




* رئيس التحرير
بــن املخلصــن والصادقــن واألوفيــاء لشــعبهم وأمتهــم، ال 
جمــال للمــراء و االّدعــاء بـــ »الوطنيــة« والوقــوف صفــًا واحــدًا 
ــراق،  ــف بالع ــي تعص ــية الت ــة والسياس ــات األمني ــام التحدي أم

كــا تعصــف بســائر البــاد االســامية. 
وال يوجــد بــن هؤالء مــن ال حيبذ التعبئة والتحشــيد وشــحذ 
اهلمــم ملســاندة قواتنــا املســلحة يف حرهبــا ضــد االرهــاب، متمثًا 
باجلاعــات التكفرييــة القادمــة مــن خــارج احلــدود، بــل هنالــك 
مــن هــو أكثــر ذكاًء وحنكــًة، باخــراق االرهابيــن وانتــزاع املــرر 

الــذي عــى اساســه يقاتلــون ويذبحــون ويفجــرون. 
أمــا نقيــض حالــة الــذكاء )...( ممــا يتناقــض ايضــًا مــع 

االعتــدال، فانــه جيعــل قواتنــا املســلحة وحيــدة أمــام قــوة 
ــات  ــن جبه ــدد م ــر ع ــح اكث ــا األول فت ــكرية مّهه عس

القتــال يف العــراق، يف حــن مــن املفــرض أن يكــون 
ــن  ــه م ــا في ــه، ب ــراق بأكمل ــام الع ــون أم االرهابي

ــخ مــرق.  ــة وتاري عقــول وحكــاء وثقاف
ــاد  ــه االنتق ــن توجي ــن م ــأل املنزعج ــو نس ل

امــام  والصفــوف  املواقــع  يعــزز  بــا  البنّــاء 
ــة  ــاب طيل ــذا االره ــدف ه ــن كان ه ــاب؛ م االره

إشــعار  واىل  اليــوم  وحتــى  املاضيــة،  الســنوات 
ــن  ــن الذي ــك املغدوري ــري أولئ ــوا غ ــل كان ــر؟ ه آخ

ســقطوا ضحيــة التاريــخ واهلويــة؟ ومثالنــا األبــرز واحلــّي، 
الشــهداء األربعــة مــن املفــرزة الطبيــة التابعــة لوحــدة 

ــن يف  ــتدرجوا اىل كم ــن اس ــوات«، الذي ــة »س ــوات اخلاص الق
ــارد.  ــدم ب ــوا ب ــة وُقتل ــة الفلوج مدين

ــاحنات  ــف الش ــذي أوق ــايب ال ــك االره ــل ذل ــك فع كذل
ــل  ــة، وقت ــع يف االرايض العراقي ــق الرسي ــى الطري ــورية ع الس
ــدأ يتبجــح أمــام الكامــريا ويوجــه  ــم ب ــة، ث الســائقن عــى اهلوي
رســالة اىل رئيــس احلكومــة، وخياطبــه باإلســم، بانــه قــادر عــى 

ــهولة..!  ــام بس ــق ع ــال طري احت
ــن  ــلحن امللثم ــى املس ــريه، او حت ــايب او غ ــذا االره فهــل هل
ــع  ــخصية م ــكلة ش ــا، مش ــار وغريه ــدن االنب ــن يف م املنتري
ــرأي  ــام ال ــون إهي ــم حياول ــم؛ ه ــة؟ نع ــة العراقي ــس احلكوم رئي
العــام يف العــراق وخارجــه، بــأن رئيــس احلكومــة نــوري 
كســب  االول:  هلدفــن:  وذلــك  األول،  عدوهــم  املالكــي 
ــن  ــزء م ــا ج ــة، وأهن ــة واالجرامي ــم االرهابي ــة ألعاهل الرعي
حتــرك مطلبــي، واالمــر الثــاين: االبتعــاد مــا أمكــن عــن ســاحة 
مكشــوفة مــع االغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب العراقــي الرافــض 

ــب.     ــة املطال ــوق وتلبي ــتعادة احلق ــف يف اس ــة العن للغ

ــة  ــا نجمــع عــى أن املعركــة مــع االرهــاب والطائفي فــاذا كن
ــب  ــدر تصوي ــم ص ــأرسه، ث ــراق ب ــة الع ــي معرك ــزق، ه والتم
ــي  ــا االجتاع ــا ثقله ــة هل ــة ديني ــن مرجعي ــيا م ــديد، الس او تس
ورصيدهــا الفكــري والثقــايف يف الســاحة العراقيــة واالســامية، 
فانــه ليــس فقــط يســتوجب عــى املعنيــن بالتصويــب أن يشــّدوا 
ــد،  ــن املزي ــوا ع ــا يبحث ــرة، إن ــنوا الفك ــدي ويستحس ــى األي ع
ــم  ــن يدعمه ــر عم ــب اآلخ ــون يف اجلان ــث االرهابي ــا يبح ك
ويســاندهم بالكلمــة يف صحيفــة وجملــة، أو بظهــور عــى الشاشــة 
الصغــرية، هــذا فضــًا عــن الشــيكات الســخّية واملعونــات 
ــة وأمــوال احلــرام والدجــل  ــة، فــاذا كانــت الكلمــة الكاذب املادي
ــع  ــاهم املرج ــن أس ــي مم ــى الدين ــيايس وحت ــي والس االعام
ــاء  ــفك الدم ــؤدي اىل س ــلطة« ت ــان الس ــدريس بـــ »رهب امل
وانتهــاك االعــراض ودمــار شــامل، فــان الكلمــة الطيبــة 
والفكــرة البنــاءة مــن شــأهنا ان تنقــذ البلــد والشــعب 
بأكملــه مــن فتــن ظلــاء و دفــع نحــو شــفري اهلاويــة. 
إن لغــة االعتــدال واحلكمــة والعقــل، هــي 
التــي ختيــف االرهــاب التكفــريي ســواًء، كمفــردة 
ــن  ــن امللثم ــع م ــكل جمامي ــى ش ــوم، أو ع ومفه
عديــدة  الســباب  هبــم،  املغــرر  أو  املوتوريــن 
»فاقــد  ألن  الــرد،  عــى  قدرهتــم  عــدم  امههــا: 
ــق،  ــة واملنط ــم احلكم ــل لدهي ــه«. فه ــيء ال يعطي ال
وهــم ينتهجــون القتــل والقســوة بــا حــدود؟ واالمــر 
اآلخــر واألكثــر خطــورة عليهــم، انســجام القيــم واملفاهيم 
ــن  ــاذا تيق ــه، ف ــب بحقوق ــان املطال ــع االنس ــة م االخاقي
ــة اىل  ــد  احلاج ــن جي ــا، ل ــن خاهل ــة م ــه املروع ــق مطالب حتقي
اللجــوء اىل اســاليب غــري اخاقيــة وغــري انســانية تفقــده رشعيــة 
ــارج  ــن خ ــون م ــون القادم ــاه االرهابي ــا خيش ــذا م ــة، وه املطالب
ــهم  ــدون أنفس ــم يع ــدة« ألهن ــم »القاع ــدًا تنظي ــدود، وحتدي احل
حاملــن لــواء املطالبــة باحلقــوق التــي يدعــون اهنــا »مضيعــة« يف 

