.
وحسب مصادر يف السعودية،
ف��ان السلطات السعودية اعتقلت
على مدى عامني من االحتجاجات
ال��س��ل��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة،
أكثر من ( )800ش��اب الي��زال حنو
 180منهم رهن االعتقال.
وك����ان����ت ردود ال���ف���ع���ل م��ن
اجل��م��اه�ير وال��ن��خ��ب��ة يف املنطقة،
شديدة ج��داً ،حيث توالت البيانات
وال��ك��ت��اب��ات يف امل���واق���ع وص��ف��ح��ات
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،بالتنديد
بهذه االج����راءات ،فقد وق��ع (،)135
م���ن ع��ل��م��اء ال���دي���ن وال��ش��خ��ص��ي��ات
ال��ب��ارزة يف املنطقة الشرقية ،على
بيان استنكروا فيه م��زاع��م وزارة
الداخلية السعودية بشأن عالقة
( )16ش��خ��ص��ي��ة ب�����ارزة يف «شبكة
التجسس» املزعومة.
وجاء يف البيان« :نرفض بشدة

ه��ذا االتهام املسيء حبقهم وال��ذي
ت��رك ض���رراً معنويا ونفسياً على
املعتقلني وذوي���ه���م» .وق���ال موقعو
البيان« :إننا نشهد بأن املعتقلني هم
من املواطنني اخلريين الذين هلم
كفاءة علمية ومكانة اجتماعية
حم��ت��رم�����ة ،وأن�����ه�����م م���ع���روف���ون
باستقامتهم ووفائهم لوطنهم».
وحبسب البيان أعرب املوقعون
عن رفضهم «رفضاً تاما» ما وصفوه
إقحام الورقة الطائفية يف تصفية
اخلالفات السياسية اخلارجية ،أو
إش��غ��ال ال���رأي ال��ع��ام ع��ن املطالبات
اإلصالحية واحلقوقية الداخلية.
ك��م��ا دع����وا إىل اإلس�����راع بتلبية
امل��ط��ال��ب اإلص�لاح��ي��ة واحلقوقية
«اليت قدمها رموز وأبناء هذا الوطن
س��ن��ة وش��ي��ع��ة وم��ع��اجل��ة املشاكل
القائمة اليت بسببها تأججت املشاعر
وبرزت االحتجاجات واالنتقادات».
واش����ارت م��ص��ادر م��ن ال��داخ��ل
السعودي ،إن االج���راءات القمعية
السعودية االخرية ،مجعت األصوات
املعارضة من علماء دين وشخصيات
اكادميية ومهنية ووجهاء ،لتوجيه
صرخة واحدة بوجه حكام الرياض
واملطالبة بقوة باحلقوق السليبة.

وراء األخبار

«الخطيب» يفاجئ قمة الدوحة
برفض الوصاية على سوريا
أنهت القمة العربية يف الدوحة
أعماهلا بتأكيد حق الدول العربية
يف ت��س��ل��ي��ح امل���ع���ارض���ة ال��س��وري��ة
بشكل منفرد ،ومنح مقاعد دمشق
يف اجل���ام���ع���ة ومج���ي���ع امل��ن��ظ��م��ات
واجمل���ال���س ال��ت��اب��ع��ة هل��ا مل��ا يسمى
باالئتالف السوري املعارض.
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ب��ي��ان اخلتامي
للقمة ع��دة ملفات حبثها ال��ق��ادة
العرب خالل لقائهم ال��ذي إستمر
ي��وم��ا واح����دا ،فيما ت��ق��رر أن تعقد
القمة املقبلة يف الكويت يف آذار .2014
وترأس وفد املعارضة السورية
رئيس ما يسمى باإلئتالف املعارض
أمح���د م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب وج��ل��س يف
م��ق��ع��د رئ��ي��س وف���د «اجل��م��ه��وري��ة
العربية السورية» ،فيما رفع العلم
ال��ذي تعتمده اجلماعات املسلحة
املعارضة بدل العلم السوري.
وت���ك���رس ه����ذه ال��ق��ط��ي��ع��ة مع
دولة سوريا وتتجاوز مبدأ التوافق
يف اجلامعة م��ع ختطي حتفظات
العراق واجلزائر عن القرار اخلاص

بسوريا.
وأك��د «اع�لان الدوحة» الذي
إختتمت به القمة« ،أهمية اجلهود
الرامية للتوصل إىل حل سياسي
ك��أول��وي��ة ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة مع
التاكيد على احلق لكل دولة وفق
رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع
عن النفس مبا يف ذلك العسكرية»
ملا يسمى اجليش احلر.
غري أن املعارضة السورية بالكاد
تشعر بالنصر يف ظل إنقساماتها
ال��داخ��ل��ي��ة وت���داع���ي���ات إس��ت��ق��ال��ة
اخل��ط��ي��ب االح����د وم���ن ث��م ع��ودت��ه
لرتؤس الوفد إىل الدوحة.
وأك����د اخل��ط��ي��ب يف كلمته
أم��ام القمة أن الشعب السوري هو
م��ن سيقرر م��ن سيحكمه «ال أي
دول��ة يف ال��ع��امل» ،مطالبا حبصول
املعارضة على مقعد سوريا يف األمم
املتحدة بعد احلصول على مقعدها
يف اجلامعة العربية.
وشدد على ان الشعب السوري
«ي����رف����ض وص����اي����ة أي�����ة ج���ه���ة يف

إختاذ قراره» ،كما أشار إىل سعيه
لتوسيع اإلئتالف الوطين وحتويله
إىل «مؤمتر وطين».
وت���أت���ي م���ش���ارك���ة اخل��ط��ي��ب
يف القمة بعد يومني م��ن تقدميه
استقالته وس��ط ج��و م��ن اإلنقسام
يف املعارضة على خلفية إنتخاب
رئيس احلكومة اإلنتقالية غسان
هيتو ،وتقارير عن إنزعاج اخلطيب
من تدخالت دول يف شؤون املعارضة
وخصوصا قطر .وطالبت حواىل 70
شخصية س��وري��ة معارضة بينهم
أمس���اء ب����ارزة م��ث��ل م��ي��ش��ال كيلو
وع��م��ار القربي وك��م��ال اللبواني،
يف رس���ال���ة ب��ع��ث��ت ب��ه��ا إىل القمة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ث�لاث��اء ب��ـ»ال��ت��خ��ل��ي عن
مشروع احلكومة» ،منتقدة من دون
تسميتهم اإلخ��وان املسلمني بسبب
«سيطرتهم اإلستعبادية» و»اهليمنة
العربية واإلقليمية املتنوعة» على
ق����رار امل��ع��ارض��ة .م��ن ج��ه��ت��ه أك��د
حلف مشال األطلسي (الناتو)  ،أنه
ال يعتزم التدخل عسكريا يف سوريا،

وذلك يف أول رد على طلب الرئيس
امل��س��ت��ق��ي��ل إلئ����ت��ل�اف امل���ع���ارض���ة
السورية ب��اخل��ارج أمح��د اخلطيب
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة إس��ت��خ��دام
صواريخ باتريوت حلماية املناطق
الواقعة حتت سيطرة املسلحني.
وج������اء ذل�����ك ب���ع���د أن ص���رح
اخل��ط��ي��ب ب���أن���ه ط��ل��ب م���ن وزي���ر
اخلارجية األمریكي جون كريي
ق�����وات أم�یرك��ي��ة ل��ل��م��س��اع��دة يف
ال��دف��اع عن األج���زاء الشمالية اليت
يسيطر عليها مسلحو املعارضة يف
سوريا باستخدام صواريخ باتريوت.
و ق����ررت ال��ق��م��ة تشكيل وف��د
وزاري عربي برئاسة رئيس جملس
ال��وزراء وزير خارجية قطر الشيخ
محد بن جاسم ال ثاني وعضوية
ك����ل م����ن األردن وال���س���ع���ودي���ة
وفلسطني ومصر واملغرب واألمني
ال��ع��ام للجامعة ال��ع��رب��ي��ة ،نهاية
نيسان/إبريل إلجراء مشاورات مع
اإلدارة اإلم�يرك��ي��ة ح��ول عملية
التسوية.
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قوة الحق  ،والحق مع القوة ..
سبيلنا الى االنتصار
*إعداد  /بشري عباس

وإن جمعت
اسباب القوة
واصبحت قويًا ،اىل
جانب كونك على
حق ،يجب أن ال
تدعوك قوتك اىل
البحث عن احلرب
والصراع والصدام
مع اآلخر ،بل
عليك أن تستفيد
من هذه القوة
قبل كل شيء
يف طرح السلم
واجلنوح اليه

بسم الله الرحمن الرحيم:
«والَ يحَ سبن ا َّل� ِ
�ذي� َن َك َف ُرو ْا
ْ َ َ َّ
ِ
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السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َعلىَ اللهَِّ إِ َّن ُه ُه َو َّ
صدق الله العلي العظيم

ح��ي��ن��م��ا ن��ق��رأ ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
ونتدبر يف بصائره النافذة ،جند انها
متزج بني طاقتني هائلتني لالنسان،
االوىل :طاقة حركته على االرض،
والثانية فضل اهلل عليه وما يتيحه
له من أسباب القوة ،وحنن يف احلياة
نرى عادة أن القوة واحلق يف احلياة
منفصالن يف أكثر االح��ي��ان ،فقد
ترى أن من له احلق ال قوة له ،ومن

ل��دي��ه ق��وة ع���ادة ال يتحرك ضمن
إط���ار احل���ق ..ول��ذل��ك ن���درك أن��ه ال
احل���ق ينتصر ب�لا ق���وة وال ال��ق��وة
تستمر ب�لا ح���ق ..ام��ا اذا اجتمعت
الطاقتان؛ طاقة الفعل واحلركة
و احليوية من جهة ،و طاقة الدعم
االهل��ي املباشر من جهة اخ��رى ،واذا
ك���ان ه��ن��اك رج����ال ي��ؤم��ن��ون ب��اهلل
وينتصرون هلل ،ويعملون من اجل
احلق ويف سبيل اهلل ،ثم يوفرون يف
انفسهم عناصر القوة كلها ،فانهم
ال بد ان ينتصروا ..
اق���رأوا ال��ق��رآن بتدبر و بعمق،
جت��ـ��ـ��ـ��دوا ه���ذه ال��س��ن��ة اإلهل��ي��ة ال�تي
يبينها رب��ن��ا يف اك��ث��ر م��ن س��ورة
مباركة وضمن اكثر من سياق يف
قصص القرآن الكريم ،وهذه السنة
فيها عرب ،االوىل :أن الكفر والباطل
أن���ى ك���ان ق��وي��ا ف��إن��ه حم���دود من
الناحية الزمنية ،فال يبقى ويستمر
اىل ما ال نهاية ،فاين امللوك؟ وأين
أق��وام مثود وع��اد؟ وأي��ن الفراعنة؟
وأي������ن من������رود وره����ط����ه؟ أول���ئ���ك
ال��ذي��ن اس��ت��ع��ب��دوا ال��ع��ب��اد و ك��ان��وا
ج��ب��اب��رة أق���وي���اء يف ه���ذه االرض،

فكان مصريهم ال��دم��ار .أم��ا العربة
وال��ب��ص�يرة الثانية ال�تي نستلهمها
م��ن آي��ات وقصص ال��ق��رآن الكريم،
فهي أن��ه إذا م��ا ن��ش��أت ق��وة ربانية
يف االرض تدعو اىل احلق و العدل
وتعمل من اجل خدمة الناس ،فإنها
س��وف تكون بديلة ع��ن تلك القوة
القائمة على الباطل واالحنراف عن
سنن اهلل .والعربة الثالثة ان هؤالء
الذين يأتون من بعد أولئك ،ال يأتون
من فراغ ،وجيب أن ال يعتمدوا على
أنهم على ح��ق فقط ،إمن��ا بعد أن
يستعدوا ويهيئوا انفسهم ويتحملوا
امل��س��ؤول��ي��ة ،ف��ه��م ي��ن��ت��ص��رون بكلتا
ال���رك���ي���زت�ي�ن« :ال����ق����وة واحل�����ق»،
بالشكل املضاد متاما إلولئك الذين
��اس
ك��ان��ت قوتهم قائمة على اس ٍ
رخ ٍ���و ضعيف ،يعتمد فقط جانب
االمكانيات املادية ،سياسيا و عسكريا
وماليا واعالميا.
وهكذا كان النيب األكرم صلى
اهلل عليه وآله ،يف سريته ومواجهته
االع����داء ،وأي��ض��اً ك��ان اإلم���ام علي
ع��ل��ي��ه ال����س��ل�ام ،وم����ن م���ع���ه ،وم��ع
كونهم على حق ،فكانوا يستعدون

بصائر
وي��ه��ي��ئ��ون م��ا ي��ت��اح هل��م م��ن اس��ب��اب
ووسائل القوة ،فبكلتا القوتني ،احلق
وال��ث��ق��ة وال��ت��وك��ل على اهلل ،وبعد
االستعداد م��ادي��اً ،يحُ��رزون النصر.
ول��ك��ن جي��ب االل��ت��ف��ات اىل بصرية
اخ���رى ه��ن��ا ،وه��ي أن��ك وإن مجعت
اس��ب��اب ال��ق��وة واص��ب��ح��ت ق��وي��اً ،اىل
جانب كونك على حق ،جيب أن ال
تدعوك قوتك اىل البحث عن احلرب
وال��ص��راع وال��ص��دام م��ع اآلخ���ر ،بل
عليك أن تستفيد من هذه القوة قبل
كل شيء يف طرح السلم واجلنوح
اليه ،وامنا استخدام القوة جيب ان
يكون يف سياق وأطر حمددة ،ودفاعا
عن النفس ،ال ابتدا ًء ،وهذا ماكانت
عليه سرية النيب (ص) .فنحن جيب
ان نستعد بكل قوة ولكن مند ايدينا
للسلم يف نفس الوقت.
ولو اردن��ا أن نشري اىل اوضاعنا
يف العراق حالياً ،إنطالقا مما أشرنا
اليه آنفاً ،فإن على اخواننا املسؤولني
ال��ي��وم ان يعرفوا ان��ه ال ميكنهم ان
يعتمدوا دوماً على جمرد الشعارات،
فإنها وحدها ال تكفي والتفيد ،وأن
ال يعتمدوا أيضاً على أنهم أحق من
غريهم بسبب أو بآخر ،بل جيب ان
يستعدوا لكل ال��ظ��روف الصعبة،
وه��ن��ا نبني على عجالة بصريتني
أساسيتني:
االوىل :االس��ت��ع��داد اجملتمعي،
مبعنى أن اجملتمع ال��ع��راق��ي جيب
ان ي��ت��ح��ول اىل جم��ت��م��ع م��ن��ظ��م،
وم����ؤس����س����ات����ي ،الن امل���ؤس���س���ات
وال��ت��ش��ك��ي�لات ه��ي أف��ض��ل م��ص��ادر
وأش����ك����ال وان�������واع ال����ق����وة ،وك��م��ا
ي��ق��ول احل���دي���ث ،ف���إن «ي���د اهلل مع
اجلماعة» .وهناك اكثر من صورة
او شكل هلذه التشكيالت واملؤسسات
اجملتمعية ،من بينها:
 -1التشكيالت الدينية ،واحلمد
هلل ف��ان الشعب العراقي اآلن لديه
مظّلة وحمور يف التنظيم ال يفوقه
أحد فيه ،وهي راي��ة ومظلة االمام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ،فاملواكب
واهل��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات احلسينية،
ه���ذه م��ن أف��ض��ل أش��ك��ال التنظيم
وال��ت��ش��ك��ي��ل االج��ت��م��اع��ي ألن��ه��ا يف
احلقيقة جتعلهم يتمحورون حول

أرف��ع راي��ة يف العامل ،وه��ي راي��ة «ال
ال��ه اال اهلل حممد رس���ول اهلل علي
ول����ي اهلل» ..وه��ن��ا اوج����ه ك�لام��ي
ون��ص��ي��ح�تي ل��ل��م��واك��ب واهل��ي��ئ��ات
احلسينية يف ك��ل م��ك��ان ،و اق��ول
هلم :أيها االخوة ..إن االمام احلسني
عليه ال��س�لام ،ك��ان ميثل وحيمل
معه بصريتني علينا أن ندركهما:
بصرية الشريعة االهل��ي��ة ،وبصرية
الشعرية االهل��ي��ة ..نعم ط��وب��ى هلم
وحسن م��آب م��ن حيييون الشعائر
احل��س��ي��ن��ي��ة« ،وم����ن ي��ع��ظ��م شعائر
اهلل فانها م��ن تقوى ال��ق��ل��وب» ،هذا
ممتاز ،ولكنه وحده اليكفي ،فهناك
اىل ج��ان��ب الشعائر ،شريعة اهلية
ايضاً ،وهي االمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والصالة والصوم واحلج
وحقوق الناس ،واالص�ل�اح ،اصالح
ذات البني ،وإصالح اجملتمع وغريها.
 -2م��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي
ب��أن��واع��ه��ا .ف�لاب��د أن ُن��ف�� ّع��ل كل
ان�����واع ال��ت��ش��ك��ي�لات وامل���ؤس���س���ات يف
اجملتمع ال��ع��راق��ي ،اجلسوا وفكروا
وخططوا لبناء البلد ،وبناء حياتكم
ومستقبل اج��ي��ال��ك��م ..ال��ت��ف��وا حول
املخلصني الكفوئني ،وهكذا حددوا
من هو األصلح ،وادعموه يف سبيل
اهلل ،يف االن���ت���خ���اب���ات ،ف�����إن جنح
جنحتم ،وان فشل جنحتم أيضا،
فهي جت��ارب مفيدة وليست سيئة،
وقد قلت سابقاً واقول دائماً للكثري
م��ن امل��رش��ح�ين ،اخ��ل��ص نيتك هلل،
ح��ت��ى ت��ك��ون ن��اج��ح��اً ح��ت��ى وإن مل
تفز ،فيقول كيف ذل��ك؟ أق��ول له:
اذا ك��ان عملك ونيتك ص��ادق��ة يف
سبيل اهلل وخدمة عباده ،فإنه تعاىل
جيازيك خري اجلزاء يف الدنيا او يف
اآلخرة ،ورمبا يف كلتيهما.
وهنا أن��وه وأك��رر إننا ال نربر
ك��ل أخ��ط��اء احل��ك��وم��ة والسلطة
بكل جهاتها ،ولكن أق��ول :ان الناس
ه��م ب���دوره���م عليهم ان يتحملوا
مسؤوليتهم ،وال ينتظروا دائما كل
شيء من الدولة ،عليهم أن يتوكلوا
على اهلل ويقوموا بدورهم يف اصالح
اجملتمع ،و اعمار البلد ،فهو حباجة
اىل إعمار وبناء ،وحباجة اىل قوة،
وهذا ليس من مسؤولية الدولة او

السلطة ف��ق��ط ،ب��ل م��ن مسؤولية
الشعب أيضا ،السيما قواه وتنظيماته
وتشكيالته االجتماعية.
أما كلمتنا لالخوة املسؤولني،
فإني وكثرياً م ّنا نعلم بأن حتمل
امل��س��ؤول��ي��ة يف م��ث��ل ه���ذه ال��ظ��روف
الصعبة وال��ع��واص��ف العاتية اليت
تأتينا من الشرق والغرب ،ومن هنا
وهناك  ،ليس أم��راً هيناً وبسيطا،
واهلل س��ب��ح��ان��ه جي���ازي خ�ي�را كل
انسان يدخل يف ه��ذه املعمعة بنية
ص��ادق��ة يف سبيله تعاىل وم��ن اجل
انقاذ وبناء اجملتمع والدولة ..ولكن
أيها االخ���وة ،عليكم أن ال تعتمدوا
فقط على أن��ك��م على ح��ق؛ فذلك
وحده اليكفي ،فالبد من االستعداد
و العمل على ارض ال��واق��ع ،وع��دم
االختباء وراء التربيرات والشعارات
دائ����م����ا ،ف��اجمل��ت��م��ع ي���ري���د خ��دم��ة
وواق���ع���ا م��ل��م��وس��ا ،وق����د رأي���ت���م ما
جي��ري والي���زال يف مصر و تونس
وليبيا وغريها من ال��ب�لاد ،فالناس
الي��ك��ت��ف��ون او ي��ق��ن��ع��ون ب���أن ه��ؤالء
ال��ذي��ن ب��ات��وا حيكمون ب�لاده��م هم
اس�لام��ي��ون ،وك��ان��وا مضطهدين
ويف السجون ،أو أن بعضهم لديهم
اللحى وماشابه من املظاهر ،الناس
ال يكتفون ويقنعون بهذه املظاهر،
إمنا خيرجون يف تظاهرات ،يريدون
خدمة وع��م ً
�لا م��ن امل��س��ؤول�ين ،وأن
ي����روا ب��ل��ده��م ب��ع��دم��ا ت���وىل أول��ئ��ك
االسالميون احلكم ،بلداً م��زده��راً،
ي��ن��ح��س��ر ف��ي��ه ال���ف���س���اد ،وي��ت��ح��رك
اقتصاده اىل االم���ام ،وت���زداد فرص
العمل يف اجملتمع.
إذن؛ لديكم فرصة ذهبية وفرها
لكم اهلل تعاىل لينظر ماذا تعملون،
فال تتوانوا يف استخدام كل الوسائل
املمكنة لبناء هذا البلد و خلدمة هذا
اجملتمع ،واملستضعفني والفقراء،
وخل��دم��ة املناطق احمل��روم��ة وتلك
اليت تسمونها بالتجاوز ،فاالمكانيات
امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة ه��ائ��ل��ة ،والشعب
يتعاون معكم بدرجة مقبولة ،إن مل
تكن ممتازة ،فيجب أن نستفيد من
ذلك ونوظفه بالشكل السليم ،لكي
النهدر هذه الفرص و نستفيق يف
املستقبل وال جند مثلها.

فكروا
وخططوا
لبناء البلد،
وبناء حياتكم
ومستقبل
أجيالكم ..التفوا
حول املخلصني
الكفوئني ،و
حددوا من هو
األصلح ،و ادعموه
يف سبيل اهلل،
يف االنتخابات،
فإن جنح جنحتم،
وان فشل جنحتم
أيضا ،فهي
جتارب مفيدة
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المرجع المدرسي
في كلمة له:

المتطرفون
واالرهابيون
يستغلون
الفراغ الروحي
والمعنوي في
المجتمع
«اهلل ت��ع��اىل خ��ل��ق االن���س���ان ل�يرمح��ه ال
ليعذبه ..وأرس��ل االنبياء والكتب للبشرية
لتكون يف حببوحة السالم واألمن والسعادة،
وهكذا أرس��ل نبينا االك��رم صلى اهلل عليه
وال���ه وس��ل��م ،رمح��ة للعاملني ،و حن��ن نقرأ
القرآن ونبتدئ يف كل سورة بآية «بسم اهلل
الرمحن الرحيم» ،وليس بسم اهلل املنتقم
اجلبار» .
ب��ه��ذه امل��ق��دم��ة استهل مس��اح��ة املرجع
الديين آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
املُ��د ّرس��ي  -دام ظله -كلمة ل��ه مبكتبه يف
ك��رب�لاء املقسة بتاريخ (14ـ 3ـ  )2013حول
ظاهرة التطرف واالرهاب يف األمة وضرورة
مواجهتها ببث الفهم الصحيح للدين.
واض��اف مساحته يف جانب من حديثه
أم����ام ح��ش��د غ��ف�ير م��ن ال��ع��ل��م��اء واخل��ط��ب��اء
وال��وف��ود الشعبية« :مل ي��أت النيب األك��رم
صلى اهلل عليه وآله ،بالقيود واالغ�لال ،إمنا
ج��اء حم���رراً ل�لان��س��ان م��ن ق��ي��ود اجلاهلية
وأغالل اهلوى والعصبيات واالفكار اخلبيثة
البعيدة عن االميان و التقوى وعن احلرية،
فالنيب ورس��ال��ت��ه مي��ث�لان دع���وة اىل احلياة
واحلرية والعفو والسالم واحملبة وكل خري،
وهذا هو االسالم الذي بنى األمة فانطلقت
وانفتحت على العامل وقادته وأثرته .والسؤال
املهم واخلطري :ملاذا وكيف متزقت وحتولت
هذه األمة اليت صاغتها يد السماء ،وأشرف

عليها وق��اده��ا ال��ن�بي االك���رم ،اىل طوائف
يستحل بعضهم دم البعض االخ��ر ،وع��ادوا
اىل جاهليتهم يقتلون أنفسهم بدم بارد؟
ما جنده اليوم يف العامل االسالمي حباجة
اىل وقفة تأمل طويلة ،فلماذا هذه العصبية
واحلمية اجلاهلية؟ ه��ذا السؤال ينبغي ان
نفكر فيه ملياً ون��زداد تأم ً
ال يف أبعاده ،الننا
نعيش اليوم زم��ن البدع والفنت ،وب��دع آخر
الزمان هي بدعة أفكار القاعدة أينما كانوا،
ه���ؤالء امل��ت��ط��رف��ون ال��ذي��ن حي��رق��ون األم��ة
والعامل وحيرقون أنفسهم أيضاً ،و ميثلون
امتداداً لتيار قديم يف األمة ،مرق عن الدين
واالنسانية ،أال وهم اخلوارج»..
واوض����ح مس��اح��ت��ه إن «ن��ف��س��ي��ة ه��ؤالء
تنبعث م��ن ع��دم فهمهم الصحيح للدين،
فما فهموا وال أخ���ذوا م��ن ال��دي��ن ،وال من
ال��ق��رآن ،وال من س�يرة النيب االك��رم صلى
اهلل عليه وآل���ه ،وحتى أصحابه وأه��ل بيته
عليهم السالم ،امنا راحوا وحبثوا واخذوا عن
اعداء الدين واعداء النيب من رؤوس النفاق
السفياني ،ورمس���وا هل��م خ��ارط��ة طريقهم
ونهجهم وفكرهم املعوّج .فتحولوا اىل أدوات
فتنة وفساد ،واىل قنابل بشرية موقوتة مع
األسف الشديد .ولذلك فمن اسباب اجتذاب
هذه اجلماعات للشباب قلة الوعي والفهم
الديين الصحيح يف األم��ة ،فحينما ينحسر
النور يأتي الظالم ،وحينما ينحسر الوعي

يأتي اجلهل ،الناس يعيشون فراغ عقائدي
و روح���ي ،فيأتي امل��ت��ش��ددون وميلئون هذا
ال��ف��راغ .وم��ن اك�بر ج��رائ��م البعض حينما
منعوا الدعاة االسالميني احلقيقيني أن يبثوا
يف ال��ن��اس ال��دي��ن الصحيح .فرفعوا الدين
من فوق الطاولة ورموه حتتها ،فقام أمثال
ه��ؤالء املتطرفون اجلهلة باستغالل ذل��ك،
فظهرت هذه الفئات املارقة يف االمة»..
وق��ال مساحة املرجع امل��درس��ي« :مب��ا إن
التطرف ع��ادة ،مثل كرة الثلج يتعاظم ،و
ينتج تطرفاً مضاداً ،فنحن حباجة كبرية
اليوم الن نولي اهتماما جيدا بالتوعية يف
ال��ع��راق ويف س��ائ��ر األم����ة ،ل��ن��واج��ه ظ��اه��رة
التشدد واالره���اب ،بثقافة الدين الصحيح
ال�تي ه��ي ثقافة احل��ي��اة يف مواجهة ثقافة
املوت..
وم��ن هنا ندعو العلماء واخلطباء سنة
وش��ي��ع��ة أن ي��ك��ون��وا دع����اة للسلم واحمل��ب��ة
وال���رمح���ة و وح����دة األم����ة ون��ب��ذ التفرقة
وال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��ن��ص��ري��ة ،ف���االس�ل�ام دي��ن
ال���رمح���ة واحمل���ب���ة وال��ت��ع��اي��ش ،ل��ي��س بني
املسلمني فحسب ب��ل وم��ع اآلخ��ري��ن ايضا،
فعلى املسلمني يف ك��ل مكان ان يرتامحوا
وي��ن��ب��ذوا الطائفية واالق��ت��ت��ال وال��ص��راع��ات
والتهميش .فمن املهم أن تكون دعوة رجال
الدين من كل األدي��ان واملذاهب متمحورة
حول الرتاحم و والتعايش ونبذ العنف .

المرجع و األمة

المرجع المدرسي خالل استقباله وفودًا من العشائر العراقية..

على العشائر مسؤولية التعاون مع الحوزات
العلمية لنشر الوعي في المجتمع

إنتقد مساحة املرجع املُ��د ّرس��ي بشدة
ظاهرة املخادعة والوعود الزائفة وشراء
األص����وات االنتخابية ب��األم��وال م��ن قبل
ب��ع��ض امل��رش��ح�ين ،داع���ي���اً أب���ن���اء الشعب
اىل اليقظة وان��ت��خ��اب «األص��ل��ح واألن���زه
واألخلص عم ً
ال».
و أك����د مس��اح��ت��ه خ��ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه
مبكتبه يف كربالء املقدسة شيخ عشائر
املعامرة يف ال��ع��راق ،مجيل مهدي اهل�� ّزاع
والوفد املرافق له ،أن العلماء واملرجعيات
الدينية ال دخ��ل هلم يف اختيار مرشحني
معينني ،او الدعوة اىل انتخابهم .واضاف ان
املرجعية الدينية راعية وناصحة وتدعو
اجلميع اىل اإلخ�لاص يف العمل وتنفيذ
الوعود وتطالب اجلميع بتجنب املرشحني
الذين مين ّون الشعب بالوعود الكاذبة.
ويف ل��ق��اء آخ���ر ق���ال مس��اح��ة امل��رج��ع
املُ��د ّرس��ي :إن العشائر يف العراق كان هلا
دائ��م��اً ،ت��راث��اً وم��واق��ف��اً وطنية و انسانية
تبعث على الفخر واالعتزاز رغم حماوالت
الطغاة لتحجيم دورها ،ألنها كانت تشكل

خ��ط��راً عليهم .و اوض���ح مساحته خالل
استقباله وف��دا من شيوخ ووجهاء عشائر
البصرة ،أن على شيوخ العشائر اليوم أن
ينهضوا بواقع عشائرهم لكي تكون عامال
مهما يف وح��دة الصف والكلمة والتعاون
بناء البلد واحلفاظ على السلم والتعايش
امل��ش�ترك .مضيفا أن على العشائر أيضا
مسؤولية مهمة يف التعاون مع احل��وزات
والعلماء لنشر التوعية يف اجملتمع والفهم
ال��ص��ح��ي��ح ل��ل��دي��ن ح��ت��ى ال ي��ك��ون ابنائنا
ً
عرضة للتلوث باألفكار الباطلة والفاسدة
املتطرفة.
ويف ذات السياق ،استقبل مساحته وفداً
من شيوخ عشائر كربالء املقدسة ،وقال
يف جانب من حديثه مع الوفد الزائر أننا
حنتاج أكثر من أي وقت آخر ،اىل حفظ
وحدة الصف واىل احلكمة ألن بيتنا الذي
هو العراق ،يواجه خماطر تشمله بأمجعه
وال تقتصر ع��ل��ى ج���زء م��ن��ه .و الب���د من
اليقظة واحل��ذر لكي مننع أي خمططات
واج��ن��دات حت��اول زعزعة األم��ن يف البالد

ووحدتها كما هو حاصل اليوم يف سوريا
من خالل أموال الفتنة و تشكيل اجلماعات
املسلحة .و أضاف مساحته يف حديثه مع
وفد من شيوخ عشرية اخلزاعل :رغم كل
التحديات والصعوبات لدينا كل األمل
والتفاؤل بأن العراق الزال وسيكون خبري
بفضل اهلل ت��ع��اىل ووع���ي شعبه وطاقاته
وبركة مراقد اهل البيت االطهار.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل مس��اح��ت��ه وف�����داً من
م���رش���ح���ي ائ����ت��ل�اف امل����واط����ن م����ن ع���دة
حمافظات ،وق��ال مساحته يف حديثه :أن
على املرشحني أن يضعوا نصب أعينهم
مصلحة الشعب ال��ع��راق��ي وب��ن��اء الوطن
وت���ط���وي���ره .م���ش���ددا ع��ل��ى أن ال�ترش��ي��ح
لالنتخابات مسؤولية مضمونها العمل
خل��دم��ة ال��ن��اس وع��ل��ى امل��رش��ح أن يستعد
ل��ت��ح��م��ل امل���س���ؤول���ي���ة وي���ك���ون مب��س��ت��وى
طموحات اب��ن��اء الشعب ال��ذي��ن ينتخبونه
.واض��اف أن اإلمكانات يف العراق كثرية
ولكنها حباجة اىل أي��دي أمينة وحكيمة
الستثمارها واحملافظة عليها.
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المرجع المدرسي لدى استقباله وفدًا
جامعيًا من بغداد والبصرة وبابل

ليكن أفق تفكير الطالب ،النجاح
والتخرج للتغيير والبناء
أك���د مس��اح��ة امل��رج��ع املُ���د ّرس���ي  -دام
ظله -على أن��ه :البد للشباب إذا ارادوا أخذ
همة وع��زم ومحاس
دوره���م ،أن تكون هلم ّ
حل��م��ل ال���راي���ة اىل ج��ان��ب رؤي����ة واض��ح��ة
جت���اه املستقبل .و أوض���ح مس��اح��ت��ه خ�لال
استقباله مؤخرا وف��دا كبرياً من أساتذة و
طلبة اجلامعات من البصرة وبغداد وبابل،
بأن على الشباب :أن يأخذوا زم��ام املبادرات
بعزمية عالية و ال ينتظروا أن ت��ت��اح هلم
الفرص على طبق من ذهب من قبل شخص
او جهة او حكومة .وقال مساحته :أوصيكم
أيها الشباب ان ال حتصروا تفكريكم فيما
يرتبط بكم شخصياً ف��ق��ط ،ب��ل ف��ك��روا يف
النجاح والتخرج لكي ت��غ�يروا وتصلحوا و
تبنوا هذا البلد ،وتسهموا يف تقدمه وتطويره،
واذا وقفت أمامكم عقبة س��واء أكانت من
شخص او قانون خاطئ ،فأزحيوها بإرادتكم

واب��ن��وا بلدكم وحياتكم .م��ؤك��داً على أن:
من بيده التغيري واالص�ل�اح احلقيقي هي
مج��اه�يرن��ا ،حينما ت��ع��ي ق��درات��ه��ا ومتتلك
ارادت��ه��ا وتتحمل مسؤولياتها وت��ن��زل اىل
الساحة و حتوهلا اىل طاقة عملية إجيابية
على أرض الواقع ،ويف طليعة من يستطيع
التغيري االجيابي هم علماء الدين اىل جانب
االكادمييني وطبقة الشباب الذين هم أنتم
ممن تدرسون يف اجلامعات واملعاهد .واضاف
مساحته يف هذا السياق :عليكم ايها الشباب
وعموم الناس أن ال تعتمدوا دائماً يف كل
ش��يء على ال��دول��ة و وزارت��ه��ا ومؤسساتها
فالبد من تغيري ه��ذه النظرة وه��ذا الواقع
ال��س��يء ،فأنتم ت���رون كيف أن بلدنا بات
مستهلكا ال ينتج ب��ل ي��س��ت��ورد ك��ل ش��يء
م��ن اخل���ارج ،فلماذا ن�تراج��ع بهذه الصورة
ونعتمد على اخل��ارج يف اقتصادنا وزراعتنا

وك��ل م��ا مي��س واقعنا امل��ع��اش��ي ،وإىل متى
وكل ابناء شعبنا ينتظرون ويعتمدون على
هذه الوزارة وتلك أن تبين بلدهم وحياتهم؟
وكيف إذا كانت هكذا وزارات جمرد شكل
وإسم بال مضمون؟! ..ويف احلقيقة أرى يف
بعض األحيان أنه جيب تبديل أمساء بعض
ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات مب��ا ه��و عكس إمسها
متاماً ،إلنها بروتينها وقوانينها تصبح عقبات
أمام طريق بناء البلد واجملتمع ..ففي الغالب
تقوم بعض وزارات ودوائر الدولة بالضد من
اهلدف والغاية من تشكيل ال��وزارة ،وأمسها
يكون أق��رب ما يكون اىل عكس ما جيب أن
ت��ق��وم ب��ه ،فتقف ح��ائ ً
�لا أم��ا ط��م��وح وجهود
الناس وتصيبهم باالحباط.
كما اش��ار مساحته يف حديثه اىل أن:
شخصية املواطن والسيما الشباب حباجة
اىل ت��رم��ي��م وص��ي��اغ��ة ج��دي��دة ألن النظام
ال��س��اب��ق وب��ع��ض التقاليد غ�ير الصحيحة
عملت على إضعافها وتهميشها ،والشباب
ال��ع��راق��ي مي��ر مبرحلة من��و وب��ن��اء ث��ق��ايف و
فكري وعلى الشباب استغالل هذه الفرصة و
الرتكيز على بناء أنفسهم والتثقيف الذاتي
والتحلي بروح العمل املشرتك من اجل بناء
ال��ب��ل��د ،ف��اهلل ت��ع��اىل منح اإلن��س��ان ال��ق��درات
الكافية لبناء شخصيته و بلده وجمتمعه
وعلينا التخلص من العادات واآلثار السلبية
اليت تراكمت بسبب التاريخ املليئ بالظلم
واالضطهاد واخلوف.

المرجع و األمة

خالل استقباله وزير الخارجية االيراني..

المرجع المدرسي يدعو إلى رفع «التأشيرة»
أمام العراقيين من جانب واحد
دع��ا مساحة امل��رج��ع ال��دي�ني آي��ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي  -دام
ظله -اجلمهورية االسالمية االيرانية
اىل ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود لتقوية
العالقات مع العراق السيما على الصعيد
اجلماهريي ،حيث ترى الغالبية العظمى
من العراقيني ،االوض��اع العامة يف ايران
النموذج اجليد والراقي املمكن االقتداء
به.
ج��اء ذل��ك خ�لال استقبال مساحته،
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االي���ران���ي ع��ل��ي أك�بر
ص��احل��ي يف م��ك��ت��ب��ه مب��دي��ن��ة ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة ،وق��د ت���رأس ال��وزي��ر االي��ران��ي
ضم السفري االيراني
وفداً رفيع املستوى ّ
يف بغداد ،والقنصل االيراني يف كربالء

املقدسة ،وعدد من كبار الدبلوماسيني
االيرانيني.
وت��ن��اول اللقاء احل��دي��ث ع��ن جممل
االوضاع يف الساحة العراقية ،يف مقدمتها
الوضع االمين وحتدياته اخلطرية ،ومت
التطرق اىل تنظيم «القاعدة» االرهابي
وجذوره الدموية وتارخيه احلافل بالقتل
وإراقة الدماء يف البالد اإلسالمية.
كما ج��رى يف ال��ل��ق��اء احل��دي��ث عن
املقرتح االيراني بإلغاء تأشرية السفر بني
البلدين «الفيزا» لتسهيل عملية الزيارات
املتبادلة بني الشعبني العراقي وااليراني،
وق���د أب����دى مس��اح��ت��ه ت��ف��ه��م��ه للطلب،
واعداً الضيف بطرح املوضوع مع السادة
املسؤولني يف بغداد.

ويف ال��س��ي��اق ذات�����ه؛ اق��ت�رح مس��اح��ة
امل��رج��ع امل��درس��ي ب��أن ت��ب��ادر اجلمهورية
االس�لام��ي��ة تنفيذ ال��ف��ك��رة م��ن جانبها
ومن طرف واحد ،لتكون أرضية لتنفيذ
الفكرة ل��دى اجلانب العراقي ،مذكراً
مساحته مب��ا فعلته بإلغاء «ال��ف��ي��ز» من
جانب واحد مع مصر.
ك��م��ا ت���ط���رق ال���ل���ق���اء اىل جممل
األوض��اع اليت تعيشـــــها املنطقة ،وسبل
اخل���روج م��ن األزم����ات ال�تي تعـــــــيشها
ب���ع���ض ال���ب���ل���دان األس��ل�ام����ي����ة ،وأك����د
مساحة املرجع املدرسي ضرورة استلهام
الدروس والعرب من القرآن الكريم حلل
املشاكل واألزمــــات اليت تواجه الشعوب
اإلسالمية.
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حوار

الدكتور السيد
محسن القزويني
لـ «الهدى»:

مخطط
رهيب يحول
دون وصول
"الربيع العربي"
الى مرحلة
التغيير
الشامل

* السيد الدكتور حمسن القزويني من مواليد مدينة كربالء املقدسة عام
.1951
* مؤسس جامعة أهل البيت عليهم السالم ،وهي أول أكاديمية أهلية تقام
يف كربالء املقدسة عام  ،2003وذلك بعد االطاحة بنظام صدام.
* حائز عىل شهادة دكتوراه من جامعة اإلمام اإلوزاعي يف لبنان عام 1995
يف الدراسة اإلسالمية  -الفكر السيايس اإلسالمي.
* لديه ثالثون بحث ًا منجز ًا ومنشور ًا منها:
 -1آفاق املستقبل يف العراق.
 -2دولة الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله.
 -3دولة االمام عيل عليه السالم.
 -4االدارة والنظام االداري عند االمام عيل عليه السالم.
 -5الفكر االقتصادي يف هنج البالغة.
 -6الشخصية االسالمية  ..دراسة تربوية يف الصحيفة السجادية.
 -7العراق ما بعد االستبداد.
• لديه كتاب خمطوط بعنوان :تاريخ كربالء السيايس
• شغل عدة مواقع علمية وسياسية منها :عامدة كلية الرشيعة االسالمية
 جامعة أهل البيت العاملية  -لندن ،وعضوية اجلمعية الوطنية العراقية – بعداالطاحة بنظام صدام  -وعضو جلنة صياغة الدستور العراقي.

*أجرى احلوار  :حممد عيل جواد
*تصوير :حسني اخلفاجي
• هناك شعور عام يف العراق ويف
البلدان التي خاضت التجربة الديمقراطية،
أن هذه التجربة مل تلب وحتقق طموحاهتم،
أو فشلت يف حل مشاكلهم وأزماهتم ..ما
رأيكم هبذه النظرة السائدة؟
• بسم اهلل الرحمن الرحيم

واحل���م���د هلل رب ال��ع��امل�ين وال��ص�لاة
والسالم على حممد وآله الطاهرين.
ه��ن��ال��ك أن�����واع ع����دة م���ن ال��ت��غ��ي�يرات
السياسية ميكن ان حتدث يف عموم البلدان:
النوع األول :هو التغيري السطحي ،أو ما
ميكن أن نطلق عليه «االنقالب العسكري»،
ال��ذي يستهدف نظام حكم ،ويأتي بنظام
حكم آخ���ر ،وه���ذا يتم م��ن خ�لال مجاعة

حوار
من الضباط الكبار داخ��ل اجليش ،أو من
خالل حزب ما يقوم باالنقالب العسكري،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع بعض رج���االت اجل��ي��ش يف
ذل��ك البلد .ه��ذا املشهد ،ك��ان ه��و السائد
يف البلدان العربية ..حيث كانت ختوض
جتربة االنقالبات العسكرية.
النوع الثاني :هو التغيري السياسي ،و
حيصل عندما تنفجر األوض��اع الداخلية
يف ذل��ك البلد ..ومواكبة هل��ذا االنفجار،
حت��ص��ل ه��ن��ال��ك ت��غ��ي�يرات ع��ل��ى الصعيد
االقليمي والدولي ،تشكل ثق ً
ال يف عملية
التغيري ،فتوجد ن��وع��اً م��ن امل��ع��ادل��ة بينها
وبني االنفجار اجلماهريي الداخلي ،وهذه
املعادلة بدورها تعمل على إسقاط النظام
القائم ،واجمليء بنظام حكم جديد.
ال��ن��وع ال��ث��ال��ث :وه��و األك��ث��ر عمقاً يف
عملية التغيري ،ومي��ك��ن أن نطلق عليه
بالتغيري اجلذري والشامل ،فعندما حيدث
حت���ول ك��ب�ير يف ال��ب��ل��د ،ع��ل��ى األص��ع��دة
االق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة
واالجتماعية ،هذا التحول هو الذي يغري
اجملتمعات وال��وض��ع ال��ع��ام ،ورمب���ا يكون
التحول بدرجة ( 180درج��ة) ،عن الوضع
ال��س��اب��ق .وه���ذا م��ا مل ن��ش��ه��ده باحلقيقة
حتى اآلن يف البالد العربية ..فما حصل
يف ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة ال�ت�ي ش��ه��دت ح��راك��اً
سياسياً ،إمنا من النوع الثاني ،فهو أعلى
مرتبة من االنقالب العسكري ،لكن دون
م��س��ت��وى التغيري اجل����ذري ال���ذي نطمح
اليه باحلقيقة ..وهو املبدأ الذي يدعو اليه
القرآن الكريم يف اآلية الكرمية« :ال يغري
اهلل م��ا ب��ق��وم حتى ي��غ�يروا م��ا بانفسهم»،
فالتغيري ال��ذي حيصل يف النفس يشمل
كل نواحي حياة االنسان ،الثقافية منها
واالقتصادية واالجتماعية ،وحتى العادات
وال��س��ل��وك .طبعاً؛ ه��ذا ال��ن��وع م��ن التحول
الكبري والتغيري الشامل واجل���ذري ،وهو
األنفع للشعوب ،ال يتم بسهولة وبني ليلة
وض��ح��اه��ا ،إمن���ا حب��اج��ة اىل وق���ت أط��ول
وجهود أكثر وأعمق ،و رمبا كان مسار
التغيري فيما يسمى بـ (الربيع العربي)،
ي���ؤول اىل التغيري م��ن ال��ن��وع ال��ث��ال��ث ،لو
كانت هنالك فرصة أكرب للثوار ،وهنالك
مدّة زمنية أطول أيضاً ،لكن الذي حصل،
وم���ا ش��اه��دن��اه ،وص���ول أط����راف اقليمية
ودولية اىل الساحة ،و ركوبها املوجة ،وال
نريد تسمية هذه األطراف املعروفة ومنها
اخلليجية ،وعملت على قطع الطريق بني

ال أقطع بحصول
إخفاق يف التغيري
الشامل يف بالد الربيع
العربي ،وأن كل شيء
قد انتهى ..بل أعتقد أن
الثورة وعملية التغيري ما
زالت مستمرة يف هذه
البالد ،برغم االجهاضات
التي حدثت فيها
التغيري اجلماهريي – من النوع الثاني-
وبني التغيري اجلذري ،ألن لو وصلت األمة
اىل التغيري اجل��ذري ،تتغري املعادلة كلياً
يف ال��ب�لاد .و رمب��ا ه��ن��اك خمطط رهيب
ساهمت فيه دول غربية و اخرى اقليمية،
مع قوى داخلية اليقاف هذا املسار ،أو عدم
السماح هلذه التجربة بأن تنضج مع مرور
الزمن.
ً
ً
واذا اردن����ا من���وذج���ا ن��اج��ح��ا للتغيري
ال��ش��ام��ل واجل������ذري ،مي��ك��ن االش�����ارة اىل
التجربة االيرانية يف القرن املاضي ،فقد
م ّثلت باحلقيقة ،النوع الثالث من التغيري،
وهو مل يتحقق إال بعد م��رور سنوات ،ثم
ب��ان��ت النتائج وح��ص��ل التغيري والتحول
الكبري يف اجملتمع االي��ران��ي ( 180درج��ة)،
ف��ق��د ك���ان جم��ت��م��ع��اً ل��ي�برال��ي��اً ،خ��اض��ع��اً
ل��وص��اي��ة امل��ل��ك (ال���ش���اه) ،لكنه حت��ول اىل
جمتمع إس�لام��ي .ه��ن��ا مي��ك��ن أن نسجل
ال��ف��ارق ب�ين التجربة االي��ران��ي��ة وجتربة
«الربيع العربي» يف أن التجربة االيرانية
أخ����ذت ال���وق���ت ال���ك���ايف ل��ل��ت��ح��ول ال��ث��ق��ايف
واالقتصادي واالجتماعي ،بينما مل تحُ َظ
بالد الربيع العربي بهذه الفرصة ،بسبب
تضافر ج��ه��ود ال��ق��وى السياسية ال��ث�لاث؛
الداخلية واالقليمية والدولية إلجهاض
عملية التغيري املطلوب.
لكن مع ذلك ،ال أقطع حبصول إخفاق
يف التغيري الشامل يف بالد الربيع العربي،
وأن ك��ل ش��يء ق��د ان��ت��ه��ى ..ب��ل أعتقد أن
الثورة وعملية التغيري مازالت مستمرة يف
هذه البالد ،برغم االجهاضات اليت حدثت
فيها.

• هل تعتقدون أن اخللفية التارخيية
والثقافية لبالدنا ،حيث العنف والقسوة
واحلكم الفردي ،هلا دور يف تع ّثر مسرية
الديمقراطية يف بالدنا؟
• باحلقيقة ،أعتقد ان��ه رمب��ا يكون
العكس ،فالعنف والقسوة ،تولد ردود فعل
باملقابل م��ن اجلماهري املضطهدة ،وه��ذه
معادلة علمية واضحة( :لكل فعل رد فعل،
يقابله يف ال��ق��وة ويعاكسه يف االجت���اه)،
فاحلكومات اليت مارست االستبداد والقمع،
تعجل بالتحول اىل احلياة الدميقراطية
ّ
واملطالبة باحلريات والعدالة ،أم��ا البالد
ال�ت�ي ال تشهد االض��ط��ه��اد وال��ق��م��ع ،مثل
األن��ظ��م��ة امللكية ،وإن ك��ان��ت ه��ي أيضاً
حباجة اىل تغيري وجتديد ،فال جند هنالك
دع��وات قوية للتغيري .وإذاً؛ كلما ازدادت
حدة القمع واالضطهاد ،فان دوافع الثورة
تكون اقوى وأشد.
• ولكن عملية التغيري اجلامهريي بدافع
الغضب والثأر من الديكتاتورية والقمع،
ربام ال تأخذ وقت ًا طويالً ،ثم ينتقل الثوار
والناس اىل مرحلة ما بعد الديكتاتور،
ليبحثوا عن البديل األفضل ،لكننا نرى -
مثالً -يف مرص ،القتل أصبح يف الشوارع
بعد الثورة ،فيام كان يف عهد مبارك داخل
السجون .فكيف تنظرون اىل هذه املفارقة؟
• أرى أن م��ا ح���دث يف ب�ل�اد الربيع
العربي ،ميثل ثورات حقيقية صادقة نابعة
من صميم ال��واق��ع ،رمب��ا هناك من يقول
بنظرية «امل��ؤام��رة» ،وأن��ا أخالف من يقول
بهذه النظرية ،فقد كانت الشعوب تعاني
ال��ق��س��وة وال��ظ��ل��م يف ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي،
وتد ّني املستوى املعيشي ،وتصدّع اخلدمات
من تعليم وصحة وغريها ..وهذا ما خلق
احلراك الشعيب ،وكانت بدايته يف تونس
ثم انتقل اىل مصر ثم اىل اليمن ثم اىل
ليبيا ،لكن ما حصل ،أن هنالك قوى جاءت
وع��م��ل��ت ع��ل��ى إذك����اء ن���ار االض��ط��راب��ات
والفنت يف البالد احلديثة العهد بالتغيري،
ويقف الكيان الصهيوني على رأس هذه
القوى .ألن  -كما تعلمون -نظرية «األمن
االسرائيلي» تقوم على خلق االضطرابات
الداخلية يف البالد العربية احمليطة بها،
الش��غ��اهل��ا ع��ن ص��راع��ه��ا ال��س��ي��اس��ي معها،
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اذا كانت املؤسسة
الدينية على مسافة
قريبة ،من املجتمع،
يكون بامكان العامل
أو اخلطيب او إمام
املسجد ،من حتديد
اخليار الذي يراه مناسبًا
وحسنًا ليختاره الناس
نائبًا عنهم
وكان رئيس ال��وزراء االسرائيلي األسبق
(مناحيم بيغن) أول من دعا اىل تطبيق هذه
النظرية .وميكن القول :أن اسرائيل اليوم
تعيش أس��ع��د حلظاتها ،ألن��ه��ا استطاعت
م��ن خ�لال ركوبها امل���وج ،ورمب��ا ال تكون
االص���اب���ع االس��رائ��ي��ل��ي��ة م��رئ��ي��ة ب��وض��وح،
لكن بكل تأكيد فان االيادي االسرائيلية
م���وج���ودة وب��ش��ك��ل ف��اع��ل وق����وي يف خلق
االض���ط���راب���ات وال���ف�ت�ن ،وم���ا حي��ص��ل من
ص��راع على السلطة يف ليبيا أو يف مصر،
البد لنا أن نبحث عن األيادي االسرائيلية
اليت تقف خلفها ،وذلك لتبقى هذه البالد
تعيش االضطرابات وحالة عدم االستقرار.
وأن���ا أُج����زم أن ه��ن��اك دو ً
ال مرشحة
أيضاً لالنزالق يف هذا االجتاه ،مثل لبنان
والعراق ايضا ،ألن اسرائيل ترى يف استقرار
مدينة عربية واحدة يشكل تهديداً ألمنها،
فكيف بدولة عربية بأكملها..
• عىل صعيد التوعية والتثقيف
ملرحلة مابعد التغيري ،كيف تنظرون اىل
دور النخبة املتعلمة يف إنضاج التجربة
ونخص بالذكر خرجيي
الديمقراطية،
ّ
وأساتذة اجلامعات؟
• أع��ت��ق��د أن مث��ة ش���روط���اً لتحقيق
الدميقراطية يف بالدنا:

ال��ش��رط األول :وج���ود بيئة صاحلة،
ومن معامل هذه البيئة ،األحزاب والقوانني
ال�تي تنظم عملها ،وأن يكون من��ط عمل
ه��ذه االح���زاب بشكل تنافسي و مهين ،ال
بطريقة تهميش اآلخر أو إقصائه ،وخلق
حالة الصراع والتقاطع.
ال���ش���رط ال���ث���ان���ي :وج�����ود م��ن��ظ��م��ات
ومؤسسات اجملتمع املدني ،ما ميكن الشعب
من ممارسة دوره من خالل هذه املؤسسات.
الشرط الثالث :وجود مقدار ال بأس به
من الرفاهية االقتصادية والعيش الكريم.
الشرط ال��راب��ع واأله���م :وج��ود الوعي
الثقايف والسياسي يف اجملتمع .وم��ن دون
هذه الشروط االربعة ال تقوم للدميقراطية
أي قائمة ،وهذا الفقر ما نشهده يف بالدنا،
إذ ال أعتقد بوجود دميقراطية يف بالدنا،
وال حتى مقدمات هلا ،لعدم وجود االحزاب
ب��امل��س��ت��وى امل��ط��ل��وب ،واي���ض���اً ع���دم وج��ود
القانون الذي ينظم العمل احلزبي ،وهناك
مؤسسات شكلية للمجتمع امل��دن��ي ،وهي
ايضاً باملستوى املطلوب ،وقادرة على التغيري
و التأثري .كما ليس هناك حالة الرفاهية
يف اجملتمع ،حيث يعيش الفقر والبطالة،
فالذي يبحث وراء لقمة العيش ،لن تكون
ل��ه فرصة يف التفكري بالعمل السياسي،
حتى إن احل��ري��ة بالنسبة هلكذا جمتمع
ُتعد أمراً كمالياً ،لذا جند بعض الشعوب

تطالب بأقل احلقوق وال تتحقق هلم ،مثل
فرص العمل وغريها ،فض ً
ال عن املطالبة
حبقوق كبرية مثل احلرية واملشاركة
يف صنع ال��ق��رار ..كذلك فقدان املستوى
الثقايف من شأنه ان يغيب الدميقراطية
عن بالدنا ،ومن ذلك ،الشعور باملسؤولية
ل��دى ك��ل ف��رد يف اجملتمع إزاء القضايا
املشرتكة ،مثل النظافة واألم��ن وغريها.
أما اذا وفرنا هذه الشروط  ،وبدأنا بإنشاء
أح��زاب مت��ارس العمل السياسي مبهنية،
وتبتعد عن الصراع على املناصب واملكاسب،
ويكون هلا منهج دميقراطي ،وانتخابات
ومؤمترات ،ويكون هناك قانون ينظم عمل
االحزاب ،وأضفنا اليها ،مؤسسات جمتمع
مدني حقيقية و صادقة وليست شكلية،
كما هو احلال يف بالدنا ،و وجود قدر من
الرفاهية ،وليس الرفاهية الكاملة ،حبيث
حت��ل مشكلة ال��ب��ط��ال��ة ،وت��س��ود الثقافة
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ،حينئذ ي��أت��ي دور امل��ث��ق��ف،
ويكون حت��دي��داً يف الشرط ال��راب��ع ..حيث
يكون دوره يف تثقيف الشعب ،و يف زرع
ثقافة ال��ت��ع��اون والتكاتف و روح االخ��وة
يف اجملتمع ،اىل جانب نشر ثقافة الشعور
باملسؤولية ،وه��ي أس��اس كل ش��يء ،فاذا
شعر االنسان باملسؤولية سيتحرك باجتاه
حتقيق الدميقراطية.
إذاً؛ ب��داي��ة اإلن��ط�لاق حن��و التجربة
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اسرائيل اليوم تعيش أسعد حلظاتها،
ألنها استطاعت من خالل ركوبها املوج ،وخلق
الفنت االضطرابات يف البالد العربية ،أن تضمن
أمنها واستقرارها
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ،ت��ب��دأ م��ن ه��ذه
النخبة ،الن ب��داي��ة ك��ل ش��يء ه��و الوعي
اجل��م��اه�يري ،ال���ذي ت��ت��وزع امل��س��ؤول��ي��ة يف
حتقيقه على االح��زاب السياسية  ،و على
مؤسسات اجملتمع املدني ،وعلى احلكومة،
كما هنالك مسؤولية على املثقفني يف زرع
الثقافة من خ�لال ال�برام��ج االعالمية ،و
الندوات و املؤمترات وغريها.
• عىل ذكر دور النخبة املتعلمة..
ما هي نسبة تأثري الشهادة اجلامعية عىل
كفاءة املرشح لالنتخابات وجدارته ألن
يكون ممث ً
ال عن الشعب..؟ وهل هي كافية
لنجاحه يف حتقيق مهامه؟
• ال بد ان تتوفر يف املرشح لالنتخابات
صفتان :االوىل :الكفاءة ،والثانية :األمانة.
تقول اآلية الكرمية « :وخري من استأجرت
ال���ق���وي األم���ي��ن» ،وق����د اس���ت���ف���ادت بعض
االح��زاب من هذه اآلية القرآنية كشعار
انتخابي ،يف االنتخابات السابقة.
وباحلقيقة؛ لقد عانى العراق كثرياً
م��ن حكم اجل��ه��ل خ�لال السنني املاضية،
ف���االن���ق�ل�اب���ات وال���ت���ح���والت ال��س��ي��اس��ي��ة
السريعة ال�تي ح��دث��ت يف ال��ع��راق ،ج��اءت
���أت اىل ما
باجلهلة اىل السلــطة ،ومل ت ِ
ّ
قل ون��در بالكفاءات العلمية .إذاً؛ البد ان
يكون الكفوء على رأس السلطة يف الوقت
احلاضر.
لكن الشهادة اجلامعية ال متثل الكفاءة،
وه��ي ليست كل ش��يء ..بيد أنها وسيلة
و معلم م��ن م��ع��امل ال��ك��ف��اءة ،ورب حامل
للشهادات اجلامعية ،لكنه غري كفوء الدراة
البلد ،وه��ن��اك م��ن حيصل على الشهادة
االكادميية ليعلقها على اجل��دار لكسب
ال��وج��اه��ة وغ�ير ذل���ك ،فهكذا ش��ه��ادة غري
نافعة .لكن اذا اجتمعت الشهادة اجلامعية

مع الكفاءة ،يكون األفضل ،حيث نستطيع
بذلك قياس كفاءة االنسان ،عندما يكون
حام ً
ال لشهادة يف االقتصاد أو يف السياسة،
أو القانون وسائر االختصاصات العلمية،
فهذه الشهادة تعطينا التصور عن املرشح
لالنتخابات بانه الرجل األق��در واالكفأ
ملمارسة العمل الذي درس يف جماله ،مثل
القانون أو اهلندسة أو االقتصاد وغريها.
اىل ج��ان��ب ذل���ك ،ف��ان اخل�ب�رة والتجربة
متثل أيضاً املقياس واملعيار لكفاءة املرشح
لالنتخابات.
أما األمانة ،فان العراق حباجة اليها
بشدة ،ألنه  -وكما تعلمون -عانى كثريا
من الفساد ونهب الثروات طيلة السنوات
امل��اض��ي��ة ،ح��ت��ى أن معظم ث���روة ال��ع��راق
حت��ول��ت اىل دخ���ان بسبب ال��ف��س��اد امل��ال��ي
واالداري ،وهذا بد ً
ال من أن يستفيد الشعب
من هذه الثروات.
ث��م إن م��وض��وع األم��ان��ة ليس باألمر
اهل�ّي�نّ وس��ه��ل التحقيق ،ل��ذا جن��د اإلم��ام
أم�ير املؤمنني عليه السالم ،يوصي مالك
االشرت ،عندما ولاّ ه مصر يف كتابه الشهري
قائ ً
ال« :وألصق نفسك مع ذوي امل��روآت،»..
مبعنى اختار من الناس ،املعروف يف أسرته
ويف عشريته ويف بلده ،وال تأتي بالنكرات
واجمل��ه��ول�ين أو ال��غ��ام��ض�ين ،ال��ذي��ن رمب��ا
تصدر منهم مواقف وأعمال غري حممودة.
• ما هي رؤيتكم حول دور علامء
الدين واحلوزة العلمية وعموم املؤسسة
والدينية يف إنجاح التجربة الديمقرطية ؟
• يف عقيدتنا ،أن ق��ي��ادة االم��ة جيب
أن تكون بشكل وآخ��ر بيد علماء الدين،
مبعنى يكونون ه��م املوجهني ل�لأم��ة ،ثم
أننا نؤمن ب��أن ع��امل الدين هو النائب عن
االم���ام املعصوم – عجل اهلل ف��رج��ه -فهو

املرجع الذي ترجع اليه االمة ،وهو يتوىل
ش��ؤون��ه��ا ،وت��ول��ي��ه ل��ش��وؤن االم����ة ،ه��و من
خالل مسؤوليته الدينية اليت يتحملها.
ومن مسؤوليات مراجع الدين وعلماء
االم���ة ،املتابعة وم��راق��ب��ة االوض���اع بشكل
ع��ام ،للحؤول دون احن��راف اجملتمع  -ال
مسح اهلل -باجتاه املنزلقات ،وق��د ج��اء يف
احلديث« :إذا ظهرت البدع على العلماء ان
يُظهروا علومهم» ،إذاً؛ فالعامل له دور كبري
أيضاً يف ه��ذا اجمل��ال ،س��وا ًء يف ال��ع��راق ويف
أي بلد آخر .لذا البد ان يكون للمرجعية
الدينية واحلوزات العلمية ،وعلماء الدين
واخلطباء يكون هلم الدور يف دفع اجملتمع
وح ّثه على عمل اخلري أو ً
ال؛ ومراقبة هذا
امل��س��ار م��ن مغبة االحن���راف ع��ن الطريق
الصحيح ثانياً .
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الذي يبحث وراء
لقمة العيش ،لن تكون
له فرصة يف التفكري
بالعمل السياسي ،حتى
إن احلرية بالنسبة لهكذا
إنسان ُتعد أمرًا كماليًا،
لذا جند بعض الشعوب
تطالب بأقل احلقوق وال
تتحقق لهم

• ب�ما أن ال��ن��اس حديثو العهد
بالديمقراطية ،ومل هيضموا بعد املفردات
السياسية مثل؛ احلرية الفردية أو احلريات
العامة ،أو حق تقرير املصري ،أو حتى
اختيار األكفأ واألصلح ،هل ترون لعلامء
الدين وايض ًا اخلطباء ،من دور اليصال
الناس اىل املستوى املطلوب من ثقافة
الديمقراطية؟
• مقدار وحجم العالقة املوجودة بني

أصناف املؤسسة الدينية ،من علماء دين
وخ��ط��ب��اء ،وب�ين أف���راد اجمل��ت��م��ع ،ه��ي اليت
حتدد حجم هذا الدور ،فاذا كانت املؤسسة
ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى م��س��اف��ة ق��ري��ب��ة ،و وثيقة
ال��ص��ل��ة ب��اجمل��ت��م��ع ،حب��ي��ث ت��ك��ون هنالك
اللقاءات املستمرة واالجتماعات واجللسات،
حيئنذ ،بامكان العامل أو اخلطيب او إمام
امل��س��ج��د ،م��ن حت��دي��د اخل��ي��ار ال���ذي ي��راه
مناسباً وحسناً ليختاره الناس نائباً عنهم،
سوا ًء يف جمالس احملافظات ،أو يف جملس
ال��ن��واب يف ب��غ��داد ،ألن ال��ن��اس – واحل���ال

ه��ك��ذا -ي���روان يف املؤسسة الدينية امللجأ
اآلمن هلم من عواصف اآلراء والتوجهات
املتناقضة خالل احلملة االنتخابية ،وهو
بذلك سيعرف أنه أدى األمانة وما بذمته
م��ن مسؤولية بانتخاب األص��ل��ح .أم��ا اذا
كانت املؤسسة الدينية من حوزات علمية
ومراجع دين منفصلني عن اجملتمع ،فان
اجملتمع سيختار من يريد..
يف واق����ع األم�����ر ،حن���ن ن��ع��ي��ش أزم���ة
ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة وب�ين
اجملتمعات ،فقد سبب وج��ود التباعد بني
الطرفني ،اىل عدم التفاعل والتجاوب بني
الناس وبني عامل الدين .من هنا؛ اذا ارادت
املؤسسة الدينية تأثرياً قوياً يف الساحة،
البد هلا من االرتباط بشكل وثيق بقضايا
االم�����ة ،وه����ذا ل��ي��س ف��ق��ط م���ن ال��ن��اح��ي��ة
الظاهرية ،إمنا توطيد العالقة احلقيقية
الكاملة م��ع قضايا األم���ة ،فهناك الكثري
من املشاكل واالزم��ات تعاني منها األمة،
وال م��ع�ين وم��غ��ي��ث هل���ا ،حي��ل مشاكلها
ويقدم هلا اجل��واب الشايف واحل��ل الناجع،
فاذا وجدت املؤسسة الدينية على مسافة
قريبة منها ،فانها باملقابل ستلجأ اليها يف
االستشارة واالس�ترش��اد خلوض التجربة
الدميقراطية بنجاح.
• شكر ًا جزيالً ،حلرضة االستاذ السيد
حمسن القزويني عىل االجابات الدقيقة
والوافية.
• شكراً لكم أيضاً ،ودمتم موفقني.

رأي

ال نطلق رصاصة الصمت على العلماء
* عيل جواد

مل يبق شيعي واحد يف السعودية خاصة ،وال من بلغه نبأ مطالبة
إ ّدعاء عام آل سعود بـ «حد احلرابة» ،بحق سامحة آية اهلل الشيخ نمر
"جس النبض".
باقر آل نمر ،إال وشملته عملية
ّ
جس النبض الشيعي من قبل اإلدعاء العام
واضح جد ًا حماولة ّ
ٌ
السعودي بمطالبته هبذا احلكم اجلائر «حدّ احلرابة» أو االعدام ،وبتهم
معلبة مفربكة ،ضد آية اهلل الشيخ نمر باقر آل النمر ،أحد أبرز علامء
الدين يف املنطقة الرشقية ،وبموازاهتا مطالبة أخرى بتشديد عقوبة
السجن عىل العالمة الشيخ توفيق العامر ،الذي يقيض حك ًام بالسجن
ملدة ثالث سنوات.
لن أعلق عىل االهتامات الزائفة التي أوردوه��ا
بكلامت ومصطلحات من قبيل «االرهاب» و»
جلب التدخل االجنبي» وما أشبه ،إنام
«جس النبض»،
املهم ال��ر ّد وج��واب
ّ
فالقضية مصريية ..ألن الشيخ
النمر والشيخ العامر ،إنام يدفعان
حالي ًا رضيبة املطالبة الشجاعة
بحقوق اخواهنم املظلومني،
يف السعودية ويف كل مكان،
وبيدهم س�لاح «الكلمة»،
وحسب؛ كلمة احلق والعدل
يف وجه اجلور والتسلط .ومها
يف هذا يؤديان الدور احلقيقي
لعامل الدين ،الذي رسمه لنا أهل
البيت عليهم السالم ..وهذا ما
خيشاه احلكام يف كل زمان ومكان،
وحياولون حتجيمه والقضاء عليه.
إنام املشكلة لدهيم ،يف امتدادات هؤالء
العلامء الشجعان ،فاذا أعقبت عمليات الضغط
واالستفزاز ثم االعتقال ،أصوات عالية تدوي يف
االوساط االجتامعية والسياسية ،وتزعزع استقرار احلكم ،فإن
االجراء التايل ،لن يكون االنسحاب هبدوء فقط ،إنام متابعة العدّ
التنازيل لنهاية هكذا نظام حكم.
هذه املعادلة ،تدعونا ألن نغتنم الفرصة التارخيية واستذكار
التجارب التارخيية الناجحة ،ال أن نكرر التجارب الفاشلة .لنراجع
رسيع ًا جتربة ايران مع زعيمها الراحل االمام اخلميني ،فقبل أن يعرفه
الناس زعي ًام ،عرفته احلوزة العلمية ثائر ًا ضد االنحراف والفساد
والطغيان ،وإال فان «الشاه» كان قد وقع عىل حكم إعدامه عام ،1963
لوال الرد الصاعق من املرجع األعىل للشيعة آنذاك ،السيد حسني
الربوجردي – قدس رسه -بعدّ ه من املجتهدين ،االمر الذي يستثنيه
من حكم االعدام حسب الدستور االيراين .بمعنى أن االمام اخلميني،

رفع أول خطوة نحو االنتصار من تلك اللحظة التي غادر ايران رغم
أنف الشاه ،ويف نفس تلك اللحظة بدأ العدّ التنازيل لنظامه .ثم لنراجع
جتربة العراق مع املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر – قدس رسه-
فقد اعتقله صدام ،بسبب مواقفه املعارضة للنظام البائد ،وحسب
«جس النبض» ،جاء سلبي ًا عىل صدام ،إذ
املعارصين لتلك الفرتة ،فان
ّ
ظهرت عالئم امتعاض واعرتاض من اوساط اجتامعية وثقافية ،فلم
يتأخر يف إطالق رساحه ،لكن مل يمض وقت طويل حتى اعتقله مرة
اخرى ،وهذه املرة يف ظل صمت رهيب ،هذا كان عام  ،1980وقبلها
بعرش سنوات حتديد ًا أي عام  1970اعتقل املفكر االسالمي آية اهلل
يتشجع أحد عىل البوح
السيد حسن الشريازي ،و أودع السجن ،ومل
ّ
بكلمة اعرتاض رصيح عىل اعتقال عامل دين.
وحتى ال أجانب احلقيقة ،أقول :ال نظام حزب البعث
وال نظام الشاه وال أكرب منهام ،باملستوى الذي
ينال من قامة علامء الدين ،فهم إمتداد وخط
متصل باألئمة املعصومني ،كانوا موضع
احرتام وإكبار عىل طول اخلط ،لدى
االوساط االجتامعية والسياسية
احلاكمة ،بل حتى الغزاة ،مثل
املغول الذين دخلوا العراق..
ل��ذا ف��إن ال��ذي يقتل العامل
ليس سيف السلطان ،وليس
رصاصة احلاكم الديكتاتوري
فحسب ،إنام باملقام االول هو
السكوت والصمت ومن يربر
قمع وتصفية العلامء ..وملن
يريد؛ هناك الكثري من احلكايات
ح��ول تضامن علامء الدين ضد
األنظمة اجلائرة إلطالق رساح عامل
دين آخر ،منها قصة ذلك العامل الذي
تنازل عن حقه يف مسألة خالفية مع عامل آخر،
وذهب اىل داره لعقد اتفاق تضامن الستقبال عامل دين
أرسل خمفور ًا من مدينة أصفهان وسط ايران ،اىل العاصمة طهران
يف العهد امللكي القاجاري ،فحصل االستقبال من العاملني ،ثم حتول
اىل استقبال مجاهريي حاشد ،غيرّ قرار السلطان وأعاد الكرامة والعزّ
اىل ذلك العامل.
ً
وسأبقى مرصا عىل احلقيقة بالقول:
جرأ اإلدعاء العام السعودي عىل املطالبة بإعدام الشيخ
إن الذي ّ
النمر ،هو الصمت املشني عىل عملية اطالق النار عليه وجرحه
واختطافه واعتقاله ،وإذن؛ وحتى النبقى عىل الدوام أمة ال تتذكر،
وال حتتفي بعلامئها وعظامئها ورموزها إال بعد فقداهنم ،البد من حتطيم
جدار الصمت ليعرف احلكام أمام من يكونون .و «رحم اهلل من عرف
قدر نفسه».
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* الشيخ عيل قائد الدمني

التش ّيع في اليمن  ..تحديات
شجاعة و آفاق واسعة لالنتشار
ما تزال آثار أمري
املؤمنني عليه السالم،
ماثلة للعيان يف
العاصمة صنعاء ،مثل
«اجلامع الكبري» و «سوق
احللقة» التي كان الناس
يتسورون فيه حوله عليه
السالم ،ويأخذون من
علومه وأخالقه وأحكامه.
كما هناك «املسمورة
واملنقورة» يف داخل
«اجلامع الكبري» ،وهي
مكان لرد املظامل
والقضاء واحللف

* أعدّ التحقيق :حسني حممد عيل

عميقي اجل���ذور ..بعيدين عن األض��واء
االعالمية ،هكذا أرادوا ،ألنهم يعيشون يف
أرض تعود اىل أع��رق احلضارات االنسانية
يف األرض ،ويف نفس ال��وق��ت مح��ل��وا راي��ة
اإلس��ل��ام وال���رس���ال���ة احمل��م��دي��ة األص��ي��ل��ة،
وحتملوا يف سبيل ذلك كل األذى وقدموا
التضحيات اجلسام من أج��ل كلمة طيبة
أصلها ثابت وفرعها يف السماء ..إنهم إخواننا
الشيعة املوالون ألهل البيت عليهم السالم يف
مجهورية اليمن.
كما هو حال سائر البالد العربية اليت
تنفست الصعداء بعد اإلط��اح��ة باالنظمة
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة امل��ظ��ل��م��ة ،ف��ش��ه��دت ال��ن��ور
واحلرية وآف��اق املستقبل .متكن الشيعة يف
ه��ذا البلد االس�لام��ي ال��ع��ري��ق ،م��ن الظهور
على الساحة السياسية والثقافية بكل ثقة
وجدارة .ورغم نسبتهم القليلة بني السكان،
والظروف النفسية الصعبة اليت يعيشونها
بني مجاعات معادية وتكفريية مدعومة من

اخلارج ،فان العقيدة احل ّقة اليت حيملونها،
واملتطابقة مع الفطرة االنسانية والعقل،
رفعتهم اىل مراقي الع ّزة والكرامة بني أبناء
الشعب اليمين بأسره.
يف هذا العدد ،كان البد لـ «اهل��دى» من
العروج اىل اليمن اجلميل والعريق ،للتعرف
ع��ل��ى ج���ذور اإلس��ل�ام ،وم��ك��ان��ة التشيع يف
اخل��ارط��ة االجتماعية والثقافية ،وكيف
حت���دى اإلخ�����وة امل��ؤم��ن��ون ه���ن���اك ،م��وج��ات
ال��ض��غ��ط واحمل���ارب���ة م��ن ال��ن��ظ��ام احل��اك��م
يف ال��ع��ه��د ال��دي��ك��ت��ات��وري م��ن ج��ه��ة ،وم��ن
اجلماعات التكفريية املدعومة من اخلارج
من جهة أخ��رى ..ثم إثبات الوجود بقوة يف
أرض الواقع.

التشيع يواكب اإلسالم

جذور التشيع يف اليمن ،ميتد مع جذور
االس�لام يف ه��ذه ال��ب�لاد ،فقد دخ��ل االس�لام
اليمن ،على يد االمام علي عليه السالم.
وحسب الروايات التارخيية فان الرسول
األك����رم ص��ل��ى اهلل عليه وآل����ه ،ب��ع��ث أح��د

تحقيقات

* جانب من االحتفال بعيد الغدير

أصحابه لنشر اإلسالم يف اليمن ،و رغم بقاء
هذا الصحابي املرسل يف اليمن حوالي ستة
أش��ه��ر ،إال ان��ه أخفق يف مهمته ،فما كان
من النيب األك��رم إال أن اختار االم��ام علي
عليه السالم ،هلذه املهمة ،فأرسله مع رسالة
خ��اص��ة منه صلى اهلل عليه وآل���ه .وجيمع
املؤرخون وأصحاب السري على ان االمام علي
عليه السالم مجع قبيلة ه��م��دان ،وكانت
م��ن أك�بر القبائل يف اليمن ،وق��رأ عليهم
رس��ال��ة ال��ن�بي األك���رم فأسلموا كلهم يف
ذلك اجمللس ،وباسالمهم تتالت القبائل على
اعتناق اإلسالم ،ملعرفتهم برجاحة وصوابية
رأي اهلمدانية ..وبلغ هذا النيب األكرم صلى
اهلل عليه وآل��ه ،من خ�لال جربائيل ،فسجد
هلل شكراً وق��ال ثالثاً :السالم على همدان..
وكان حديث النيب لعلي عليه السالم« :ألن
ً
رج�ل�ا خ�ير ل��ك مم��ا طلعت
يهدين اهلل ب��ك
عليك الشمس» ،يعود اىل ما قبل ارساله اىل
اليمن ،وقال له( :ولك والئه يا علي) ..وبذلك
آم��ن أه��ل اليمن ب��االس�لام بفضل األسلوب
الذكي الذي اتبعه االمام علي عليه السالم،
يف ال��دخ��ول اىل اجملتمع ال��ي��م�ني ،علماً أن
تلك الرحلة مل تكن األوىل له عليه السالم،
بل توالت الزيارات  -حسب الروايات ،-فقد
ارس��ل للقضاء ومهام أخ��رى عديدة ،وبقي
هناك وش ّيد مساجد معروفة ،ما تزال آثارها
موجودة حتى اليوم يف العاصمة صنعاء ،مثل
«اجل��ام��ع الكبري» أو «جامع االم��ام علي» ،و
«س��وق احللقة» اليت كان الناس يتسورون

فيه حول علي السالم ،ويأخذون من علومه
وأخ�لاق��ه وأح��ك��ام��ه .كما هناك «املسمورة
واملنقورة» يف داخل «اجلامع الكبري» ،وكان
مكاناً لرد املظامل والقضاء واحللف ،وألهل
اليمن قصص عجيبة بشأن من حلف كذباً،
يتعرض ملصيبة ومكروه له أو ألهله.
وم��ذ ذاك ،نشأت أول قاعدة والئية –
شيعية ألمري املؤمنني عليه السالم يف اليمن،
واصبح لإلمام حمبني وموالني ،وبعد وفاة
النيب األك��رم صلى اهلل عليه وآل��ه ،رفض
أه���ل ال��ي��م��ن ب��ي��ع��ة اخل��ل��ي��ف��ة االول ،كما
يذكر «البالذري» يف «الفتوح» ،حيث يقول:
ان اه��ل اليمن مت���ردوا على خ�لاف��ة االول،
وكانوا يعتقدون ان اخلالفة من حق اهل
بيت ال��ن�بي ..كما ق��اوم أه��ل اليمن اجليش
الذي ارسله اخلليفة لعدة أشهر ،وهذا يدل
على جتذر التشيع يف اليمن ،كما تؤكده
رواي���ات اه��ل البيت عليهم ال��س�لام يف مدح
اهل اليمن منها احلديث عن النيب صلى اهلل:
«لوال اهلجرة لكنت امرءاً من اليمن ،أحب اهلل
من أحب اهل اليمن» ،واحاديث اخرى يف هذا
السياق ..يذكرها الشيخ عباس القمي يف
«سفينة البحار» ،ه��ذا اضافة اىل ق��ول عبد
اهلل بن عباس ،لالمام احلسني عليه السالم،
ينصحه ب���أن ي��ت��وج��ه اىل ال��ي��م��ن ب���د ً
ال من
العراق «ألن فيها شيعة ألبيك.»...
ي���ض���اف اىل ذل������ك ،ان أص������ول أب����رز
الشخصيات حول النيب االكرم واهل بيته،
هم من اليمن ،مثل عمار بن ياسر واملقداد،

ومالك االشرت ،وكميل بن زياد ،وحبيب بن
مظاهر االسدي ،واحلارث اهلمداني ،و سعيد
بن قيس اهلمداني ،أحد ابرز القادة املقربني
من االمام علي عليه السالم .وايضاً طاووس
ال��ي��م��ان��ي ،وغ�يره��م ك��ث�ير ..ه���ذا بالنسبة
للماضي ،كما ميكننا االش���ارة اىل (راي��ة
اليماني) ال�تي تسبق مرحلة الظهور ،وهلا
حديث مفصل..