ــرى.  ــق اخ ــار ومناط االنب
ــرًا، و  ــدريس مؤخ ــع امل ــاحة املرج ــة س ــاء يف كلم ــا ج وم
ــة  ــن احلكم ــد م ــّي باملزي ــراق، اىل التح ــين يف الع ــه السياس دعوت
وتقديــم املصلحــة العليــا للبــاد واعتــاد الــرؤى واحللــول التــي 
ــن  ــالة اىل م ــة رس ــل باحلقيق ــم. يمث ــن وال متزقه ــع العراقي جتم
هيمــه األمــر وســط نــريان املعــارك الدائــرة يف االنبــار، بــأن خيــار 
ــراق  ــدر الع ــت ق ــة، ليس ــن الطائفي ــف والفت ــة العن ــرب ولغ احل
والعراقيــن، الســيا وأهنــم دخلــوا مرحلــة جديــدة مــن التاريــخ، 
وأمامهــم فرصــة عظيمــة للتحــول اىل مــا هــو أفضــل وأحســن، 
عندمــا يطــوون صفحــة الثقافــة الديكتاتوريــة اىل األبــد، حينئــذ 
تنطــوي صفحــة االرهــاب التكفــريي والعنــف اىل األبــد ايضــًا.  

االعتدال قوة وسط نار المعركة !
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وراء األخبار

يف الثالث��ن م��ن ش��هر نيس��ان 
الق��ادم يس��تقبل الع��راق والعراقيون، 
جمل��س  النتخاب��ات  جترب��ة  ثال��ث 
تك��ون  أن  يف��رض  مم��ا  الن��واب، 
واالجتماعي��ة  السياس��ية  الس��احة 
عل��ى ق��در م��ن النض��ج، ول��و مبق��دار 
العق��د الكام��ل م��ن الزم��ن عل��ى عم��ر 
التناف��س  ان  بي��د  الدميقراطي��ة، 
االج��راءات  يف  واالرتب��اك  احملم��وم 
س����������يدة  نالحظه��ا  والتح��ركات، 
املوق��ف، وه��و م��ا يالحظ��ه املواط��ن 
العراق��ي يومي��ًا، يف وق��ت يعي��ش ه��و 
باألس��اس حال��ة إحب��اط م��ن األداء 
السياس��ي بس��بب اس��تمرار االزم��ات 

م��ن كل ص��وب وناحي��ة.
ع��ن  احلدي��ث  ب��دأ  أن  فمن��ذ 
االستع������دادات إلج��راء االنتخاب��ات 
صعي��د  عل��ى  وس����������واًء  الربملاني��ة، 
الطاحم��ة،  والش��خصيات  الكيان��ات 
الفني��ة  االج��راءات  أو عل��ى صعي��د 
لالنتخاب��ات،  العلي��ا  للمفوضي��ة 
واملس��اعي جاري��ة عل��ى ق��دم وس��اق 
لرغيب وحتفيز الناس على القدوم 
اىل مكات��ب االق��راع يف اليوم املوعود. 
فالبع��ض س��ّخر كل ش��يء إلرض��اء 
فئ��ات معين��ة ممن حتت��اج اىل قطعة 
أرض س��كنية أو فرص��ة عم��ل، أو اي 
ش��يء آخ��ر، فيم��ا ب��ادر البع��ض اآلخر 
اىل إط��الق مش��اريع ومب��ادرات ذات 
طاب��ع انس��اني وثق��ايف تبع��ث عل��ى 
الشعور بالثقة والسالمة والتماسك 
ب��ن صف��وف الش��عب العراق��ي. حت��ى 
بل��غ احل��ال أن يص��رح عري��ف حف��ل 

زواج مجاع��ي يف حمافظ��ة ميس��ان 
يتوج��ه باخلط��اب  )العم��ارة(، وه��و 
اىل املتزوجن اجلدد، شبابًا وشابات، 
ه��ذا  يف  س��اهم  م��ن  ينتخب��وا  ب��أن 
املش��روع اخل��ري واالنس��اني.. وه��و 
يش��ر اىل تش��كيل مؤسس��ة تتكف��ل 
شؤون املعوقن بسبب االلغام يف هذه 
احملافظ��ة، وق��ال ان »مكت��ب رئي��س 
ال��وزراء« اس��تجاب للن��داءات املتك��ررة 
به��ذا الش��أن و... ه��ذه التح��ركات، 
إن كان هل��ا بع��ض الفائ��دة لبع��ض 
الن��اس، فانه��ا تفرغ االعم��ال الواجب 
اختاذه��ا من املس��ؤول أزاء اجلماهر، 
م��ن حمتواه��ا، حيث ال خيتلف اثنان 
الكث��ر  أن  عل��ى  الع��راق،  يف  الي��وم 
واالعم��ال  املش��اريع  م��ن  الكث��ر 
ورمب��ا  التنفي��ذ،  تنتظ��ر  ت��زال  م��ا 
اصب��ح ام��راً مألوف��ًا ان يس��مع الن��اس 
باملش��اريع واملب��ادرات خ��الل احلمل��ة 
صعي��د  عل��ى  س��واء  االنتخابي��ة، 
جمل��س  او  احملافظ��ات  جمال��س 

الن��واب. 
او  مؤش��رات  أي��ة  دون  وم��ن 
دالالت، أب��دت جه��ات حكومي��ة وغر 
م��ن  خش��يتها  الع��راق  يف  حكومي��ة 
ع��زوف العراقي��ن م��ن املش��اركة يف 
القادم��ة. كأن تص��در  االنتخاب��ات 
ارق��ام واحصائي��ات م��ن اس��تبيان او 
اس��تطالع لل��رأي أو غ��ر ذل��ك ح��ول 
املش��اركة او عدمه��ا يف االنتخاب��ات، 
إمن��ا هنال��ك جمّس��ات خاص��ة ل��دى 
به��ا  تستش��عر  السياس��ية  الكيان��ات 
الع��ام  ال��رأي  وتوجه��ات  مش��اعر 

العراقي، وقد ثبت مبا ال يقبل الشك 
حالي��ًا، أن هن��اك تذّم��ر كب��ر وع��دم 
ارتي��اح م��ن التجرب��ة الدميقراطي��ة 
برمته��ا، وأن ش��رحية كب��رة م��ن 
يف  جدوائي��ة  ع��دم  ت��رى  الن��اس 
املش��اركة مرة اخرى يف االنتخابات 
الربملاني��ة، عندم��ا يرون االس��قاطات 
السياس��ين  وانش��غال  باجلمل��ة 
باملص��احل الفئوي��ة والش��خصية، بداًل 
م��ن املص��احل العام��ة. وج��اءت فك��رة 
»البطاقة االلكرونية«، كخط��������وة 
ع������لى طري��ق جتس��ر العالق��ة ب��ن 
صن��دوق  وب��ن  العراق��ي  املواط��ن 
االقراع، حيث س��تكون هذه البطاقة 
مبنزل��ة  العملي��ة،  الناحي��ة  م��ن 
املقي��اس الدقي��ق لع��دد املش��اركن 
صنادي��ق  يف  بأصواته��م  املدل��ن 
االق��راع. ويف الوق��ت ذاته فان الفكرة 
الع��ام  ال��رأي  تطم��ن  اىل  ترم��ي 
بدرج��ة عالي��ة م��ن النزاه��ة والدق��ة 
وع��دم وج��ود أي احتم��ال بالتزوي��ر، 
وه��و اش��ارت الي��ه املفوضي��ة العلي��ا 
املتح��دث  لالنتخاب��ات، عل��ى لس��ان 