جهود وتضحيات عىل الطريق

أما جتذر التشيع يف اليمن فيعود الفضل
فيه اىل اهتمام أئمة اهل البيت عليهم السالم،
وقد كان هنالك دعاة هلم يف اليمن ،السيما
يف عهد االمام العسكري عليه السالم ،وكان
من دعاته علي بن الفضل بن حوشب ،وكان
من دعاة االمساعيلية ثم اهتدى اىل االمام
عليه ال��س�لام ..كما ك��ان أئ��م��ة الزيدية
يدعون لألئمة عليهم السالم ،كون بدايتهم
مل تكن مذهبية ،كانت امنا حركة ثورية
للدفاع عن اهل البيت عليهم السالم.
ه���ذا يف مش���ال���ه ،أم���ا يف ج��ن��وب��ه ،فمن
امل��ع��روف ل��دى أه��ل ال��ي��م��ن ،أن أح��د أحفاد
األئ��م��ة امل��ع��ص��وم�ين ،وه��و امح��د ب��ن عيسى
املهاجر بن علي العريضي بن االمام الصادق،
واجه األباضية وطردهم من شرق وجنوب
اليمن ،وبفضله انتشرت االمامية يف شرق
اليمن .و إمنا ذهبت يف اليمن جتد بصمات
التشيع واضحة على الصعيد االجتماعي،
الميكن جتاهله .مث ً
ال ،ت��رى اغلب االمس��اء
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* الصغار والكبار حيتفلون بعيد الغدير

املتداولة ،مثل :علي ،وفاطمة ،وحممد.
لقد واجه التش ّيع خالل القرن املاضي،
حرباً شرسة ومربجمة من قبل األمويون
اجل��دد والنواصب ،وك��ان املستهدف مجيع
امل��وال�ين ألم�ير املؤمنني عليه ال��س�لام ،س��وا ًء
اجل��ع��ف��ري��ة او ال��زي��دي��ة او االمساعليلية،
وه��ي امل��ذاه��ب الشيعية امل��وج��ودة يف اليمن.
وقد جتسدت املواجهة وحماربة هذا اخلط
ال��رس��ال��ي – احمل��م��دي ،يف إب����ادة أو سرقة
املخطوطات الثمينة ،ال�تي تشكل الرصيد
الفكري واملعنوي للشيعة ،وكانت يف العهود
املاضية يف مكتبات مبدن عديدة يف اليمن،
منها املصاحف املخطوطة بيد االمام احلسني
عليه ال��س�لام ،او املؤلفات العلمية الق ّيمة
للشيخ الطوسي وغريه من العلماء االوائ��ل.
وكان هدف املناوئني ،هو فصل شيعة اليمن
عن جذورهم التارخيية ،ثم إتاحة الفرصة
اكثر للجماعات الضالة والدخيلة على
االس�لام ،لنشر ثقافتها وفكرها يف اجملتمع
االسالمي .لكن بالرغم من هذه احمل��اوالت
من قبل النظام احلاكم ،يف العهود املاضية،
ومن خلفه السعودية ،غري أن هذه املؤامرة
ب��اءت بالفشل ال��ذري��ع ،ببقاء ص��ور وشواهد
على تلك املخطوطات اليت سرقت ومل تعد،
منها صور موجودة يف مكتبة املرجع الديين
ال��راح��ل السيد املرعشي – ق��دس س��ره -يف
مدينة قم املقدسة ،اىل جانب بعض الشواهد
الدا ّلة يف مكتبات بعض العوائل املعروفة يف
صنعاء.
وحتى نعرف بدقة حجم التحدي الذي
يواجهه اخواننا يف اليمن ،وما حققوه يف هذه
املواجهة الفاصلة ،كان علينا اللقاء بأحد
اب��رز علماء الدين الرساليني والعاملني يف
اجمل���ال ال��ث��ق��ايف يف ال��ي��م��ن ،مس��اح��ة الشيخ
علي قائد الدمين ،الذي أكد لنا :إن تاريخ
اليمن حافل بالتضحيات الكبرية على طريق
ال��رس��ال��ة احمل��م��دي��ة ،حيث ت��ع��رض العديد
من املؤمنني اىل املطاردة واالعتقال والقتل،
وحتى فرضت حروباً ومعارك ضد التشيع،
الجتثاث جذوره وإلغائه من الساحة .ولكن

يف وقت كان املعادون يرجون من
حماوالتهم اإلضرار بالتشيع ،وجدناه ينتشر
ويخرتق حتى احلركات السلفية والوهابية ،علمًا إن
مير حاليًا مبرحلة «التقية» ،مع
التشيع يف اليمن ّ
ذلك جند هناك شخصيات من االخوان املسلمني
والسلفيني اصبحوا يف عداد املستبصرين
ك��ل ه��ذه احمل���اوالت ب��اءت بالفشل الذريع
وال��ك��ام��ل ،ودل��ي��ل ه��ذا الفشل ،ازدي���اد اع��داد
املستبصرين بشكل مستمر ،بني أهل اليمن،
وتقبلهم ملذهب ومنهج أه��ل البيت عليهم
ال���س�ل�ام ،وحن���ن ن��ق��ص��د – ي��ض��ي��ف الشيخ
الدمين  -التطبيق االسالم املتكامل ،فانتشار
التشيع وتفاعل اجملتمع ،دليل على ان هذه
النبتة ،يرعاها ال��رب تعاىل ،ل��ذا لن يتمكن
األعداء من مواجهة احلقيقة ،وهذا امل ّد الذي
تكمن ال��ق��وة يف ذات���ه ،بسبب اتصاهلا ب��اهلل،
وانها نابعة من مصادر الوحي ..وأكاد أجزم
أن ال مدينة وال حارة أو منطقة من اليمن
ختلو من املوالني ألهل البيت عليهم السالم،
المسيا املذهب اجلعفري الذي انتشر بشكل
كبري بني الفئات واجلماعات وحتى املذاهب
واالح��زاب السياسية ،بل اخ�ترق احلركات
السلفية والوهابية ،وهو أمر ليس باهلينّ ،
ربم واالن��زع��اج ظهرت
اىل حد ان عالئم الت ّ
على بعض رم��وزه��م ،علماً إن التشيع يف
اليمن مي ّر حالياً مبرحلة «التقية» ،مع ذلك
جند هناك شخصيات من االخوان املسلمني
والسلفيني اصبحوا يف ع��داد املستبصرين،
لكنهم يتكتمون على تشيعهم ،منهم أئمة
مساجد وشخصيات دينية وث��ق��اف��ي��ة ،ثم
إن املستبصرين ،ليسوا كلهم م��ن عامة
الناس ،إمنا فيهم املثقفني والعلماء واالطباء
واالساتذة.

املرجعية الدينية  ..الدور املطلوب

كل هذه االجن��ازات اليت نسمع بها من
اخواننا يف اليمن ،حتققت بامكانات متواضعة
لكنها غنية ،وبعزمية وإرادة وإميان يستمد
قوته من ق��وة الرسالة احملمدية ،وحتى ال
جنانب احلقيقة ،نقول :إن اخواننا الشيعة يف
اليمن خاضوا حرب الوجود من أجل العقيدة،
بأيدي خالية و من دون مساندة ودعم من
جهات ومؤسسات دينية شيعية ،مثل احلوزة
العلمية ،إمنا كانوا يتوكلون يف مواجهتهم
الصعبة على اهلل تعاىل .لكن هذا ال يلغي بأي
حال ،دور املرجعية الدينية واحلوزة العلمية

واصحاب املكنة والنفوذ يف البالد االسالمية،
يف تعزيز التشيع يف هذا البلد العزيز.
ال��ش��ي��خ ال���دم�ن�ي ،وخ��ل�ال ح��دي��ث��ه ل��ن��ا،
مل خي��ف لومه وعتبه األخ���وي على علماء
الدين ،لكنه يستدرك بالقول :أقوهلا منصفاً
ول��ل��ت��اري��خ :ميكننا اس��ت��ث��ن��اء ح��ال��ة واح���دة،
كان هلا حضوراً متميزاً يف املغرب العربي
وال��س��ودان و أفريقيا ،ومن االوائ��ل املهتمني
بنشر التشيع وال��ف��ك��ر ال��رس��ال��ي و رس��ال��ة
االس�ل�ام ،ه��ي املرجعية الرسالية املتمثلة
بسماحة املرجع الديين آية اهلل السيد حممد
تقي املدرسي – دام ظله -حيث وصل الفكر
الرسالي عرب هذه املدرسة اىل اليمن قبل 25
سنة ،من خالل الطلبة الذي تلقوا علومهم
وثقافتهم يف مدارس اخلط الرسالي.
وأش��ار مساحة الشيخ الدمين اىل وجود
مكتبة مت اف��ت��ت��اح��ه��ا يف ص��ن��ع��اء ع���ام 1991
ال�تي نشرت الفكر االسالمي االصيل سواء
يف العقائد او الثقافة او االخ�لاق او البعد
االج��ت��م��اع��ي و ال��ق��رآن��ي ،وق���د فتحت ب��اب
االس��ت��ع��ارة االس��ب��وع��ي��ة ل�لادب��اء واملثقفني
واالس��ات��ذة ،وميكن االش��ارة اىل ع��دد كبري
قادة احلراك الثوري يف اليمن بكل تواجهاتهم
املذهبية ،كانوا من رواد هذه املكتبة ،اليت
كنت تضم مؤلفات بعناوين ع��دي��دة ويف
موضوعات كثرية ،لسماحة املرجع الراحل
ال��س��ي��د حم��م��د ال���ش�ي�رازي – ق���دس س��ره-
واملرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي
– دام ظله -وايضاً مساحة آية اهلل السيد
هادي املدرسي ،ومؤلفات رسالية اخرى ،وقد
وزعت آالف الكتب من هذه املكتبة مثل« :ثم
اهتديت» و»املراجعات»« ،احلقيقة الضائعة»،
«لقد شيعين احلسني» ،و «التاريخ االسالمي
دروس وع�ب�ر» .ث��م تأسست مكتبات اخ��رى
يف القرى واملناطق املختلفة ،بربكة هذه
املكتبة.
ويؤكد الشيخ الدمين على أن اخلط
الرساليٌ ،
خط رائد يف اليمن ،وقد ترك أثره
على احل��رك��ات االخ���رى كالزيدية اليت
رأينا نتاجها يف احلركة احلوثية.

تحقيقات
من أوائل املهتمني بنشر التشيع والفكر
الرسايل ،هي املرجعية الرسالية املتمثلة
بسماحة املرجع الديني آية اهلل السيد حممد
تقي املدرسي – دام ظله -حيث وصل الفكر
الرسايل عرب هذه املدرسة اىل اليمن قبل 25
سنة
ث���م اغ��ت��ن��م ال��ش��ي��خ ال���دم�ن�ي وج�����وده يف
«اهل����دى» ،ليطلق دع��وت��ه ع��ال��ي��اً اىل مجيع
ال��ع��ل��م��اء وامل���راج���ع واخل��ط��ب��اء وامل��ؤس��س��ات
الدينية ،ألن تتحمل مسؤولياتها يف إيصال
احلقيقة اىل اجملتمع الشيعي يف اليمن ،فهي
اصبحت اكثر إقبا ً
ال وعياً وتفاع ً
ال ،لسهولة
االت��ص��ال وال��ت��واص��ل ع�بر ال���ع���امل »..وش���د ّد
على «أن أن يكونوا أكثر جديّة يف ايصال
الفكرة احل ّقة املتجردة عن مسائل السياسة
والفئوية واحلزبية اىل اليمن ،واالهتمام
بايصال الرسالة كونها رسالة اهلية ،وليس
الرتكيز على املسائل اخلالفية ،ألن رسالة
التشيع هي رسالة متكاملة لبناء اجملمتع
ال��ص��احل ،وان حي��ذروا من نقل املشاكل يف
اجملتمع الشيعي التقليدي اىل اجملتمعات
االخرى .فهذا ال خيدم التش ّيع وال املصلحة
العامة.
االمر اآلخر الذي أريد إيصاله عرب هذا
اجمللة املباركة ..هو التوجه حنو تربية طلبة
العلوم الدينية خلدمة الرسالة جملتمعاتهم،
مبعنى إع��داد املناهج الصحيحة والسليمة،
ال الرسالة املشوبة بالباطل والّ�تره��ات مما
يضيع وقتهم ،وعندما يعودون اىل جمتمعهم
يصطدمون بالواقع ..كأن يستغرق بعض
طلبة العلم وقته يف دراسة الفلسفة واملنطق
وغ�ي�ره���ا ،ع��ل��ى ح��س��اب ج��وان��ب ه��ي ليست
وسائل ،امنا غايات واه��داف اساسية .فالذي
يغري اجملتمع أخ�لاق النيب صلى اهلل عليه
وآل����ه ،وس�يرت��ه وس�ي�رة أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم
السالم ،والقرآن الكريم .،ثم أرجو ان تتضمن
املناهج العلمية دروساً يف األخالق والرتبية
على التقوى والزهد والفضائل واحملاسن،
فالذي حيمل الشخصية الشيعية احلقيقية
والسليمة ،سينقل التشيع اىل ب��ل��ده واىل
األمة بنجاح ،وهذه مسؤولية اجلميع.

نشاطات وفعاليات بأصداء عالية

اذا ك��ان ه��ذا واق���ع الشيعة يف اليمن،
ح��ي��ث ال��ت��ح��دي��ات اخل��ط�يرة للحفاظ على
بيضة التشيع ،كيف ي��ات��رى؛ متكن أبناء

اليمن من تعزيز وتكريس جذور التشيع يف
اجملتمع؟
ه��ذا م��ا استفهمناه م��ن مساحة الشيخ
ال��دم�ني ال���ذي ك��ان أه��م م��ص��ادرن��ا يف هذا
التحقيق ،فأوضح لنا :إن الفضل يعود اىل
طلبة ال��ع��ل��وم الدينية وخ��رجي��ي امل��درس��ة
الرسالية ،باعداد جيدة ،وإن ليسوا مبستوى
الطموح ..بسبب قلة االمكانات ،ولكن فيهم
ال�برك��ة ف��ي��ه��م ..فمند عشر س��ن��وات ب��دأوا
باقامة الدورات الصيفية والربامج الثقافية
م��ث��ل االح��ت��ف��االت وت��وزي��ع ال��ك��ت��ب وإق��ام��ة
اجملالس احلسينية ،وكان لبعض الفضائيات
حضوراً بتغطية هذه الربامج ،وكذلك دوراً
يف تعزيز التشيع ،وان كان بعضها ال يصلح
لنشر التشيع يف البالد االخرى ،إمنا فقط يف
بالدها وحسب .والتشيع هو باحلقيقة رسالة
انقاذ للبشرية ،وليس مقتصراً على مجاعة
من الناس ..وهو رسالة اهلل اىل االنسان لبنائه
اخالقياً وعقائدياً ودينياً ،كما كان لبعض
االخوة من غري اخلط الرسالي دوره يف هذا
اجمل��ال مع وج��ود بعض االف��راط يف اجلانب
ال��س��ي��اس��ي ،ع��ل��ى ح��س��اب ال��دي��ن ،يف مقابل
التطرف على حساب التوسع واالنتشار.
أم��ا النشاطات الرسالية – الشيعية –
يضيف الشيخ ال��دم�ني -فمن اب��رزه��ا اقامة
االح��ت��ف��االت يف امل��ن��اس��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة ،ك��ان
أب���رزه���ا االح��ت��ف��ال ال��ك��ب�ير مب��ن��اس��ب��ة عيد
الغدير واملولد النبوي الذي أقيم هذا العام،
وحضره عدد غفري من ابناء الشعب اليمين
من املوالني ألهل البيت عليهم السالم .ويف
اليمن هناك اح�ت�رام وتفاعل م��ع «الغدير»
من مجيع االنتماءات املذهبية ،ما خال شراذم
م��ن السلفية وال��وه��اب��ي��ة ،وحتى الشافعية
فهم حيرتمون املناسبة ،وكذلك الصوفية،
ه���ذا اىل ج��ان��ب اق��ام��ة ال�����دورات الصيفية
والرمضانية والقرآنية ،وت��وزي��ع النشرات
واجمل��ل��ات وال��ك��ت��ب ال��رس��ال��ي��ة ..وك��ذل��ك
املشاركة يف العمل مع «مركز الغدير» يف
صنعاء ،وهو مركز ثقايف كبري له دوره يف
نشر الفكر الشيعي .وايضاً عرب املشاركة يف

* دورات صيفية رسالية للبنني

معرض الكتاب الدولي يف صنعاء ،وكانت
للخط الرسالي مشاركة ناجحة هذا العام،
حيث حتدى االخوة الرساليون الضغوطات
الكبرية واحلرب الشعواء للحؤول دون فتح
اجلناح اخلاص ،لكن أقيم اجلناح ومت عرض
ك��ت��ب مس��اح��ة امل��رج��ع امل���درس���ي وك��ان��ت
اول مشاركة للمذهب اجلعفري يف هذا
املهرجان الثقايف الدولي.
وق��ب��ل أن خن��ت��م ال��ت��ح��ق��ي��ق ،رأي��ن��ا من
اجل��دي��ر االش����ارة اىل مج��اع��ة «احل��وث��ي�ين»
الذين ينحدرون من أصول شيعية ،وعود ًة
اىل الشيخ ال��دم�ني ال��ذي ق��ال :يعود ج��ذور
احل��وث��ي�ين اىل امل��ذه��ب ال���زي���دي ،وه���م من
اتباع اهل البيت عليهم السالم ،وال جيدون
أي حساسية من املذاهب الشيعية االخرى،
س���واء االمساعيلية واجل��ع��ف��ري��ة ،ب��ل انهم
يعدون أنهم أقرب اىل اجلعفرية ،من غرينا،
ويستفيدون من الفكر اجلعفري ،ويعدون
أنهم جزء ال يتجرأ من اجملتمع الشيعي يف
املنطقة والعامل  ،كما يتصفون باالخالق
الطيبة ،وااللتزام باملبادئ والقيم ،ويف نفس
الوقت فقد تعرضوا للظلم من قبل النظام
السابق ومن السعودية ،وهلل احلمد حققوا
انتصارات باهرة ،وهم يف حالة توسع وامتداد
داخ���ل اجملتمع ،ويتمتعون بسمعة جيدة،
وينظرون اىل بعض الشخصيات العلمية
وال��ف��ك��ري��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ب���إج�ل�ال ،ف��ي��أخ��ذون
ب��آرائ��ه��م وت��وج��ه��ات��ه��م ع��ل��ى ص��ع��ي��د الفكر
والثقافة وال��ق��رآن ال��ك��ري��م .ب��ل إن أئمتهم
يأخذون بروايات األئمة االثين عشر.
واحمل��ص��ل��ة ال��ت�ي خن����رج ب��ه��ا م���ن ه��ذا
التحقيق السريع ،أن يف اليمن أرضية واسعة
وخصبة النتشار وترسيخ الرسالة احملمدية
األصيلة ،والتبليغ ملبادئ أهل البيت عليهم
السالم ،اليت هي باحلقيقة مبادئ االسالم
احلنيف .مم��ا يضع املعنيني ب��أم��ر التبليغ
واإلرش����اد والتوعية ،ألن يضعوا اليمن يف
سّلم أولوياتهم ،حتى نفخر بوجود التشيع
واملوالني ألمري املؤمنني عليه السالم ،يف هذا
البلد العريق.
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من هدى القرآن
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�سورة الكافرون
اللهَُّ َأ َحدٌ "  ،يف فريضة من الفرائض ،غفر اهلل له
و لوالديه وما ولد.
و ان كان شقيا ،محُ ي من ديوان االشقياء،
و أُثبت يف ديوان السعداء ،و أحياه اهلل سعيدا ،و
()1
أماته شهيدا ،و بعثه شهيدا»
خط التوحيد و خط الشرك

* إعداد :السيد جواد الرضوي

• أين نزلت هذه السورة املباركة؟ و متى؟
و كم هو عدد آياهتا؟ و ما هو ترتيبها النزويل و
ترتيبها يف القرآن الكريم؟
 س��ورة الكافرون املباركة م ّكية ،نزلتبعد س��ورة امل��اع��ون املباركة .ع��دد آياتها (،)6
و ترتيبها النزولي ( ،)17و ترتيبها يف القرآن
الكريم (.)109
فضل السورة
• ما فضل هذه السورة املباركة؟
 ورد يف كتاب ثواب األعمال باسناده عنأبي عبد اهلل ،عليه السالم:
"من قرأ " ُق ْل َيا َأيهُّ َا ا ْلكَافِ ُر َ
ون" و" ُق ْل ُه َو

• مل��اذا عدّ الرسول األك��رم ،صىل اهلل
عليه و آله  -حسب رواية معروفة – «سورة
الكافرون» ربع القرآن؟
 رمبا ألن نصف القرآن ،أو يزيد ،يهدياىل حقائق التوحيد ،و التوحيد  -ب���دوره -
يتشكل م��ن ج���زءي���ن :االمي����ان ب����اهلل ،و نفي
الشركاء ،و جند يف هذه السورة عصارة رفض
الشركاء يف ربع القرآن.
و تتكرر يف ه��ذه السورة كلمات ال�براءة
مم��ا يعبد امل��ش��رك��ون ،و ان ال��رس��ول ،صلى
اهلل عليه و آله ،لن يؤمـــن مبا يؤمنون به من
االصنام ،لينفصل  -و بوضوح  -خط التوحيد
عن خط الشرك .هناك حقائق تكفينا معرفتها
و وعيها و العمل بها ،بينما ال يكفي ذل��ك يف
حقائق أخ���رى مثل نفي ال��ش��رك��اء؛ إذ البد
يف مثلها من ال�ب�راءة عنهم ،والكفر الصريح

هذه الأ�سئلة
طرحناها ،فوجدنا
�إجابتها يف مو�سوعة
تف�سري «من هدى
القر�آن» ل�سماحة
املرجع الديني
�آية الله العظمى
ال�سيد حممد تقي
املدر�سي
«دام ظله ال�رشيف»
وتعميم ًا للفائدة
نن�رش ،يف كل
عدد ،جمموعة من
الأ�سئلة مع �أجوبتها
امل�ستوحاة من
املو�سوعة املذكورة
مبا�رشة
بهم ،و حتدي سلطانهم الثقايف و السياسي و
االجتماعي حتى خيلص اميان العبد هلل تعاىل.
الموقف الواضح
• ما هي داللة تصدّ ر هذه السورة املباركة

من هدى القرآن
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فقالوا:
هلم فلنعبد ما تعبد ،و نشرتك حنن
يا حممدّ !..
و أن��ت يف أم��رن��ا كله ،ف��ان ك��ان ال��ذي جئت
به خرياً مما بأيدينا ،كنا قد شاركناك فيه
و أخذنا حبظنا منه .وان كان ال��ذي بأيدينا
خرياً مما بيدك ،كنت قد شركتنا يف أمرنا و
أخذت حبظك منه؛ فأنزل اهلل عز و جلُ « :ق ْل يَا
أَ ُّيهَا ْال َكا ِف ُر َ
ون» (.)2
«م ْن»
بين «ما» و َ

البد من حتدي السلطان الثقايف و
السياسي و االجتماعي للمشركني حتى
يخلص إميان العبد هلل
بفعل األمرُ :ق ْل؟
 جاءت بعض آيات التوحيد – و منها آياته��ذه السورة املباركة  -متوّجة بكلمة « ُق��ل»
اليت تطالبنا مبوقف واضح ،فاصل ،وحاسم من
الشركاء ،أي من القوى اجلاهلية اليت تتسلط
على رق��اب العباد ،و من القيم الفاسدة اليت
تتجذر يف النفس ،و من السلوك الفاسد الذي
يصبغ حياة الناس.
فيا أيها الرسول؛ ُق ْل كلمة الفصل هذه و
بكل وضوح؛ ألن كلمة الرفض قد تكون أشد
تشجع اآلخرين عليه.
من الرفض ذاته ،النها ّ
أال ت��رى كيف أن الكثريين رمب��ا يعارضون
حكومة ج��ّب��ار يف ال��س��ر ،و لكن القليل منهم
يعلنون رفضهم له جهاراً.
الشهادة بالتوحيد
• يف قوله تعاىلَ « :يا َأيهُّ َا ا ْلكَافِ ُر َ
ون» ،هل
اخلطاب موجه للكافرين الذين كانوا يف عهد
رسول اهلل ،صىل اهلل عليه و آله ،فقط؟
 إن اهلل يأمرنا بإعالن الرفض ويف صيغةخطاب موجه اىل الكافرين مجيعا؛ الغائبني
منهم و احلاضرين.
في ساحة المواجهة

• هل يمكن أن نعدّ قوله تعاىل« :لاَ َأ ْع ُبدُ

َما َت ْع ُبدُ َ
ون» بمثابة الشهادة بالتوحيد؛ ُأمرنا
هبا؟
نعم؛ انها الشهادة ال�تي أمرنا بها تعاىل،
و ال�تي ن��ردده��ا م��ن أع��ل��ى امل��ن��ائ��ر ،يف مواقيت
الصالة و عند خواتيم الفرائض .إنها الشهادة
بالتوحيد اليت تعين – صراحة  -رفض األنداد
و ال��ش��رك��اء ،كما تعين احل��ض��ور يف ساحة
امل��واج��ه��ة ض��د ه���ؤالء ال��ش��رك��اء ث��م ال��ص��راع
ال��ش��ام��ل م��ع��ه��م ،ذل���ك ان ال��ش��رك��اء ليسوا
أشباحاً أو نظريات ،إنهم حقائق ثقيلة تسري
على االرض باجلربوت و الفساد و الطغيان؛
فالشهادة على رفضهم تعين احلضور يف سوح
الصراع معهم.
ٌ
رفض ُمطلق

• و كيف يكون رفض الكفار و اجلاهليني؟
إن ت��غ��ي�ير اجمل��ت��م��ع اجل���اه���ل���ي ،و ه��دم
كيانه الظامل ال يكون إال برفض مقدساته
و قيمه ،وم��ا يعبدونه م��ن دون اهلل ،و رفض
تقديس اآلباء الذي يعين اجلمود و التقليد و
االسرتسال ،و رفض تقديس االرض و املصاحل
العشائرية و الطائفية و احلزبية و االقليمية و
القومية ،و رفض الثقافات و الشرائع الباطلة
اليت اضفوا عليها القداسة.
و قد ذك��ر ال���رواة :ان س��ادة قريش لقوا

• تلك واقعة؛ فهل اقترص نفي عبادة
الرسول ،صىل اهلل عليه و آله ،ملا كان يعبده
كفار قريش عىل تلك الواقعة ،أم ذهب إىل
مدى أوسع؟
ً
معروف أن اآلي��ة الكرمية ،أوس��ع داللة
من تلك الواقعة ،فان نفي عبادة الرسول ،صلى
اهلل عليه و آله ،ملا يعبدون يشمل حتدّيه جململ
قيمهم اجلاهلية و كياناتهم الظاملة.
و كلمة «ما» يف قوله تعاىل« :ما تعبدون»
تشمل كل شيء يُعبد من دون اهلل ،سواء مت ّثل
يف أصنام حجرية ،أو يف أشخاص ،أو يف قيم؛
وهكذا كان نفي «ما» أشد وضوحاً و أمشل من
«من» ،و ّ
تدل على غري العاقل.
نفي َ
العبادة مختلفة
«ولاَ َأ ْنت ُْم عَابِدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ »
• قوله تعاىلَ :
هل يعني بأن الكافرين ال يشرتكون يف أمر
العبادة مع املؤمنني؟
ه���ذا ص��ح��ي��ح؛ ف��ال��ك��اف��رون ي��ع��ب��دون إهل��اً
خيتلف كلياً ع��ن رب العاملني ال���ذي يعبده
املؤمنون .أولئك يعبدون ربّ��اً عاجزاً أم��ام قوة
الشركاء ،حمتاجاً اىل دعم األنداد ،ال يهيمن
على تدبري الكائنات؛ بينما املؤمنون يعبدون رباً
قوياً مقتدراً ،ال يعجزه شيء ،ر ّباً جباراً مهيمناً
مدبراً؛ فليس ما يعبده الكافرون هو ما يعبده
املؤمنون ،بل إنه ملختلف جداً.
ال كفر بعد اإليمان

«ولاَ َأنَا
• ما هي داللة تكرار قوله تعاىلَ :
عَابِدٌ َما َع َبدْ ت ُْم»؟
لقلب واح ٍد ان جتتمع فيه معرفة اهلل
َّأنى ٍ
املتكبرّ اجلبار ،مع االميان باجلبت و الطاغوت؟!
أ َو هل جيتمع النور و ال��ظ�لام؟ وال��ذي يعبد
اجل���ب���ت و ال���ط���اغ���وت وال ي��ت��ح��دى سلطة
املستكربين و قيم اجلاهلني ،ال يكون عابداً
هلل ،و حاشا لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه و آله،
و ملن اتبع هداه ان خيتاروا الكفر بعد االميان،
و الضالل بعد اهلدى ،حتى لو تعرضوا أللوان
العذاب.
ان من عالمة ص��دق االمي��ان وأن��ه َوق��ر و
استقر يف فؤاد صاحبه ،أنه يعقد عزمات قلبه

25

من هدى القرآن

على حتدي كل الضغوط يف سبيله حتى يأتيه
اليقني؛ فيلقى ربه باميان ال ظلم فيه ،و اسالم
ال استكبار معه.

اهلل ،و دين الكفار عن دين احلق ،و هذا ما تشري
إليه اآلي��ة التالية و ه��ي قوله ت��ع��اىلَ « :لك ُْم
ِدينُك ُْم َوليِ َ ِد ِ
ين».

هذا واقعهم

دينهم منهجهم

• كل الناس حتى أسوأ اجلاحدين يمرون
– عادة  -بلحظات ايامنيةَ ،أ َوليسوا يولدون
عىل فطرة االيامن؟
بلى ..و لكنهم سرعان ما يشركون بربهم
بسبب الشهوات ،أو ضغط الطغاة و اجملتمع
الفاسد.

• هنا يربز سؤال؛ و هو أن ظاهر لفظ
اآلية الكريمة يدل عىل أن للكافرين دين ًا كام
للمسلمني؛ أليس كذلك؟
الدين هو املنهج املتكامل ال��ذي يلتزم به
االنسان يف حياته ،و ال جيتمع منهج اهلل مع
منهج الشرك .و ق��ال بعضهم :الدين  -هنا -
مبعنى اجل��زاء؛ فمعناه :أن لكل شخص جزاء
إن خريا فخري ْ
عمله و عبادته؛ ْ
وإن شرا فشر .و
املعنى األول أوفق مع السياق؛ ألن جوهر الدين
العبادة ،فمن عبد اهلل ،دان بدينه ،و من عبد
الشركاء ،دان بدينهم.
و هذه ال�براءة الصرحية من دين الشرك
هي التــي ميزت دين اهلل عن دين األدعياء ،و
ميزت عباد اهلل عن عبدة الطاغوت ،و ميزت
خط الرسالة األصيل عن سبل الضالل.

نعيم الجنة

«ولاَ َأ ْنت ُْم عَابِدُ َ
ون
• هل يدل قوله تعاىلَ :
َما َأ ْع ُبدُ » عىل أن خط اإليامن يتاميز عن الرشك
ولن يلتقيا عىل حمور واحد؟
إننا ال نرى أحدا من الكفار باهلل أبدا عابدا
ل��ه ،كيف وأن أول ما يأمر به اهلل هو الكفر
بالطاغوت و مقاومة اجلبت.
ِ
َ
«ولاَ َأ ْنت ُْم عَابدُ َ
ون َما أ ْع ُبدُ »،
و قوله تعاىلَ :
أي أنهم حال شركهم باهلل ليسوا من اهلل يف
ش��يء؛ ألن الشرك حجاب بني االنسان و ربه؛
حجاب يف القلب و حجاب يف السلوك ،و إمنا
تتجلى قيمة االميان يف كبح مجاح التكرب يف
النفس و كبح مجاح املستكربين يف اجملتمع
ليتحرر االنسان من اجلبت و الطاغوت ،و يعود
اىل نور عقله و صفاء فطرته ،و ميضي قدما يف
تسخري الطبيعة يف الدنيا ،و ابتغاء مرضاة اهلل
و نعيم اجلنة.
أم���ا املستسلم ل��ل��ض��غ��وط ،امل��س�ترس��ل مع
شهوات النفس و أه��واء املتجربين؛ فإنه ليس
مب��ؤم��ن ب���اهلل .أَ َو َل���ي���س االمي����ان ب���اهلل يعطي
االنسان بصرية ،و عزما ،و حكمة ،و شجاعة،
و عقال ،و توكال؟
و هل ميكن ملن أوتي تلك الصفات املثلى ان
يتبع هواه و يطيع الطغاة؟
و هكذا استبـان طريق الضالل عن سبيل

صمود المؤمنين
• هل السورة املباركة بصدد نفي تقاطع
املستكربين مع املؤمنني؟
هذا صحيح؛ فاملشركون و املستكربون و
املرتفون حاولوا  -عرب التاريخ  -التقاطع مع
املؤمنني الصادقني بالرتغيب و الرتهيب؛ فلم
يفلحوا ،و كان هدفهم استخدام اسم الدين
و شعاراته لتمرير فسادهم و ظلمهم ،و إضفاء
الشرعية على جتربهم و استغالهلم ،ولقد
بقي رجال اهلل املخلصون صامدين أمام تلك
احمل��اوالت بتوفيق اهلل و بالرغم من تعرضهم
لشتى الوان األذى.
و ج���اءت ه���ذه ال��س��ورة امل��ب��ارك��ة  -ال�تي
استفاضت على أهميتها النصوص الشرعية -
وثيقة براءة من املشركني ،و سداً منيعاً أمام
حماوالتهم التأثري يف التجمع االمياني.

التكرار للتأكيد
ملاذا تكررت آيات النفي يف هذه السورة
املباركة تكرار ًا ُيلفت النظر و يثري التساؤل؟
 امن��ا ت��ك��ررت آي��ات النفي لتأكيد هذهال��ب�راءة و ذل���ك ال��ف��ص��ل ،و م��ن ع���ادة ال��ع��رب
التكرار للتأكيد .و قد جاء يف احلديث املأثور
ع��ن االم���ام ال��ص��ادق ،عليه ال��س�لام ،ع��ن سبب
نزوهلا و تكرارها« :أن قريشاً قالت لرسول اهلل،
صلى اهلل عليه و آله :،تعبد آهلتنا سنة و نعبد
إهلك سنة ،و تعبد آهلتنا سنة و نعبد إهلك سنة؛
فأجابهم اهلل مبثل ما قالوا .فقال يف ما قالوا:
تعبد آهلتنا سنةُ « :ق ْل َيا َأيهُّ َا ا ْلكَافِ ُر َ
ون * ال َأ ْع ُبدُ
َما َت ْع ُبدُ َ
ون» .و يف ما قالوا :نعبد إهلك سنة" :وال
أنتم عابدون ما أعبد" .و يف ما قالوا تعبد آهلتنا
سنة" :وال أنا عابد ما عبدتم" .و يف ما قالوا :و
نعبد إهلك سنة« :وال أنتم عابدون ما أعبد *
()3
لكم دينكم ويل دين».
ليس ترخيصًا
أليس يف قوله تعاىل( :لكم دينكم و يل دين)
ترخيص للكفار يف عبادة األوثان كام يدل ظاهر
اآلية املباركة؛ ربام؟
ً
«ليس هذا ترخيصا للكفار يف عبادة األوثان
بل يريد الرباءة من آهلتهم و ردها ،و اإلمتناع
عن كونها – أي اآلهلة – معبوداً ،مع التوبيخ و
التشنيع عليهم؛ و كأن اآلية الكرمية تريد أن
تقول :أنتم اجلهلة أهل هلذه اخلرافة القبيحة:
و هي عبادة األصنام و األوثان ،و لي دين احلق:
و هو التوحيد اخلالص و اإلسالم و التسليم هلل
()4
ّ
جل امسه».
----------------( )1تفسري نور الثقلني ،ج  ،5ص .670
( )2تفسري القرطبي ،ج ،20ص .225
( )3تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص .688
( )4تفسري منهاج البيان ،ج  ،30ص
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* باسم عبد األمري

يف القرآن الكريم التجليّ االعظم للنور االهلي يف احلياة البرشية،
بيد ان مستوى االستيعاب خيتلف من انسان آلخر ،متناسب ًا مع
العقلية والنضج الفكري هلذا االنسان أو ذاك ،ولذا فان حتديد مدى
االستقبال وتلقي النور االهلي انام مرتبط بطاقة االنسان العقلية
ومستواه الفكري وقوة ادراكه .يقول اهلل عزوجل يف كتابه املجيد:
«حم * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيم* إن يف الساموات
واالرض آليات للمؤمنني* ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم
يوقنون* واختالف الليل والنهار وما انزل اهلل من السامء من رزق
فاحيا به االرض بعد موهتا وترصيف الرياح آيات لقوم يعقلون*
تلك آيات اهلل نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهلل وآياته
يؤمنون».
هناك تأكيد من خالل اآليات
القرآنية الكريمة ،ويف اكثر من
موضع ومقام ،عىل عدم امكانية
الناس مجيع ًا من استيعاب اآليات
االهلية وفهمها ،ألن من يغلق
نوافذه ويسدل ستائرها اليمكنه
االستضاءة بنور الشمس ،فهي
ـ اذن ـ للمؤمنني الواعني الذين
بلغوا املستوى الدراكها وفهمها
فارتقوا بادراكهم وفهمهم س ّلم
االي�م�ان وال��ت��ق��وى ،فاآليات
م��وج��ودة يف ك��ل م��ك��ان ،يف
الساموات واالرض ويف النفس
االنسانية ،ويف الكائنات احل ّية،
ويف الطبيعية ،فهي آيات لقوم
يعقلون.
من ذلك نستنتج أن القرآن
يتصف هباتني الصفتني« :العزة
واحلكمة» ،ولعل أسمى ما
يبلغه االنسان يف حركته التكاملية
يف احلياة؛ هاتان الصفتان العظيمتان ،فهو يبغي
القوة والعزة وهو يف ذات الوقت ينشد احلكمة ،فال يمكنه تطبيقها
يف شؤونه احلياتية ،إال من خالل توفر العزة والقوة ،فاحلكمة بمنزلة
العني البارصة ،والعزة هي القدم ،ولو استعرضنا احلياة وما حييط هبا
لوجدناها قائمة عىل هاتني الصفتني.
فالعزة أرفع صفات القدرة ،فيام متثل احلكمة أعىل مراتب
العلم واملعرفة ،وما القرآن الكريم إال ّ
جتل هلاتني الصفتني االهليتني،
واملؤمن من آمن بالرسالة ،والقرآن الكريم ،فالعقل مطيته واالرادة
قوته ،فنستنتج بأننا بحاجة اىل أمرين مهمني :
أوالً :االيامن ،وهو االخذ بزمام النفس والسيطرة عىل رغباهتا.
ثاني ًا :اليقني ،وهو االنسجام والعيش باستقرار وطمأنينة مع
احلقائق والتبصرّ هبا واالنشداد اليها ،ونحن نظلم انفسنا عندما