باس��م املفوضي��ة مق��داد الش��ريفي، 
ب��أن مفوضي��ة االنتخاب��ات وضع��ت 
يف  االمني��ة  اخل��واص  م��ن  العدي��د 
البطاق��ة االلكروني��ة ملن��ع تزويره��ا 
او التالع��ب به��ا او اس��تخدامها اكثر 

م��ن م��رة واح��دة«.
ش��يء  كل  يك��ن  مل  ه��ذا  لك��ن 
يف األم��ر..! إذ مس��ع الن��اس دع��وات 
لي��س  عدي��دة  اط��راف  م��ن  ملّح��ة 
االنتخاب��ات، وإمن��ا  للمش��اركة يف 
املخصص��ة  املراك��ز  اىل  الذه��اب 
الس��تالم البطاق��ة االلكروني��ة ه��ذه 
امل��رة، اس��تعداداً للي��وم املوع��ود، وه��ذه 
اش��ارة ثاني��ة ومث��رة للتس��اؤل عل��ى 
الش��عور باحتم��ال تراج��ع املش��اركة 

يف ه��ذه االنتخاب��ات. 
ويتس��ائل املراقب��ون واملهتم��ون، 
عن سبب اخلشية من عزوف الناس 
عن املش��اركة يف االنتخابات، وعدم 
الع��زوف،  ه��ذا  اس��باب  يف  البح��ث 
وع��دم حتذي��ر الساس��ة والطاحم��ن 
اىل املناص��ب م��ن مغب��ة إطالق وعود 

كاذب��ة ث��م الته��ّرب م��ن املس��ؤولية.

االنتخابات البرلمانية 
والمطالبات 

الملّحة بالمشاركة 
الجماهيرية
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االهتم��ام  مراقب��ون  الح����������ظ 
االمريكي��ة  االدارة  م���������ن  امللح��وظ 
الن��واب  جمل��س  رئي����������س  بزي��ارة 
اىل  النجيف��ي  أس��������امة  العراق�����ي 
واش��نطن، تزامنًا مع املعارك الدائرة 
ال��ي تش��هدها حمافظ��ة االنب��ار ب��ن 
والتكفري��ة،  االرهابي��ة  اجلماع��ات 
املس��نودة  العراقي��ة  العش��ائر  وب��ن 
عس��كريًا م��ن احلكوم��ة. فق��د متّي��ز 
االمركي��ن  املس��ؤولن  اس��تقبال 
والتفاه��م،  بالتف����������اعل  للنجيف��ي 
كم��ا ُحظ��ي االخر بلقاءات متعددة 
م��ع مس��ؤولن كب��ار، فاضاف��ة اىل 
الرئي��س االمرك��ي ب��اراك أوبام��ا، 
باي��دن،  ج��و  بنائب��ه  مرت��ن  التق��ى 
وزي��ر اخلارجي��ة جون كري، كما 
اس��تقبل يف مق��ر اقامت��ه بواش��نطن، 
رئي��س هيئ��ة االركان املش��ركة، 
اجلن��رال راي اوديرن��و، وهو اجلنرال 
ال��ذي ش��غل لف��رة م��ن الزم��ن قي��ادة 

الق��وات االمريكي��ة يف الع��راق.
االمرك������ي  الرحي��ب  ويأت��ي 
الزي��ارة  بع��د  بالنجيف��ي،  امللح��وظ 
ال��ي ق��ام به��ا رئي��س ال��وزراء ن��وري 
املالك��ي، يف تش��رين الثان��ي املاض��ي، 
وايض��ًا الزي��ارة ال��ي ق��ام به��ا رئي��س 
القائم��ة العراقي��ة، اي��اد ع��الوي، قبل 
ش��هر م��ن ذل��ك، مم��ا أوج��د اعتق��اداً 
ل��دى املراقب��ن ب��أن هنال��ك حرص��ًا 
وحتدي��داً  بغ��داد،  يف  الساس��ة  م��ن 
والنف��وذ  الس��لطة  عل��ى  املتنافس��ن 

التأيي��د  كس��ب  عل��ى  الع��راق،  يف 
الس��يما  لتحركاته��م،  االمريك��ي 
ب��ن  حالي��ًا  يتأرج��ح  الع��راق  وأن 
يف  الدميقراطي��ة  التجرب��ة  جن��اح 
االنتخاب��ات القادم��ة، وب��ن التح��دي 
املنطق��ة  يف  والعس����������كري  األم��ي 
الغربي��ة. فق��د أعقب��ت زي��ارة املالك��ي 
إن��دالع  املتح��دة،  الوالي��ات  اىل 
االنب��ار  يف  واملع��ارك  االش��تباكات 
بع��د استش��هاد اللواء حمم��د الكْروي، 
أح��د ق��ادة اجلي��ش العراق��ي خ��الل 
مواجه��ات م��ع اجلماع��ات االرهابي��ة، 
االم��ر ال��ذي أطل��ق ش��رارة احل��رب، 
ودف��ع برئي����������س احل����������كومة ألن 
ص��وب  بالتح��رك  أوام��ره  يعط��ي 
االنب��ار لالقتص��اص م��ن القتل��ة ث��م 
تصفية حساباته مع ما كان يسمى 
»س��احات االعتص��ام« واملتس����������ببن 
باغ��������������الق الطري��ق الرئيس��ي اىل 
بارت��كاب  وايض��ًا  وس��وريا،  االردن 
جرائ��م قت��ل عدي��دة حب��ق مدني��ن 
وص��ول  ذل��ك  وأتب��ع  وعس��كرين. 
عس��كرية  ومع��دات  مروحي��ات 
متط��ورة أف��ادت اجلي��ش العراق��ي يف 
توجي��ه ضرب��ات موجع��ة وقوي��ة اىل 
بتنظي��م  متمث��اًل  االره��اب  أوكار 

»داع��ش« يف االنب��ار. 
وه��ذا م��ا دف��ع بع��ض املراقب��ن 
واش��نطن  أن  جزم��ًا  االعتق��اد  اىل 
تري��د م�������������ن خ������������الل الرحي��ب 
اىل  إش��ارات  إرس��ال  بالنجيف��ي، 