نكون بعيدين عن احلقائق واملفتاح بايدينا متمثال يف االرادة والعزم
اللذين من شأهنام ان يرفعا االنسان من اسفل سافلني اىل أعىل عليني
اهلمة والعزيمة للولوج يف عامل احلقائق
رشيطة ان نوجد يف انفسنا ّ
فاخلطوات الواسعة تبدأ بخطوات صغرية متواضعة عرب التوجه اىل
عامل احلقيقة الكربى ،واىل اهلل ّ
جل جالله.
وعلينا ان نعلم ،ان ال تأجيل وال تأخري يف السعي نحو مرضاة
اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ فنبدأ منذ هذه اللحظة ،حلظة عودتنا اىل الوعي
واليقظة الروحية ،ومشاركة اخواننا يف مهومهم واملسامهة لرفع
املشاكل عنهم واملبادرة اىل السؤال عن حاجاهتم واحواهلم ،فقد ال
نعلم ان بعضهم ربام يبيت جائع ًا ويصبح وهو يتحرس عىل رغيف
العيش ،ويف هذا املجال يقول االمام الصادق عليه السالم« :،ان
الرجل ليسألني احلاجة فأبادر بقضائها خمافة ان يستغني عنها فال جيد
هلا موقع ًا اذ جاءته».
فان مل يكن بامكاننا قضاء حوائج أخواننا
فلنظهر هلم احل��ب عىل االق��ل،
ولنتبسم يف وجوههم وندخل
الرسور والبهجة اىل قلوهبم.
ولنحاول ان نُميت يف
انفسنا تلك احلاالت النفسية
القبيحة واملتمثلة باالنانية
والكربياء وال��غ��رور ،ولنكن
كرماء متواضعني هلل وان ال
نكتفي بام نعمله من الصاحلات
واخل�يرات ملجتمعنا وامتنا،
لنحاول االب��ت��ع��اد ع��ن تلك
االخالقيات السيئة املؤدية اىل
االنحراف والضالل ،كالغيبة
والكذب والنميمة واالحتيال،
وآف��ة احلسد التي متثل حالة
عميقة اجل��ذور يف القلب تكدر
النفس االنسانية وه��ي آخ��ر ما
يستأصل من الصفات السيئة يف
القلب والنفس ،وسبيلنا الستئصاهلا
من خالل حب اخلري لآلخرين ومتنيه
هلم ،فال يكون املؤمن مؤمنا حتى حيب ألخيه ما حيب
لنفسه ،كام جاء يف احلديث الرشيف.
ومما جيدر االشارة اليه يف اخلامتة هو بساطة اخلطوات التي ذكرنا
قس ًام منها فيام سبق من اجل ان نرتقي يف سبيل السمو والتكامل
واالقرتاب من احلقيقة العليا التي تبعث الطمأنينة يف القلب ،فتقوي
االيامن وتدعمه وتوثق عراه ،ثم تتبعها بعد ذلك سلسلة من االعامل
أكرب وأعظم واكثر عمق ًا ،فنرتفع نحو عامل اليقني والتكامل والسمو
العقيل.
فال نور والهدى كنور القرآن وهديه كام جاء يف اآلية الكريمة:
«تلك آيات اهلل نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهلل وآياته
يؤمنون».
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المفردة القرآنية
اللفظة وان
كانت تشرتك مع
مرادفاتها يف
معنى
إيصال
ً
واحد ،إال انها
تبقى متتاز عن
مفرداتها بداللة
خمصوصة ،وحني
يتم إيراد لفظة
ما ،فالبد ان نبحث
عن ذلك االيحاء
الظالل
الدقيق او ِ
اخلاصة لهذه
الكلمة

كما ال تستقيم اجلملة إال اذا
اجتمعت فيها املقومات االساسية،
��ان
ح��ي��ث االل��ف��اظ ال��دال��ة ع��ل��ى م��ع ٍ
يراد إيصاهلا للمتلقي لتكون معربة
عن م��راد املتحدث ،كذلك املفردة
ً
مبهمة إال اذا وُضعت يف
قد تكون
سياق مجلة واضحة املعامل ،فنحن
مل نتعلم اللغة إال من خالل السياق
ال��ذي وردت االلفاظ فيه ،ف��اذا أراد
شخص ان يتعرف على معنى لفظة
ٌ
(م��اء) ف��ان افضل طريقة لتفهيمه
املعنى ،وض��ع إن��اء من امل��اء امامه و
االشارة اليه بامسه.
وال ري���ب ان وج���ود ال��ل��ف��ظ يف

اطاره املناسب يوحي مبعناه الدقيق
اكثر من تفسري اللفظ بدون سياق
حيده.
وان ك���ان ه���ذا االم���ر ينطبق
على التعامل ال��ل��غ��وي ال����دارج بني
ال��ن��اس ،فانه أوىل باالنطباق على
القرآن الكريم ،ذلك الكتاب البليغ
ال��ذي يناسب بني املفردات يف اطار
السياق حبيث يصعب ،بل يستحيل
على االنسان مهما بلغ يف البالغة
ان يبدل لفظة بأخرى دون ان تضر
بتناسب الكلمات.
ف��ك��م��ا ان اخل��ل��ي��ق��ة يف ك��ل
مكان فيها دالئل احلكمة والتدبري

للطيف اخل��ب�ير ،حيث ال ميكن ان
نبدّل جزءاً مكان جزء ،وإال الختلت
اخلليقة ،فكذلك يف القرآن الكريم،
اذ ان خالق اخلليقة ومكو ّنها هو من
أن���زل ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،حبيث جند
سياق معينّ ال
ان الكلمة الواردة يف ٍ
ميكن ان تكون يف غريه.
وم����ن ه��ن��ا ف����ان ال��س��ي��اق ذات���ه
يهدينا اىل املعاني الدقيقة للكلمات،
فهي موضوعة يف أماكنها من دون
أدن��ى خطأ ،وه��ذا االم��ر يدعونا اىل
التأمل يف الكلمات اليت تلي املفردة
اليت حناول فهمها او اليت تسبقها يف
اآلي��ات املباركة ،فحني تريد فهم

اضاءات تدبرية
(أب) يف قوله تعاىل:
معنى كلمة ّ
«و ِ
فاك َه ًة َو َأ ًّبا» (سورة عبس
َ
 ،)31/ف���ان امل��ع��ن��ى يتجلى حني
الرجوع اىل اآلية التالية حيث يقول
تعاىل:
لأِ
ِ
َ
« َمتاع ًا َلك ُْم َو نْعام ُكم» (سورة
عبس  ، )32/فيتضح للقارئ ،ان
الفاكهة هي طعام إالنسان ،بينما
الـ(أب) طعام األنعام ،وقد تعجب
امري املؤمنني عليه السالم من جهل
السائل عن ه��ذه الكلمة حني قال:
(يَا ُس ْب َح َ
االب ُه َو
ان اللهَّ ِ أَ َما َعِل َم أَ َّن َّ
ْالكَلاَ ُء َو المَْ ْر َعى َو ِإ َّن َق ْو َل ُه َع َّز اسمْ ُ ُه
��اك��ه ً
��دا ٌد ِم َ
َ��ة َو أَبًّ���ا» ْاع�� ِت َ
« َو ف ِ
��ن اللهَّ ِ
ْ
ْ
يما
ام ِه َع َلى َخل ِق ِه ِف َ
ُس ْب َحا َن ُه ِبإِن َع ِ
ام ِه ْم
َغ َّذ ُاه ْم ِب ِه َو َخ َل َق ُه لهَ ُ ْم َو لأِ َ ْن َع ِ
ممِ َّ ��ا تحَ ْ �� َي��ا ِب�� ِه أَ ْن�� ُف ُ��س��ه ْ
ُ��م َو َت�� ُق��و ُم ِب ِه
أَ ْج َساد ُ
ُهم).
او اذا أردن����ا ان ن��ع��رف معنى
كلمة (م��واخ��ر) ف��ان س��ي��اق اآلي��ة
اليت وردت فيها اللفظة يقربنا عن
املعنى ،فقد قال تعاىل :
ِ
ِ
«و ت ََرى ا ْل ُف ْل َك َمواخ َر فيه َو
َ
لِ َت ْب َتغُوا ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُرون»
(سورة النحل  ،)14/فالكلمة تعين
أمراً يتعلق بالسفن يف البحر ،وهو
ان السفن يف حتركها متخر عباب
املياه ،أي انها تشق املاء.
وه��ك��ذا ل��و اردن���ا ال��ت��ع��رف على
معنى (نفش) يف قوله تعاىل:
امن إِ ْذ يحَ ك ِ
ُامن فيِ
داو َد َو ُس َل ْي َ
«و ُ
َ
ْ
ِ
الحْ ر ِ
ْ
َ
َ
ِ
ث إِ ْذ َنف َش ْت فيه َغن َُم الق ْوم َو ُكنَّا
َْ
لحِ ك ِْم ِهم ِ
شاهدين» (سورة االنبياء
ْ
ُ
 ،)87/فلو اردنا ذلك ،مل يكن علينا
إال قياس كلمة (نفشت) باحلرث
والغنم واحلكم ،لنتعرف انه اتالف
احل��رث .وق��د ك��ان األئمة االطهار
عليهم ال��س�لام ،ي��وض��ح��ون معنى
ال��ك��ل��م��ة م���ن خ�ل�ال ب��ي��ان ال��ش��اه��د
القرآني عليها ،ليكون السائل قادراً
على فهم امل��راد الدقيق للكلمة من
خ�لال ال��س��ي��اق ،وال��ي��ك ش��اه��د على
«س ِئ َل أَبُ��و ب َْكر َع��ن ْ
«الكَلاَ َل ِة»
ذل��كُ :
ٍ ِ
َ
ال أَ ُق ُ
َف َق َ
��ول ِفيهَا ِب َر ْأ ِيي َفإِ ْن أ َص ْب ُت
َف ِم َن اللهَّ ِ َو ِإ ْن أَ ْخ َط ْأ ُت َف ِم ْن َن ْف ِسي
��ش�� ْي َ
��ان َف�� َب�� َل َ��غ َذ ِل َ
��ن ال َّ
َو ِم َ
ر
���ك أَ ِم�ي َ
��ط ِ
ني عليه السالمَ ،ف َق َ
المُْ ْؤ ِم ِن َ
الَ :ما أَ ْغ َنا ُه
َعن َّ ْ
لمْ
ان ..أَ َما َعِل َم أَ َّن
الرأ ِي فيِ َه َذا ا َ َك ِ
ِ

ْ
«الكَلاَ َل َة» ُه ُم ْ
األخ َو ُة َو َ
األخو ُ
َات ِم ْن
ِق َب ِل األب َو ِّ ْ
األب َع َلى
األم َو ِمن ِق َب ِل ِ
ِ
َ
َ
ً
ْ
األم أيضا َعلى
ْان�� ِف َ��را ِد ِه َو ِم ْ��ن ِق َب ِل ِّ
ِح َد ِتهَا َق َ
ال اللهَُّ َع َّز َقا ِئال:
ِ
« َي ْس َت ْفتُون ََك ُق ِل اللهَُّ ُي ْفتيك ُْم فيِ
ا ْلكَال َل ِة إِ ِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َك َل ْي َس َل ُه َو َلدٌ
ف ما ت ََر َك َو
َو َل ُه ُأ ْخ ٌت َف َلها نِ ْص ُ
ُه َو َي ِر ُثها إِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن هَلا َو َلدٌ » (سورة
النساء .)176/
َ
َو َق َ
ُ
ال َجَّل ْت َعظ َمت ُه:
ث كَال َل ًة َأوِ
ور ُ
«و إِ ْن َ
َ
كان َر ُج ٌل ُي َ
واحدٍ
امر َأ ٌة و َله َأ ٌخ َأو ُأ ْخ ٌت َف ِلك ُِّل ِ
ْ
َْ َ ُ
ِ
السدُ ُس َفإِ ْن كانُوا َأ ْك َث َر ِم ْن
من ُْهماَ ُّ
ِ
ِ
ذل َك َف ُه ْم شرُ َ كا ُء فيِ ال ُّث ُلث» (سورة
النساء .)12/
التفسري
ان م��ع��رف��ة االط����ار ال��ت��ارخي��ي
الذي شاهد نزول الوحي ،ومعرفة
املورد اخلاص الذي نزلت فيه اآلية،
وامل��وق��ف االجتماعي ال��ذي وجهته
اآلية ،ذات اثر كبري يف تفهم املعنى
الدقيق لآلية.
وتنبع ضرورة رصد االستعمال
القرآني للكلمة ،اىل أنه رمبا وسع او
ضيق او بدّل داللة املفردة ،فلفظة
(الرمي) تدل على اإللقاء من اليد،
ولكن يف قوله تعاىل:
ون المُْحص ِ
نات ُث َّم ْلمَ
«و ا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
َ
ِ
وه ْم َثامننيَ
اج ِلدُ ُ
َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدا َء َف ْ
َج ْلدَ ةً» (سورة النور  ،)4/فان داللة
مفردة (الرمي) اختلفت ،فصار هلا
معنى جديد يعين :اتهام املرأة بالزنا.
ً
ختري الكلمة
وجيدر االشارة اىل نقطة هامة
جداً فيما يرتبط باستخدام القرآن
الكريم لاللفاظ ،حيث ان اللفظة
وان كانت تشرتك م��ع مرادفاتها
��ى واح�����د ،إال ان��ه��ا
يف اي���ص���ال م��ع��ن ً
تبقى متتاز ع��ن مفرداتها بداللة
خمصوصة ،وحني يتم ايراد لفظة
ما فالبد ان نبحث عن ذلك االحياء
��ظ�لال اخل��اص��ة هلذه
ال��دق��ي��ق او ال ِ
الكلمة ال��ذي مييزه ع��ن مفرداته،
لنكتشف املعنى الدقيق لآلية ،مثال
ذل���ك :ان (ال��ق��ت��ل – ح��ت��ف أن��ف��ه –
االغتيال – الذبح – و )..كلها الفاظ

ت��ش�ير اىل حقيقة امل����وت ،فالقتل
موت بسبب خارجي ،واالغتيال هو
ك��ذل��ك ول��ك��ن م��ع ال��غ��در ،و حتف
أن���ف���ه ،ي����دل ع��ل��ى ان امل����وت ك��ان
ط��ب��ي��ع��ي��اً ،وال���ذب���ح دالل����ة ع��ل��ى ان
القتل ّ
مت بطريقة خاصة تشري اىل
الوحشية عند الفاعل و ،...وهكذا
جند ان الكلمة إالس��اس (امل��وت) قد
معان عديدة.
تتفرع منها ٍ
وعلى املتدبر يف القرآن الكريم
ان حي�����اول ف��ه��م ال���ف���رق ال��دق��ي��ق
ب�ين امل���ف���ردة وم��رادف��ات��ه��ا ،وميكن
ذل��ك من خ�لال مراجعة الفهارس
اللغوية املخصصة يف فروق اللغة،
او بدراسة اآلي��ات اليت تتحدث عن
املوضوع الواحد ،فما هو الفرق بني
(املطر و الغيث) و (اللباس والثياب)
و (انفجرت وانبجست) و (البزوغ
وال��ط��ل��وع) و ...م��ع��رف��ة ك��ل ذل��ك
يشكل حجر الزاوية يف الفهم املعمق
لآلية الكرمية ،وتوضيحاً ملا سبق
نذكر املثال التالي:
يقول تعاىل :
« َأ هْلاك ُُم التَّكا ُثر* َحتَّى زُ ْرت ُُم
المَْقابِر».
ان معنى اآلية الكرمية – على
م��ا يعطيه ال��س��ي��اق – ه��و :شغلكم
ال��ت��ك��اث��ر يف م��ت��اع ال��دن��ي��ا وزينتها،
والتسابق يف تكثري العدة عما يهمكم
وهو ذكر اهلل عزوجل ،حتى لقيتم
املوت ،فعمتكم الغفلة مدى احلياة.
ولكن السؤال هو  :ملاذا يستعمل
ال��ق��رآن كلمة (زرمت) ،ومل يقل:
(ح��ت��ى سكنتم امل��ق��اب��ر) ،او (م�لأمت
املقابر) او (نزلتم يف قبوركم) او..؟
يف اإلجابة نقول:
يبدو ان لفظة (زرمت) تدل على
امل��ق��ام يف امل��ك��ان بشكل غ�ير دائ���م ،و
وردت هذه اللفظة واستخدمت يف
هذه اآلية للفت االنظار اىل ان املقام
يف القرب مقام مؤقت ،وان الدخول
اىل ال��ق�بر دخ����ول زي����ارة ال سكن،
خالفاً لالفكار املادية الضيقة اليت
تعترب امل��وت نهاية إالنسان ،والقرب
هو آخر املطاف.
------------ -1اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل
عىل العباد – ج / 1ص.200

كان األئمة
االطهار عليهم
السالم ،يوضحون
معنى الكلمة
من خالل بيان
الشاهد القرآين
عليها ،ليكون
السائل قادرًا
على فهم املراد
الدقيق للكلمة
من خالل
السياق
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شفافية الخطاب القرآني
* عادل جميد

االنسان يف
عامل املعرفة،
مثله كمثل
الشخص الذي
يقف عاريًا حتت
سيل املطر
فيعيش الطبيعة،
ولكنه يعيش
الطبيعة واخلليقة
بعلمه ومعرفته ال
بجسده العاري

إن أول و أعظم ما يهب القرآن
الكريم لالنسان ،القدرة على رفع
غ��ش��اوات اجل��ه��ل وح��ج��ب ال��ض�لال
عن قلبه ،ليتصل قلبه مباشرة بنور
احلقيقة ،ذلك النور الذي يؤتيه اهلل
القلب ليكتشف به احلقائق ويرى
االشياء كما ه��ي ،حبضور العقل،
وبعيداً عن النوازع والعقد النفسية.
ل��ق��د ُف��ط��ر االن��س��ان ع��ل��ى فهم
احلقائق ،ولو ترك وشأنه ،لعرف ان
هلذه السماء املبنية واالرض املدحية،
إهلاً فطرهما ،وقدر فيهما أرزاقهما،
ودب��ر شأنهما ،لكننا مع ذل��ك جند
ان معظم ال��ن��اس يشركون ب��اهلل،
الن فطرتهم االوىل ق��د تعرضت
للتشويه بفعل ال��ظ��روف واألج��واء
امل��ش��ح��ون��ة ب���امل���ادي���ات ،وحم����اوالت
ترغيب االنسان على التمتع حبياته
ما أمكنه ،بعيداً عن التفكري البعيد
حنو اآلخرة.

ال حجاب أمام احلقائق

وه�����ذا م���ن ش���أن���ه أن حيجب
عقل االن��س��ان وبصريته ع��ن رؤي��ة
احلقائق ،ل��ذا جند القرآن الكريم،
يرفع هذه احلجب املرتاكمة على

قلب االنسان املؤمن .فآيات القرآن
ّ
ت��زك��ي ال��ق��ل��ب وت��ط��ه��ره ،وت��زي��ل
عنه م��ا علق م��ن ش��وائ��ب الشهوات
وال�����ن�����وازع ،م���ن ق��ب��ي��ل ال��ع��ص��ب��ي��ة
واألن��ان��ي��ة ،وجتعله نظيفاً مضيئاً
ي��غ��م��ره ن���ور اهلل ت���ع���اىل ،ف�ي�رى به
األش��ي��اء كما ه��ي ،ويف غ�ير ذل��ك،
يكون االنسان دائم االصابة بالرؤية
اخلاطئة يف احلياة.
وباملقابل يكون بامكان االنسان
االس��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ان��ي وال����دالالت
احلقيقية آلي��ات ال��ذك��ر احلكيم،
وه��و م��ا نطلق عليه ب��ـ «ال��ت��دب��ر» يف
ال��ق��رآن الكريم ،وه��و نفسه يأمرنا
به ،يف غري آية كرمية .بينما جند
البعض يتوقف عند ظاهر الكلمات
واآليات الكرمية .فالكلمات العربية
وغ�ير العربية ،ه��ي أل��ف��اظ وضعت
للمعاني اخلارجية ،ف��اذا قيل مثال
«امل���اء» ،ف��ان ه��ذه اللفظة إمن��ا تعين
ذلك السائل املعروف ،ومثلها ألفاظ
«االرض» و «السماء» ،وغريها ،إمنا
هي موضوعة للحقائق اخلارجية
ول��ي��س للمفاهيم ال��ذه��ن��ي��ة كما
يقول الفالسفة االقدمون.
فااللفاظ تشري اىل مدلوالتها
م��ب��اش��رة م���ن دون م���روره���ا على
ذهن الفرد او مرورها على املفهوم،

وه���ي تشبه ب��ذل��ك إش�����ارات امل���رور
ال�ت�ي ت��وض��ع ع��ل��ى ال���ط���رق ،فتدل
على املعاني اخلارجية وعلى تلك
احل��ق��ائ��ق امل���وج���ودة خ���ارج اذه��ان��ن��ا
ومفاهيمنا.
وك��ذل��ك ه��ي أل��ف��اظ ال��ق��رآن،
فلقد استخدمت الفاظه يف حمض
احلقائق ال�تي التشوبها شائبة وال
حيجبها ح��ج��اب ،ف��ال��ق��رآن حينما
حيدثنا م��ث ً
�لا ع��ن االرض وال��ك��ون
ال يقول الكون او ال��وج��ود ،الن��ه قد
يتساءل البعض عن ماهية الكون
وال����وج����ود ،إمن���ا ي���ق���ول :ال��س��م��وات
واالرض« ..له ما يف السموات وما يف
االرض وما بينهام» (سورة طه.)6/
ان كلمات القرآن التستخدم
اجمل��ردات اجملهولة بالنسبة للبشر،
بل تستخدم عادة احلقائق امللموسة
ح��ت��ى يف ع����امل اجمل�������ردات ،وح��ت��ى
حينما تريد ان تتحدث هذه اآليات
عن رب العزة والعظمة تعاىل عن
ال��ت��وص��ي��ف وال��ت��ش��ب��ي��ه وال��ت��ح��دي��د،
فانها تستخدم هذه الكلمات« :يد اهلل
فوق ايدهيم» (سورة الفتح ،)10/و
«اىل رهبا ناظرة» (سورة القيامة،)24/
و «الرمحن عىل العرش استوى» (سورة
طه.)5/
فهذه املصطلحات تبني احلقائق

اضاءات تدبرية
اخلارجية وجتعل االنسان قريباً من
تلك احلقائق ،فريى ـ حينما ينظر
عرب منظار القرآن ـ كل شيء كما
هو .بينما األدب��اء والفالسفة و أهل
ال��ف��ن ،ف��ع��ادة م��ا يغلفون احلقائق
مبفاهيمهم اخلاصة.
فمثال عندما يهطل الغيث من
السماء ،ينظر االنسان اىل قطرات
امل��ط��ر وه���ي ت����زرع االرض خصباً
وب��رك��ة وخ��ي�راً ،وع��ن��دم��ا يداعبه
النسيم ح��ام ً
�لا ال��ي��ه االوكسجني
وعبق الزهور فان قلبه يهتز كما
تهتز االرض وتربو بقطر السماء..
«فانظروا اىل آث��ار رمح��ة اهلل كيف
حييى االرض بعد موهتا» (س��ورة
الروم.)50/
ان القرآن الكريم جيعل االنسان
يعيش احلقائق اخل��ارج��ي��ة ،بينما
تعمل الثقافات االخرى ،على تغليف
االنسان وحجبه عن هذه احلقائق.
ف��االن��س��ان يف ع���امل امل��ع��رف��ة ،مثله
كمثل الشخص ال��ذي يقف عارياً
حتت سيل املطر فيعيش الطبيعة،
ولكنه يعيش الطبيعة واخلليقة
بعلمه ومعرفته ال جبسده العاري،
ب��ي��ن��م��ا ي��وض��ع امل��ث��ق��ف ب��ال��ث��ق��اف��ات
الوضعية يف س��ي��ارة ،وت��دخ��ل��ه اىل
داره فيخرج منها ،وه��و مل ينظر
اىل املطر ومل ير آثاره اليت يرتكها
عليه وعلى االرض.
س��أل��وا اح���د ال��ف�لاس��ف��ة :ماهي
النار؟ فقال :هي استقدس ما فوق
االس��ت��ق��دس��ات! ،وه����ذه م��ا ه��ي إال
ك��ل��م��ات مغلفة ببعض التعابري
الغامضة ،اليستطيع ان يكتشفها
احد ،ولو سعى صاحبها اىل كشفها
لنسى احلقيقة ن��ف��س��ه��ا! ،يف حني
ان ال��ن��ار او امل��اء هما كما نراهما،
وك��ذل��ك االم���ر يف جم��ال معرفة
اهلل حيث اننا نتعرض كثريا اىل
مثل هذه احلجب ،بشكل مضاعف
ومكثف ويعزى سبب كثافة هذه
احل��ج��ب اىل ان االن��س��ان ال يهوى
معرفة اهلل سبحانه وت��ع��اىل وه��ذا
ب����دوره ي��ع��ود اىل اس��ب��اب ،ت��ق��ف يف
مقدمتها الثقافات الدخيلة اليت
ابتليت بها جمتمعاتنا ،فهي تقوم
م��ن ح��ي��ث ال يشعر ال��ن��اس بوضع

الغشاوة على العقول أم��ام معرفة
اهلل تعاىل ،بينما تصرح أنها تشجع
على معرفة النفس والذات والعمل
على حتقيقهما يف احلياة ،فهذا هو
املهم!..

اإليامن طريق املعرفة

يف ق��ص��ة «م��ؤم��ن آل ف��رع��ون»
ال���ذي ك��ان يكتم إمي��ان��ه و وردت
يف «س����ورة ي���س» تستوقفنا اآلي��ة
الكرمية« :ءأختذ من دونه آهلة إن يردن
برض ال تغني عني شفاعتهم
الرمحن ّ
شيئ ًا وال ينقذون».
هذه اجلملة حتدثنا عن قضية
الشرك وهي قضية هامة وحساسة
للغاية؛ فاالنسان إن كان مشركاً
ال يغفر اهلل ل��ه ،لذلك ينبغي على
االن��س��ان ان ي��ع��رف معاني الشرك
ويعرف معنى التوحيد ليكون على
بينة من أمره.
ولقد كان هنالك نزر يسري من
الناس يتصورون بانهم قادرون على
خلق و إجي��اد االش��ي��اء ،مثل منرود
���اج ن�بي اهلل اب��راه��ي��م عليه
ال���ذي ح ّ
السالم كما جاء يف اآلية الكرمية:
ِ
ِ
َ
يم فيِ َر ِّب ِه َأ ْن
«أ مَل ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
َآتَا ُه اللهَُّ المُْ ْل َ
يم َر يِّ َب ا َّلذي
ك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ُ
ُ
َ
ِ
يت
يت َق َال أنَا أ ْحيي َوأم ُ
يحُ ْ يِي َو ُي ِم ُ
ِ
ِ
الش ْم ِ
يم َفإِ َّن اللهََّ َي ْأ يِت بِ َّ
س م َن
َق َال إِ ْب َراه ُ
المَْ�ْش�رْ ِ ِق َف ْأ ِ
ت بهِ َ ا ِم َن المَْغ ِْر ِ
ت
ب َف ُب ِه َ
لمِ
ِ
ِ
ا َّل ِذي َك َف َر َواللهَُّ لاَ يهَ ْ دي ا ْل َق ْو َم ال َّظا ني»
(سورة البقرة .)258/
ف��ل��ق��د وق����ف من����رود س��اك��ت��اً
مدهوشاً أمام ابراهيم عليه السالم،
الن��ه مل يكن يعلم ب��ذات��ه ان��ه بشر
ك���اآلخ���ري���ن ،ف��م��س��أل��ة اإلح���ي���اء
واإلم��ات��ة ال يدعيها أح��د إال ادع��ا ًء
جمازياً ..وليس هنالك من شك بأن
اهلل هو اخلالق ،وحتى الذين كانوا
ي��ع��ب��دون االص��ن��ام ك��ان��وا يقولون
امنا نعبدها لتقربنا اىل اهلل زلفى،
وكذلك الذين يعبدون املخلوقات
كالشمس والقمر والنجم والشجر
واحلجر والبقر ،مجيع هؤالء ادعوا
ب��أن ه��ذه االش��ي��اء تقربهم اىل اهلل
رب ال��س��م��وات واالرض ،ف��ال��ن��اس
ع��ادة م��ا يغلفون شركهم بغاللة
م���ن ال��ت��وح��ي��د ،ف��ي��ل��ب��س��ون ب��ذل��ك

احل��ق بالباطل ،وي��ع��ب��دون غ�ير اهلل
ويزعمون انهم يعبدون اهلل.
ان سبب تعرض االن��س��ان هلذه
امل��ش��ك��ل��ة ب��ل وامل��ن��زل��ق اخل��ط�ير أال
وه��و الشرك وظهور آهل��ة من دون
اهلل تعاىل ،هو خضوعه واستسالمه
لعوامل الضغط يف احل��ي��اة ،ومنها
الضغط النفسي ،كما هو حال أحد
الطواغيت حينما حضره املوت فجاء
اليه رجل مؤمن فسأله :كيف جتد
نفسك؟ ،قال له :أجد نفسي مقدما
على ن��ار جهنم ،فقال :إذاً؛ ُت��ب اىل
اهلل ،ف��ق��ال :أت��وب اىل اهلل ..ث��م قال
له الرجل املؤمن :عليك ان تعرتف
بانك كنت على خطأ ..هنا أخذت
الطاغوت العزة باالثم فقال :النار
وال العار! أي انه مل يشأ ان يقول عنه
الناس انه كان ظاملا ،اغتصب حق
أهل البيت عليهم السالم ،ففضل نار
جهنم على اخلزي والعار يف الدنيا
وهو غافل عن ان اخل��زي قرينه يف
الدارين والعار وصمته يف كليهما.
ان اغلب الناس حينما ينحرفون
عن ج��ادة احل��ق ال يعرتفون خبطأ
ط��ري��ق��ه��م واحن�������راف م��س��ل��ك��ه��م،
خشية وخوفا من ك�لام الناس ال
م��ن ال��س��وط وال م��ن قطع ال���رزق،
لذلك جند ان القرآن الكريم عندما
يصف اجملاهدين ،ويصف حزب اهلل
احلقيقيني فانه ي��ق��ول( :جياهدون
يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم)
املائدة.54/
ل����ذا ف����ان ك��ل�ام ال���ن���اس غري
مهم ،فكم ُس��ب أه��ل البيت عليهم
ال��س�لام ،وه��م ق��دوة ال��ص�لاح ورم��ز
اهل���دى وم��ص��اب��ي��ح اهل��داي��ة وسفن
النجاة ،لقد سبوا على منرب جدهم
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه ،بل
ان ( )120أل��ف منرب يف أي��ام اجلمعة
ويف ص��ل��وات اجل��م��ع��ة ك���ان يلهج
بلسان ال��ذي��ن يرتقونها م��ن وع��اظ
السالطني بسب االمام أمري املؤمنني
علي ب��ن اب��ي ط��ال��ب عليه ال��س�لام،
واه��ل بيته ،وق��د استمر ه��ذا االم��ر
الربع ومثانني عاماً ومل ينقص من
شأن امري املؤمنني عليه السالم ،ومل
حي��ط ك��ل ذل��ك م��ن ق���دره مقدار
ذرة.

الناس
عادة ما يغلفون
شركهم بغاللة
من التوحيد،
فيلبسون بذلك
احلق بالباطل،
ويعبدون غري اهلل
ويزعمون انهم
يعبدون اهلل
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الحوزات العلمية ..بين نظامي
المراحل والحلقات المفتوحة

ان إطالق
احلرية الكاملة
للطالب لكي يختار
االستاذ واحللقة
الدارسية
والكتاب ،يجعله
يقع يف فخ
(حرق املراحل)،
فهو يبحث يف
الكتب ،ظنًا منه
انه بطريقة
(القفز) ،سيصل
اىل مراقي العلم
والكمال

* الشيخ عبد احلسن الفرايت

يُ��ع��د ال��ع��ل��م ،ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د
للخروج من سجن الذات ،الن اجلهل
ه��و يف ح��د ذات����ه س��ج��ن ،واالن��س��ان
بفطرته جهول احلال لقوله تعاىل:
«ومحلها االنسان انه كان ظلوم ًا
جهوالً» (سورة االحزاب.)72 /
فحينما أخ���رج اهلل ت��ع��اىل بين
آدم م��ن ب��ط��ون أم��ه��ات��ه��م أخرجهم
وه��م ال يعلمون ش��ي��ئ��اً ،ث��م زرع يف
قلوبهم ال��ع��ق��ل ومنحهم احل���واس
ليكتسبوا بها ال��ع��ل��م ،وه��ك��ذا فإنك
كّلما استطعت ان خترج من سجن
اجلهل ،كلما استطعت الوصول اىل
أفق أبعد ،كما يشري اىل ذلك قوله
تعاىل« :وقل ريب زدين عل ًام» (سورة
موجه اىل
طه  .)114/وه��ذا االم��ر ّ
النيب االك��رم صلى اهلل عليه وآله

وس��ل��م ،م��ع ان��ه ك��ان أع��ل��م االول�ين
واآلخرين.
ان ط�لاب العلم يسلكون نفس
ه����ذا امل���س���ل���ك ،وي����س��ي�رون يف ذات
ال��ط��ري��ق ،م��ع علمنا ان املعلومات
اليت كان حيصل عليها االنسان يف
القرن التاسع –مث ً
الُ -تعد ضئيلة
وضحلة بالقياس اىل املعلومات اليت
حيصل عليها وهو يعيش يف القرن
احل���ادي والعشرين ،بسبب التقدم
اهلائل الذي طرأ على وسائل االعالم
اليوم..
وه���ك���ذا ن���رى ان ال��ع��ل��م يسبق
االن����س����ان اىل درج������ة حب���ي���ث م��ن
الصعب متابعة حتى آخر النتاجات
العلمية واالح���داث العاملية ،وذل��ك
لكثرتها وتشعّبها ،ول��ذل��ك ن��رى ان
طالب العلم اليوم يقفز على مجيع
احلواجز التقليدية يف دراسة العلم،
لكون العلم اليوم قد بلغ أفقاً واسعاً
تلمس نهايته.
ال ميكننا ّ
م���ن ه��ن��ا يُ��ع��د اع��ت��م��اد ال��ن��ظ��ام
التعليمي لتدريب املناهج العلمية
يف معاهدنا وح��وزات��ن��ا العلمية من
االم����ور امل��ه��م��ة ،وال�ت�ي ه��ي ب��دوره��ا
تتأثر مبدى ثقافة احلوزة ورؤيتها

للواقع واحل��ي��اة .وبعبارة اخ��رى ،ان
رؤية ونظرة رجال احلوزة لدورهم
يف ق���ي���ادة اجمل���ت���م���ع ،وح���ج���م ه��ذه
القيادة ومساحتها يفرض نفسه يف
هذا الصدد حبيث يلقي هذا املوضوع
بظالله على اعتماد نظام تدريسي
دون آخر.

احللقات املفتوحة ..
رؤية للتقييم

م��ن��ذ ال���ق���دم ك��ان��ت احل����وزات
العلمية تعتمد – وم��ا زال��ت الكثري
منها حل��د اآلن – ن��ظ��ام احللقات
امل��ف��ت��وح��ة ،ون��ق��ص��د ب����ه؛ اخن����راط
طالب العلم منذ اليوم االول جمليئه
وانضمام للحوزة العلمية ،باحدى
احللقات التدريسية ال�تي يديرها
أح��د أساتذة احل��وزة العلمية ،وهذا
ي��ع�ني اع��ت��م��اده ش��ب��ه ال��ك��ام��ل على
نفسه يف اخ��ت��ي��ار االس��ت��اذ االف��ض��ل
واحللقة االقوى واملواظبة على العلم
والتعّلم ،وكذلك القيام مبجموعة
اس���ت���ش���ارات م���ن ال���ذي���ن س��ب��ق��وه يف
احلوزة يف اختيار الكتب اليت ينبغي
دراستها كمرحلة أوىل او متهيدية
يف ب����اب ال��ف��ق��ه وال���ن���ح���و وامل��ن��ط��ق

الحوزة العلمية
والعقائد وغريها.
ويف هذا الصدد نشري اىل بعض
اجل��وان��ب االجيابية والسلبية هلذا
ال��ن��ظ��ام املعتمد يف ب��ع��ض ح��وزات��ن��ا
العلمية:
 /1ي��رى م��ن يعتمد على نظام
احل��ل��ق��ات امل��ف��ت��وح��ة ،ان���ه االس��ل��وب
األقرب اىل الفطرة االنسانية الذي
يتميز بانسيابية اكثر م��ن نظام
امل��راح��ل ال��ذي يقولب الطالب وفق
كتب معينة وزمان حمدد ومراحل
حمدودة.
 /2يعتقد م��ؤي��دو ه��ذا النظام
ان ال���داف���ع ال���ذات���ي اىل ج��ان��ب روح
االخ��ل�اص ،مي��ك��ن استكشافها من
خ�ل�ال (ال��ن��ظ��ام احل��ل��ق��ي امل��ف��ت��وح)
ال��ذي يكون بعيداً ع��ادة عن قوانني
املراقبة والعقوبة واملتابعة القاسية
كما هو موجود يف نظام املراحل يف
احلوزات اجلديدة ،ذلك الن الطالب
اذا حت��رك بدافع اخل��وف من املدير
وقانون احلضور والغياب وايضاً جعل
املرتب الشهري أحد وسائل املتابعة
والتدقيق ،فهذا يعين إب��ع��اد طالب
العلم ع��ن احل��ال��ة الروحانية ومن
ضمنها حالة االخ�لاص واخللوص
يف النية يف طلب العلم.
 /3ي��رى مؤيدو نظام احللقات
املفتوحة ان منح الطالب فسحة من
احل��ري��ة الختيار االس��ت��اذ واحللقة
وح��ت��ى ت��ق��دي��م ك��ت��اب ع��ل��ى آخ���ر،
مبثابة خلق روح االب���داع والتقدم
وال��ق��ف��ز ع��ل��ى امل���راح���ل امل��ف��روض��ة
واملقيدة للطاقات اخلالقة واملتبعة
يف نظام املراحل.
أم��ا املعارضون لنظام احللقات
امل��ف��ت��وح��ة ف��ي��وج��زون ان��ت��ق��ادات��ه��م
بالتالي:
 -1ان ط��ال��ب ال��ع��ل��م يف ب��داي��ات
ال��ط��ري��ق ليس يف مستوى املعرفة
وال��ك��ش��ف واالدراك ح��ت��ى مننحه
احل��ري��ة املطلقة الخ��ت��ي��ار ومتييز
االس��ت��اذ االف��ض��ل واحل��ل��ق��ة األج��ود
والكتاب املفضل على غ�يره ،فحاله
ح��ال اجل��اه��ل ال��ذي ينبغي تزويده
باملعرفة خطوة فخطوة.
 -2ان االخ�لاص واخل��ل��وص يف
النية ،ال تتحقق م��ن خ�لال الوقت
املفتوح وغ�ير احمل��دد بربنامج زمين

م��ع�ين ،م��ن ش��أن��ه أن ينظم احل��ي��اة
ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب،
ف��ال��ش��ع��ار ال���ذي ك���ان يُ��رف��ع – مع
االس��������ف :-ان احل�������وزة (ن��ظ��ام��ه��ا
ال��ل�ان����ظ����ام) ،ه���و ان���ع���ك���اس حل��ال��ة
ال��ت��خ��ّل��ف وال�لاح��ض��اري��ة يف واق��ع
احل���وزة العلمية ،ف�لاب��د أن يعرف
طالب العلم ،منذ أيامه االوىل ،إن
ال��دور القيادي لألمة الذي ينتظره
يف املستقبل ،ل��ن يتحقق إال بتعلم
أص��ول وق��واع��د االدارة ،م��ن تنظيم
ال��وق��ت وامل��دارس��ة وتنظيم املراحل
الدراسية وغريها.
 -3ان إط�لاق احل��ري��ة الكاملة
للطالب لكي خيتار االستاذ واحللقة
والكتاب ،جيعله يقع يف فخ (حرق
املراحل) ،فهو يبحث يف الكتب ،ظناً
منه انه بطريقة القفز ،سوف يصل
اىل م��راق��ي العلم وال��ك��م��ال ،غ�ير ان
ادارة ن��ظ��ام امل��راح��ل ه��ي ال�تي تقوم
بدور التوجيه والرعاية والتسديد.
 -4ان احل���وزة العلمية بنظام
احللقات ال ترتك الطالب من الناحية
العلمية فحسب ،ب��ل س��وف تهمله
ارش���ادي���اً وجتعله ي��ن��أى ع��ن حتمل
مسؤولية التوجيه والتبليغ الديين،
ال س��ي��م��ا يف احل���ض���ور امل��ي��دان��ي يف
املناطق النائية ،ناهيك عن استبعاده
ك��ل��ي��ة ع���ن ال��س��اح��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
والثقافية والسياسية.
 -5ق���د ي��ت��ه��م م��ع��ت��ق��دو ن��ظ��ام
احل��ل��ق��ات املفتوحة ن��ظ��ام امل��راح��ل،
ب��ان االخ�ي�ر ي��ف��رض اس��ت��اذاً – وقد
ي���ك���ون غ�ي�ر ل���غ���وي – او م��ن��ه��ج��ي��اً
وكتاباً على الطالب ومي��دده بوقت
لغرض إنهائه ،مما يضر باملستوى
العلمي للحوزة ،فال بد من القول؛
ان احلوزة بنظام املراحل هلا جتربة،
ومتمحضة باختيار االستاذ واملنهج،
مهما أشكل عليها ،يبقى ان الطالب
يف نظام احللقات فاقد القدرة على
التشخيص والتمييز الن��ه مبتدئ
بالدراسة العلمية.

تالقي الرؤيتني والتكامل

مما تقدم نفهم أن هناك حرصاً
لدى رجاالت احلوزة العلمية ،سوا ٌء
املؤيدون لنظام احللقات ،أو الدعاة
اىل ن��ظ��ام امل���راح���ل ،ع��ل��ى ض���رورة

االهتمام بعلمية الطالب وإخالصه،
وك���ذل���ك احل�����رص ع��ل��ى اغ��ت��ن��ام
ال��ف��رص وال��وق��ت لتأهيل الطالب
بافضل شكل ممكن.
ول���ك���ن مب������رور ال����زم����ن وم���ع
التعاطي االجي��اب��ي واحل���وار البناء
ح��ص��ل ب��ع��ض امن���اط ال��ت�لاق��ح بني
ال��رأي�ين ،م��ن هنا ان�برى الكثري من
م��ؤي��دي ن��ظ��ام احل��ل��ق��ات املفتوحة
لالستفادة من جتربة نظام املراحل
وذل���ك باعتماد املرحلية املنهجية
ل����ط��ل�اب ال���������دروس ال��ت��م��ه��ي��دي��ة
واملقدمات باعتبارهم يفتقرون اىل
حالة التشخيص بني الغث والسمني
العلمي ،ف��اع��ت��م��دوا اس��ل��وب فرض
االس��ت��اذ والسنة الدراسية والكتاب
م��ع تطعيم ال����دروس ال�ت�ي كانت
ع���ادة ش��ب��ه مهملة ب���احل���وزة ،او ان
الطالب يدرسها باختياره ،كمادة
العقائد واح��ك��ام الرتتيل والتجويد
ودرس احل��دي��ث واالخ��ل�اق ..ولكن
بعد املقدمات يرتكون مساحة حرة
نوعاً ما للطالب يف مرحليت السطوح
وال��س��ط��وح العليا الخ��ت��ي��ار اس��ل��وب
احللقات املفتوحة.
يف امل��ق��اب��ل ان��ب�رى دع����اة ن��ظ��ام
امل����راح����ل اىل ف��ت��ح م��س��اح��ة ح��رة
خ��اص��ة يف مرحلة ال��س��ط��وح العليا
ل��ي��ك��ون ال��ط��ال��ب خم���ت���اراً للحلقة
واالستاذ املناسب له متهيداً لدخول
مرحلة البحث اخل��ارج ،مع مراعاة
جانب التوجيه واالش��راف واملتابعة
وتأهيل الطالب للتصدي االجتماعي
والقيادي لقضايا االمة.
ان ن��ظ��ام امل��راح��ل وال����ذي تأثر
نوعا ما بأنظمة (الوحدات) املتبعة يف
اجلامعات والذي يسعى اىل اختزال
الوقت وتقديم العلم للطالب باعتماد
امل��ن��ه��ج امل���ت���ح���رك ،ح����اول اخل����روج
ع��ن ه��ذه السقوف باحملافظة على
اكمال الكتاب كاملة حتى لو مت
ترحيله اىل املرحلة االخرى القادمة،
هم وهدف طالب العلم يف
ذلك الن ّ
احل����وزات العلمية ل��ي��س احل��ص��ول
على الشهادة االكادميية ،كما هو
ح��ال معظم طلبة اجل��ام��ع��ات ،إمنا
س�بر غ��ور العلم و إك��م��ال وتفهّم
امل��ادة العلمية بشكل متكامل خدمة
للدين واجملتمع.

يعتقد
مؤيدو هذا
النظام ان
الدافع الذاتي
اىل جانب روح
االخالص ،ميكن
استكشافها من
خالل (النظام
احللقي املفتوح)
الذي يكون
بعيدًا عادة عن
قوانني املراقبة
والعقوبة ،كما هو
موجود يف نظام
املراحل
يف احلوزات
اجلديدة
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األمن من زاوية نظر فقهية
* العالمة الشيخ عبد الغني عباس
مفتتح

أفضل
طريقة للتخلص
من االنتهاكات
األمنية لإلنسان
تبدأ من اإلنسان
نفسه ،ولذا
جاءت الدعوة
إىل اإلميان
واإلسالم ،إذ
اإلميان واإلسالم
معناهما املطوي
سالمة اآلخر؛
«املسلم من
سلم املسلمون
من يده
ولسانه»

األم�����ن أم����� ٌر ت��ش��ري��ع��ي ول��ي��س
تكوينياً ،إذ من املسَّلم به أن اهلل عز وجل
بإمكانه تكويناً ،إحالل األمن والسالم
يف الواقع البشري ،لكن حكمته تعاىل
اقتضت أن تكون لإلنسان مدخلية يف
صناعة م��ا حوله بفعله ،ول��ذا كان
األمن تشريعياً مبعنى أن هنالك جانباً
م��ن التشريعات اإلهل��ي��ة ال�تي قررها
الشرع ،مبجرد امتثاهلا من املكلفني
جلي يف
تتحقق حالة األم���ن ،وه��ذا ّ
البيت اآلمن ،حيث ُح ّرم على املحُ رم
يف احلج والعمرة قلع الشجر وصيد
ال��ط�ير ومح��ل ال��س�لاح وغ�يره��ا .هذه
التشريعات وأمثاهلا ،عبارة عن األمن
من اجلهة التشريعية فهي مفتقرة
إىل ال��ف��ع��ل ال��ب��ش��ري إذن ،ول��ي��س
التكويين لوحده يناط به األم��ن مع
قدرته على ذلك.

األمن والعقيدة

بعد معرفتنا أن األم��ن تشريعي
ال تكويين ،تتجلى لنا االستهدافات
احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ك��ام��ن��ة وراء جممل
التشريعات الفقهية والفرعية ،بل
وحتى من أص��ل العبادة ،حيث ُت ِنّ
بي
لنا بعض اآلي��ات القرآنية الغاية من

العبادة ومثارها املتصورة منها ،ويف
ذلك يشري اهلل عز وجل إىل هذا املعنى
يف موارد كثرية:
األول( :سورة قريش)« ،لإِ ِ يلاَ فِ
ُق َر ْي ٍ
ش * إِيلاَ فِ ِه ْم ِر ْح َل َة ِّ
الشتَاء
ف * َف ْليعبدُ وا رب ه َذا ا ْلبيتِ
والصي ِ
َ َّ َ
َْ
َُْ
َ َّ ْ
* ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُهم ِّمن ُجو ٍع َوآ َمن َُهم
من َخو ٍ
ف» ،وال شك أن هذه السورة
ِّ ْ ْ
تتحدث بصراحة عن أن االستهدافني
األساسيني هما البعدان االقتصادي
واألمين.
ال��ث��ان��ي :م��ا ورد على ل��س��ان نيب
ً
حكايةَ « :ف َلماَّ َد َخ ُلو ْا َعلىَ
اهلل يوسف
ف َآوى إِ َل ْي ِه َأ َب َو ْي ِه َو َق َال ا ْد ُخ ُلو ْا
وس َ
ُي ُ
ِ
ِ
ِ
ِمصرْ َ إن َشاء اهللُ آمننيَ » (سورة يوسف
 ،)69/يذكر بعض املفسرين أن يف
ذلك وجهاً للمقارنة بني زمان النيب
وآثاره وبني األزمنة السابقة الفاقدة
لألمن.
الثالث :ما جاء يف اآلية الشريفة
معلقاً الوعد اإلهل��ي باألمن ملن عمل
ات��ص��ف بالعقيدة وال��ع��م��ل ال��ص��احل،
«وعَدَ اهللُ ا َّل ِذي َن
حيث يقول تعاىلَ :
آمنُوا ِمنكُم وع َِم ُلوا الصالحِ ِ
ات
َّ
ْ َ
َ
َ
َليست ْ ِ
َ
ِ
لأْ
است ْ
َ
ف
ك
ض
ر
َخ َل َ
ماَ ْ
َخل َفن َُّهم فيِ ا ْ
َْ
ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ َّن هَل ُ ْم ِدين َُه ُم
ا َّل ِذي ْارت ىََض هَل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّهم ِّمن َب ْع ِد
ُون بيِ
َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ ونَنِي لاَ ُيشرْ ِ ك َ
َش ْيئ ًا َو َمن َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون» (سورة النور .)55/

وألن االس���ت���ه���داف ال��� َع َ
���ق��� ِد ّي
ل�لأم��ن ،ك��ان جلياً ،انعكس ذل��ك يف
احل��ك��م��ة م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات الدينية،
فغاية التقنني الفقهي ،إمنا هو حفظ
احل��ق��وق املختلفة ،ال�تي بواسطتها
ميكن التوصل إىل األم��ن مبختلف
أش��ك��ال��ه ،ول��ك��ن ه���ذا احل���ق متصل
مب��ع��رف��ة ال���واج���ب ،ح��ي��ث إن احل��ق
وال��واج��ب حالتان متعاكستان يراد
منهما ح��ف��ظ احل��ق��وق وع���دم سلب
األمن وعدم اختالل النظام ،ولذا قالوا
ب��أن احل��ق يف املصطلح ال��دي�ني يعين
س��ي��ط��رة م��ن ن���وع خ���اص ع��ل��ى ش��أن
مادي كاملال وال��دار ،أو شأن معنوي
ك��ح��ق ال��ع��ق��ي��دة وت���واف���ر اع��ت��ب��ارات
معينة.
ويف قبال هذا احلق املمنوح يأتي
ال��واج��ب ال��ذي ه��و تعبري ع��ن اإلل��زام
ال��ش��رع��ي حت���ت ع��ن��اوي��ن خمتلفة
كالوجوب تارة واحلرمة تارة أخرى
الغاية منه احلفاظ على حق اآلخر،
لذا فإن احلق والواجب وجهان لعملة
واحدة وهي احلفاظ على قيم معينة
أرس��اه��ا اهلل سبحانه وت��ع��اىل ،وجعل
هلا العديد من القوانني والتشريعات
ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة وم����ن أج��ل
التعرف تفصي ً
ال على مفهوم األمن يف
القرآن والشريعة ،ال بد من التطرق
ب��ن��وع م��ن اإلجي���از إىل ه��ذه ال��دوائ��ر
األربع:
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الدائرة األوىل :األمن البرشي

من أهم أنواع األمن اليت ينشدها
اإلس��ل��ام ،األم����ن امل��ت��ص��ل ب��اإلن��س��ان
نفسه ،وهذا يبدأ من اإلنسان نفسه،
ول��ي��س م��ن ال��ف��ق��ه ال��ق��ان��ون��ي ،كما
ه��و م��ن��ه��ج ن��ظ��ام ال��ع��امل ال���ي���وم ،ل��ذا
ف���إن أف��ض��ل ط��ري��ق��ة للتخلص من
االنتهاكات األمنية لإلنسان تبدأ من
اإلنسان نفسه ،ولذا جاءت الدعوة إىل
اإلميان واإلسالم ،إذ اإلميان واإلسالم
معناهما املطوي سالمة اآلخر؛ «املسلم
من سلم املسلمون من يده ولسانه».
 -1األم������ن ال���ش���خ���ص���ي .س����واء
كان ماد ًيّا أو معنو ًيّا وال��ذي زخرت
ال��ش��ري��ع��ة ب��ت��ف��ص��ي�لات��ه ،وخ�لاص��ت��ه
سلب احلزن واهلم من اإلنسان ،وهو
يف ع��رف ال��ق��ان��ون امل��ع��م��ول ب��ه اليوم
ضمان عدم االعتداءَ « ،أال إِ َّن َأ ْولِ َياء
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يحَ ْ زَ ن َ
ُون»
اهللِ الَ َخ ْو ٌ
ِ
ِ
(سورة يونس « ،)62/إ ْذ َج َع َل ا َّلذي َن
َك َفروا فيِ ُق ُلوبهِ ِم الحْ ِمي َة حمَ ِي َة الجْ ِ
اه ِل َّي ِة
ُ َ َّ َّ َ
ُ
َف َأنزَ َل اهللُ َس ِكينَ َت ُه َعلىَ َر ُسولِ ِه َو َعلىَ
المُْؤْ ِمنِنيَ َو َأ ْلزَ َم ُه ْم ك َِل َم َة ال َّت ْق َوى َوكَانُوا
َأ َح َّق بهِ َا َو َأ ْه َل َها َوك َ
ش ٍء
َان اهللُ بِك ُِّل يَ ْ
ع َِلي ًام» (سورة الفتح  ،)26/ولكن
االع�تراف حبقوق اآلخر هو الطريق
َّاس
من أجل احلفاظ عليهاَ « ،يا َأيهُّ َا الن ُ
إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري» وقد
عندَ اهللِ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اهللَ عَل ٌ
فسر املرجع املدرسي اآلية باالعرتاف
باحلقوق.
ه��ن��ا ي��ت��ط��ور ال��ف��ق��ه التشريعي
الديين على سائر الدساتري البشرية
بالدعوة إىل احلفاظ على األع��راض
وال�����دم�����اء حت����ت ه�����ذه ال���ع���ن���اوي���ن:
االح���ت���ي���اط ،اإلع����ان����ة ع��ل��ى اإلث����م،
مقدمة احل��رام ح��رام على التفصيل
يف نقاشها ،فهو هنا يكتفي مبجرد
االحتمال ال العلم وال الظن املعترب.
احل����ف����اظ ع���ل���ى اإلب��������داع وح���ق
االخ�ت�راع وم��ن ه��ذا األم��ن الشخصي
ي��ت��ج��ل��ى األم����ن االج��ت��م��اع��ي ،فهما
أم���ران متصالن ببعضهما البعض
ومتداخالن ،فمن أجل السلم واألمن
االجتماعي البد من األمن الشخصي
بكافة أنواعه.
غ�ير أن��ه يف ه��ذا ال��ب��اب ال ب��د من

البحث عن أساليب الضغط للحفاظ
ع��ل��ى األم���ن االج��ت��م��اع��ي ،م��ن قبيل
تطبيق احل���دود وأن��ظ��م��ة ال��ق��وان�ين،
إذ إن «من أمن العقوبة أساء األدب»،
وه�������ذا جي������ري يف احل�����ف�����اظ ع��ل��ى
املكتسبات املادية للمجتمع من مرافق
عامة وغريها.

الدائرة الثانية :األمن والرزق

وه����ذا ه��و امل��ش��ار إل��ي��ه يف اآلي��ة
«وضرَ َ َب
الكرمية حيث يقول تعاىلَ :
ِ
اهللُ َم َث ً
َت ِآمنَ ًة ُّم ْط َمئنَّ ًة
ال َق ْر َي ًة كَان ْ
ي ْأتِيها ِرزْ ُقها ر َغ��د ًا من ك ُِّل مك ٍ
َان
َ
َ َ
َ
ِّ
َ
َف َك َفر ْت بِ َأ ْنع ِم اهللِ َف َأ َذا َقها اهللُ لِ
اس
ب
َ َ
َ
ُ
َ
الجْ و ِع والخْ ��و ِ
ف بِماَ كَانُو ْا َي ْصنَ ُع َ
ون»
َ َ ْ
ُ
(سورة النحل  ،)112/يقول السيد
املرجع املدرسي يف تفسري هذه اآلية:
َت ِآمنَ ًة
«وضرَ َ َب اللهَُّ َم َثلاً َق ْر َي ًة كان ْ
َ
ُم ْط َم ِئنَّ ًة َي ْأتِيها ِرزْ ُقها َرغَد ًا ِم ْن ك ُِّل
م ٍ
كان» :ي��ب��دو م��ن اآلي���ة أن لألمن
َ
درج����ات ،وه��ك��ذا ل��ل��رف��اه االجتماعي
درج�����ات ،وإن ه���ذه ال��ق��ري��ة كانت
تعيش يف أمن ظاهر وأمن قليب ،وهو
أفضل درج��ات ال��س�لام ،كما كانت
تعيش على رزقها ورزق ما حوهلا من
القرى ،وه��ذا أفضل درج��ات الرفاه..
ِ
باس
« َف َك َف َر ْت بِ َأ ْن ُع ِم اهللِ َف َأذا َق َها اهللُ ل َ
الجْ و ِع والخْ و ِ
ف بِام كانُوا َي ْصنَ ُع َ
ون»،
َ َْ
ُ
وعبرّ القرآن عن وضعهم بعد الكفر
بأنهم ختلفوا إىل أن أصبحوا حييط
ب��ه��م اجل����وع واخل����وف ك��م��ا حييط
بهم اللباس .وقد ال تكون هذه القرية
واحدة عرب التاريخ ،فرمبا تشري اآلية
إىل آالف القرى ال�تي ت��ر َدّت إىل هذا
امل��س��ت��وى بسبب ك��ف��ره��ا ،فاختالل
األم��ن يسد أب��واب ال��رزق املشروع ،بل
ويفتح األبواب غري املشروعة.
وه�������ذا ي���ع�ن�ي ض��������رورة ت��وف�ير
ف��رص العمل ،وال ش��ك أنها وظيفة
م��ن وظ��ائ��ف ال��دول��ة ملنع التعديات
والتجاوزات.

الدائرة الثالثة :األمن واحلرية

ال خي��ت��ل��ف أح���د يف أن احل��ري��ة
أصل أصيل يف اإلسالم حتديداً ،وأنها
مقدمة على سائر االعتبارات ،لكن هل
أن هذا التقدم مطلق أم أنه مشروط؟
ميكن القول هنا بأننا منيل إىل
أن احلرية هنا ال تصبح مقدمة وإمنا

تتأخر رتبة ،وينقلب حينها املوضوع
من حرية التعبري إىل حرية ال��رأي
من غري تعبري.
وإذا تعارض األم��ن مع احلرية،
وك��ان التعارض املستحكم بني أمن
اجملتمع وحريته ،فكيف نصنع آنئذ؟.
إن��ن��ا ن��ع��ط��ي احل��ري��ة مساحتها
الواسعة ،لكنها كما ذكرنا هناك،
ت��ت��أخ��ر أي��ض��اً رت��ب��ة ه��ن��ا ،ون��ش�ير إىل
مثالني:
 -1ح��ري��ة أه���ل ال���ذم���ة يف ب�لاد
اإلس�لام حم��ددة بداخل بيوتهم ،أما
خارجاً ال يصح هلم التظاهر مبا هو
خ����ارج ع��ن م��أل��وف أح��ك��ام اإلس�ل�ام
متذرعني باحلرية ،بل إنهم مطالبون
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��س��ق االج��ت��م��اع��ي
اإلس�لام��ي م��ن حيث ع��دم ختريبه،
ب��ل وه���ذا األم���ر يطلب م��ن املسلمني
أنفسهم ،كما هو يف حال املفطر الذي
يهتك حرمة صيام شهر رمضان.
 -2تقديم العمل بالقانون على
احلرية الشخصية ،ونقصد بالقانون
هنا احلفاظ على األمن ،فإننا هنا مع
وج���ود املصلحة األه���م نقدمها على
احلرية الشخصية ،ولذا ذهب بعض
الفقهاء إىل وج��وب اح�ت�رام القانون
الوضعي بغض النظر ع��ن واض��ع��ه،
ألن��ه يليب حاجة ه��ي مبنزلة األه��م
يف الشريعة كنفس اإلن��س��ان مث ً
ال،
ف�لا جييز – م��ث ً
�لا -جت��اه��ل اإلش���ارة
ً
الضوئية املرورية خوفا على النفس
البشرية .وهكذا عدم جواز التحايالت
ع��ل��ى ال��ق��وان�ين امل��وض��وع��ة للتنظيم
االجتماعي.

الدائرة الرابعة :حكومة قاعديت
الرضر وال حرج:

تعريف احلكومة يف علم األصول
ه��ي أن احل��ك��م األول�����ي ك��ال��وج��وب
ينتفي مع كونه حرجياً أو ضررياً،
وه����ذا ي��ع�ني أن ه��ات�ين ال��ق��اع��دت�ين
متنعان من توجه األحكام الضررية
واحلرجية إىل املكلف وهما مبنزلة
مسقطني لألحكام الشرعية ومثبتني
ألبدال أخرى.
وال ش����ك أن ه�����ذا ال���ت���ق���دم ل��و
حبثنا ع��ن أسبابه لرأينا أن��ه متصل
بالتشريع ،فالتشريع يالحظ كل ما
من شأنه احلفاظ على أمن اإلنسان.

ذهب
بعض الفقهاء
إىل وجوب احرتام
القانون الوضعي
بغض النظر عن
واضعه ،ألنه
يلبي حاجة هي
مبنزلة األهم يف
الشريعة كنفس
اإلنسان ،فال يجوز
– مثلًا -جتاهل
اإلشارة الضوئية
املرورية خوفًا
على النفس
البشرية
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مجتمع

خطوات لتجاوز عوامل الفشل
* إعداد  :مرتىض املوسوي

أكرث أشكال
الشهوات ضررًا
احملرمات،
هي
ّ
واجلنوح إىل
أي منها قاتل
للنجاح ،فاذا
درسنا حياة اغلب
الناجحني يف
التاريخ جندهم
قد وضعوا قدمًا
على شهواتهم
والقدم األخرى يف
االجتاه الصحيح،
واغلب الفاشلني
تراهم يرتنحون
مع رياح الشهوة
ذات اليمني وذات
الشمال

هل يطالبنا اإلسالم أن نتجنب
الفشل؟
ه������ذا ال�����س�����ؤال ط����امل����ا ي������راود
الكثريين ،حينما خيوضون جماالت
احل��ي��اة ،ذل��ك ان التجارب يف حياة
اإلن��س��ان ق��د تتصف بالنجاح ت��ارة
وقد تتصف بالفشل تارة أخرى.
م��ن هنا ي��ت��ب��ادر اىل ذه��ن كل
واحد م ّنا:
ه���ل ال��ف��ش��ل م����ذم����وم؟ أم أن
التشريع ال عالقة له حبياة اإلنسان
الطبيعية .فالتاجرة هي من شؤون
اإلن��س��ان ن��ف��س��ه ،واي��ض��اً ال��ع�لاق��ات
االجتماعية وغريها مما قد تتحمل
طريف النجاح والفشل.
واحلقيقة؛ اإلج��اب��ة على هذا
ال��س��ؤال ليست بالصعوبة البالغة،
فال ينبغي الشك يف أن الدين أراد
لإلنسان االرتقاء يف احلياة ،وعلى
مج��ي��ع األص���ع���دة ،وك��م��ا يقولون
ان االح��ك��ام ال��ش��رع��ي��ة ،ه��ي تابعة
للمصاحل واملفاسد ،فكلها ُجعلت يف
صاحل هذا املخلوق حتى يرتقي سّلم
التقدم والتطور يف احلياة.

ب��ل وأك��ث��ر م��ن ذل���ك جن��د أن
ال��دي��ن ي��ذم الفشل يف احل��ي��اة على
ال��ص��ع��ي��د ال����ف����ردي ،ف���ي���ذ ّم ال��ف��ق��ر
واجلهل و التخلف ،وي��ذ ّم االنطواء
واالس��ت��س�لام واخل���ض���وع ،وه���ل يف
حياة االنسان ٌ
فشل أعظم من الفشل
يف هذه االمور؟!.
ف���اذا ك��ان الفشل يف اإلس�لام
م��ذم��وم��اً على ك��ل ح���ال ،فينبغي
على كل واح��د م ّنا ان يفتش عن
طريقة للتخلص منه.

حقائق عن الفشل
هنا نسّلط ال��ض��وء على مجلة
من احلقائق ح��ول مسألة الفشل،
نقتبسها م��ن رؤى واف��ك��ار مساحة
آية اهلل السيد هادي املدرسي – دام
ظله -يف اجمل��ال االجتماعي ،حيث
ي��ق��دم مساحته يف ك��ت��اب��ه« :تعّلم
كيف تنجح» ،ثالثني سبباً للفشل
يف حياة االنسان..
احلقيقة األوىل :ل��ي��س للفشل
سبب واح���د ..بل جمموعة أسباب،
مت���ام���اً؛ ك��م��ا ل��ي��س ل��ل��ن��ج��اح سبب
واح��د ..بل جمموعة أسباب .فبقدر
ما خلق الباري (ع ّز ّ
وجل) من أسباب

ال��ن��ج��اح ،ف��ق��د خ��ل��ق أس��ب��اب��اً أخ��رى
للفشل.
وك��م��ا أن ل��ك��ل ن��اج��ح سّلم
جناحه اخلاص به ،كذلك فإن لكل
فاشل حفرة فشله اخلاصة به.
وك��م��ا ال ي��ن��ج��ح ال��ن��اج��ح��ون
ك��ل��ه��م ل��ع��ّل��ة واح�����دة ،ك��ذل��ك ال
يفشل كل الفاشلني لعلة واحدة.
احلقيقة الثانية :للفشل أسباب
رئ��ي��س��ي��ة ،وأخ�����رى ف��رع��ي��ة ،فمن
أراد ال��ن��ج��اح ،الب��� ّد م��ن أن يتجنب
ال��رئ��ي��س��ي��ات ليسهل ع��ل��ي��ه جتنب
الفرعيات بعد ذلك.
احلقيقة الثالثة :هنالك قائمة
ب��أس��ب��اب ال��ف��ش��ل ال��رئ��ي��س��ي��ة ،وه��ي
مستوحاة م��ن دراس���ة حياة أكثر
الفاشلني ،فهي تنفع الذين يريدون
جتنب ال��ف��ش��ل ،كما تنفع الذين
فشلوا بالفعل ويرغبون يف معرفة
سبب ذلك لكي ميكنهم جتنبه فيما
بعد.
ولكي نكون ذلك «السعيد الذي
انتفع بتجارب غ�يره» ،كان ينبغي
علينا ان ن��درس جت��ارب اآلخرين
لنجد م��ا ه��ي أه���م ع��وام��ل الفشل
عندهم وهل نستطيع جتنبها..؟

مجتمع
لنتعرف عىل أسباب الفشل
أوالً :فقدان أهداف حمددة يف
احلياة وطموح الوصول اليها
فال أمل يف النجاح ملن ال ميلك
ه��دف��اً م��رك��زي��اً حل��ي��ات��ه أو ه��دف��اً
مرحلياً يسعى إل��ي��ه ،ول��ذل��ك فإن
نسبة كبرية من الفاشلني هم ممن
مل يكونوا ميلكون أي هدف يريدون
الوصول إليه.
وال يكفي تشخيص اهلدف ،بل
جيب ان يطمح اإلنسان للحصول
عليه ،فال أمل للشخص اللاّ مبالي
الذي ال يرغب يف التقدم يف احلياة،
وليس مستعداً لبذل اجلهد يف سبيل
ذلك.
ثاني ًا :فقدان اإلنضباط
يأتي السلوك اجليد من ضبط
النفس ،وه��ذا يعين أنه يتعينّ على
م��ن يريد النجاح أن يسيطر على
ع��ادات��ه السيئة ،وقبل أن ينجح يف
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ظ���روف���ه ،فيجب
أن ينجح يف ض��ب��ط ن��ف��س��ه ،و ُت�� َع ُّ��د
ه��ذه أصعب املهمات ال�تي يواجهها
اإلن���س���ان .وإذا مل ت��ن��ج��ح يف غ��زو
ن��ف��س��ك وت��روي��ض��ه��ا ،ف���إن النفس
سرعان ما تصبح عدوة لك مبقدار
ما تكون صديقة لك.
و م��ن أب��ع��اد ذل���ك ع���دم ضبط
املشاعر ،خصوصاً املشاعر العاطفية
اليت الب ّد من ضبطها وحتويلها إىل
مسالك إجيابية.
ثالث ًا :تأجيل األم��ور واملماطلة
فيها
ويُعد هذا من أحد أكثر أسباب
ال��ف��ش��ل ش��ي��وع��اً ،وه���و ي��راف��ق كل
شخص فاشل تقريباً .فمعظمنا قد
يفشل ألننا ننتظر «الوقت املالئم»
لنبدأ عم ً
ال مفيداً ،لكن اخلطأ هو
االن��ت��ظ��ار ال��ط��وي��ل ،إذ ال ي��وج��د ما
يُعرف بالوقت املالئم ،ولذلك جيب
البدء يف أي وقت ،وستتوفر الوسائل
األفضل مع مرور الزمن.
رابع ًا :عدم املثابرة يف األعمال
معظمنا ي��ب��دأ ب��داي��ات ج��ي��دة،
لكننا ال ن��ص��ل إىل ن��ه��اي��ات جيدة
مماثلة ،ألننا ال ننهي كل ما بدأناه،
وب��اإلض��اف��ة إىل ذل���ك ف���إن معظم

الناس ينـزعون إىل االستسالم عند
أوىل عالمات الفشل .هلذا ال يوجد
بديل عن املثابرة ،والشخص الذي
جيعل املثابرة نصب عينيه ،يكتشف
أن الفشل هو الذي يتعب يف النهاية
وي���رح���ل ع���ن���ه ،ألن����ه ال يستطيع
التكيف مع املثابرة.
خامس ًا :التفكري السليب
ال يوجد أمل يف جناح من ِّ
ينفر
اآلخرين عن نفسه بسبب شخصيته
السلبية ،فالنجاح يأتي من خالل
تفجري الطاقات ،وتأتي الطاقة من
خالل اجلهد املشرتك مع اآلخرين
وال ميكن للشخصية السلبية أن
تتعاون مع غريها.
سادس ًا :ال��ط��م��ع يف احل��ص��ول
على شيء مقابل ال شيء
إن ن���زع���ة «امل����ق����ام����رة» ت��دف��ع
املاليني إىل الفشل ،والربهان على
ذل��ك ح��االت اإلف�لاس الكثرية اليت
تنتج من املقامرة يف أسواق األسهم.
سابع ًا :ال�تردد يف اخت��اذ القرار
احلاسم
ك����ل ال���ن���اج���ح�ي�ن ي���ت���خ���ذون
قراراتهم بسرعة ،وال يغيرّ ون تلك
ال��ق��رارات إذا تطّلب األم��ر ذل��ك إ ّ
ال
أما الفاشلون فهم على
ببطء شديدّ ،
العكس يتخذون قراراتهم ببطء،
ويغريونها بسرعة.
ثامن ًا :ه��واج��س غ�ير صحيحة
من املخاوف واحلذر الزائد
فهناك ك��ث�يرون مينعهم من
النجاح خوفهم من ش��يء م��ا .ولعل
الشخص ال��ذي يكثر عنده احل��ذر
والذي خياف دائماً من اإلقدام على
األعمال ،ال حيصل إ ّ
ال على البقايا
ب��ع��د إق����دام اآلخ���ري���ن ع��ل��ى قبض
ال��ف��رص��ة ال��س��احن��ة .وه����ذا احل��ذر
ال���زائ���د مي��اث��ل يف س��وئ��ه ،ال��ت��ه��ور،
وك�لاه��م��ا م��ن احل���االت املتطرفة
ال�تي جيب جتنبها ،واحلياة نفسها
مليئة بعناصر الصدفة والفرص
الساحنة.
ت��اس��ع� ًا :اخل���ط���أ يف اخ��ت��ي��ار
شركاء العمل
وهذا من أكثر مسببات الفشل،
خ��اص��ة يف جم���ال إدارة األع��م��ال،
وت��س��وي��ق اخل���دم���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة،

إذ جي��ب على اإلن��س��ان أن يتوخى
العناية الفائقة يف اختيار رب العمل
ليكون ملهماً .ذل��ك ألننا ننـزع إىل
االق��ت��داء بأولئك الذين نكون على
صلة قريبة بهم ،ولذلك فإن عليك
اختيار رب عمل يستحق أن تقتدي
به وحتاكيه.
عارش ًا :العقائد الباطلة
إن االع��ت��ق��ادات امل��وه��وم��ة هي
ن��وع من اخل��وف وه��ي أيضاً عالمة
اجلهل ،والرجال الناجحون ميلكون
عقو ً
ال مفتحة وال خيافون من أي
شيء.
ح��ادي ع�شر :ع����دم ت��رك��ي��ز
اجلهود
ال ميكن أن نفعل كل األشياء
يف وقت واح��د ،وه��ذا ن��ادراً ما يكون
أم����راً ج��ي��داً ،ل��ذل��ك الب��� ّد مل��ن يريد
النجاح أن ّ
يركز جهوده يف هدف
واحد حمدد.
ثاين عرش :التبذير يف اإلنفاق
م���ن ال���واض���ح أن امل���ب���ذري���ن ال
ينجحون .ل��ذل��ك الب��� ّد م��ن تكوين
ع��ادة التوفري ّ
املنظم بوضع نسبة
حم��ددة من املدخول جانباً وا ّدخ��ار
ال��زائ��د ع��ن احل��اج��ة دائ���م���اً ،وامل���ال
امل���دخ���ر ي��ع��ط��ي ص��اح��ب��ه ال��ش��ع��ور
ب��األم��ن والشجاعة عند املساومة،
ومن دون املال يكون على الشخص
أن يقبل كل ما يُعرض عليه ،وأن
يشعر بكثري من االمتنان لذلك.
التعصب األعمى
ثالث عرش:
ّ
ن���������ادراً م����ا حي���ق���ق ال��ش��خ��ص
املتعصب  -يف أي م��وض��وع -تقدماً
والتعصب الفكري يؤدي
يف احلياة.
ّ
بصاحبه إىل التوقف عن اكتساب
املعرفة.
رابع عرش :اإلسراف يف الشهوات
وأكثر أشكال الشهوات ضرراً
هي احمل ّرمات ،واجلنوح إىل أي منها
قاتل للنجاح ،فاذا درسنا حياة اغلب
الناجحني يف ال��ت��اري��خ جن��ده��م قد
وضعوا قدماً على شهواتهم والقدم
األخ������رى يف االجت������اه ال��ص��ح��ي��ح،
واغلب الفاشلني على العكس تراهم
ي�ت�رحن���ون م���ع ري����اح ال��ش��ه��وة ذات
اليمني وذات الشمال.
خ��ام��س ع�شر :ال���ع���ج���ز ع��ن

كثريون
مينعهم من
النجاح خوفهم
من شيء ما،
ولعل الشخص
الذي يكرث عنده
احلذر والذي
يخاف دائمًا
من اإلقدام
على األعمال ،ال
يحصل ّإال على
البقايا بعد إقدام
اآلخرين على
قبض الفرصة
السانحة
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مسألة
الفشل والنجاح،
تتعلق بعوامل
وظروف عديدة
يف حياة
االنسان ،رمبا
منها النفسية
واملادية
واملعنوية
والبيئية وغريها،
مما يجعل
االنسان الطموح
أمام استحقاق
كبري يف أن يواجه
حتديات وعقبات
للوصول اىل
اهدافه السامية
يف احلياة

التعاون مع اآلخرين
إن الكثريين خيسرون فرصهم
يف احلياة بسبب ه��ذا العيب أكثر
من كل األسباب األخرى جمتمعة،
وه��ذا عيب ال ميكن ألي رب عمل
حتمله عند املوظفني.
ّ
السادس عرش :احلصول على
م��رك��ز مل يكتسب بفعل اجلهد
الذاتي
وهذا ينطبق على أوالد األغنياء،
مم��ن ي��رث��ون م���ا ً
ال ال يستحقونه،
وم���راك���ز مل ي��ب��ذل��وا اجل��ه��د هل��ا.
وال��س��ل��ط��ة يف أي�����دي ش��خ��ص مل
يكتسبها ب��ال��ت��د ّرج ،غالباً م��ا تكون
ق��ات��ل��ة ل��ل��ن��ج��اح ،ك��م��ا أن ال��ث��راء
السريع أكثر خطراً من الفقر.
السابع عرش :اخليانة يف األمانة
ال ي��وج��د ب��دي��ل ع���ن ال��ص��دق
واألم��ان��ة ،ومي��ك��ن ألي شخص أن
ال يكون صادقاً أو أميناً وأن ينجح،
ولكنه حتماً سيكون جناحاً مؤقتاً.
يتعمد
لكن ال أمل للشخص ال��ذي ّ
أن ي��ك��ون غ�ير ص���ادق وغ�ي�ر أم�ين،
فسرعان ما تالحقه ذنوبه ويدفع
الثمن خ��س��ارة يف مسعته وفقداناً
حلريته.
الثامن عرش :األنانية والتكرب
تعمل ه��ذه الصفات كضوء
أمح����ر حي����� ّذر اآلخ����ري����ن من
االقرتاب إىل من يتصف بها.
التاسع عرش :االعتماد
على التخمني بدل التفكري
م��ع��ظ��م ال��ف��اش��ل�ين
ً
ك���س�ل�ا
ي�����ع�����ان�����ون
مينعهم م��ن معرفة
احلقائق ال�تي ميكن
ب��واس��ط��ت��ه��ا التفكري
بدقة ،وهكذا يفضلون
العمل باآلراء املستندة إىل
التخمني ،بدل االعتماد على
التفكري والتأمل.
ول��ع��ل م��ا ذك��رن��اه هنا،
وه����ي ق��ب��س��ات م���ن أف��ك��ار
مس���اح���ة آي����ة اهلل ال��س��ي��د
املدرسي ،تكون من أبرز
ع����وام����ل ال���ف���ش���ل ع��ن��د
ال��ك��ث�ير م���ن ال���ن���اس.
ث�������م أن ق���ض���ي���ة

أخ�����رى ،الب���د م���ن االش�����ارة ال��ي��ه��ا،
وه��ي أن مسألة الفشل وال��ن��ج��اح،
تتعلق بعوامل وظ��روف عديدة يف
حياة االن��س��ان ،رمب��ا منها النفسية
واملادية واملعنوية والبيئية وغريها،
مم��ا جيعل االن��س��ان ال��ط��م��وح أم��ام
استحقاق كبري يف
أن ي����واج����ه
حت���دي���ات

وع���ق���ب���ات ل���ل���وص���ول اىل اه���داف���ه
السامية يف احل��ي��اة .ولكي ال نكون
م��ن ال��ف��اش��ل�ين جي��ب علينا جتنب
عوامل الفشل لكي حنظى بسعادة
ال���داري���ن؛ أومل ي��ق��ل رب��ن��ا سبحانه
«و ِمن ُْه ْم
وتعاىل يف حمكم كتابهَ :
ول َر َّبنَا آتِنَا فيِ الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َوفيِ
َم ْن َي ُق ُ
ِ
ِ
ِ
اب النَّارِ
اآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
(ُ )201أو َل ِئ َك هَلم ن ِ
يب
َص
ْ
ٌ
ُْ
ممِ
يع
َّا ك ََس ُبوا َواللهَُّ سرَ ِ ُ
الحِْ َس ِ
اب».

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)

انتخاب المؤمن الكفوء

المزاح مع الطالبات

ما هو رأي سماحتكم بانتخاب مرشح
لعضوية مجلس النواب من المخالفين
مع وجود الموالي ٌ
الكفء؟

فيما يخص الحياة الجامعية ،خصوصًا
االختالط بين الجنسين ،هل يجوز الكالم
و المزاح مع الطالبات ضمن حدود االخالق؟
أم ي��ج��ب االب��ت��ع��اد ع���ن ال��ج��م��ي��ع و ع��دم
الكالم بتاتًا مع النساء ،مع العلم أن ذلك
يسبب الكثير من االشكاالت في الوسط
الجامعي؟

إذا انقطع الماء في منطقة ولم تكن
هناك قطرة ماء للوضوء أو الغسل ،فما
هو تكليف الناس؟

ج :يجب االحتياط على الدين دون
المساس باالخالق االجتماعية ،وتقدير
المواقف رهين بحكمة الشخص.

ج :ينبغي انتخاب من اجتمع فيه
االيمان و الكفاءة.
إذا انقطع الماء

ج :يجب عليهم التيمم.
طبخ الكتابي
ه���ل ي���ج���وز األك�����ل م���ن طبخ
الكتابي إذا كان ما طبخه حالالً؟
ج :يحل طعــــام أهــــل الكتاب
للمسلمين بشرطين:
األول :أن يجــــتنبوا النــــجاسات
الظاهرة كالخــــمر و لــــحم الخنزير و
ما أشبه.
الثاني :أن ال يكــــون في طعامهم
شيء من ذبائحهم.
االستخارة في االنجاب
هل تستحب االستخارة في اإلنجاب؟
و اذا استخرت و ظهرت ناهية و أنا أريد
االنجاب فماذا أفعل؟
ج :الخيرة عند الحيرة ..و اذا كنت
مصممة على االن��ج��اب ،و ق��د نهت
الخيرة عنه ،فباستطاعتك دفع صدقة
مناسبة و المبادرة ال��ى ما تريدين
بالتوكل على اهلل.