املروحي��ات واالس��لحة  ب��أن  املالك��ي 
املتط��ورة ال��ي بعثتها، وايض��ًا التأييد 
يف  الدول��ي  وكذل��ك  االمريك��ي 
معركت��ه ض��د »االره��اب«، ال جي��ب 
خلدم��ة  يس��خرها  اداة  يك��ون  أن 
يف  الفئوي��ة  او  اخلاص��ة  مصاحل��ه 
االنتخاب��ات القادم��ة، عل��ى حس��اب 
ولي��س  السياس��ية،  الكيان��ات  س��ائر 
أدّل عل��ى ذل��ك، االتف��اق يف وجه��ة 
النظ��ر ب��ن النجيف��ي واالمركين 
اخت��اذ  يف  املش��اركة  بض��رورة 
الق��رار وع��دم االنف��راد ب��ه يف بغ��داد، 
ب��أي  واش��نطن  ترض��اه  ال  م��ا  وه��و 
ح��ال م��ن االح��وال. ل��ذا دع��ا الرئي��س 
االمرك��ي ونائب��ه خ��الل اس��تقبال 
النجيف��ي، عل��ى »احلاج��ة إلج��راءات 
سياس��ية وأمني��ة م��ن أج��ل مواجه��ة 
وذك��رت  الع��راق«.  يف  اإلره��اب 
املص��ادر إن االثن��ن ناقش��ا اجله��ود 
يف  رمسي��ا  العش��ائر  ق��وات  لدم��ج 
واألمني��ة  العس��كرية  الوح��دات 

خ��الل قتاهل��ا ض��د االره��اب. 
يف  أخ��رى  مص����������ادر  وحس��ب 
الواليات املتحدة فان النجيفي طلب 
م��ن االدارة االمريكي��ة الضغ��ط على 
حن��و  للتق��دم  العراقي��ة  احلكوم��ة 
املزي��د م��������ن املش��اركة السياس��ية 
الس��لطة،  يف  الس��لمي  والت��������داول 
وع��دم إث��ارة حفيظ��ة املك��ّون الس��ّي، 
وه��و االم��ر ال��ذي تفهم��ه الرئي��س 
ب��ل ال خيف��ى  بش��كل جي��د،  أوبام��ا 

عليه باألس��اس التقاطع��ات املوجودة 
والتوجه��ات  واملص��احل  ال��رؤى  يف 
الع��راق،  املوج��ودة يف  املكون��ات  ب��ن 
وحتدي��داً املكون��ات الث��الث: الش��يعي، 
دف��ع  م��ا  وه��ذا  والك��ردي.  والس��ي، 
النجيف��ي ألن يص��رح م��ن واش��نطن 
مطالب��ًا املالك��ي ب��أن ي��رك القت��ال 
ض��د »داع��ش« واجلماع��ات االرهابية 
إش��ارة  يف  )الس��ّنة(،  االنب��ار  أله��ل 
القص��ف  أعم��ال  ع��ن  التوق��ف  اىل 
ومناط��ق  الفلوج��ة  ملدين��ة  اجل��وي 
اخ��رى م��ن االنب��ار، وه��و م��ا يتناغ��م 
م��ع رغبة وارادة أق��رب حلفاء املالكي 
يف ساحة املواجهة »امحد ابو ريشة«، 
ال��ذي دع��ى اىل املزيد من الصالحية 
للعش��ائر ألن خت��وض احل��رب ض��د 
االرهاب، حيث اّدعى مؤخراً أن لديه 
خط��ط متكامل��ة القتح��ام الفلوج��ة 
بش��رط  »داع��ش«  م��ن  وحتريره��ا 

توق��ف القص��ف اجل��وي. 
وهنال��ك اعتق��اد واس��ع يف االنبار 
ب��أن  برمت��ه،  الس��ّي  املك��ّون  ول��دى 
املالك��ي يري��د ان تك��ون العش��ائر أح��د 
أذرع احلكوم��ة لقت��ال االرهابي��ن، ال 
أن تكون جسمًا مستقاًل يتخذ قراره 
بنفس��ه. ولع��ل ه��ذا جوه��ر م��ا حبث��ه 
النجيف��ي يف واش��نطن، وه��و الس��بب 
تأخ��ر عملي��ة حتري��ر  األس��اس يف 
الفلوج��ة واس��تمرار األزم��ة واملعان��اة 
االنب��ار  حم����������افظة  يف  االنس��انية 

برمته��ا.
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حملة في السعودية لترميز »الشيخ النمر« 
لقيادة الحراك السياسي

يف  املع������ارضة  ق����������وى  ب��دأت 
الس��عودية،  م��ن  الش��رقية  املنطق��ة 
بتح��رك جدي��د يه��دف اىل تكثي��ف 
العم��ل املع��ارض اهل��ادف اىل تغي��ر 
الواقع السياس��ي يف البالد مبا حيقق 
العدالة واملساواة واحلرية لكل افراد 
ابت��اع  الس��يما  الس��عودي،  الش��عب 
مذه��ب اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم.
فق��د أطل��ق ع��دد م��ن الناش��طن 
عل��ى  محل��ًة  الش��رقية  املنطق��ة  يف 
ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي »توي��ر« 
حت��ت عنوان »النمر عن��وان املطالب«، 
مؤكدي��ن يف محلته��م أيض��ا عل��ى 
ال��ذي  الش��عيب  احل��راك  اس��تمرار 
يطال��ب بتحقي��ق املطالب��ة العادل��ة 
واملش��روعة ال��ي داف��ع عنه��ا آي��ة اهلل 
الش��يخ منر باقر النم��ر، املعتقل لدى 
الس��لطات بس��بب مواقف��ه املعارض��ة.
وق��ال أح��د القائم��ن عل��ى ه��ذه 
احلمل��ة الش��عبية إن »ه��ذه احلمل��ة 
تأتي تأكيداً على مواصلة اجلمهور 
النم��ر،  اهلل  لدعم��ه ونصرت��ه آلي��ة 
باحلق��وق  املطالب��ة  يف  واالس��تمرار 
الش��رائع  كفلته��ا  ال��ي  املش��روعة 
الس����������ماوية فض��اًل ع������ن القوان��ن 
ش��عب  به��ا  ن��ادى  وال��ي  األرضي��ة، 
القطي��ف األب��ي، وضح��ى م��ن أجله��ا 
بتقديم تس��عة عش��ر قربانًا وش��هيداً، 
وع��دداً كب��راً م��ن املعتقل��ن وعل��ى 
رأسهم آية اهلل الفقيه الشيخ النمر و 
الش��يخ توفيق العامر، املتهمن ظلمًا 

خبلي��ة التجس��س املزعوم��ة«.
وأش��������������ار الناش������ط إىل وج��ود 
تفاع��ل ودع��م إعالم��ي كب��ر هل��ذه 
احلمل��ة م��ن قب��ل صفح��ات احل��راك 
احلقوق��ي والسياس��ي يف القطي��ف، 
وصفح��ات دع��م الث��ورة يف خمتل��ف 

املناط��ق داخ��ل وخ��ارج الب��الد.
وش��دد الناش��ط الس��عودي وأح��د 
القائمن على احلملة الشعبية على 
باللغ��ة  التغري��د  تكثي��ف  ض��رورة 
والتواج��د  واالجنليزي��ة،  العربي��ة 

س��اعة،  برب��ع  قب��ل موع��د احلمل��ة 
مضيف��ًا ان��ه س��نعلن ع��ن احلملة قبل 
الب��دء مب��دة 10 دقائ��ق، خش��ية أن يت��م 
احتالل��ه م��ن قب��ل خفافي��ش التوي��ر 
التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة الس��عودية.

 يذك��ر أن آي��ة اهلل الش��يخ النمر 
الس��لطات  ل��دى  معتق��اًل  ي��زال  ال 
الس��عودية من��ذ 8 م��ن حزي��ران ع��ام 
2012، ويعان��ي م��ن ظ��روف صحي��ة 
حرج��ة بع��د أن أطلقت علي��ه القوات 
أثن��اء  رصاص��ات  أرب��ع  الس��عودية 
حماول��ة اعتقال��ه. وق��د خض��ع لع��دة 
عملي��ات جراحي��ة إلزال��ة الرص��اص 
أن  إال  فخ��ذه،  يف  ترك��زت  ال��ي 
الس��لطات الس��عودية ما زالت عاجزة 
ب��ل غ��ر مبالي��ة للرصاص��ة الرابع��ة 
وال��ي م��ا زال��ت تعتن��ق عظ��م فخ��د 

الش��يخ من��ذ ع��ام ونص��ف الع��ام.
ويأت��ي ه��ذا التح��رك اجلدي��د، 
واجلم��ود  الرك��ود  ح������الة  لكس��ر 
الس��عودية  الس������احة  يف  السياس��ي، 
بشكل خاص واخلليجية بشكل عام، 
حيث يالحظ املراقبون حالة الرّقب 
الي��ه  ت��ؤول  االقليم��ي والدول��ي م��ا 
التغي��رات عل��ى الس��احة الس��ورية، 
حي��ث اخلس��ارة الس��عودية الفادح��ة، 
بع��د جل��وس املعارض��ة قبال��ة الوف��د 
احلكوم��ي يف )جني��ف 2(، م��ن جه��ة، 
والس��احة اللبناني��ة، حي��ث التناف��س 
الش��ديد واحملم��وم عل��ى النف��وذ ب��ن 
وميث��ل  هن��اك،  السياس��ية  الق��وى 
تي��ار »14آذار« الذراع املنفذ للسياس��ات 
الس��عودية يف ه��ذا البل��د. ورمب��ا ي��رى 
املراقب��ون، إنه��ا خط��وة ذكي��ة م��ن 
املعارض��ة الس��تباق االحداث وترميز 
الس��احة  يف  الرس��الي  العم��ل  ق��ادة 
وع��دم ت��رك مناط��ق ف��راغ تس��تغلها 
تدعي��م  يف  احلاكم��ة  الس������لطات 
موقفه��ا أم��ام ال��رأي الع��ام العامل��ي، 
عل��ى أنه��ا عام��ل االس��تقرار الوحي��د 
الش��عب  طموح��ات  حيق��ق  ال��ذي 

الس��عودي. 
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خمتل��ف  يف  املصري��ون  أحي��ا 
 25 »ث��ورة  ذك��رى  الب��الد  مناط��ق 
يناي��ر«، ال��ي أطاح��ت بنظ��ام احلك��م 
ومثل��ه  العس��كري،  الديكتات��وري 
ادارة  يف  واس��تمر  مب��ارك،  حس��ي 
الب��الد من��ذ ع��ام 1952. وق��د ج��اءت 
االحتف��االت عل��ى مرور الع��ام الثالث 
عل��ى اإلطاح��ة مببارك، واالستبش��ار 
بنظام دميقراطي، تعددي يف مصر، 
مل  ش��ديدة  عن��ف  موج��ة  ظ��ل  يف 
تش��هدها الب��الد يف تارخيه��ا املعاص��ر، 
م��ن  سلس��لة  الب��الد  ش��هدت  حي��ث 
يف  واالغتي��االت  التفج��ر  اعم��ال 
منه��ا  اخ��رى،  ومناط��ق  القاه��رة 
يته��م  حي��ث  س��يناء،  جزي��رة  ش��به 
بدف��ع  اجل��دد  احل��كام  املعارض��ون 
مص��ر حن��و الديكتاتوري��ة القدمي��ة 
رغ��م الث��ورة وتقدي��م العش��رات م��ن 
الش��هداء عل��ى طري��ق الدميقراطي��ة 

واحلري��ة. 
املعطي��ات االخ��رة م��ن الس��احة 
املصري��ة تش��ر اىل أن الفري��ق أول 
عب��د الفت��اح السيس��ي ال��ذي م��ا ي��زال 
الدف��اع،  وزي��ر  مبنص��ب  حيتف��ظ 
واملنق��ذ  املرحل��ة  رج��ل  اىل  حت��ول 
للش��عب املص��ري من حال��ة االنفالت 
األم��ي واالضط��راب السياس��ي من��ذ 
اي��ام حك��م الرئي��س املع��زول حمم��د 
مرس��ي، وم��ا ت��اله م��ن اح��داث عن��ف 

لق��رار  واملعارض��ن  املؤيدي��ن  ب��ن 
عزل��ه واإلطاحة به. وجاء االس��تفتاء 
النقط��ة  ليك��ون  الدس��تور،  عل��ى 
تس��جل  ال��ي  الثاني��ة  االجي������ابية 
حلس��اب السيس��ي بع��د ق��راره ع��زل 
مرس��ي يف الثالث��ن م��ن مت��وز الع��ام 
ه��ذه  يف  اخلاس��رين  واول  املاض��ي. 
املعرك��ة ه��م »االخ��وان املس��لمون« 
الذي��ن انقل��ب عليه��م االم��ر عندم��ا 
الرئي��س،  عل��ى  اجلماه��ر  انقلب��ت 
فبع��د ان حتول��وا اىل تنظيم حمظور 
اعم��ال  سلس��لة  ب��دأت  وارهاب��ي، 
ارهابي��ة ته��دد أمن واس��تقرار البالد، 
مم��ا جع��ل كل أصاب��ع االتهام تتجه 
اىل ه��ذا التنظي��م مبس��ؤوليته عنه��ا، 
وكان آخره��ا التفج��ر االنتح��اري 
مبن��ى  اس��تهدف  مفخخ��ة  بس��يارة 
مديري��ة أم��ن القاه��رة، مم��ا أدى اىل 
مقت��ل أربع��ة عل��ى األق��ل وإصاب��ة 
)76( آخري��ن. وحس��ب املراقب��ن، ف��ان 
هنال��ك اط��راف داخلي��ة وخارجي��ة، 
حت��اول االحي��اء ب��أن املس��تقبل ل��ن 
يك��ون يف ص��احل السيس��ي، الس��يما 
م��ع ورود انب��اء ع��ن احتم��ال ترش��حه 
حول��ت  فق��د  الرئاس��ة.  النتخاب��ات 
س��احة  اىل  مص��ر  االط��راف،  ه��ذه 
مواجهات عنيفة بن أنصار الرئيس 
الش��رطة  ق��وات  وب��ن  املع��زول 
انص��ار  م��ع  وحت��ى  ب��ل  واجلي��ش، 

السياس��ي  املش��هد  وب��ات  السيس��ي، 
يتأرج��ح ب��ن من يؤيد مرس��ي، وبن 
م��ن يؤي��د السيس��ي، ويرف��ع انص��ار 
الرئي��س املع��زول، قمي��ص الش��رعية 
أمام انصار السيس��ي، على أن االخر 
ق��ام بانق��الب عس��كري عل��ى رئي��س 
اآلخ��رون:  يق��ول  بينم��ا  منتخ��ب، 
إن السياس��ات اخلاطئ��ة ال��ي اتبعه��ا 
مرس��ي ه��ي الي أدت ب��ه اىل اهلاوية، 
حي��ث احتش��د اآلالف م��ن املصري��ن 
يف القاه��رة وم��دن اخ��رى مطالب��ن 