التحقيق عن إمام الجمعة
اق��ت��داء
أص��ل��ي ص�ل�اة ال��ج��م��ع��ة
ً
ب���ام���ام ال أع�����رف ح��ي��ات��ه بشكل
تفصيلي و ال أع���رف ع��ن� ً�ه ،فهل
يصح هذا؟ أم يلزمني الفحص عنه
حتى تثبت عندي عدالته ؟
ج:ال يلــــزم الفحــــص و التفتيش
لمعرفة عدالة االمام ،بل يكفي حسن
الظاهر ال���ذي يكشف ول��و ظنًا عن
العدالة.
الفائض فيه ُ
الخمس
�ي ق���رض ل��ب��ن��ك ،و ال���ق���رض كبير
ع��ل� ّ
و م��دت��ه ث��م��ان��ي س��ن��وات ،فكيف يكون
خمسي السنوي مع هذا القرض الكبير
ال��ذي استخدمته للزواج و ش��راء سيارة..
علمًا بأن المدة التي انقضت على القرض
ست سنوات لم أدفع خاللها الخمس؟
ج :اذا ك��ان في أم��وال��ك عند رأس
السنة وبعد المؤونة و دفع اقساط
الدين فائض من المال ففيه الخمس ،و
ان لم يكن لك أي فائض ال خمس عليك.

تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التاليeditor@al-hodaonline.com :
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الشيخ فارس اجلبوري

االنهزامية
أمام تيار أو
أمة متقدمة،
كاالنهزامية
الفكرية التي
يعاين منها
املسلمون أمام
الغرب ،هي إحدى
نتائج االنبهار
باآلخر ،وفقدان
الثقة بالنفس

المجتمع والبحث عن
القدوة الصالحة
ك��م ه��و ال��ف��ارق ب�ين أن ي��ردد
االنسان مفردات احلكمة ،وبني ان
يكون حكيماً..؟ وب�ين أن يبني قيم
الثقافة او االخ�لاق ،وبني ان يكون
مثقفاً و خلوقاً..؟ وهكذا الفارق بني
التشريع والتطبيق.
إن املطبق للتشريع واحل��ام��ل
للثقافة واالخ�لاق سلوكاً عملياً،
إمن��ا ه��و م���رآة للنظرية م��ن جهة،
وعامل بها من جهة اخرى .والذين
يطبقون النظريات واالفكار الدينية
أو ال��س��ي��اس��ي��ة أو االق��ت��ص��ادي��ة او
االجتماعية او غريها بنسب عالية
جداً ،يُعرفون اليوم بـ «املثل االعلى»
أو «القدوة» ملن يتبع تلك النظريات
واالفكار على اختالفها .وهلذا املعنى
م��ع��ن��ى ق��ري��ب م��ن��ه نستلهمه من
ال��ق��رآن الكريم ،أال وه��و «األس���وة»،
وه��و ذل��ك املثل األعلى لكل القيم..

ف���األس���وة ت��ع�ني ال��ن��م��وذج ال��ك��ام��ل
ألفضل م��ا يفكر فيه اإلن��س��ان من
ُخلق وعمل ،بينما القدوة ،هو ذلك
اإلنسان الذي يقود ركب البشرية
إىل سبيل ال��س�لام ،ف��ال��ق��دوة تعين
اهل َ
��ادي إىل السبيل القويم من بني
سبل احلياة املتفرقة.

أمهية القدوات

إن ال��ن��ظ��ري��ة س�����واء أك��ان��ت
ً
حكمة..
تشريعاً أم ُخلقاً أم مبدأ أم
قد تفتح الباب لعديد االسئلة من
ق��ب��ل ال��ب��ع��ض ،م���ن ق��ب��ي��ل ه���ل هي
قابلة للتطبيق أم ال؟ ف��ان وج��ود
االنسان املطبق هلا وخاصة يف جمال
ال��ت��ش��ري��ع��ات االهل���ي���ة ،وم���ا يلقيه
تطبيقها عليه م��ن آث���ار اجيابية؛
لداللة على إمكان تطبيقها ،وصحة
العمل بها؛ فيكون االن��س��ان املطبق

لذلك التشريع شاهداً على غريه من
الناس ،ورافعاً لتربيراتهم؛ ولذلك
كان الرسول صلى اهلل عليه وآله
واالئمة عليهم السالم ،شهوداً على
االم��ة ،مبا طبقوه من التشريعات،
كذلك ك��ان علماء ال��دي��ن – وما
يزالون -مث ً
ال أعلى يحُ تذى ويُقتدى
ب��ه م��ن ِق�� َب��ل ال��ن��اس؛ مل��ا طبقوه من
تعاليم الدين .ويضاهي الشهادة يف
االهمية ،أن القدوات أشد تاثرياً يف
اجملتمع من النظرية احملضة غري
املقرتنة مبن يطبقها؛ حيث ميثلون
يف س�يرت��ه��م أم��ث��ل��ة ح�� ّي��ة ،وص���ورة
واقعية مع افراد اجملتمع ،املشابهني
هلم يف القدرات واالمكانات ،كونهم
ب��ش��راً م��ث��ل��ه��م ،هل��م ن��ف��س امل��ش��اع��ر
واالح��اس��ي��س وال��غ��رائ��ز وال���ن���وازع..
و رمب��ا هل��ذا ال��س��ب��ب ،أم��رن��ا اإلم��ام
الصادق عليه السالم ،بأن ندعو اىل

مجتمع
اهلل بافعالنا احلسنة« ،ففي احلديث
َ
ور َق َ
ال:
الصحيح َع ِن ا ْب ِ��ن أ ِب��ي ي َْع ُف ٍ
َق َ
ال أَبُو َع ْب ِد اللهَّ ِ عليه السالمُ :
كو ُنوا
ً
اس ِب��غَ�ْي�رْ ِ أَ ْل ِس َن ِت ُك ْم ِل�َي�رََ واْ
َّ
دَ
ُع���اة ِللن ِ
��ص�َل�اَ َة
ِم ْن ُك ُم ْال���� َو َر َع َوالاِ ْج�� ِت��هَ��ا َد وَال َّ
َاع َي ٌة» (.)1
وَالخْ َ يرْ َ َفإِ َّن َذ ِل َك د ِ

االسالم يصوغ النموذج االمثل

وم��ن ميزات ال��رس��االت اإلهلية
أن��ه��ا ت��ص��وغ أش��خ��اص��اً متميزين
ل��ي��ك��ون��وا ال��ن��م��وذج ال����ذي جي��ب أن
جيعله الفرد نصب العني ،فيطبق
مجيع شؤونه وفقه ليتخرج ومعه
منهج ناجح ألفضل حياة كرمية.
أم��ا سائر امل��ب��ادئ فإنها حينما
يفشل امل��ن��ت��م��ون إل��ي��ه��ا يف صياغة
من��اذج ناجحة ،فإنهم يعمدون إىل
أح��ج��ار ج��ام��دة ،وأخ��ش��اب صامتة،
فيجعلونها األس���وة ال��رم��زي��ة اليت
جيب عندهم ِّاتباع ما يُنسب إليها
من األساطري ،وهكذا حياولون سد
ال���ف���راغ ،وم���ن ذل���ك ك��ان��ت ق��دمي��اً
أنصاف اآلهلة اليت كانت الشعوب
املتخلفة تزعمها من��اذج للبطوالت
اخلارقة واألجم��اد العظيمة .ومن
ذل���ك ح��دي��ث��اً «اجل���ن���دي اجمل��ه��ول»،
الذي يعده البعض رمزاً للتضحية
ال��ذي جيب أن يُتبع من ِق َب ِل سائر
الناس.
أما يف اإلس�لام ،فقد جعل اللـه
سبحانه حامل رسالته ،أسوة لألمة
َان َلكُم فيِ رس ِ
ول اهلل
َ ُ
فقالَ « :ل َقدْ ك َ ْ
��و ٌة َح َسنَ ٌة» (س��ورة االح��زَ اب
ُا ْس َ
 ،)21/حيث ع ّد األس��وة معصوماً،
وقال:
«و َما َينطِ ُق ع ِ
َن هْال َ َوى * إِ ْن ُه َو
َ
وحى» (س��ورة النجم
�ي ُي َ
إِالَّ َو ْح� ٌ
 ،)4-3/وهو يعين كونه ،اليرتكب
أي خطأ وال مييل إىل أي احنراف،
وإن مل يكن كذلك ،مل يكن أسوة،
ومل يصح ان جيعل ال��رس��ول سيداً
مطاعاً يف اخللق ،إذا احتمل ارتكابه
اخلطأ ،فيجر إىل تابعيه الويالت،
أو اح��ت��م��ل ت��ع��رض��ه ل�ل�احن���راف،
فينكب بتابعيه الطريق ،واحتمل أن
ّ
ينجرف إىل األهواء ويتبع الشهوات
فيهوي باخللق إىل املهاوي بعد أن
يبدل حكم السماء وحي ّرف كلماته.
ومل ت��ق��ت��ص��ر ن��ع��م��ة اهلل على
امل��س��ل��م�ين جب��ع��ل ال��ن�بي أس�����وة ،إذ

جعل هلم خلفاء للنيب ،وجعل ًّ
كال
منهم أس���وة ُتتبع ،بعد ان جعلهم
معصومني ع��ن ال��زل��ل ،كما جعل
للنساء من األمة أسوة من جنسهن،
تكون رمز الفضائل والقيم ،وشاهدة
على مدى صالحية تعاليم السماء
للتطبيق العملي ّ
بكل تفاصيلها،
ويف ّ
كل اجملاالت .وتلك هي سيدتنا
فاطمة الزهراء ،سالم اهلل عليها.
إن الصديقة الطاهرة سالم اهلل
عليها ،معصوم ٌة شأن سائر األئمة
واألنبياء عليهم صلوات اهلل.
فهي إذاً ،التفعل سوى احلق ،وال
تتبع غري احلق ،وهي إذاً ،قد طبقت
تعاليم السماء على نفسها تطبيقاً
ك ً
���ام�ل�ا .ول���ذل���ك أص��ب��ح��ت امل��ث��ل
االعلى يف مجيع الفعال واخلصال،
وهي لذلك كله القدوة واألسوة.
كيفنا حيا َتنا وفق سرية
ف��إذا َّ
ه��ذه السيدة العظيمة وأه��ل بيت
رس����ول اهلل ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل���ه،
َّ
وختلقنا
وأف��ك��ا َرن��ا وف��ق أف��ك��اره��م،
مبثل ُخلقهم ،فقد بلغنا الصواب.
ِ
ً
ناطقة ع��ن ال��ق��رآن
ألن��ه��م نسخة
صدق على واقعية
الكريم ،وشهود
ٍ
تعاليمه احلياتية .فقادتنا ليسوا
ف��ق��ط ق���دوة األم����ة ب��ل ه���م أس��وة
األمة أيضا.
فكما جيب أن نستنري بهداهم
الذي خّلفوه لنا يف أقواهلم ،كذلك
جي��ب أن ن��ت��أس��ى ب��ه��م يف أعماهلم
ومواقفهم وسكناتهم وحركاتهم،
واليت تعد كلها س ّنة للبشر .

القدوة غري احلسنة
الغريب ان بعضاً م��ن الشباب
والشابات اليوم ،يتخذون غري أهل
احلق والفضيلة قدو ًة هلم؛ فرتاهم
ي��ق��ل��دون��ه��م يف م��ل��ب��س��ه��م ،وق��ص��ة
ش��ع��ره��م ،ب��ل وي��ت��اب��ع��ون اخ��ب��اره��م،
وك���ل م��ا يتعلق ب��ه��م يف حم��اول��ة
لتقليدهم يف أدق تفاصيل احلياة،
بثقافة و
مم��ا ي��ؤدي اىل اشباعهم
ٍ
أخ�لاق أبعد ما يكونان عن أخالق
ٍ
وث��ق��اف��ة االس��ل�ام؛ وب��ال��ت��ال��ي شيوع
ثقافة الفسق وال��ف��ج��ور وامليوعة
يف اجمل��ت��م��ع االمي����ان����ي .وال��ب��ع��ض
اآلخ����ر اخت���ذ م���ن ال���غ���رب ق��دوت��ه،
ف���راح يكيف وي��ش��ك��ل ح��ي��ات��ه وف��ق
رؤي�����ة ال���غ���رب وس��ل��وك��ي��ات��ه اىل

درج���ة جت���اوزت امللبس ليصل اىل
تصميم امل���ن���ازل ال�ت�ي يسكنونها،
رغ��م االخ��ت�لاف الكبري يف االج���واء
وال��ظ��روف املقتضية لنمط البناء،
ففي بلداننا حيث الربد الصحراوي
ال����ق����ارص أي������ام ال���ش���ت���اء ،واحل����ر
وال��رط��وب��ة أي��ام الصيف .وحيث ال
ربيع وال خريف .ويف هكذا طقس،
جن��د بعض املهندسني خيصصون
للشرفات مساحات كبرية تقليدا
ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ت�ي ت��ت��م��ت��ع ب��ف��ص��ول
طبيعية يستفاد فيها من الشرفات.
ولقد رأي��ت مهندساً ،صمم «فيلاّ »
ل��ع��ائ��ل��ة م���س���ؤول ح��ك��وم��ي ك��ب�ير،
جعل جدران الطابق األعلى منه من
الزجاج .بيد أن هذه العائلة كانت
تسدل الستائر من وراء الزجاج ليل
نهار ،حفاظاً على تقاليدها الدينية
يف السرت ..والنتيجة عبثية الزجاج
والتقليد األعمى.
وإذا ت��رك��ن��ا ه��ن��دس��ة ال��ب��ن��اء،
والحظنا ه��ذه الظاهرة يف ميدان
ال��ط��ب ،وج��دن��ا ش��ي��ئ��اً ي��ش��ب��ه ذل��ك،
كذلك احل��ال يف ميدان الثقافة و
الرتبية واالقتصاد والسياسة ،هنالك
مظاهر غريبة ومثرية لالمشئزاز،
م��ن ع��دم التناسب وال��ت��ع��ارض بني
املعروض وبني الواقع الذي يعيشه
الناس.

حلول مقرتحة..

لنا هنا ان نتساءل ع��ن اسباب
هذا التوجه من بعض ابنائنا؛ لعلنا
ن��ق��ف ع��ل��ى ع��ل��ت��ه ،وم���ن ث��م حن��دد
ع�لاج��ه .ف�لا ش��ك ان ه��ن��اك اسبابا
كثرية ،أهمها:
 -1الفراغ الفكري
إن االن��س��ان دائ���م ال��ب��ح��ث عما
ميأل به الفراغ احلاصل لديه نفسياً
وذهنياً ،فإذا وجده عند أحد ،التهمه،
وإال اخ�ترع لنفسه أوه��ام��اً يتشبث
ب��ه��ا .ومي��ك��ن ان نشبه ه��ذه احلالة
باألسئلة امل��ت��ن��وع��ة ،ال�تي يفيضها
الطفل على من حوله ،جراء ضغط
الفراغ على قلبه .واخلطري يف االمر،
ان طبيعة اإلنسان أنه لو مأل فراغ
قلبه بفكرة ،فانه جيعلها ج��زءاً من
ك��ي��ان��ه ،ف�لا يستطيع التخلص
حبه لذاته
منها ،إال بالتجرد ع��ن ِّ
ولو مبقدار ما .لذلك ال يكون الفراغ

الصديقة
الطاهرة
عليها السالم،
ٌ
معصومة شأن
سائر األئمة
واألنبياء عليهم
السالم ،فهي إذًا،
التفعل وال تتبع
سوى احلق ،وهي
إذًا ،قد طبقت
تعاليم السماء
على نفسها
تطبيقًا كاملًا،
ولذلك أصبحت
املثل االعلى
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كان علماء
الدين – وما
يزالون -مثلًا
أعلى ُيحتذى
ُويقتدى به من
ق َِبل الناس؛
ملا طبقوه من
تعاليم الدين

عام ً
ال نفسياً باعثاً على حبث االنسان
عن الفكرة أ ّنى كان مصدرها  ،بل
وأي��ض��ا سبباً لرتسيخ ه��ذه الفكرة
فيه؛ بسبب حبه هل��ذه الفكرة اليت
مأل بها فراغه ،زاعماً أنها أصبحت
جزءاً من كيانه فيدافع عنها كما
يدافع عن كيانه.
وينبغي يف م���ورد ال��ع�لاج ملء
ه����ذا ال���ف���راغ ال��ف��ك��ري وال���روح���ي
ب��ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ك��ر ال���ص���احل ،عرب
رب�����ط ال����ن����شء مب���ن���اب���ع ال��ث��ق��اف��ة
ال��س��ل��ي��م��ة ،وم��ن��ذ ن��ع��وم��ة اظ��ف��اره.
ولعل من اهمها تعويد االبناء على
ال�تردد على املساجد ألداء الصالة،
وحضور احملافل القرآنية واجملالس
احلسينية ،واالش�تراك يف ال��دورات
ال��ث��ق��اف��ي��ة و اهل��ي��ئ��ات وامل���واك���ب
احلسينية ،واحلرص على متابعتهم
للقنوات الدينية .وغريها من منابع
الثقافة السليمة.
 -2فقد الثقة
إن االنهزامية أمام تيار أو أمة
متقدمة ،كاالنهزامية الفكرية
ال�ت�ي ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا امل��س��ل��م��ون أم��ام
ال��غ��رب ،ه��ي إح��دى نتائج االنبهار
ب��اآلخ��ر ،وف��ق��دان الثقة بالنفس،
ومي��ك��ن ان نشبه احل��ال��ة بالطفل
ح��ي��ن��م��ا ي���ط���رح أف���ك���اره ال��ب��دائ��ي��ة
الستقبال أفكار والديه ،أو من هم
أك�بر منه س�� ّن��اً .وه��ي ذات احلالة
اليت تصيب البسطاء والسذج الذين
ال ي��ف��ك��رون يف احل���ق���ائ���ق ،ل��ع��دم
ثقتهم بأنفسهم ،وحتى لو فكروا
فيها ،فإنها تطرح أفكارها حلساب
أف��ك��ار ُت ّ
عظ ُمها .ه��ذا على املستوى
الثقايف والفكري .أما على املستوى

االكادميي و التطبيقي ،فان رجال
العلم عندنا قلي ً
ال م��ا ي��ب��دع��ون .و
أخ��ط��ر ح��ال��ة تصيب اإلن��س��ان هي
ح��ال��ة ف��ق��دان الثقة بالنفس ،وقد
أص��ي��ب رج���ال العلم ب��ه��ذه احلالة
م���ع األس�����ف .ف��ه��م ان��ب��ه��روا كلياً
مبظاهر احلضارة الغربية ،وتركوا
وراء ظهورهم ك��ن��وزاً ال تنفد من
إمكاناتهم الذاتية.
ان احل���ل ال��وح��ي��د هل����ؤالء ه��و،
من جهة ،ال��ع��ودة إىل ال�تراث حيث
جي��دون فيه ما يعيد اليهم ثقتهم
ب��أن��ف��س��ه��م ث���م ،م���ن ج��ه��ة أخ���رى،
م��واج��ه��ة ال���واق���ع وال��ت��ع��ام��ل معه
مباشرة ،وليس من وراء صفحات
الكتب والدراسات والنظريات.
 -2انعدام الرقابة األسرية على
وسائل االعالم واالتصاالت
الش���ك ان ق����دوات ال��س��وء  -يف
االعم االغلب -مل تصل اىل شبابنا،
ومل ي��ت��ع��رف��وا ع��ل��ي��ه��م ث���م ت��ت��ك��ون
العالقة معهم ،ل��وال وج��ود وسائل
او طرف ثالث قام مبهمة التعريف
والرتويج ،واملتمثلة اليوم بالقنوات
ال��ف��ض��ائ��ي��ة وم���واق���ع ال��ن��ت ،واي��ض��اً
اهل��ات��ف اجل�����وال ،وم���ا حي��م��ل��ه من
تغطية ل��ل��ن��ت ،اىل ج��ان��ب االع�ل�ام
امل���ق���روء وامل��س��م��وع .ه���ذه ال��وس��ائ��ل
وغ�يره��ا ،ينبغي م��ن أول��ي��اء االم��ور
مح��اي��ة ابنائهم منها ،الن��ه��ا متثل
باحلقيقة غ��زواً ثقافياً ،وذل��ك من
خ�لال الرتبية الصاحلة والتوجيه
ال����ذك����ي وال�����ل��ي��ن ،ث����م دع��وت��ه��م
الس��ت��خ��دام��ه��م وس���ائ���ل االت���ص���ال
واالع�ل�ام مب��ا ينفعهم ،والتأكيد
ع��ل��ى أن ك���ل م���ا ت��ق��دم��ه وس��ائ��ل

االتصال احلديثة ،ليس بالضرورة
تليب حاجة الشاب والشابة ،نظراً اىل
أن االن��س��ان خملوق على الفطرة،
فكلما تعارض مع فطرة اهلل تعاىل،
فهو مرفوض ليس شرعاً ،إمنا عق ً
ال
ايضاً .ولعل شواهد وأمثلة االضرار
النفسية واالجتماعية ملن خيوض
يف الثقافة املستوردة.

من أجل شخصيتنا الضائعة

وهكذا اصبح من ال�لازم مللمة
االطراف ،وتوحيد اجلهود ،ملواجهة
احلالة السلبية املتمثلة باالقتداء
ب��غ�ير ال���ص���احل�ي�ن ،مم���ن ي��دع��ون
اىل ال��ت��ح��ل��ل اخل��ل��ق��ي وال���دي�ن�ي،
م��ن ج��ان��ب ،وم��ن ج��ان��ب آخ��ر لبناء
ق���دوات األم��ة وك��وادره��ا .وه��ذا ال
يتحصل إال بوضع اخلطط العلمية
ال��ع��م��ل��ي��ة امل�����دروس�����ة ال��ت��ي جي��ب
ان تتحمل م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا امل��ؤس��س��ة
الدينية ،متمثلة باحلوزة العلمية،
باالشرتاك مع املؤسسة احلكومية،
مبختلف وزاراتها ذات االختصاص،
ومؤسسات اجملتمع املدني ووسائل
االعالم اهلادف واملسؤول ،ومراكز
البحوث والدراسات ذات العالقة.
فعلى رج���ال العلم ان يعملوا
إلح���ي���اء ال��ش��خ��ص��ي��ة االس�لام��ي��ة
ال��ض��ائ��ع��ة ،ب�ي�ن ت��ق��ل��ي��د امل��ت��زم��ت�ين
ل���ل���م���اض���ي ،وت���ق���ل���ي���د امل���ت���أث���ري���ن
ب��األج��ن�بي .عليهم ان ي��ؤس��س��وا لنا
حياة جديد ..تكون حياتنا حنن ،ال
حياة من مضى من آبائنا ،وال هي
حياة الغرباء عنا.
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لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات ومن
موالنص�وص .ل�ق الرتغ�ب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
الألوس�ط ب�اع ق�م وال أكث�ر ال
لق اس�تخداول أدويب تعملفها على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
املحاكم.
وال
صالحب�ب
*بطريق�ة
اس�تخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف مؤثر التش�فائحة بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة
عبد األمري
طريق
عن
القلب،
يف
تنمو
بذرة
هي
إذن
فالقسوة
أدويب مع .لق النصوصا كن إصدام لترق الة .إض�ايف لعن�ارص الوثيقة للطبعض يف حتسين إنش�اء تصمم
التصورات
عنأوطريق
املنكرة أو
الذنوب
أنيق�ة فهذا
القلب،
اإلنسان
يصيب
من أسوأ
الصفحات
إضايف يمكنك
قسوة يف
وثائحة
والف�ات
واإلنش�اءاماج�دام
تصم�م النص�ور
يمكن�ك
واألفعال أدويب
بس�ببعض ً
لفطرته
اليفخمالف ًا
األفكاربيرتكب عم
واملذنب يف الواقع،
السوداوية.
جمرم ًا
واليصبح اإلنسان
املساوئ،
هو مفتاح
املرض
التش�فائحة
في�ف عل�ق
والبع�ض
التس�ليمكنك
لكلمثل
الرشق إىل
فيف
يمكنك يد
ً
وقات ً
يضعه
النصوصاعىل مثل
اإلنسانية ،و اإلدمان
وطبيعته
بطريق�ةبلداننا
مستخداعة.هبذا املرض ،ويف
بعد أن يصاب
وسفاحا إال
ال�ة متعمل
لتصم�م أكث�ر
مستوى
الاملحتوى
األعامل فيف
هذهبإنديزاين
امللفع�ادة
ولألسف أصبحت قسوة القلب رمز ًا للشجاعة وعنوان ً
جيب
لذا
السليمة،
والفطرة
الذات
مع
الرصاع
موضع
يف
ا
لق�ة بطريق�ة لع�دة بإنش�اء واملحتوي�ة هب�ا املت�درج والصوص عىل مث�ل العن�ارص ال�ة .ىل الوثيقة
قبليفأن
أكبراآلن
إضاف�ة من
موالتصم�م العالج
وات.الرؤوس أن نعالج أنفسنا بأنفسنا وأن نبدأ
مشاهد قطع
جدام إن
للرجولة،
وموقف ًا
للبطولة
ببعض فية
نصوصا
استخدام
الع�دة
الربنارصأن
وتكونالالنتيجة
لتش�فاتنصاهبا،
تعلى وخترج عن
أدواتاألمور
تستفحل
لق�ة بعيد
بفعل ذلك ليست هلا أية عالقة بقريب أو
والتلذذ
أوس�ط وم
هبارك
خالإلعم�ل
مثلصلب!!
إىل حجر
يتحول القلب
وإنام هي
والشجاعة،
حتك�مالبطولة
الف�ات قيم
اإلسالم أو
باملتن�اول
إنديزاي�ن في�ة
الشرق
واع�ة .لق�ة
بمبادئ ل�ق
التصمم مجيم كن ثم والوثائف
طبع ً
ما ذكره
هذا
احلجر،
من
أقسى
املجرمني
قلوب
؛
ا
القايس،
املريض
القلب
يف
الكامنة
النفسية
العقد
تدل عىل
قويات.
للطب�ال بش�كل الصوص�ا كون�ك العدة باع هبارس�وم أرسع اخلطوط علقة لتحكم أكثراجع
ِ
ِ
ِ
تعلى َي
أدوات َك َفه
ن َب ْعد َذل
لق�ة ُق ُلو ُبكُم
الكريمُ « :ث َّم َق َس ْت
والت�ي لنا
بسرعكَرمت
النفس ،فمن
وخبث
ال عىل اجلبن
املحت�وىتدل
وكذلك هي
القرآنإلنديك.
الئحة ِفي�ة
تعلق�ة
بإنديزاي�ن يف
أوس�ط ِّموم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
أعز الناس وأكرمهم ،ومن خبثت نفسه يقسو عىل كَالحْ َج َارة أ ْو أ َشدُّ َق ْس َو ًة َوإ َّن م َن الحْ
العدة ُه
إنديزاين َجفيةَارة لمََا َي َت َف
باملتناول َّج ُر منْ
نفسه ّ
بطريق�ة مؤثراجه�ة الوثيق�ة ك�ن صمم باعيدي�ة النصوص والرتات الشرق
الضعيف وهيني الكريم ويم ّثل بالضحية ،ولدينا نامذج األَنهْ َ ُار َوإِ َّن ِمن َْها لمََا َي َّش َّق ُق َف َي ْخ ُر ُج ِمنْ ُه المَْاء َوإِ َّن ِمن َْها لمََا يهَ ْبِطُ
هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع
إنديزاي�ن ألو حتك�م بش�كل وات وم�ن للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة باع
ِم ْن َخ ْش َي ِة اللهِّ َو َما اللهُّ بِ َغافِ ٍل َعماَّ َت ْع َم ُل َ
تدل
واعيدي�ك .يفي�دجمتمعاتنا
كثرية ولألسف
البقرة
(سورة
»
ون
أعاملعىل
اإلسالمية منفي�ف
النص�وص .ل�ق
م�ع .إعالع�دة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
بإندية رأس الطري
الع�دة يقطع
فمنهم من
قسوة
لعن�ا
القلب ،الع�دة
مث�ل أكث�ر
عىل إىل
 .)74/رص باعيدي�ة النصوص والترات ومن
ً
من
اس�تخدامج ذلك
بيده أمام
نعاجله
أكربن�انحجر البد
للطب�عقلبنا إىل
جي�ةأن يتحول
بإ نتافقبل
مث�ل الناس ويعدّ
واألو رضبامث�ل
(احلامم) ال�ة
ال
للطبالع�دةأن في�ف
د
ع
وي
الضعيف
عىل
يعتدي
من
ومنهم
الشجاعة،
التقلصات
كل
يذيب
الذي
هو
فالبكاء
بالبكاء،
ّ
تصم�م واء ترغ�ب التجميل�ة يف
لع�د ة على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
الصغري
يرضب الطفل
بطولة ،ومنهم من
هنا
ونقصد
اإلنسان،
بقلب
املحيطة
واألغشية
ي�م
ج�داول يف
باس�تخدامج واءا
ذلكأداول
بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة
ج�داولومنهم
ببعضه�ا الذات،
واجه�ةمن إثبات
ذلك نوع ًا
اإلنسان
حتسين قام هبا
السيئة التي
البكاء من األعامل
ويعدّ وات
إنش�اء تصمم
للطبعض يف
جهاد ًا
األعزل األسري
من يقتل
الترصفات
البكاء من
أدويبحياته..
خالل سني
للطبعضهاويعدُّ
ذلكاحلد
كونك
الفعاديزاين
تصم�م النص�ور
يمكن�ك أو
وهكذا!...
من
عليها ..البكاء
األفكاربأقدم
غري الالئقة التي
الطبالتحسين يف أدام مجيمكن�ت
يمكنك يد
بس�ببعض يف
حاالت
املجتمع
صفوف
بني
وتنترش
من
البكاء
اآلخرين..
حقوق
عىل
التجاوز
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف
هبا،
يتصف
مت�درجالتي
واجهة القسوة
تكشف عن
وظواهر
البكاء
وأعظم
الوالدين..
كرامة
عىل
اإلعتداء
واءا كنك
ألوس�ط
عىل مث�ل العن�ارص ال�ة .ىل الوثيقة
جدامج
حول مسائل
مس�توياتتقع بني
فاإلختالفات التي
البكاء من خشية
هو
الناسالعن�ان
وج�داول
ال�ة
اهلل.إضاف�ة أكبر الع�دة يف
موالتصم�م
للطبع�ض
ف�ة
ا
و
من
معاجلتها
وباإلمكان
وبسيطة
سطحية
تكون
ذلك؟
اىل
السبيل
هو
ما
لكن
قد تصمم وجتارس�وم التحكم ش�فائق
لتش�فات خالإلعم�ل ال الربنارص
حتسين
يف
خالل العقل واحلوار اهلادئ ،إال أنه كثري ً
متتد
ما
ا
خاصة،
وظروف
أجواء
للبكاء
يكون
ان
البد
املتعلى مس�تخدام كنت�اب إلنت�اب
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف
تصم�م
تلك اإلختالفات البسيطة إىل شجارات إنش�اء
يمثل موقف ًا جديد ًا ومميز ً
ونزاعات
قويات.اعتقد
االنسان..
من
ا
كونه
املتنقيم
علقة لتحكم أكثراجع
أفضل أو
يمكن�ك
يب
باأليدي ويف بعض األحيان بالسكاكني أ د و
وأحيان
يفتح
التس�ليمكنتفعندما
واألجواء ،هي الدعاء..
السبل
أن
ىل األف�كارك لق�ة أكث�ر مؤث�ر
إص�داء
ل�ق
تصم�م
الناري.
بالسالح
املعصومني،
املأثورة املنقولة
لنص�وكتبراألدعية
ااالنسان
واءا مجيم
اخلطوط
أخرىالرشق
عنلق�ة ألفكار
بالنصوص.
الوثائح�ة
بس�ببعض يف
األفكارب
األقراص
من
كمية
بتناول
يكون
فال
العالج
مفتوحة
نافذة
أمام
نفسه
جيد
اجلنان»،
«مفاتيح
ابرزها
و
أما لق احل�د املتنان إطب�ع وجتارب
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك.
ي�د النصوص�ا
املهدئة وال بالذهاب إىل املستشفى وإنام هو يمكن�ك
يتلخص يف
مبارش،
لفائح�ة بشكل
يناجي ربه
وحيد
التيب التجارك
بال�رس .ق�م
للطب�امل
عىل مرصاعيها وهولق�ة
بإنديزاي�ن فيف
مللفع�ا د
كلمة واحدة هي (البكاء) ..والبكاء يمثل ا
ناجحة ًا
عالج ًا
علقواألرض ،بحد
السموات
بالوحدة أمام
والشعور
لق�ة كن�ك النص�ور مث�ل أنيقة
جبارالوثائف
بشكل
جيعل ال�ة.
العن�ارص
على القلب.
النفسيةالغري قسوة
واحلاالت
األمراض
لكثري من
االنسان رقيق القلب مرهف اإلحساس ،يسعى
مث�ل ذاته
بطريق�ة ب�ب
بش�كل
الربناص�ة
والناس لدهيم مقدار من القسوة يف ىل
قلوهبم ،غري أن
والتخضع ما أمكنه ،ويكون حاله ،حال فرخ
الوثيق�ة للتواضع
موالتصمم إضافة ّ
اع أرسع بش�كل النص�وص واف�ة
من لتش�فات
العدة يف
ومستوياهتا،أكربفمنهم
بدرجاهتا
تتفاوت
خالإلعمل بجناحيه الصغريين أمام األم للحصول
الطري الذي يرف
بإنت ترغب
اخلط�وط
القسوةأداول
هذه أدوال
الطعام.مجي�م
التصم�م
حد ًاالربن�ارص
يأخذ بحدودها الدنيا ومنهم من اليضع ال
لقسوته مث�لعىل
الصوص�ا كون�ك إض�ايف أرسع�ة
لتحك�م
علق�ة
والوثائ�ف
ث�م
ك�ن
باس�توياتعىل حقوقهم ،وال
خالئح�ةوالتجاوز
هب�الآلخرين
ظلمه
فيتامدى يف
سأل نبي اهلل موسى عليه السالم ربه ذات مرة« :رب
اخلط�وط
أكثراجع
الدولة
ترهبه عقوبات
وال
واملبادئ
القيم
ذلك
قويات .أين أجدك ،قال :عند املنكرسة قلوهبم».
تردعهواءبعداس�تخدام وج�داول والطباس
لق�ة أوس�ط وم أدوات تعلى
خت�داول اس�تخداول املتعلقة أدويب
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
مس�تخداء الذي أدواخلط�وط وافة
باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع

البكاء و قسوة القلب

43

مجتمع

املحايم حيدر عبد الرضا الظاليم

ال تثور
هذه القضية إال
عندما تعصف
باحلياة الزوجية
رياح املشاكل،
فيطالب كل ذي
حق بحقه .ولو ان
االنسان رجع اىل
ضمريه واعطى
حقوق اآلخرين
التي فرضها اهلل
تعاىل عليه ،مل َتر
طوابري املتداعني
يف احملاكم

نظرة قانونية في ملكية
أثاث بيت الزوجية
ان م��وض��وع ال���ن���زاع يف ملكية
أث���اث بيت ال��زوج��ي��ة م��ن املواضيع
ال�تي أخ��ذت حيزاً كبرياً يف أروق��ة
القضاء ،حيث توجد هناك العديد
من الدعاوى تقام يومياً يف احملاكم
وحتى مع قيام الرابطة الزوجية،
ح����ول ه����ذه امل���س���أل���ة ،وك�����ان من
الواجب ان نسلط الضوء على ماهية
ه��ذا ال��ن��وع م��ن امللكية وماهية هذا
االثاث وما هو مصدر متلكها عندما
تصبح دعوى معروفة امام القضاء
واىل من تعود اىل الزوجة أم الزوج .
ل���و راج���ع���ن���ا ق���ان���ون االح�����وال
الشخصية العراقي النافذ الجند
نصاً واض��ح��اً يتناول ه��ذا املوضوع،
ل��ك��ن ب���ال���رج���وع اىل ن���ص (امل�����ادة
االوىل – ف  )2من قانون االح��وال
الشخصية ،و(امل��ادة االوىل – ف ،)2
من القانون املدني العراقي النافذ،
واللتني توجبان على القضاة الرجوع
اىل احكام الفقه االسالمي مبذاهبه
امل��خ��ت��ل��ف��ة دون ال��ت��ق��ي��د مب��ذه��ب

معني ،استناداً اىل النصني اآلنفي
الذكر ،فيأخذ القاضي آراء الفقهاء
يف امل���ذه���ب ال����ذي ي�لائ��م ن��ص��وص
القوانني وعرف البالد.
واىل وقت ليس بالبعيد ،كانت
دع���اوى االث���اث تقام ام��ام حماكم
البداءة ،ولكن حصل حتول قانوني
وتكييف ج��دي��د حملكمة التمييز،
واص���ب���ح���ت ال����دع����وى ت���ق���ام ام����ام
حماكم االحوال الشخصية.
امللك ّية يف القانون املدين

عرفت املادة ( )1048من القانون
املدني حق امللكية او امللك بـ «امللك
ال��ت��ام ال���ذي م��ن ش��أن��ه أن يتصرف
ب��ه امل��ال��ك تصرفاً مطلقاً ،و ميلكه
عيناً ومنفعة واس��ت��غ�لا ً
ال ،فينتفع
بالعني اململوكة وبقلتها ومثارها
ونتاجها ،ويتصرف يف عينتها مجيع
التصرفات اجلائزة».
وم���ن خ�ل�ال اس��ت��ق��راء ق���رارات
القضاء العراقي ،جند انه يفرتض

م��ل��ك��ي��ة ال����زوج����ة جل��م��ي��ع أث����اث
ال��زوج��ي��ة ،وجن���د ذل���ك يف ق���رارات
حمكمة التمييز .ثم جند أن للعقد
واحليازة ،كاسباب لكسب امللكية،
اهمية واضحة هلذا االجت��اه ،حيث
يُعد العقد من أه��م اسباب كسب
امل��ل��ك��ي��ة يف ح��ال��ة ن��ش��وب ن���زاع بني
الزوجني حول ملكية ثاث الزوجية،
فيجب هنا على أح��د ال��زوج�ين ان
يثبت سبب متلكه لألثاث بأنه هل
كان بنا ًء على عقد ،كاهلبة والبيع
وغ�يره��ا م��ن العقود ،كما ان عقد
ال����زواج حب��د ذات���ه ،اض��اف��ة للعقود
االخرى ،يعد ناق ً
ال للملكية ،فيرتتب
عليه متلك ال��زوج��ة للمهر ،ورمبا
ي��ك��ون امل��ه��ر ن��ق��داً او أش��ي��اء عينية،
ك��األث��اث املنزلي ،كما ان األث��اث
واملستلزمات البيتية ،ال�تي يضعها
ال���زوج حت��ت تصرف ال��زوج��ةُ ،تعد
هبة هلا ،حيث أن اهلبة من العقود
الناقلة للملكية .أما احليازة ،فقد
عرفتها امل���ادة ( - 1145ف��ق��رة )1من

مجتمع
ال��ق��ان��ون امل��دن��ي ه��ي «وض���ع م��ادي
ب���ه ي��س��ي��ط��ر ال��ش��خ��ص ب��ن��ف��س��ه او
ب��ال��واس��ط��ة ،س��ي��ط��رة فعلية على
شيء جيوز التعامل فيه او يستعمل
بالفعل حقاً من احلقوق).
ً
فلكي ت��ع��د احل��ي��ازة س��ب��ب��ا من
اس���ب���اب ك��س��ب امل��ل��ك��ي��ة ،جي���ب ان
يتوافر فيها جمموعة من الشروط
او العناصر.
 -1ال��ع��ن��ص��ر امل�������ادي :وه����و ان
مي��ارس احلائز على الشيء اعما ً
ال
مادية تطابق ما يدّعي من أحقيته
ال��ع��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���ش���يء م���ن حيث
االستعمال واستثمار غلته وتغيري
مكانه وغريها من االع��م��ال املادية
اليت ميارسها الشخص على ملكه
 -2العنصر املعنوي /وه��و نية
احل��ائ��ز ال�ت�ي جي��ب ان ت��ن��ص��رف يف
الظهور مبظهر صاحب احلق على
الشيء.
ك���ذل���ك جي���ب ان ال تشتمل
على عيوب ختدش سالمة احليازة
ك���االك���راه واخل���ف���اء وال��ل��ب��س او
الغموض.
ف������إذا ان���ت���ف���ت ه�����ذه ال��ع��ي��وب
وحتققت تلك االركان او العناصر
اصبحت احل��ي��ازة سبباً م��ن اسباب
ك���س���ب امل���ل���ك���ي���ة .ه���ن���اك ث�لاث��ة
م��ص��ط��ل��ح��ات ذك�����رت يف ال��ف��ق��ه
االس�ل�ام���ي وك���ذل���ك يف ال��ق��ان��ون
خبصوص االثاث وهي ختتلف فيما
بينها وهي كلمة (جهاز) و (اثاث)
و (م���ت���اع) .ف��امل��ت��اع أع���م م��ن االث���اث
واالث���اث اع��م من اجلهاز فاملقصود
ب��امل��ت��اع مب��ع��ن��اه ال��ع��ام ه��و ك��ل ما
يتمتع وينتفع به فيشمل مجيع نعم
اهلل تعاىل ال�تي ال تعد وال حتصى
ومنها التمتع باحليوانات واالم��وال
واالدوات وغريها.
ام��ا االث���اث او م��ت��اع البيت فهو
اس���م جلميع ادوات وأوان����ي ال���دار
ك���ال���ف���راش وال���ب���س���ط واالرائ������ك
واالج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة املختلفة
وغريها من ادوات املنزل.
خلط بني «األثاث» و «اجلهاز»

أما اجلهاز فيقصد به ما يتجهز
به الشخص ملناسبة معينة كجهاز

امليت وجهاز املسافر وجهاز العروس
اي ما حتتاج اليه العروس يف عرسها
م���ن م�ل�اب���س وح���ل���ي وم��ص��وغ��ات
وادوات زينة وغ�يره��ا ،فجهاز بيت
الزوجية هو االث��اث واألدوات اليت
تعد ملناسبة الزواج الستقبال احلياة
ال��زوج��ي��ة وب��ال��رج��وع اىل نصوص
قانون االح��وال الشخصية العراقي
وال��ق��ان��ون امل��دن��ي جن��د ان امل��ش��رع
مل ي��ورد تعريفا للجهاز او االث��اث
خب�ل�اف ب��ع��ض ال��ق��وان�ين العربية
كالقانون اللبناني حيث ج��اء يف
امل��ادة ( )52منه (اجلهاز هو ما تأتي
به امل��رأة اىل بيت ال��زوج من اث��واب
ومصاغ وأمتعة من ماهلا اخلاص او
من مال ابويها او ذويها).
اال ان حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز يف
ال����ع����راق وض���ح���ت يف ك��ث�ير من
ق���رارات���ه���ا م��ف��ه��وم اجل���ه���از واث����اث
الزوجية اال انها يف بعض القرارات
خلطت ب�ين م��ف��ه��وم اجل��ه��از وب�ين
م���ف���ه���وم االث��������اث ,ك���ذل���ك ب��ي��ن��ت
م��ص��ادر خمتلفة للجهاز واالث���اث
الزوجية .لقد اتفق رأي اإلمامية
مع فقهاء احلنفية على ان املهر هو
ملك للزوجة وخ��اص بها وهو حق
هلا فلها ان تشرتي به ما تشاء وان
تهب منه ما تشاء وهلا ان حتتفظ به
ِ
لنفسها وال حيق الحد ان يعارضها
على ذل��ك ويقع على عاتق ال��زوج
ما حتتاج اليه الزوجة من كسوة
وفراش وادوات ضرورية تهم البيت
وال تكون الزوجة ملزمة بأي شيء
من ذلك بل تكون على الزوج وحده.
ويرجعون يف ذلك اىل النفقة جبميع
ان��واع��ه��ا وب��أن��ه��ا ت��ق��ع ع��ل��ى ال���زوج,
وق��د ع��اجل الفقه االس�لام��ي مسألة
اختالف الزوجني يف شيء من ادوات
البيت فقالوا ينظر اىل هل انه يصلح
ل��ل��رج��ال فقط ام للنساء فقط او
هلما معاً .فإذا كان يصلح للرجال
فقط كثيابه وكتبه وادوات عمله
اليت يستعملها كأن يكون طبيباً او
مهندساً هنا يؤخذ بقول ال��زوج مع
ميينه ام��ا اذا ق��ام��ت بينة على انه
للزوجة فهنا يكون هل��ا .وه��ذا رأي
اإلم��ام��ي��ة واحلنفية .ام��ا اذا كان
يصلح للنساء فقط كثيابها وحليها

وادوات زينتها وكذلك ما تستعمله
خ��اص��ة ب��ه��ا ك��م��اك��ن��ة اخل��ي��اط��ة
مث ً
ال فهنا يؤخذ بقول الزوجة مع
ميينها اال ان تقوم البينة على انه
ل��ل��زوج ,وه���ذا اي��ض��اً رأي اإلمامية
واحلنفية اما احلالة االخ��رى وهي
االشياء املشرتكة االستعمال تصلح
هلما معا كالسجاجيد واالس��� ّرة
واالوان����ي واالج��ه��زة االخ���رى فهنا
يعطى لصاحب البينة فان مل يكن
الحدهما بينة حيلف كل منهما
على املتاع اخلاص به وبعد التحالف
يقسم بينهما وان حلف احدهما
وامتنع اآلخر اعطي للحالف وهذا
قول االمامية اما احلنفية فقالوا ها
قول الزوج يف كل ما يصلح هلما.
يتضح لنا م��ن ذل��ك ب��ان الفقه
االس�لام��ي يعوّل يف مسألة جتهيز
االث�������اث ال����زوج����ي����ة ع���ل���ى ال�����زوج
ب��اع��ت��ب��اره ه��و املنفق على زوج��ت��ه،
ام���ا م��وق��ف ال��ق��ان��ون ال��ع��راق��ي من
التجهيز فيتضح لنا من النصوص
الواردة فيه كاملادة ( )23من قانون
االح��وال الشخصية وامل��ادة ( )58من
نفس القانون متاثراً بذلك باحكام
الشريعة االسالمية بثبوت نفقة
الزوجة على زوجها وكذلك بينت
امل���ادة ( )24ق 2م��ن ق��ان��ون االح���وال
الشخصية ما تشتمل عليه النفقة
ب��ق��وهل��ا (ت��ش��م��ل ال��ن��ف��ق��ة ال��ط��ع��ام
والكسوة والسكن ولوازمها واج��رة
التطبيب بالقدر امل��ع��روف وخدمة
الزوجة اليت يكون المثاهلا معني)
ويف احلقيقة ما جنده يف الواقع
العملي ان هذه القضية ال تثور اال
عندما تعصف ب��احل��ي��اة الزوجية
ري��اح املشاكل وت��ت��أزم االم���ور بني
ال���زوج�ي�ن ف��ي��ط��ال��ب ك��ل ذي حق
حب��ق��ه ول���و ان االن���س���ان رج���ع اىل
ض��م�يره واع��ط��ى ح��ق��وق اآلخ��ري��ن
اليت فرضها اهلل تعاىل عليه واوجبها
تر طوابري املتداعني
دينه احلنيف مل َ
يف احمل��اك��م وال اه���دار احل��ق��وق يف
استعمال احل��ي��ل وال��غ��ش وال��ك��ذب
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ام�����وال ق��ل��ي��ل��ة او
كثرية ال تبقى لالنسان اال اياماً
معدودة وال تفيد ي��وم الينفع مال
وال بنون اال من اتى اهلل بقلب سليم.

لقد اتفق
رأي اإلمامية مع
فقهاء احلنفية
على ان املهر
هو ملك للزوجة
وخاص بها وهو
حق لها فلها
ان تشرتي به ما
تشاء وان تهِ ب
منه ما تشاء
ولها ان حتتفظ
به لنفسها وال
يحق الحد ان
يعارضها على
ذلك
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من الفكر الحسيني

* رضا اخلفاجي

«من حلق بنا استشهد ،ومن خت ّلف عنّا مل
يدرك الفتح.»..
هذه العبارات جاءت ضمن رسالة لالمام

احلسني عليه السالم اىل أخيه حممد ابن
احلنفية ،يؤكد فيها عليه السالم ،انه عازم
على املضي قدماَ لنيل الشهادة وليس لشيء
آخ��ر ،كاحلصول على املنصب والزعامة،
وهذا التصريح يقطع الشك باليقني .إذ لو
كان سيد شباب أهل اجلنة طاحماً للملك
او الوجاهة ،فهي متوفرة لديه باألساس..
فهو وجيه عند اهلل قبل ان يكون عند عباد
اهلل ،واالحاديث النبوية الكثرية حبق االمام
احل��س�ين واخ��ي��ه احل��س��ن اجمل��ت��ب��ى عليهما
السالم ،تؤكد منزلتهما عند جدهما النيب
االعظم صلى اهلل اهلل عليه وآله .وهي املنزلة

املستقاة من ك�لام الوحي ،حيث أن��زل اهلل
تعاىل آي��ة التطهري يف البيت العلوي الذي
تربّى فيه االمام احلسني عليه السالم.
ل���ذا مي��ك��ن ال��ق��ول؛ إن اخل��ط��وة االوىل
يف حت���رك االم����ام احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال��س�لام،
كانت حنو اح��داث زل��زال يف ج��دار الباطل،
ويف ن��ف��س ال���وق���ت ت��وج��ي��ه ص��دم��ة ل��وع��ي
اجملتمع وضمريه ،ال��ذي استكان على ّ
الذل
واخل���وف وال��ب��ط��ش األم���وي ال��ره��ي��ب ال��ذي
كان يقتل على الشبهة والظ ّنة ،لذلك اراد
االمام احلسني سالم اهلل عليه ان يوقظ هذا
اجملتمع من نومه وسباته وخذالنه وهنه ..و

ثقافة رسالية
أراد لذلك اجملتمع ان يكسر حاجز اخلوف
النه عليه السالم ،كان يعرف حقيقة نوايا
عدوه «يزيد» الذي كان قد أمر بقتل االمام
احلسني عليه السالم ،إن أبى البيعة له ،حتى
وان كان متعلقاً باستار الكعبة.
ل��ذل��ك خ���رج االم����ام م��ن م��ك��ة ح��ت��ى ال
مي ّكن الطاغية الفاسق من تدنيس الكعبة
امل��ق��دس��ة ..وع��ن��دم��ا وص���ل االم����ام احلسني
عليه السالم ،اىل مشارف كربالء ،و واجه
املنع م��ن االس��ت��م��رار يف السري حن��و الكوفة
من قبل القوة ال�تي ك��ان يقودها احل��ر بن
يزيد الرياحي ،اقرتح عليه السالم ،عليه أن
يذهب اىل أح��د الثغور االسالمية وميكث
هناك للدفاع عن أرض االس�لام ضد أعداء
الدين ،حتى يكون بعيداً عن يزيد وحماوالته
للضغط عليه ،واستحصال البيعة بالقوة.
ث��م ان اس��م االم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام،
ك���ان ل���وح���ده م��ص��در رع���ب وخ����وف ل��دى
طاغية الشام ،كونه يعلم متاماَ ان االمام
احلسني عليه السالم ،هو احلاكم االسالمي
الشرعي ،و يعرف حقاَ مكانته ومنزلته بني
ال��ن��اس ،فكان ال يطيق أن ي��راه ح��ي��اَ ،كما
يعلم جيداً أن االم��ام احلسني عليه السالم،
لن يقبل ّ
بالذل أبداَ ،وهو ابن االمام علي عليه
السالم ،بطل االس�لام دون منازع ،وخلــيفة
رسول اهلل الشرعي .اذن كان مقتل احلسني
عليه السالم ،وإلغاؤه عن الساحة ،ضرورة
ملحة لدى النظام االموي ،لكي يقضي على
ّ
الشرعية املستمدة من القرآن الكريم وهو
دستور االس�لام العظيم .فقد ك��ان االم��ام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ه��و رم���ز الشرعية
الدينية ،واالمتداد الطبيعي خلط الرسالة
احملمدية االصيلة ،وعليه كان البد لقوى
ال��ردّة والتحريف ان تقضي على هذا الرمز
العمالق.

الثأر من حمطم األصنام

لقد م ّر الصراع بني االسالم وبني أعدائه
بعدة مراحل ،منذ بزوغ فجر االسالم ،وبعد
ان خاض املعسكران حروباَ طاحنة ،استطاع
فيها االس�لام بقيادة النيب االك��رم حممد،
صلى اهلل عليه واله وسلم ،ومعه الثّلة املؤمنة
من االصحاب الذين تفانوا اىل ح ّد الشهادة،
او حتقيق النصر على االعداء ،ويف طليعتهم
فتى االسالم األول ،اإلمام علي بن ابي طالب
عليه ال��س�لام ،ال��ذي جندل رم��وز اجلاهلية
و أع���داء االس�ل�ام يف ب��در و أح��د واخل��ن��دق
وخيرب ،وصو ً
ال اىل الفتح العظيم ،فتح مكة،

أراد االمام احلسني
عليه السالم ان يكشف
نوايا يزيد ويفضحه أمام
األمة بأكملها ،ويف
نفس الوقت أراد ان
يوقظ ضمري املجتمع
من سباته ،كما أراد
عليه السالم ،أن يؤكد
بأن طريق املقاومة
والتصدي لنهج
التضليل والتحريف ،هو
الذي يحقق للمجتمع
االسالمي العزة والكرامة
يف الدنيا واآلخرة
حيث صعد االمام علي يف ذلك اليوم املشهود
فوق الكعبة املشرفة ،و أطاح جبميع أصنام
اجلاهلية ،وقربها اىل األبد .فكان البد للردّة
و رموزها من االنتقام لتلك األيام العصيبة
عليها ،ب��االل��ت��ف��اف ع��ل��ى االس��ل�ام العظيم
مستغلة مساحته وعفوه عندما ق��ال صلى
اهلل عليه وآله ،قولته املشهورة ،خماطباً رموز
اجلاهلية يف م ّكة« :اذه��ب��وا فانتم الطلقاء».
فالتزمت مبوقفها امل��ع��ادي االس�ل�ام ،ورغ��م
االسالم الظاهري هلؤالء أمام النيب األكرم،
إال ان��ه��م مل ي��ؤم��ن��وا ب��االس�لام اط�لاق��اً ،الن
االسالم ،الذي يُعد ما ًء زال ً
ال ،ال ينفع االرض
السبخة ،والقلوب السوداء ،فكان البقاء على
والئ��ه��م لقيم اجلاهلية ،ث��م االس��ت��م��رار يف
مؤمراتهم ودسائسهم اليت انتهت اىل سرقة
اخلالفة واحلكم من اصحابه الشرعيني.
م��ن ه��ن��ا؛ ك���ان م��ن أوىل م��ه��ا ّم البيت
ّ
املتعطش للسلطة و اهليمنة ،القضاء
األموي
على االمام احلسني عليه السالم ،ليخلو هلم
اجل��و واالستيالء على مقدرات األم��ة ،وقد
سبق استشهاد االمام احلسني عليه السالم،
اج���راءات عدوانية مقيتة اختذها معاوية،
عندما اس��ت��وىل على احل��ك��م ،ب��أم��ر خطباء
املساجد يف ال��ب�لاد االسالمية بشتم االم��ام

علي عليه السالم ،من على منرب رسول اهلل،
وبقيت هذه الس ّنة السيئة اىل زمن اخلليفة
االموي ،عمر بن عبد العزيز الذي ألغى هذه
الس ّنة يف عهده.
لذلك أراد االمام احلسني ان يكشف نوايا
يزيد ويفضحه أم��ام األم��ة بأكملها ،ويف
نفس الوقت أراد ان يوقظ ضمري اجملتمع من
سباته ،بعد ان يلمس احلقائق ملس اليد .كما
أراد االمام احلسني عليه السالم ،أن يؤكد
بان طريق املقاومة والتصدي لنهج التضليل
وال��ت��ح��ري��ف ،ه��و ال����ذي حي��ق��ق للمجتمع
االسالمي الرفعة والعزة والكرامة يف الدنيا
واالخرة.
إذاً؛ كان اليوم العاشر من احملرم سنة
 61للهجرة ،ي��وم حصاد ـ إن ص ّ��ح التعبري-
وك����ان ب���داي���ة ال��ن��ص��ر امل��ب�ين ع��ل��ى أع���داء
االس�لام ،عندما وضع االم��ام احلسني واهل
بيته واصحابه االوف��ي��اء بدمائهم ،األس��س
الصحيحة والراسخة لسور االسالم وحصنه
املنيع ،الن سيد الشهداء عليه السالم ،كان
يؤمن ب��ان مبدأ الشهادة هو ال��ذي سيحقق
ال��ن��ص��ر ال��س��اح��ق ع��ل��ى االع�����داء ،ل��ذل��ك ع�� ّد
الشهادة فتحاً ..عندما قال« :ومن ختلف ع ّنا
مل يشهد الفتح» ..والفتح هنا هو االنتصار
احلاسم ،لذلك جاء بأهل بيته اىل كربالء،
ليعلن للعامل ب��ان القائد الرسالي الب��د ان
يبدأ بنفسه وبأهل بيته وباصحابه االوفياء،
حتى تكون عملية االصالح والتغيري ناجحة
ومسددة من قبل اهلل تعاىل.
لذا فان نهضة االمام احلسني ومعركته
ض��د ال��ب��اط��ل ،ك��ان��ت م��ع��رك��ة م��ق��دس��ة و
دروس��اً بليغة وخالدة جلميع األجيال ،وقد
عّلمت قادة كباراً يف العامل ومفكرين ،ومن
مجيع االدي��ان وامل��ذاه��ب ،كيفية االنتصار
للحق.

دروس معارصة من كربالء

ان الوهن والضعف والالمباالة عندما
تسيطر على ال��ش��ع��وب ،ف��ان ط��غ��اة االرض
جيدون يف تلك احلالة أرضاً خصبة لتحقيق
احالمهم املريضة ،ومآربهم الالمشروعة،
ل��ذل��ك ي��ل��ج��أون اىل سفك ال��دم��اء م��ن اجل
البقاء على عروشهم البالية.
ان الدرس احلسيين اخلالد يف التضحية
واالي��ث��ار ومقارعة الطغاة ك��ان السبب يف
ق��ي��ام ال��ع��دي��د م��ن ث���ورات ال��ش��ع��وب يف عامل
اليوم ،واالمثلة كثرية على ذلك ،وجدير بنا
أن نذكر بعض النماذج والثورات اخلالدة
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االميان هو العنصر احلاسم يف معارك املصري ،وقد التفت أعداء
االسالم اىل هذه النقطة بالذات ،فجندوا امكاناتهم وقدراتهم ،على
الصعيد الثقايف ،لتوجيه ضرباتهم اىل كيان األمة
املشرفة اليت أضاءت الدروب لشعبنا ولبقية
شعوب العامل.
فباالضافة اىل قيام العديد من الثورات
ضد احلكم االم��وي والعباسي ،ف��ان العصر
احلديث يف العراق شهد قيام أعظم ثورتني
هما أو ً
ال :ثورة العشرين اخلالدة ،عام ،1920
حيث ك��ان��ت ال��ق��ي��ادة الدينية اث��ن��اء ث��ورة
العشرين قد اختذت من حرم االمام احلسني
عليه السالم ،مقراً هلا ،وقد رفع الثوار اول
علم ل��ل��ث��ورة يف مدينة ك��رب�لاء املقدسة،
حيث كانت تأتي عشائر الفرات االوس��ط
وت��ب��اي��ع امل��رج��ع��ي��ة ع��ل��ى م��ب��ارك��ة ال��ث��ورة
واالستعداد لبذل الغالي والنفيس من اجل
مقاتلة احملتلني الربيطانيني.
ام��ا ال��ث��ورة الثانية ال�تي استلهمت من
الثورة احلسينية ،فهي االنتفاضة الشعبانية
عمت مدن الوسط واجلنوب
املباركة اليت ّ
يف العراق ،عام  ،1991فكانت كربالء املقدسة
ح��اض��رة اي��ض��اً يف ه��ذه ال��ث��ورة اجلماهريية
العارمة اليت انفجرت ضد الطاغية املقبور،
ب��ع��د أن س���اق ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد اىل احل���روب
امل��دم��رة واخل���اس���رة ،ومب���ا أن ه���ذه املدينة
تتوفر على خصوصية ال نظري هل��ا ،فهي
مدينة احلسني وأخيه أبي الفضل العباس
عليهما ال��س�لام ،وق���د ام��ت��زج��ت دم��اؤه��م��ا
ال��ط��اه��رة ب�تراب��ه��ا ،ك��ان ال��ث��وار يستمدون
العون ويستلهمون الشجاعة منهما ،ومن
ضحوا من أجلها ،وهذا
القيم واملبادئ اليت ّ
م��ا ج��ع��ل املنتفضني
يف ه��ذه

املدينة املقدسة يصمدون فرتة اربعة عشر
ي��وم��اً أم��ام ق��وات الطاغية ،وه��م مدججون
باالسلحة الثقيلة ،ومل ي��غ��ادر ال��ث��وار من
احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين ،إال ع��ن��دم��ا تعرضوا
للقصف بقنابل ال��غ��ازات السامة ،ويف تلك
االي����ام ،سجل ث���وار االن��ت��ف��اض��ة الشعبانية
مالحم بطولية بدمائهم الزكية ،ودخلوا
يف قافلة الشهداء االبطال ،حتى بلغ األمر
أن يشهد هل��م ال��ط��اغ��ي��ة امل��ق��ب��ور بالصمود
والتحدي ،وهي شهادة حتسب هلم« :والفخر
ما شهدت به األعداء».
كذلك الب��د لنا هنا ان نثبت النموذج
ال��ث��ال��ث ،ال����ذي اس��ت��م��د اهل��ام��ه م��ن ال��ث��ورة
احل��س��ي��ن��ي��ة وج��ع��ل��ه��ا ق�����دوة ل���ه يف مجيع
جم���االت احل��ي��اة ،وه���و ال��ن��م��وذج اللبناني،
متمث ً
ال يف امل��ق��اوم��ة االس�لام��ي��ة يف جنوب
لبنان ،ال�تي خت��وص مواجهة غري متكافئة
مع العدو االسرائيلي ،إذ ان ق��وات املقاومة
ال يتجاوز الـ ( )15الف مقاتل ،ام��ام اجليش
االسرائيلي الذي يصل تعداده اىل اكثر من
نصف مليون جندي جمهزين بأحدث انواع
االسلحة ،ومدعومني سياسياً واقتصادياً من
القوى االستكبارية يف العامل .إال ان االمدادات
الغيبية االهلية ،هي اليت تقف مع املؤمنني
إميانا مطلقاً بالنهج االسالمي  -احملمدي
 احل��س��ي�ني االص��ي��ل ،وامل��ت��ف��ان�ين م��ن اج��لمبادئهم ح ّد الشهادة.
من ذلك يتضح ،ان االمي��ان هو العنصر
احلاسم يف معارك املصري ،وقد التفت أعداء
االس�ل�ام اىل ه��ذه النقطة ب��ال��ذات ،فجندوا
امكاناتهم

وقدراتهم ،ليس يف الساحة العسكرية ،إمنا
على الصعيد الثقايف ،لتوجيه ضرباتهم اىل
كيان األمة .لذا نراهم حياولون باستمرار
ودون ت��وق��ف ،وب��ش��ت��ى ال��وس��ائ��ل احل��دي��ث��ة،
م��ن ق��ن��وات فضائية وم��واق��ع ان�ترن��ت ،لبث
مسومهم وثقافتهم واف��ك��اره��م اىل اذه��ان
اجليل اجلديد قبل أن تصله دروس عاشوراء
واملبادئ احلسينية .وه��ذا ال يتم إال بضرب
كيان األسرة من خالل جذب املشاهدين من
خمتلف االعمار حنو الشاشة الصغرية ،من
خالل الربامج واالفالم واملسلسالت املشحونة
بالثقافة وال�ترب��ي��ة امل��ت��ع��ارض��ة م��ع ال��دي��ن
واالخ�لاق ،وحتى االنسانية .وما يؤسف له،
أن جند بعض القنوات الفضائية يف اخلندق
املقابل ممولة ومدعومة من بالد اسالمية
يف اخلليج ،ويف مقدمتها السعودية وقطر،
مبعنى أن ثروة النفط والغاز اليت يفرتض ان
توظف لتقدم املسلمني واالرتقاء مبستواهم
الثقايف واالق��ت��ص��ادي والسياسي يف العامل،
ت��وظ��ف لتحطيم كيانهم وشخصيتهم،
وإب��ق��ائ��ه��م ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ت��خ��ل��ف ال��ث��ق��ايف
وال��س��ي��اس��ي ،وت��ك��ري��س الطبقية والتمييز
والقيم اليت حاربها النيب االكرم صلى اهلل
عليه وآله ،منذ اربعة عشر قرناً.
ولكن« ..وميكرون وميكر اهلل واهلل خري
امل��اك��ري��ن» .ف�برغ��م اس��ت��م��رار ه��ذه ال�برام��ج
اهل���دّام���ة ،وج��دن��ا كيف أن أص���داء ال��ث��ورة
احلسينية ،وصل اىل مصر واليمن والبحرين،
و وضعت النهضة احلسينية بصمتها يف تلك
البالد ،لوجود الشيعة واملوالني ألهل البيت
عليهم السالم.

ثقافة رسالية

طلب العلم وسالمة اهلدف

ويتزوجون ويعملون ،ال إلرضاء شهواتهم وأهوائهم ،إمنا للمعونة
* زين العابدين املهدي
على طاعة اهلل تعاىل ،فمن خالل تلك املمارسات اليومية ،يؤدون
أعماهلم العبادية من صالة وصوم وقراءة األدعية املأثورة وتالوة
من الواضح أن لكل إنسان يف هذه احلياة هدفاً يسعى للوصول
ال��ق��رآن الكريم ،وك��ذل��ك كسب العلم واملعرفة مب��ا يسهم يف
اليه يف احلياة ،سوا ٌء أكان مادياً ،أم معنوياً ،وما عليه إال أن يضمن
ً
وسيلة
سالمة ه��ذا اهل��دف التحقق من أن ال��وص��ول اليه ،يكون
إصالح أنفسهم ثم خدمة اجملتمع واألم��ة ،وال يكون ذلك بهدف
الشهرة والكسب املادي.
وطريقاً اىل السعادة احلقيقية ،ورض���وان اهلل تعاىل يف الدنيا
ويف القرآن الكريم آي��ات عديدة حتثنا على العمل واملثابرة،
واآلخ���رة ..وع��دم االلتفات اىل ه��ذه النقطة ،ي��ؤدي باالنسان اىل
ّ
كما حتث االنسان يف نفس الوقت على العطاء واخلدمة لوجه
أن يفرض فكره وقناعته على اآلخرين ،بل ميارس نهج اإللغاء
واإلقصاء مع اآلخ��ر ال��ذي رمبا لديه أع��راف وتقاليد خاصة به،
اهلل تعاىل وحسب ..فالواجب الطموح مع العمل املتواصل واملستمر
بدافع حتمل املسؤولية وإص�لاح اجملتمع ،وحتقيق عزة ورفعة
ترتك أثرها يف رسم اهلدف ،وأمامنا كتاب اهلل اجمليد يقول« :قل
ٌّ
كل يعمل على شاكلته»..
األمة ،ولنا يف ذلك مناذج مضيئة وقدوات عظيمة ،أبرزها االمام
احلسني عليه السالم ،الذي خرج مع ابنائه واهل
ن��ع��م؛ ه��ن��اك م��ن يعد ال��دراس��ة االك��ادمي��ي��ة
بيته واصحابه ألجل اإلصالح وحترير الناس من
واحلصول على الشهادة ثم الوظيفة الرمسية،
التجمعات
عبودية العباد اىل رب العباد ،وعندما القى املصائب
ثم تشييد الدار اجلميلة والتزوج من فتاة حسناء،
وغريها من االم��ور ،تشكل اهدافاً تسعد االنسان االميانية بني الشباب والشدائد يف أرض كربالء ،ق��ال« :ه�� ّون ما نزل
يف حياته ،لكن إذا خرج قلي ً
ال من شرنقة الغرور
بي إنه بعني اهلل» .وقال ايضاً« :إهلي إن كان هذا
وتوثيق
املؤمن،
يرضيك فخذ حتى ت��رض��ى» .وهنا نفهم معنى
باق لفرتة
والعجب بالنفس ،يرى أنه باحلقيقة ٍ
وجيزة يف ه��ذه احل��ي��اة ،وعليه االستعداد لسفر الصلة بعلماء الدين ،اهلدف املتصل بالسماء ،والعمل املخلص من أجل
الدين واالنسانية.
اآلخرة املمتد مع الزمن اىل ما النهاية .إذاً؛ البد
من
قة
العال
هذه
والسؤال هنا؛
من التحقق من سالمة اهلدف وقبلها النية ،حتى
كيف جنعل هدفنا يف احلياة متص ً
شأنها ان تصقل
ال باهلل
ال تذهب جهود االنسان وأتعابه يف احلياة أدراج
تعاىل؟
احلياة ،بل رمبا جتره اىل اهلاوية ،إذا كان اهلدف
شخصية الشاب
لإلجابة ،هنالك خطوات ميكن اإلشارة اليها:
عبارة عن ارتكاب إثم – ال مسح اهلل -أو التجاوز
الرسايل وجتعله
 -1توطيد العالقة بالقرآن الكريم واألدعية
على ح��ق��وق اآلخ��ري��ن ..ومثالنا األب���رز يف ذلك
امل��أث��ورة ،والعمل على تطهري النفس وذل��ك من
ن��ورده للعظة والعربة ،هو عمر بن سعد – عليه
يصل اىل مرتبة
ً
خالل ثالث مراحل:
لعنة اهلل -عندما رسم لنفسه هدفا للوصول اىل االولياء الصاحلني
أ-الشورى ،وعدم االستبداد بالرأي ،قال تعاىل:
مكسب م��ادي وهو «ملك ال��ري» ،لكن هذا اهلدف
«وأمرهم شورى بينهم».
مير من خالل قيادته جليش يسفك دم رحيانة
ب -التعاون ..قال تعاىل« :وتعاونوا على الرب والتقوى».
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وقد حدث نفسه قبل يوم الواقعة
ج -التواصي بني األخوة املؤمنني ،قال تعاىل« :وتواصوا باحلق
بأبياته املشهورة:
وتواصوا بالصرب».
هذه األمور ال تتحقق من خالل ممارسة فردية ،إمنا ضمن
أأترك مـــــلك الـــــري والـــــري ُمنييت
ً
حسني
أم أرجـــــع مأثـــــوما بقـــــتل
حالة اجتماعية موحدة ،وجبهود مشرتكة من األخوة املؤمنني.
ِ
ً
جـــــمة
عمي واحلـــــوادث
 -2التجمعات االميانية بني الشباب املؤمن ،وتوثيق الصلة
حســـــني بن ّ
ولـــــي يف مـــــلك الـــــري قـــــرة عيين
بعلماء الدين ،وهذه العال قة من شأنها ان تصقل شخصية الشاب
الرسالي وجتعله يصل اىل مرتبة االولياء الصاحلني ،وحني املمات
لكن هل حصل ابن سعد على منيته ،وبلغ هدفه..؟
نكون إن شاء اهلل ،يف عداد الشهداء املربورين.
بينما أصحاب االهداف األخروية الذين ال يتقيدون بالرغبات
----------------الزائلة ،فهم مي��ارس��ون حياتهم الطبيعية ..يأكلون ويشربون
* طالب علوم دينية من اليمن
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فاطمة

عليها السالم

 ..القدوة الجامعة

متثل الزهراء عليها السالم ،االمتداد
الرسايل حلركة املرأة يف التاريخ ،واألمنوذج
الكامل ،ليس للمرأة فحسب ،بل هي كذلك
أمنوذج متكامل للقدوة الصاحلة

* الشيخ حممد حسن آل إبراهيم
أكانت فاطمة ال��زه��راء عليها السالم
ض��رورة مذهبية اصطنعتها ظ��روف نشوء
التشيع يف وقت متأخر كما يدعي بعض
املستشرقني ؟ أم أنها ضرورة امتداد رسالي
على مدى التاريخ تقتضيها اإلرادة اإلهلية
لبسط اهل���داي���ة للبشر ك��م��ا ه��ي ال��رؤي��ة
الرسالية للفهم الصحيح لرساالت اهلل ؟
إن تلك الفرية الواضحة املدعاة لبعض
املستشرقني ،وإن خلت من أي مضمون أو
دليل حيث يكذبها الوجدان وينقضها اتفاق
عموم املسلمني على مكانة ال��زه��راء عليها
السالم يف اإلس�لام وفضلها؛ إال أنها تلقي
ض���وءاً على م��ا ك��ان جيرتحه املستشرقون
من جرمية فكرية لتشويه ص��ورة التشيع،
ال��ذي تثبت ح��وادث��ه التارخيية ومنظومته
العقائدية امتداده لفجر الرساالت.
وم��ن جهة اخ��رى ،فهذه الفرية تفتح
لتقصي حقيقة رؤيتنا ل��دور امل��رأة
ال��ب��اب
ّ
يف ال��ت��اري��خ ،ممثلة يف ال��ق��دوات النسائية
الصاحلة ،وعلى رأس��ه��ن سيدتنا وموالتنا
فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني.
االمتداد الرسايل والقدوة الكاملة
لقد كانت القدوات النسائية منذ فجر

الرساالت حجة قائمة مع كثري من األنبياء
وال��رس��ل على مجيع البشر ذك���وراً وإن��اث��اً،
وث��اب��ت��اً ت��ارخي��ي��اً يتجدد بشخوصه بتجدد
الرسالة اإلهلية الكربى.
ف�ل�ا غ���رو إن ق��ل��ن��ا ب���أن امل�����رأة شريكة
ال���رس���االت اإلهل��ي��ة ف��ـ «حينما أراد اهلل أن
ينقذ بين اسرائيل ،أوح��ى إىل أم موسى أن
أرضعيه ،فكانت املرأة بداية موسى ،وحينما
أراد اهلل أن ينقذ مرة أخرى بين اسرائيل من
االحنرافات ،خلق مريم ،وأم مريم  -زوجة
عمران  -اليت نذرت ما يف بطنها حمرراً هلل
سبحانه وتعاىل ،وكيف ك ّرم اهلل مريم بأن
ينزل عليها ربنا رزقها وهي يف احملراب» .
لذا متثل الزهراء عليها السالم ،االمتداد
الرسالي حلركة املرأة يف التاريخ ،واألمنوذج
الكامل ،ليس للمرأة فحسب ،بل هي كذلك
أمن��وذج متكامل للقدوة الصاحلة  ،فـ «..يف
اخلرب  :ما كمل من النساء إال أرب��ع :مريم
وآسية وفاطمة وخدجية زوجة النيب (ص)
يف الدنيا واآلخرة . »...
وه����ذا الي��ع�ني ح��ص��ر ال��ص�لاح يف ه��ذه
النساء ،بل هو حصر للكامالت من الصاحلات،
فإن اقرتان اسم فاطمة عليها السالم بسيدات
النساء ،يشري إىل حركة تارخيية مستمرة
للمرأة حنو الكمال ،وبلوغها درجات الكمال
ال��ب��ش��ري؛ ف��اهلل سبحانه جيتيب م��ن رسله
من يشاء ،ويصطفي من عباده الصاحلني
من يريد ،قال تعاىل« :وإِ ْذ َقا َل ِ
ت المَْال َِئ َك ُة َيا
اك و َطهر ِك واص َط َفاكِ
ِ
اص َط َف َ َّ َ َ ْ
َم ْر َي ُم إِ َّن اللهَّ ْ
َعلىَ نِ َساء ا ْل َعالمَِنيَ » (سورة آل عمران .)42-
وقال سبحانه يف آية التطهري املشمولة فيها
ِ ِ
ب
فاطمة عليها السالم« :إِ َّنماَ ُي ِريدُ اللهَُّ ل ُي ْذه َ
عَنكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا»
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ

(سورة االحزاب .)33-
فاطمة عليها السالم عصمة اخللق من النار

إن ال��ق��دوة الصاحلة مبا تشرق به من
نور وضياء ،وهدى تعصم الناس من مزالق
اهلوى ،وكلما اشتدت العلقة واإلتباع ،اتسع
امل��دى املؤثر يف حياة الفرد واجلماعة ،فعن
الباقر عليه ال��س�لام ق��ال« :أم��ا إن أصحاب
حممد صلى اهلل عليه وآله قالوا :يا رسول اهلل
خناف علينا النفاق قال :فقال :ومل ختافون
ذل��ك؟ ق��ال��وا  :إذا كنا ع��ن��دك ،فذكرتنا و
رغبتنا ،وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا ،حتى
كأنا نعاين اآلخ��رة ،واجلنة والنار وحنن
ع��ن��دك .ف���إذا خ��رج��ن��ا م��ن ع��ن��دك ،ودخلنا
هذه البيوت ،ومشمنا األوالد ورأينا العيال
واأله��ل ،يكاد أن حنول عن احلال اليت كنا
عليها عندك ،وحتى كأنا مل نكن على شيء؟
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال هلم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :كال؛ إن هذه
خطوات الشيطان ،فريغبكم يف الدنيا ،واهلل لو
تدومون على احلالة اليت وصفتم أنفسكم
بها ،لصافحتكم املالئكة ومشيتم على املاء» .
ف��احل��دي��ث ال��ن��ب��وي ي��ب�ين األث����ر ال���ذي
يرتكه االقتداء بالرسل واألصفياء وكيف
أن استدامة االتصال املعنوي واملادي بالقدوة
ال��ص��احل��ة ،تطهر ال���روح ،وجتلو البصرية،
وت��ش��ح��ذ اهل���م���ة ل��ب��ل��وغ درج������ات ال��ك��م��ال،
حتى تصل مل��رات��ب متقدمة م��ن العصمة
اإلكتسابية ،وه��و م��ا حيقق بعض معنى
االحتجاب والعصمة من النار.
ول��ع��ل ه��ذا ه��و أح��د معاني الفطم من
النار ،الذي ذكره الرسول األكرم صلى اهلل
عليه وآله ،فقد روي عنه صلى اهلل عليه وآله،
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أنه حينما سأل جربائيل عليه السالم« :ومل
سمُ يت يف السماء «امل��ن��ص��ورة» ويف األرض
فاطمة؟ قال :ألنها تفطم شيعتها من النار،
وأعداءها عن حبها  ،وهي يف السماء املنصورة،
وذلك قوله تعاىل« :ويومئذ يفرح املؤمنون *
بنرص اهلل ينرص من يشاء».