بتنح��ي مرس��ي ع��ن احلك��م. 
ي��رون  السياس��يون،  املراقب��ون 
يف  الدمي������قراطي  االس�������تحقاق 
تس��رع  عندم��ا  مص������ر،  مس������تقبل 
احلكوم��ة احلالي��ة باج��راء انتخاب��ات 
برملاني��ة تكون تتوجي��ًا لنجاح عملية 
االستفتاء على تعديالت يف الدستور، 
إذ م��ا ت��زال اب��واب جمل��س الش��عب 
املص��ري مقفل��ة ام��ام ن��واب الش��عب، 
بي��د ان اس��تمرار اعم��ال العن��ف يف 
الش��ارع ب��ن جبهتن متثالن منطن 
م��ن التفك��ر وااليديولوجي��ة، جيعل 
ميثل��ون  الذي��ن  العادي��ن  الن��اس 
»االغلبي��ة الصامت��ة« اكث��ر بعداً عن 
التجرب��ة الدميقراطي��ة واالهتم��ام 
م��ا  وه��ذا  العي��ش،  لقم��ة  بتوف��ر 
الحظ��ه املراقبون يف النس��بة املتدنية 
م��ن املش��اركة يف االس��تفتاء االخ��ر 

ال��ذي بل��غ )40%( رغ��م ان التصوي��ت 
ب���  ج��اء بنس��بة عالي��ة بلغ��ت )%98( 
»نع��م« عل��ى التعدي��الت يف الدس��تور 
املصري، وهو االس��تفتاء الثاني الذي 
االطاح��ة  بع��د  املصري��ون  خيوض��ه 
النظ��ام  وجت������ربة  مب��ارك،  بنظ��ام 

الدميقراط��ي. 
الدس��تور  عل��ى  يؤخ��ذ  ومم��ا 
اجلدي��د، الظ��الل الكثيف��ة للعس��كر 
علي��ه، وإعط��اء صالحي��ات كب��رة 
رغ��م  العس����������كرية،  للم����������ؤسسة 
التطمين��ات املوج��ودة م��ن االط��راف 
أن  عل��ى  وال���دينية  السياس����������ية 
اس��تقرار  يضم��ن  ان  ش��أنه  م��ن 
وهوي��ة مص��ر، و"خيل��ق توزان��ًا ب��ن 
والتش��ريعية  التنفيذي��ة  الس��لطات 
والقضائي��ة". ومم��ا ج��اء في��ه، م��ادة 
قانوني��ة تعط��ي احل��ق مبحاكم��ة 
مدني��ن يف حمكم��ة عس��كرية. ل��ذا 
ي��رى املراقبون إن االس��راع يف إنضاج 
مص��ر،  يف  الدميقراطي��ة  التجرب��ة 
وحده��ا الكفيل��ة بوض��ع ح��د لدوام��ة 
العن��ف الدموي��ة ال��ي يس��قط فيه��ا 
يومي��ًا القتل��ى اجلرح��ى يف الش��وارع، 
من خالل حتديد موعد لالنتخابات 
الربملانية والرئاس��ية، وإخراج البالد 
وفس��ح  العس��كرية،  الوصاي��ة  م��ن 
سياس��ية  مش��اركة  ام��ام  اجمل��ال 

واس��عة وت��داول س��لمي للس��لطة.

مصر.. 
االحتفال 

بنجاح 
العسكر 

في تحقيق 
الديمقراطية
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بصائر

* إعداد / هيأة التحرير
الب��د ان نع��رف، أن م��ا جن��ده يف 
العامل من تطور متصاعد عرب التاريخ 
يأت��ي  امن��ا  عب��ث  وال  صدف��ة  لي��س 
ه��ذا التط��ور بس��بب وج��ود تطل��ع عن��د 
االنس��ان كف��رد واالنس��ان كمجتم��ع 
يدفع��ه دوم��ًا وأب��داً اىل االم��ام . فنزع��ة 
االم��ام  التطّل��ع اىل  التكام��ل وفط��رة 
نوقفهم��ا  ان  لن��ا  ميك��ن  ال  حقيقت��ان 

حت��ى بق��وة الن��ار واحلدي��د. 
ه��ذا التطل��ع الدائ��م عن��د االنس��ان 
ع��ن  يبح��ث  ان  اىل  باجملتم��ع  يدف��ع 
اإلص��الح ال��ذي ه��و ج��زء م��ن التطل��ع 
إلن االنس��ان حينم��ا يري��د ان يتق��دم 
س��يجد امام��ه بعض العقبات، وس��يجد 
ان  حي��اول  او  ذل��ك  ع��ن  مينع��ه  م��ن 
يبع��ده ع��ن ذل��ك، ولكنه يف م��ا اذا جاهد 
وكافح وحاول سيكون هناك اصالح، 
ولكن يف بعض االيام وبعض الظروف 
اىل  صعب��ة  االص��الح  عملي��ة  تك��ون 
درج��ة جتع��ل اجملتم��ع يف كبت وقمع 

كافي��ة  فرص��ة  هن��اك  جتع��ل  وال 
لإلص��الح.

* اإلصالح الدائم يغني 
عن انفجار الثورات

تت��م عملي��ة  ان  نرغ��ب يف  حن��ن 
حت��ى  مس��تمرة  بص��ورة  االص��الح 
لي��س كل  ولك��ن  ث��ورات،  ال حت��دث 
يف  نرغ��ب  حن��ن  يتحق��ق،  مانتمن��اه 
ف��رص  اجملتمع��ات  أم��ام  ن��رى  ان 
اىل  والتطل��ع  واالص��الح  للتطوي��ر 
االم��ام خصوص��ًا يف ع��امل الي��وم، حي��ث 
اصبح��ت البالد املتباع��دة، كبلد واحد 
بل قرية واحدة بفضل كل ما هنالك 
م��ن اس��باب التواص��ل. فحينم��ا جن��د - 
مثاًل- دولة تتقدم وتصل اىل ما تصل 
كل  يف  رفيع��ة  مس��تويات  م��ن  الي��ه 
ش��يء، ث��م نبق��ى حن��ن متخلف��ن فأنن��ا 
جي��ب أن ال نرض��ى ونقبل بذلك. حنن 
نرغ��ب يف ان تتفه��م ال��دول والس��لطات 
والثقاف��ة  الفك��ر  ع��ن  املس��ؤولن  و 
تطلع��ات  و..،  الدي��ن  و  التعلي��م  ع��ن 

اجملتمع وال يكبتوها، فاالفكار الس��يئة 
واخلرافي��ة ال��ي انتش��رت وامتدت عرب 
التاري��خ، ه��ذه االف��كار وامثاهل��ا كبتت 
الش��عوب بإس��م الدي��ن وه��و منه��ا وم��ن 

امثاهل��ا ب��راء.

* ال ثورة سليمة بال خارطة طريق
الس��الم،  علي��ه  احلس��ن،  االم��ام 
كان مثاًل أعلى ضد الظلم والطغيان 
وقد اعلنها كلمة واضحة وصرحية: 
»مل أخرج أشراً وال بطراً ولكن خرجت 
لطل��ب االص��الح...«. إن��ه املث��ل االعل��ى. 
علي��ه  احلس��ن،  االم��ام  بع��د  لك��ن  و 
الس��الم، نش��أت ح��ركات اجته��ت يف 
بع��ض مناحيه��ا لش��يىء م��ن التط��رف 
او االندف��اع، البع��ض قال��وا إن��ه، علي��ه 
الس��الم، استش��هد، فلنستش��هد حن��ن 
كذل��ك، وبع��ض احل��ركات كان��ت 
فج��اء  ال��الزم،  م��ن  اكث��ر  متطرف��ة 
االم��ام زي��ن العابدي��ن، س��الم اهلل عليه، 
ونش��ر حقائ��ق التوحي��د وعّل��م الن��اس 
وأّدبه��م وثقفه��م عل��ى ان��ه لي��س أي 

  ال يجوز 
لكل انسان ان 

يفّجر املوقف بال 
أهداف واضحة 
وخطط صريحة 

وبال خارطة 
طريق  

أمن واستقرار العراق أمانة 
اهلل في رقاب الجميع



بصائر

حال��ة، ه��ي حال��ة ثوري��ة صحيح��ة، 
وال جي��وز ل��كل انس��ان ان يفّج��ر املوقف 
ب��ال أه��داف واضح��ة وخطط صرحية 
وب��ال خارط��ة طري��ق، وحس��ب فهم��ي 
علي��ه  العابدي��ن،  زي��ن  االم��ام  ل��دور 
الس��الم، ف��إن دوره الري��ادي كان يف 
ه��ذا املنح��ى، باالضاف��ة - طبع��ًا- اىل 
ادوار ومناح��ي اخ��رى عظيم��ة ومهم��ة 

الختف��ى عل��ى أح��د.
حن��ن، ومن��ذ ث��الث س��نوات ام��ام 
او  العربي��ة«  »الث��ورات  ُيس��مى  وض��ع 
»الربي��ع العرب��ي«.. وبصراحة اقول: أن 
كل ام��ة وكل ش��عب خيت��زل الث��ورة 
لذل��ك  العوام��ل  دام��ت  م��ا  داخل��ه  يف 
متواج��دة، ف��اذا مل جي��د ه��ذا الش��عب 
ومل  حيات��ه،  يف  االجياب��ي  التح��ول 
جي��د م��ا كان يصب��و الي��ه م��ن احلري��ة 
والكرام��ة واحلق��وق والع��دل، فه��ذا ال 
يع��ي ان ه��ذه القي��م مُتس��خ وتضمح��ل 
يف داخل��ه، بل س��وف تراكم وتتعاظم 
قوته��ا الداخلي��ة ث��م تنفج��ر يف يوم من 
االي��ام. ول��ذا حن��ن يف مث��ل ه��ذه احلالة 
طري��ق  خارط��ة  يف  نفك��ر  ان  علين��ا 

س��ليمة وحمكم��ة هل��ذه الث��ورات.

* حل مشاكل العراق باحلوار 
والتشاور ال بالسالح

ايض��ًا  هن��اك  الع��راق  يف  الي��وم؛ 
تطلع��ات للش��عب، وإلهلن��ا يف اجلن��وب 
ويف  الش��مال،  يف  أهلن��ا  و  والوس��ط، 
املنطق��ة الغربي��ة وتطلع��ات مش��روعة، 
و لك��ن يف بع��ض االحي��ان، تأخ��ذ ه��ذه 
التطلع��ات - لالس��ف الش��ديد - منح��ى 
نراه��م  فالبع��ض  وس��يئًا،  خاطئ��ًا 
يتفق��ون م��ع األجان��ب ويأت��ون ببع��ض 
املس��لحن ويتفق��ون م��ع ه��ذه الدول��ة 
بأيديه��م..!  بيوته��م  وتل��ك ويهدم��ون 
قب��ل ف��رة خاطب��ت املنطق��ة الغربي��ة 
نتح��اور  تعال��وا  اهلن��ا..  انت��م  وقل��ت: 
ونتف��ق، ال تعتق��دوا أن هن��اك أح��د يف 
الع��امل حيبك��م وينتص��ر لك��م ويتع��اون 
معك��م اكث��ر م��ن أهلك��م يف بلدك��م 
الواح��د. اتركوا هذه االفكار املتش��ددة، 
لك��م  أن  ننك��ر  او  نرف��ض  ال  وحن��ن 
تطلعات كما باقي ابناء الش��عب، وهي 
م��ن حقك��م، وحن��ن نؤم��ن به��ا، ث��م انن��ا 
ال نّدع��ي ان احلك��م يف بلدن��ا ه��و حك��م 
االم��ام عل��ي الس��الم، ع��ادل وال تش��وبه 
ش��ائبة ب��كل تفاصيل��ه، وال ندع��ي بانن��ا 
نس��تطيع ان حنق��ق كل ش��يء جب��رة 

قل��م، و كلن��ا يف ه��ذا الوض��ع س��واء، 
فالوض��ع الس��يئ حي��وط بن��ا مجيع��ًا، 
ان حن��ل مش��اكلنا  نري��د  و حن��ن ال 
وكالم  بالصي��اح  وال  بالس��الح، 
الس��وء ع��رب االب��واق االعالمي��ة، مث��ل 
بع��ض وس��ائل االع��الم و الفضائي��ات 
التحريضي��ة. وق��د مسع��ت بأذن��ي م��ن 
كالٌم  املوضوعي��ة،  تتدع��ي  فضائي��ة 
حي��ّرض  وه��و  م��ا  لش��خص  مش��ن 
املنطق��ة الغربي��ة ويق��ول: »أي��ن أزي��ز 