وال��ش��ره والبخل والتبذير  .والعلم النافع
واحلكمة البالغة. »..
ً
فالنواقص إمنا حتدث أيضا بسبب نقص
يف العلم وهي كاشفة عن خلل ما يف االلتزام
بهذا

علم الزهراء عليها السالم
والقدوة اجلامعة

إن للصديقة الطاهرة فاطمة
ال���زه���راء عليها ال���س�ل�ام ،أدواراً
متعددة فهي تزهر بأنوار اهلداية
يف ك���ل ن���واح���ي احل���ي���اة ،فهي
ق���دوة لإلبنة ال��ب��ارة بأبيها ،إذ
إنها أم أبيها وهي قدوة للزوجة
الطيبة الطائعة لزوجها ،وهي
ق��دوة ل�لأم املربية ال��رؤوم  ،وهكذا..
فمهما تطرقت جلنبة من جنباتها ،تكون
هي األمن���وذج األكمل فيه ،ولعل اجلامع
لمهَا عليها السالم.
لكل ذلك هو ِع ُ
وحن��ن نتلو يف زي��ارت��ه��ا عليها السالم:
���د َث ُ
يك أَيَّ�� ُت��هَ��ا ْاملحُ َ َّ
ليم ُة»،
���ة ال َع َ
«ال َّ
��س�لا ُم َع َل ِ
وح�ين نذكر علم فاطمة عليها السالم،
ف��إمن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن م��ع��دن ال��رس��ال��ة ون��ور
النبوة ومشكاة العلم .ويف تفسري فرات عنه
– االمام الصادق -عليه السالم قال« :كأنها
كوكب دري» ،فاطمة من نساء العاملني،
«يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية
وال غربية» ،ق��ال :ال يهودية وال نصرانية،
«يكاد زيتها يضيء» ،يكاد العلم ينبع منها
س�لام اهلل عليها»  .وب��ه��ذا يتضح أن مجيع
مواقف حياتها نابعة من هذا العلم ،أوليست
العصمة نوعاً من العلم ؟
�والَ َف ْض ُل اللهِّ
«و َل� ْ
لنتأمل قوله تعاىلَ :
َع َل ْي َك َو َرحمْ َ ُت ُه هَل َ َّمت َّط ِآئ َف ٌة ُّمن ُْه ْم َأن ُي ِض ُّلوكَ
َو َما ُي ِض ُّل َ
ون إِالُّ َأن ُف َس ُه ْم َو َما َيضرُ ُّ ون ََك ِمن
يَ ٍ
ِ
ِ
َاب َوالحْ ك َْم َة
شء َو َأن��زَ َل اللهُّ َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ْ
َو َع َّل َم َك َما لمَ ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم َوك َ
َان َف ْض ُل اللهِّ َع َل ْي َك
عَظِي ًام» (سورة النساء .)113-
يقول السيد الطباطبائي يف تفسري هذه
اآلي��ة« :ظاهر اآلي��ة أن األم��ر ال��ذي تتحقق
به العصمة نوع من العلم مينع صاحبه عن
التلبس باملعصية واخل��ط��أ وبعبارة أخ��رى
علم مانع عن ال��ض�لال .)..،ويضيف أيضاً:
(كما أن سائر األخالق كالشجاعة والعفة
والسخاء كل منها ص��ورة علمية راسخة
موجبة لتحقق آثارها  ،مانعة عن التلبس
بأضدادها من آثار اجلنب والتهور واخلمود

ال�����ع�����ل�����م،
ِ
ِ
و يؤيد ذلك قوله تعاىل« :إ َّنماَ يخَ َْشى اللهََّ م ْن
ِ ِِ
ور» (سورة
ع َباده ا ْل ُع َلماَ ء إِ َّن اللهََّ ع َِزيزٌ َغ ُف ٌ
فاطر  .)28-وال��ف��رق ب�ين املعصوم وغ�يره
ه��و يف تأييد اهلل سبحانه ل��ه وتسديده له،
فينسخ م��ا ي��ل��ق��ي ال��ش��ي��ط��ان م��ن وس���اوس
وظنون ،ويثبت اهلل آياته يف قلوب أنبيائه ،و
أوصيائه ،وأصفيائه ،وذلك بسبب ما وصلوا
إليه من كماالت ومعرفة إميانية .وليتضح
املعنى أكثر ،نتأمل يف قصة يوسف عليه
السالم وكيف صرف اهلل عنه كيد زليخا،
وأدركته العصمة للنجاة ،ليس فقط من
الفحشاء ب��ل م��ن أي س��وء ك��ان ميكن أن
حيدق به يف تلك احلادثة ،فقد رأى «برهان
«و َل َقدْ همَ َّ ْت بِ ِه َو َه َّم بهِ َا َل ْوال
ربه» ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َ
َأن َّر َأى ُب ْر َه َ
َ
السو َء
ان َر ِّب ِه كَذلك لنَصرْ َ
ف َعنْ ُه ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوا ْل َف ْح َشاء إِ َّن ُه م ْن ع َبادنَا المُْ ْخ َلصنيَ » (سورة
يوسف  .)24-وح�ين نتحدث عن فاطمة
وعلمها ،فإننا نتحدث عن معدن العصمة،
وأصلها ال��ذي تتفرع منه ف��روع الطهارة و
اإلمامة  ،فمصدر علمها ،ينبع من مراقي
الوحي والنبوة ،فينحدر هلا سالم اهلل عليها،
وكيف ال ،وهي «احملدَّثة»« ،العليمة».
خطبة الزهراء عليها السالم
آية علمها الباهرة
«روى عبد اهلل بُ��ن احل��س��ن عليه

ا لسال م
ب����اس����ن����ا ِده
ع���ن آب��ائ��ه
ع���ل���ي���ه���م
ال��س�لام
َّأن����ه لمَّ���ا
������ع
أجمْ َ َ
أب���وب���ك���ر
َع������ل������ى َم ْ
������ع
������ن
ِ
َ
فاطمة عليها السالم َف َد َك،
و َب َل َغها ذلك ،ال َث ْت مِخا َرها
رأس��ه��اْ ،
واش َت َم َل ْت
على ِ
ْ��ل��ب��اب��ه��ا ،وأَ ْق�� َب�� َل ْ
��ت
بجِ ِ ِ
يف لمٍَُ��ة ِم ْن َح َفد ِتها
ون���س���ا ِء َق ْ��و ِم��ه��ا،
َت��ط��أ ُذيُ���ولهَ���ا،
ْ
���ر ُم
م��ا تخَ ِ
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اخلطبة
الفدكية للزهراء
عليها السالمُ ،تعد
بحق ،وثيقة علمية،
وتاريخية ،وأدبية
مهمة ،لكل باحث
عن احلقيقة وطالب
للمعرفة ومريد
للحكمة
ْ
ْ
���ول اهلل صلى اهلل عليه
ِمش َي ُتها ِم��ش�� َي َ��ة َرس ِ
ْ
ْ
وآلهَ ،ح ّتى د َ
َخ َل ْت َعلى أَبي بَكر و ُ
َهو يف َحش ٍد
َ
نيطتْ
��ار َو َغ�ْي�رْ ِ ِه ْ��م َف َ
ِم َ��ن ِ
املهاجرين واألن��ص ِ
دو َنها ُم�لا َء ٌةَ ،ف َج َل َس ْتُ ،ث َّم أََّن ْ��ت أََّن ً��ة أَ ْجه َ
َش
سُ .ث َّم ْأم َه َل ْت
القو ُم هلا ِب ْال ُبكا ِءَ .ف ْار َت َّج المْجَ ِل ُ
���دأَتْ
وه َ
��ومَ ،
َه ِن َّي ًة َح َّتى إذا َس َك َن َن ُ
شيج ال��ق ِ
َف ْو َر ُته ْ
هلل وَالثنا ِء
ُمْ ،اف َت َت َح ِت ْال َكال َم بحِ َ م ِد ا ِ
رسول اهلل ،فعا َد القو ُم يف
عليه والصال ِة على
ِ
ْ
كالمها) .
ِ
بُكا ِئ ِه ْمَ ،ف َلما ْأم َس ُكوا عادَت فيِ
لقد كانت اخلطبة الفدكية للصديقة
الزهراء عليها السالم ،آية عجيبة من آيات
علمها وقدرتها البالغية عليها السالم ،فهي
يف الشكل ُتثبت مقدرتها اخلطابية ،وتأثريها
يف اجلماهري ،والقبض والبسط يف اخلطاب
وتنسيقه ،مع زي��ادة اقناع ،وإمتاع للسامع،
برغم احلزن ،والشجى ،واللوعة اليت تعتلج
اخل��ط��اب ،فقد ت��ع��ددت األغ���راض البالغية
يف ف��ص��ول اخلطبة ،وتنوعت ت��ن��وع��اً ،يندر
أن جيتمع يف خطاب واح��د ،ومع كل ذلك
ي��ص��ب م��ص��ب��اً واح����داً يف ت��ع��ري��ة االحن���راف
واحل��رك��ة االن��ق�لاب��ي��ة خ�ل�اف رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله.
ومن جهة املضمون ،فقد كانت سالم اهلل
عليها ،تنطق وحياً ،منجماً ،متناغمة معانيه،
مرتاتبة مطالبه ،وتسطر منظومة متكاملة
متسلسلة ومتسقة م��ن امل��ط��ال��ب العلمية
ال��دق��ي��ق��ة ،وامل��ب��اح��ث العميقة يف العقيدة
والتوحيد ،و االحتجاج ،والفقه ،ومقاصد
التشريع ،و حكمته  ،وكذلك تظهر معرفتها
مبراكز القوة والتأثري يف األمة ،ومجاعات

املسلمني وتشكيلها السياسي وأدواره����ا يف
مرحلة بناء الدولة اإلسالمية ،وقد وثقت
اإلنتهاكات اليت حدثت بعد وفاة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ،و أخربت سالم اهلل عليها
القوم بعلمها مبا خامر األمة من غدر ،وهي
تدرك حجم التأثري الذي ستحدثه خطبتها
فيهم ،وامل��دى التارخيي الذي سيأخذه( :أال
َو َق ْد ُق ْل ُت ما ُق ْل ُت َعلى َم ْع ِر َف ٍة ِمنيّ ِبالخْ َ ْذ َل ِة
خام َر ْت ُك ْم ،وَال�� َغ ْ��د َر ِة ال�ِت�يِ ْاس َت ْش َع َر ْتها
َّ�ِت�يِال
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
سَ ،ونفثة الغي ِظ،
ُقلو ُبكم ،وَل ِكنها فيضة النف ِ
لحْ
ْ
وَ
ُورَ ،و َتق ِد َم ُة ا ُ َّج ِة).
َخ َو ُر ْال َقناَ ،وب ََّث ُة ُّ
الصد ِ
ُ
إن خطبة ال��زه��راء عليها ال��س�لام ،تعد
حب���ق ،وث��ي��ق��ة علمية ،وت��ارخي��ي��ة ،وأدب��ي��ة
م��ه��م��ة ،ل��ك��ل ب��اح��ث ع��ن احلقيقة وط��ال��ب
للمعرفة ومريد للحكمة.
ومن أولويات االقتداء بالقدوة اجلامعة،
العبور لرحلة الكشف لنتعلم أو ً
ال( :عنها)،
م��ن ه��ي؟ وم��ا ه��ي فاطمة عليها ال��س�لام؟
وكيف هي؟ ومن ثم نتأهل لرحلة االقتداء
والتعلم (منها) ،وب�ين ه��ذه وتلك مسافات
بعمر التوفيق.

* عامل دين من البحرين
------------------- -1فاطمة الزهراء أم أبيها – السيد
فاضل امليالين – .45
 -2املسترشقون والتحامل عىل اإلسالم
 ..المنس أنموذج ًا – د .محيد حسون بجية.
 -3احلج هوية الفرد وصياغة األمة –
املرجع الديني السيد حممد تقي املدريس –
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علمني السجن .......

بداية الرحلة

* الشيخ يارس الصالح

الزمان :الواحدة بعد منتصف الليل.
املكان :زنزانة صغرية مظلمة ال تتسع ألكثر من شخص واحد يف
سجن جمهول.
احلدث :الليلة األوىل يف رحلة السجن.
عيل ،و ُقيدت يدي،
الباب
هكذا بدأت حياة السجن ،و ُأغلق
َّ
و عُصبت عيني ،و أصبحت أسري ًا خلف القضبان ،أوقات النوم و
اجللوس تغريت يف حيايت ،ثيايب تغريت ،و طعامي تغري ،و كل يشء
تغري ..و بدأت جتربة جديدة تتسم بالغرابة و القسوة ،جتربة فريدة رغم
مرارهتا ،عميقة اآلثار رغم صعوبتها ،جتربة غريت حيايت بكل معنى
الكلمة ،فكانت من أنجح التجارب التي عشتها يف حيايت.
و قد تسألني كيف يمكن للسجن أن يكون جتربة ناجحة و فريدة
وهو مكان مغلق و يعيش فيه اإلنسان حلظات صعبة بعيد ًا عن األهل،
و بعيد ًا عن كل مقومات احلياة الطبيعية ،مسلوب احلرية و احلياة ؟!
يف االجابة أقول :السجن مرآة صافية تعكس صورنا بشكل
واضح ،ليس فيها خداع و ال نفاق ،فالسجن ُيزيل عنا مظاهر احلياة
الكاملية ،فال جاه ،و ال منصب ،و ال ثياب ،و ال منزل ،و هكذا نقف
أمام املرآة متجردين من كل الزيف الذي كنا نعيشه يف اخلارج ،لنرى
صورنا احلقيقية بام فيها من عيوب و حسنات ،و عند ذاك – وألنك
وحيد يف السجن ولديك الوقت الكثري للتفكري  -تبدأ يف معاينة نفسك
يف املرآة ،و التدقيق يف الصورة و استكشاف أصغر العيوب ،والتي مل
ال عنها ،أو متغاف ً
تكن تظهر لك يف السابق ،إما ألنك كنت غاف ً
ال .
وهكذا تبدأ التجربة اجلديدة والفريدة يف الزنزانة ،ليكتشف
اإلنسان األخطاء التي كان يعيشها ،ويرى احلسنات يف حياته ،ثم يعيد
تقييم هذه احلياة ،ويسعى يف إصالحها بعد أن اكتشف السلم احلقيقي

لألولويات يف حياته ،فمن كان يظن أنه بحاجة إىل أفخر أنواع األثاث،
و آخر موديالت الثياب ،و أحدث األجهزة لكي يستطيع العيش..
يكتشف يف السجن انه يستطيع أن يعيش جمرد ًا عن كل ذلك ،فحينام
تعيش يف زنزانة بالكاد تتسع لشخص واحد ،و ليس فيها أي يشء ،وال
ترى فيها نور الشمس ،و جتهل الليل من النهار ،عند ذاك تكتشف أن
هنالك قشور ًا يف احلياة التي كنت تعيشها ،و أهنا كانت مليئة بالكامليات
و الزيف ،و تكتشف أن هنالك جوهر ًا و لب ًا البد أن تبحث عنه و
تتمسك به.
حق ًا ،إهنا جتربة فريدة تستحق الدراسة والتأمل ،فالسجن مدرسة
كبرية ملن أراد أن يتعلم ،فخالل املدة التي قضيتها يف السجن تعلمت
الكثري من الدروس ،و استفدت كذلك من إخواين و أحبائي و رفاقي
عيل ،و رغبة مني يف حفظ هذه
يف السجن ،فلقد كان هلم فضل كبري ّ
الدروس وهذه التجارب ،وانطالق ًا من قول أمري املؤمنني عليه السالم:
«حفظ التجارب رأس العقل» ،و «يف كل نظرة عربة ،ويف كل جتربة
موعظة».
بدأت يف كتابة هذه الدروس و أنا يف السجن لكي ال أنساها بعد
اخلروج ،فكانت جمموعة من احللقات التي امتنى ان تتكامل لتصبح
كتاب ًا يسجل هذه التجربة الفريدة ولكي أشارككم هذه الدروس و هذه
املواعظ سوف تكون هذه احللقات حتت عنوان« :علمني السجن».
السجن ،والدة جديدة ،و مدرسة عظيمة و جتربة فريدة ..أسأل اهلل
عزوجل أن يديم نعمه علينا ويوفقني وإياكم لإلتعاظ هبذه الدروس ،و
اإلستفادة من هذه التجارب ،انه ويل نعامئي وجميب دعوايت
2012/4/2
سجن (جو)
-----------* عامل دين من البحرين
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كينونة السيدة الزهراء

* الشيخ عبد املجيد فرج اهلل

ك��ل ش���يء م��ن ح��ول��ن��ا ن��ت��ع�� ّرف��ه ،و ُن��ل ّ��م
ب��ه ،إمن��ا نأخذه حب ّيزه املكاني ،وكينونته
مبجاله ال���ذي يشغله م��ن ال��ك��ون ،ون��أخ��ذه
أي��ض��اً ب��إط��اره ال��زم��ان��ي ،وام���ت���دادات تأثريه
يف األزم��ن��ة ُ
األخ���رى ،إذا ك��ان م��ؤث��راً فيها،
ونأخذه كذلك مبا وراء اإلط��ار ،من خالل

(عليها السالم)

انبعاثاته ،أو إثاراته ،أو مستواه يف اخلروج
من قيود املكان والزمان ..فعلى سبيل املثال؛
الزهرة اجلميلة ،نأخذها بإطارها املكاني،
أي بكينونتها يف ح ّيز تشغله داخل احلقل ،إن
هلا ح ّيزاً صغرياً من احلقل اجلميل ،أو ح ّيز
بسيط قرب صخرة نائية ،أو ح ّيزاً حمدوداً
جداً يف رمال الصحراء ،إذا كانت من أزهار
ربيع الصحراء ،أما يف إطارها الزماني فهي
هلا عمر قصري ال يتجاوز عدّة أيام ،وسرعان
ما تذبل ،وليس هلا يف أزمنة أُخرى أي تأثري،
إّ
ال رمب��ا تأثري ال��ذك��رى اجلميلة ،لكن إذا
أح��س�� ّن��ا االس��ت��ف��ادة م��ن ع��ط��ره��ا ومجعناه
م ّ
��رك��زاً يف ق���ارورة ،فسيكون هل��ذه الزهرة
حضور مادام هذا العطر موجوداً ،وقد ُ
رأيت
على قرب الشاعر بدوي اجلبل عند الساحل
السوري هذين البيتني :

 ..أفكار وأسرار
ِ
الفراق أح ّبتي ويبقى من
سيذكرين بعدَ
ُ
األحاديث ِ
ُ
والذك ُْر
الناس
الربى بعد الربي ِع بعيد ٌة و ُي َ
دنيك
ورو ُد ُ
قواريرها ِ
ِ
الع ْط ُر
منها يف
إذن استطاعت تلك الزهرة اجلميلة أن
ّ
تتخطى بعطرها ح ّيزها املكاني ،وإطارها
ال��زم��ان��ي ،وأص��ب��ح هل��ا ام���ت���دادات يف أزمنة
أُخ��رى من خالل عطرها املستخ َلص جبهد
إنساني .
وحنن أمام شخصية عظيمة يف الوجود..
أال وهي سيدتنا الزهراء عليها السالم؛ فكيف
نفهمها؟ وكيف نعرفها؟
نأتي إىل ح ّيزها املكاني ،لنرى كينونتها
يف اجملال الذي تشغله من الكون ..نتفاجأ أنها
ختتلف عن اآلخرين الذين يتش ّكلون أول ما
يتش ّكلون من نطفة ،تتكوّن من بعد تناوهلم
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ال ميكن حتجيم وجودها ّكله بأعوام قليلة قبل
الهجرة ،وبأعوام يسرية بعد الهجرة ،ثم ينتهي كل شيء..
بل تنفتح أبواب األسئلة املدهشة ،لتتساقط عليها أمطار
ّ
املتخطية أسوار
األجوبة السعيدة ،عن هذه الكينونة
الزمان واملكان
الغذاء املتش ّكل من تراب األرض ،فهي سالم
��ض هل��ا ربُّ��ه��ا اجلليل أن
اهلل عليها مل ي��رت ِ
تتش ّكل من نطفة متكوّنة من تراب األرض،
بل قدّر أن تتش ّكل من مثرة من مثار اجلنة،
تناوهلا أب��وه��ا احلبيب املصطفى صّلى اهلل
عليه وآله وسّلم ،ليلة ُع ِ��رج به إىل السماء..
إذن؛ هي عليها السالم هلا كينونة مرتبطة
ب��ع��وامل أُخ���رى خ���ارج ح�� ّي��ز ال�ت�راب األرض��ي
احمل���دود ..ثم هي من أب ك��ان ن��وراً قبل أن
خيلق ُ
َ
اخللق بآالف كثرية من السنني،
اهلل
ثم بعد أن خلق اهلل العظيم عبده آدم عليه
ال��س�لام ،جعل ن��ور حممد صلى اهلل عليه
وآله ،يف صلبه ،لينتقل حمفوظاً يف سلسلة
مباركة من األص�لاب الشاخمة واألرح��ام
املطهرة ،ثم يقسم هذا النور يف صلب عبد
املطلب بن هاشم إىل نصفني؛ نصف يف عبد
اهلل وال���د ال��رس��ول ال��ك��ري��م ،ون��ص��ف يف أبي
طالب وال��د اإلم���ام علي  -صّلى اهلل وسّلم
على تلك ال���ذوات امل��ط��هّ��رة -ث��م ج��اء األم��ر
اإلهل��ي بعد هجرة ال��رس��ول األك���رم صلى
اهلل عليه وآله ،من مكة إىل املدينة بأن يُزوّج
النور من النور ،فزوّج علياً من ابنته فاطمة،
املتش ّكلة يف صلبه م��ن مث��رة اجلنة جسداً
ط��اه��راً ،وم��ن ن��ور الرسول املصطفى نفساً،
ً
كينونة حقيقية أك�بر من
أو روح���اً ،أو
َ
حلكم إهلية،
أن ُتلبس يف جسم م��ادي ،لكن ِ
وتقديرات ربّانية شاء اهلل العزيز احلكيم أن
ُتلبس تلك األن���وار الطاهرة بهذه األجساد
املرئية ..هذا كله يعين أن احل ّيز املكاني الذي
تشغله السيدة ال��زه��راء يف ه��ذا الكون ليس
يف سنتمرتات مربعة أو مك ّعبة م��ن أرض
يثرب ،إمنا هو ح ّيز مبقدار امتدادات إشعاع
النور اخلالص ،وهو ينتقل من عامل اخللق
األول قبل خلق املالئكة والسماء واألرض،
م��روراً بتلك احلقب الطويلة ج��داً من عمر
الكون كله ،ووص���و ً
ال إىل ميالدها يف تلك
البقعة املباركة  -مكة املك ّرمة -ثم نشوئها

وتد ّرجها يف هذا احليز احملد ود جداً ،الذي
كانت خت��رج عليه باتصاهلا العجيب مبا
وراء املكان من خالل عبادة اهلل لتصل األرض
بالسماء ،حتى تتمنى املالئكة لو أنها تسرتوح
َ
عبقها الذي ال يوصف ،وتلثم ذبذباتها اليت
ّ
توهج كل عامل القربة إىل اهلل تعاىل.
ّ
التخطي للح ّيز املكاني يتبينّ
ومن هذا
أيضاً كيف أن السيدة الزهراء عليها وعلى
ّ
تتخطى
أبيها وآل��ه صلوات ربهم وسالمه،
البعد الزماني؛ إذ ال ميكن حتجيم وجودها
كّله ب��أع��وام قليلة قبل اهل��ج��رة ،وب��أع��وام
يسرية بعد اهلجرة ،ثم ينتهي كل ش��يء..
بل تنفتح أبواب األسئلة املدهشة ،لتتساقط
عليها أم��ط��ار األج��وب��ة السعيدة ،ع��ن هذه
ّ
املتخطية أس���وار ال��زم��ان وامل��ك��ان،
الكينونة
وه��ي أك�بر وأث���رى م��ن مثال العطر ال��ذي
ّ
يذكر بالزهرة اجلميلة بعد الذبول ،فهي
ُ
سالم اهلل عليها ،عص ّية على الذبول واألفول،
تحُ��ج��م ،وال ُت��ق َّ��زم ،وح��ض��وره��ا ال يَبلى،
ال َّ
وعطاؤها ال يُنسى..
وأم���ا ام���ت���دادات ح��ض��وره��ا يف األمكنة
واألزم��ن��ة ُ
األخ����رى ،فهي واض��ح��ة للعيان
اإلن��س��ان��ي ،وغ�ير خفية بالتأمل يف املسرية
التكوينية والوجود األكواني ،مع اعرتافنا
مجيعاً بأنها سيدة نساء العاملني من األولني
واآلخ����ري����ن ،وس���� ّي����دة ن���س���اء أه����ل اجل��ن��ة،
كما ي��روي ذل��ك مجيع املسلمني بأسانيد
صحيحة متواترة عن النيب األك��رم صلى
اهلل عليه وآل��ه وس��ّل��م ،وقبل تلك األحاديث
الشريفة نزلت اآلي���ات القرآنية الشريفة
تنّبه وت ّ
��ؤك��د ،ومنها آي��ة التطهري الغنية
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ب َعنْك ُُم
يف ال��دالالت" :إ َّنماَ ُيريدُ اللهَُّ ل ُيذه َ
الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا" (سورة
ِّ ْ َ ْ َ ْ
االح��زاب  ،)33/وأم���ا (س����ورة اإلن��س��ان)،
فهي تتحدّث عن ال��زه��راء وأُسرتها ،بشكل
عجيب ،خارج إطار املكان والزمان ،يف ربط
بهيج بني الدنيا واآلخرة ،مع التفاتة مبهرة،

تهز التفكري ه��� ّزاً ،ب ّ
��أن اهلل تعاىل «ج��زاه��م»
مبا ص�بروا ،بصيغة املاضي ،وليس بصيغة
امل��ض��ارع «جي��زي��ه��م» ،وال بصيغة املستقبل
القريب «سيجزيهم» ،وال بصيغة املستقبل
البعيد «سوف جيزيهم»!..
إنها وقفة للتأمل والتدبر يف هذه السورة
امل��ب��ارك��ة ،ال�ت�ي حت�� ّدث��ت ع��ن ت��ل��ك ال���ذوات
املطهرة امل��ب��ارك��ة امل��ق�� ّدس��ة ،إن��ه��م األب���رار؛
فاطمة وعلي واحلسن واحلسني (سالم اهلل
عليهم) حصراً دون غريهم:
«إن األب��رار يرشبون من ك��أس كان
مزاجها كافورا * عين ًا يرشب هبا عباد اهلل
يفجروهنا تفجريا * يوفون بالنذر وخيافون
ّ
يوم ًا كان رشه مستطريا * ويطعمون الطعام
عىل حبه مسكين ًا ويتي ًام وأسريا * إنام نطعمكم
لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا *
إنا نخاف من ربنا يوم ًا عبوس ًا قمطريرا *
رش ذلك اليوم ول ّقاهم نرضة
فوقاهم اهلل ّ
ورسورا * وجزاهم بام صربوا جنة وحريرا
* متكئني فيها عىل األرائك ال يرون فيها
شمس ًا وال زمهريرا * ودانية عليهم ظالهلا
و ُذ ّللت قطوفها تذليال * و ُيطاف عليهم بآنية
من فضة وأكواب كانت قواريرا * قوارير
من فضة قدّ روها تقديرا * و ُيسقون فيها
كأس ًا كان مزاجها زنجبيال * عينا فيها تسمى
سلسبيال * ويطوف عليهم ولدان خم ّلدون إذا
رأيتهم حسبتهم لؤلؤ ًا منثورا * وإذا رأيت
ثم رأيت نعي ًام و ُملك ًا كبريا * عليهم ثياب
وح ّلوا أساور من
سندس خرض وإستربق ُ
ّ
فضة وسقاهم رهبم رشاب ًا طهورا * إن هذا
كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا *.
والتبصر
إنها دعوة إىل التف ّكر والتدبّر
ّ
يف هذه اآليات الشريفة املباركة ،ومن هنا
ت��ب��دأ ف��رص��ة ُمثلى للتع ّرف إىل كينونة
السيدة الزهراء عليها وعلى أبيها املصطفى
و زوجها املرتضى وأبنائها األئمة النجباء
أفضل الصالة والسالم .
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قراءة في كتاب:

في محراب فاطمة
*إعداد :سامر عبد الكاظم

قبس صغري لكنه منري ،من شخصية
هو ذا ٌ
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ،عليها
السالم ..إهنا إرشاق��ات من شعاع النبوة
واإلمامة ،مجعها وبوهبا سامحة آية اهلل السيد
هادي املدريس – دام ظله -بني دفتي كتاب
حتت عنوان:
«يف حمراب فاطمة» ..يف هذا الكتاب
ج���اءت االرشاق����ات يف ث�لاث��ة حم��اور:
«املناقبيات»« ،الظالمات»« ،البطوالت».
مناص من
ويف هذا احل ّيز املحدود ،ال
ّ
اختيار األبرز واألبلغ ،مما نحتاجه من دروس
وعرب يف حياتنا اليومية ،ويف عالقاتنا مع انفسنا
أوالً ،ومع اآلخرين ،وايض ًا مع اهلل تعاىل،
ونحن نعيش ذكراها املؤملة.

املناقبيات

* عواطف فاطمة ،عليها السالم ،النبيلة
عوضت رسول اهلل ،صىل اهلل عليه وآله ،عن
ّ
ّ
كل ما إفتقده من عواطف أبيه وأ ّمه ،ومحته من
أن تنال منه أحقاد قريش وبغضاؤها.
لعيل ،عليه
* أعطت فاطمة عليها السالم ّ
السالم ،بمقدار ما أخذت منه ،وأخذت منه
بمقدار ما أعطت له.
لقد كان بينهام تنافس عىل العطاء ،ال
عىل األخذ ،مع فارق واحد هو ّ
أن فاطمة
عيل عليه
عليها السالم ،إستشهدت دفاع ًا عن ّ
عيل عليه السالم ،دفاع ًا
السالم ،ومل يستشهد ّ
عن فاطمة عليها السالم .وهذا ما دفعه عليه
السالم ،إىل أن يتمنّى املوت عند رحيلها،
قائالً:

نفيس عىل زفراهتا حمبوس ٌة
خرجت مع الزفراتِ
يا ليتها
ْ
ِ
بعدك يف احلياة وإنام
ال خري
أبكي خمافة أن تطول حيايت

الظالمات

إختلفت فاطمة عليها السالم مع اخلليفة
عىل حقوق كثرية ،لكنّها اكتفت باملطالبة بتلك
احلقوق ،واإلنذار من خمالفة أحكام اهلل .فلم
تركب مجالً ،وال بغالً ،وال رفعت قميص
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لتحشد الناس
ضدّ من خالفوها ،وخالفتهم ،وكانوا هم من
إعتدى عليها وعىل حقوقها..
عيل عليه
مع
اختلفت
أ ّما امل��رأة التي
ّ
حق،
السالم ،فإهنا مل ختتلف معه من أجل أي ّ
ومل يعتد عليها أحد ،لكنّها نصبت نفسها
قائدة جيش ،ورئيسة عسكر ،ونرشت قميص
عثامن ،وأشعلت حرب ًا طاحنة أزهقت أرواح
آالف الناس ،وأحدثت فتنة ال تزال قائمة
حتى اليومُ « .ق ْل ك ٌُّل َي ْع َم ُل َعلىَ َشاكِ َلتِ ِه»
(سورة االرساء .)84/
* البنت ِعرض الرجل ،أكثر مما هي
الزوجة ،فلامذا إذ ًا؛ هتكوا ِعرض رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله يف اهلجوم عىل دارها،
وإسقاط جنينها ،ورضهبا أمام أوالدها..؟!
بنبوة
وكيف
يتجرأ من يدّ عي اإلي�مان ّ
ّ
رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآل��ه عىل هتك
ِعرضه؟
* الذين يطالبوننا باحرتام من رضبوا
فاطمة عليها السالم ،وظلموها ،وقتلوها،

إنام يطالبوننا بإهانة رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله ورسالته ،وأن نقدّ م عادات اجلاهليني،
يف حتقري املرأة ،عىل تعاليم دين اهلل الذي يقول
تعاىلَ « :أنيِّ الَ ُأ ِضيع عَم َل ع ِ
َام ٍل ِّمنكُم ِّمن َذك ٍَر
ُ َ
َأ ْو ُأن َثى» (سورة آل عمران .)195/

البطوالت

* لقد أثبتت فاطمة عليها السالم أن
قوة تستند إىل سيف وسلطان
البطولة ليست يف ّ
باحلق والدفاع
وشعلة نار ،بل هي يف االلتزام
ّ
عنه ،ولو بال ّلسان والشفتني ،والساعد والزند،
مهام كان زند صاحبه وساعداه ضعيفة،
كضعف زند الزهراء عليها السالم وساعدهيا.
* لقد اختارت فاطمة عليها السالم ،باحة
النبي صىل
املسجد إللقاء خطاهبا ،كام اختارها ّ
اهلل عليه وآله ،من قبل إللقاء خطبه ،لكي ت ينّب
ّ
والنبوة واإلمامة ،يشء واحد؛
أن التوحيد
ّ
شذ عن الثاين ،ومن ّ
شذ عن الثالث ّ
فمن ّ
شذ
ّ
األول.
عن
شذ
الثاين
عن
ّ
* فدك عنوان قض ّية ،أكثر مما هو إسم
أرض .أ ّما األرض فقد أصبحت يباب ًا وخراب ًا.
الرسالة،
وأ ّما القض ّية فهي باقية ما بقيت ّ
وبقيت املؤامرات عليها.
* لقد أغناهم رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله يف ّ
متوحشني
وحوهلم من
كل يشء،
ّ
ّ
يقتادون القد ،وخيافون أن يتخ ّطفهم الناس
من حوهلم ،إىل ملوك وزعامء ،وأعطاهم ألف
فدك ،وفدك ..فلامذا بخلوا عىل س ّيد اخللق،
احلق يف أن ينحل قطعة أرض
وسلبوا منه ّ
إلبنته ،أو يورث ما تركه ألهله؟

بأقال مكم
لنستعيد الدور الحقيقي للمعلم
ال خيتلف اثنان يف املدرسة ،عىل رضورة
إحرتام التلميذ للمعلم يف املراحل الدراسية
كافة ،والتفاعل معه واالستفادة منه خالل
رشح الدرس أو بعده ،فهو يمنحنا العلم
واملعرفة خالل الدرس ،كام يمنحنا االخالق
ويرشدنا اىل الطريق الصحيح يف احلياة ،يبقى
علينا أن نجدّ ونجتهد يف الدراسة حتى نصل
اىل مراتب العلم ونكون مفيدين يف مهنة
تغيث جمتمعنا.
وإذ ًا؛ نحن نتوقع من املعلم أن يكون
بمنزلة املرشد واملوجه لنا ،بل ونذكر اجلميع
ببيت الشعر املعروف:
قف للمعلم و ّفه التبجيال
كاد املعلم أن يكون رسوال
بمعنى أننا نتوقع أن يقتدي املعلم برسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله ،وأهل بيته عليهم
السالم ،حيث كانوا املرشدين واملوجهني
والفنار الذي يدل املجتمع واالجيال عىل
الطريق الصحيح ،وحيفظهم من التيه
والضالل ..واحلقيقة كانت هذه الصورة
موجودة فيام مىض من الزمن ،حيث كانت
العالقة طيبة بني الطالب واملعلم ،فكام هننئ
املعلم يف عيده ،كان املعلم هينئنا يف عيد
الطالب ،وجتري االحتفاالت ونشهد االجواء
البهيجة والسعيدة ،وما تزال صور هذه
الذكريات اجلميلة يف الذاكرة ،وهذا ناشئ
من االحرتام املتبادل ،حيث كنّا نحيي املعلم
بأطيب الكلامت ونقف له احرتام ًا وإجالالً..
أما اآلن فقد تغريت العالقة اىل درجة ان
اصبحت مثل صداقة عادية ،ويف يوم املعلم

ال يتذكر الطالب هذا اليوم ،إال بتذكري من
اإلدارة ،أو ربام ال يتذكر املعلم يوم الطالب،
وينسى تقديم هتنئة – ولو بسيطة للطالب -
بينام الطالب يشعر بالفخر واالعتزاز عندما
يشعر باهتامم املعلم به ،فمثالً؛ التهنئة بيوم
الطالب ،ال تعني فقط التذكري بيوم هبيج،
إنام يعني مشاركة الطالب باالفراح واالحزان
ومراعاة مشاعره ومتابعة شؤونه ليس فقط
خالل الدرس ،إنام حتى خارج إطار الدرس،
من خالل حل بعض املشاكل التي يعاين منها
الطالب – إن أمكن ، -وهذا يوثق العالقة
بني املعلم و ذوي الطالب ،ليتعاونا عىل حل
مشاكله.

* الطالبة  :دموع مهند الزبيدي

نحتاج جرعة قوية من الثقة باالنتخابات القادمة

شارك ابناء الشعب العراقي يف أربع
ج��والت انتخابية منذ اهنيار نظام حكم
حزب البعث الديكتاتوري ،االوىل الختيار
الدستور ،والثانية االنتخابات الربملانية العامة
عام  ،2005وكانت معها انتخابات جمالس
احلافظات ،ثم انتخابات جمالس املحافظات
 ،2008ثم االنتخابات الربملانية العامة
الثانية عام  ..2009وخالل هذه السنوات،
مل يتذوق املواطن العراقي طعم النجاح ،ال
يف اختيار املرشحني األكفاء ،وال يف األداء
السيايس ملن متكن من الوصول اىل قاعة
جملس النواب .بداية كان الناخب واملدعو
للمشاركة باإلدالء برأيه يف صناديق االقرتاع،
مقيد ًا بقائمة انتخابية ،فرأيه كان يصب يف
مصلحة (القائمة املغلقة) ،وال تذهب اىل
الشخص املعني الذي تثق به اجلامهري .واىل
جانب هذا ،كان هذا الناخب يتابع اخبار
الفساد االداري الرهيب من خالل وسائل
االعالم – طبع ًا ما خفي أعظم -االمر عزز
االعتقاد لديه بأن من العبث املشاركة يف

انتخابات يصعد فيها أناس مههم كسب
اجلاه واملال واملكانة االجتامعية .أما اليوم فقد
تغريت قوانني االنتخابات ،وبات من املمكن
احلصول عىل النائب الذي يثق به الناس من
خالل االدالء برأهيم لصاحله يف الصندوق،
ألن االراء حتسب له ال للقائمة ،لكن اعتقد
أن هذا التطور جاء يف وقت متأخر اىل ٍ
حد ما،
فقد بلغ االحباط واليأس درجة كبرية لدى
الناس..
طبع ًا؛ املرشحون النتخابات جمالس
املحافظات للدورة القادمة ،يبدو أهنم
عىل العادة القديمة ،حيث الوعود الرباقة
واآلم��ال ال��وردي��ة ،بل واألس�ماء الكبرية
والالمعة للقوائم التي تتحدث كلها عن
حقوق املواطن ورضورة توفريها!...
لقد تع ّلم الناس أن يروا وجوه السياسيني
وخطاهبم املبارش اىل الناس ،يف وقت احلاجة
اىل أصواهتم ،من خالل الزيارات امليدانية،
وعقد الندوات وامللتقيات وفتح ملفات املرأة
والطفل والبيئة والرياضة واملعاقني وغري

املتزوجني و ....اىل آخر القائمة الطويلة.
واعتقد أن هذا جيب أن يصاحبه حترك جدّ ي
وخملص لكسب ثقة الناخب ،السيام ونحن
نسمع الدعوات املتكررة من وسائل االعالم
ومن النخبة املثقفة برضورة املشاركة وعدم
التخ ّلف عن صناديق االق�تراع ،بام يؤرش
بوضوح اىل احتامل تراجع نسبة املشاركة يف
هذه اجلولة من االنتخابات .واحلقيقة؛ نحن
ال نعلم السياسيني واملقبلني عىل (العرس
الديمقراطي) ماذا يفعلون...؟! إنام هم
الذين جيب أن يبادروا بخطوات ذكية وعملية
ومثمرة لكسب و ّد الناس وثقتهم حتى نشهد
نجاح هذه االنتخابات.

* نبيل حسني عيل
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من انتخب..؟ و ملاذا انتخب..؟
سؤال يفرض نفسه عشية كل عملية انتخابية من
املزمع إجراؤها يف البلد..
يتساءل املواطن :م��اذا قدمه املسؤول وممثل
الشعب ،يل وللمجتمع حتى أضع رأيي يف صندوق
االقرتاع مرة اخرى..؟ أمل يقل الرسول الكريم صىل
اهلل عليه وآله:
«ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني»؟! فلامذا
ياترى -جيب ان ألدغ مرة اخرى؟ث��م م��ن ق��ال وأف��ت��ى ب��ـ(وج��وب) املشاركة
باالنتخابات..؟ وماذا حيصل إن مل أشارك الناس يف
الطوابري عىل صناديق االقرتاع؟ أمل يبق كل يشء عىل
ما هو عليه ،ومل نجد سوى الوعود الفارغة..؟
هناك العرشات من هذه االسئلة التي تباغت
املرشح وهو ال يعرف كيف يفلت منها ،وكأنه هو
املتهم والبد ان جييب عىل كل هذه االستفسارات،
السيام اذا كان املرشح قد عاود ترشيح نفسه مرة
اخرى..
مما الشك فيه ،أن أحد االسباب الرئيسية لنشوء
تساؤالت كهذه هو بعد املرشح (املسؤول) عن
املواطن (الناخب) ،مما جيعل هذه التساؤالت املثرية،

كأهنا ٌ
جبل من اهلموم عىل قلب و حياة املواطن ،البد
من تفجريها.
من هنا ينبغي عىل املرشح ،قبل وبعد الفوز،
النزول إىل املواطن وحماكاته واالستامع اليه ،و توضيح
الصورة املتعلقة بالقصور يف األداء احلكومي ،وذلك
بأسلوب بسيط ال لبس فيه ،كام عىل الناخب ان يعرف
جيدا ان مهمته ال تنتهي بانتهاء عملية االقرتاع ،بل
العكس فان صوته بمثابة مرشوع رقابة ومتابعة
وتدقيق يف أداء املرشح ،كام عليه ان ُينصف املرشح،
ويفكر عندما يوجه االنتقادات الالذعة له ،فيام لو كان
هو مكانه!
ان املشكلة تكمن يف ممارسة خطيئة رشاء االصوات
و إطالق الوعود الكاذبة ،ومع األسف طاملا نالحظ
مشاركة بعض الناخبني يف هذه اخلطيئة ،سواء بعلمه
او دون علمه.
أما ان يذهب املواطن اىل اطالق سجاالت فتوائية
فيام يرتبط بمستقبل بلده وعائلته وعيشه الكريم،
متناسي ًا ان املوضوع عقيل وعريف قبل ان يكون
رشعي ًا ..فهذا أمر مرفوض ،وذلك قد يكون لسبب
واحد ..وهو :ان االحتكام إىل صناديق االقرتاع هو
البديل من غري منازع عن االحتكام اىل الرصاص
واملدفع .فمن منا يرىض برتجيح منطق القوة عىل قوة
املنطق..؟