رصاصك��م..«؟! 
االق��وال  وه��ذه  وامثال��ه،  ه��ذا  إن 
والتحريض��ات املس��يئة واخلبيث��ة تأتي 
من أناس جيلسون يف اخلارج ويدعون 
تأخ��ذوا  أمل  ث��م  التقات��ل،  اىل  الن��اس 
الع��ربة مم��ا جي��ري يف س��ورية..!؟ وه��ل 
تري��دون لغ��رب الع��راق أن يصب��ح مثل 
»حل��ب«؟! مل��اذا ال تفك��رون مبوضوعي��ة 
قل��ت  وق��د  العق��الء؟  أي��ن  وإنص��اف؟ 
س��ابقًا و أك��رر: ان املنطق��ة الغربي��ة 
ال  مم��ا  واخل��رات  باملع��ادن  مليئ��ة 
حيصيه��ا إال اهلل تع��اىل، وه��ذه املنطقة 
م��ن املمك��ن ان تنم��و بأفض��ل م��ا يك��ون 
وتعي��ش بافض��ل م��ا يك��ون. ث��م هن��اك 
ولدين��ا  واالقالي��م،  احملافظ��ات  نظ��ام 
الدس��تور في��ه متس��ع، وبطبيع��ة احلال 
رمب��ا ال يس��تجيب رئي��س احلكوم��ة أو 
جمل��س وزراء او الربمل��ان او مؤسس��ات 
الدول��ة، لك��ن يف نهاي��ة املط��اف، م��ا دام 
هنال��ك إط��ار واحد وتس��تطيع عرب هذا 
االط��ار حتقي��ق اهدافك بش��كل قانوني 
لتحقيقه��ا  وأعم��ل  فتع��ال  صحي��ح، 
بعي��داً ع��ن الس��الح والقت��ال والدم��ار. 
فمم��ا يبك��ي أن جن��د يف بلدن��ا وش��عبنا 
تقاتل.. أال ينبغي ان نبكي على ماجرى 
و جي��ري؟ انت��م ي��ا أهلن��ا يف الفلوج��ة 
واالنب��ار..! ك��م وك��م قلنا لك��م أبعدوا 
واملس��ببن  احملّرض��ن  أولئ��ك  عنك��م 
للص��راع والتقات��ل واخل��راب، فه��ل م��ن 
الصحيح واملفيد أن يهّجر الس��كان من 
الفلوج��ة واالنب��ار نتيج��ة م��ا متارس��ه 
وتس��ببه تل��ك اجلماع��ات؟ وبالتأكي��د 
نس��تقبل  املقدس��ة،  كرب��الء  يف  إنن��ا 
خدمته��م،  يف  وحن��ن  ه��ؤالء،  أهلن��ا 
وأه��اًل به��م يف مدين��ة االم��ام احلس��ن، 
كل  تس��تقبل  ال��ي  الس��الم،  علي��ه 
املس��لمن م��ن كل م��كان. حن��ن أهلك��م 
ف��ال تس��محوا جملموع��ة م��ن املغرض��ن 
و املخرب��ن يأت��ون م��ع م��ا لديه��م م��ن 
االعالم��ي،  الس��الح  منه��ا  اس��لحة، 

فيخرب��وا بلدك��م، حن��ن ال نتحم��ل 
هذه املس��ؤولية، وأنتم أيها السياس��يون 
واالعالمي��ون،  واحلكم��اء  واملفك��رون 
ب��ه  وتنطق��ون  تقول��ون  مب��ا  فك��روا 
ع��ن  ختّل��وا  وبنتائج��ه.  ومعاني��ه، 
الطائفي��ة،  التحريضي��ة،  االث��ارات 
اىل  وتوجه��وا  اجلاهلي��ة،  واحلمي��ات 
وعليك��م  علين��ا  وهن��ا  س��بحانه.  اهلل 
مجيع��ًا أن نتدب��ر طوي��اًل يف ق��ول ربن��ا 
تعاىل يف س��ورة هود، حيث يقول النيب 
ش��عيب، عليه الس��الم، لقومه: }َيا َقْوِم 
يبِّ  ــن رَّ ــٍة مِّ ــَىَ َبيِّنَ ــُت َع ــْم إِن ُكن َأَرَأْيُت
َوَرَزَقنـِـي ِمنـْـُه ِرْزًقــا َحَســنًا َوَمــا ُأِريــُد 
ــُه إِْن  ــْم َعنْ ــا َأهْنَاُك ــْم إىَِل َم َأْن ُأَخالَِفُك
ُأِريــُد إاِلَّ اإِلْصــاَح َمــا اْســَتَطْعُت 
ْلــُت  ــِه َتَوكَّ ــاللَِّ َعَلْي َوَمــا َتْوفِيِقــي إاِلَّ بِ
َوإَِلْيــِه ُأنِيــُب{، مبعن��ى؛ أن��ا ال أري��د 
اخل��ر لنفس��ي فق��ط، وال اق��ول لك��م 
و  اخالفك��م  ث��م  وذاك..  ه��ذا  اترك��وا 
أعمل مبا أنهاكم عنه، ثم إني ال أريد 
م��ن ذل��ك »إاّل اإلص��الح م��ا أس��تعطت«، 
فه��ذا ه��دف عظي��م، أن يبحث االنس��ان 
ع��ن اإلص��الح وبالق��در املمك��ن، ولي��س 
بالق��در املطل��وب، ان��ه درس جي��ب أن 
نتعلم��ه ونع��ي بصائ��ره ملعاجل��ة امورنا 

ومش��اكلنا. 
وأذك��ر  أع��ود  أن  إال  أمل��ك  ال 
وأق��ول إلخوانن��ا من املس��ؤولن مجيعًا، 
ويف  الغربي��ة،  املنطق��ة  يف  وإلهلن��ا 
الوس��ط واجلن��وب، وم��ن خ��الل ه��ذا 
انت��م  رقابك��م..  يف  اهلل  أمان��ة  املن��رب: 
مس��ؤولون ع��ن هذه اللحظ��ة واملرحلة 
وحن��ن  تذهب��ون  انت��م  التارخيي��ة، 
نذه��ب والتاري��خ ال يرح��م.. واهلل تعاىل 
يق��ول: }وقفوهــم اهنم مســؤولون{، 
فك��روا بش��كل موضوع��ي. ارجع��وا اىل 
عقولك��م واىل حكمائك��م، احبث��وا ع��ن 
للش��عب  العلي��ا  واملص��احل  االه��داف 
والوط��ن، الع��راق ب��ه خ��رات و ث��روات 
كث��رة وهائل��ة تكفي وتس��ع اجلميع، 
موق��ع جي��د وش��عب مس��امل آم��ن يري��د 
الطمأنين��ة والتعايش املش��رك بس��الم 
وحمب��ة وتع��اون، ف��ال متزق��وا الن��اس، 
اب��دوأ احلي��اة م��ن جدي��د، حت��اوروا م��ع 
رمسي��ة  مؤسس��ات  عندك��م  بع��ض، 
يري��د  انس��ان  وأي  ناقش��وا.  فإجلس��وا 
ويوفق��ه  ويس��دده  يؤي��ده  االص��الح 
اهلل إلن��ه تع��اىل م��ع االص��الح واحملب��ة 
ودعوتن��ا  كلمتن��ا  ه��ذه  و  والس��الم.. 

حن��ن أيض��ًا.

  ال نريد ان 
نحل مشاكلنا 

بالسالح، وال 
بالصياح وكالم 

السوء عرب 
االبواق االعالمية، 

مثل بعض 
وسائل االعالم 

و الفضائيات 
التحريضية  
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اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
العظمى الس��يد حممد تقي امُلدّرس��ي، الش��عب 
اىل  واملناط��ق  االطي��اف  كل  م��ن  العراق��ي 
دع��م ومس��اندة اجلي��ش والق��وات األمني��ة يف 
التص��دي خلط��ر األره��اب. وق��ال مساحت��ه يف 
جان��ب م��ن إح��دى كلمات��ه االس��بوعية ال��ي 
ام��ام  املقدس��ة  كرب��الء  يف  مبكتب��ه  يلقيه��ا 
حشد من الوفود والزائرين إننا : »نشد على يد 
اجلي��ش العراق��ي وندعم��ه يف مواجهته للزمر 
اإلرهابي��ة وعلي��ه أن يك��ون حازم��ًا وحامس��ًا، 
الوق��ت أن يف��رق ب��ن اجملرم��ن  ويف نف��س 
والضحاي��ا م��ن الن��اس املغ��رر به��م.. و عل��ى 
أبن��اء الش��عب العراق��ي ب��كل أطياف��ه ومناطق��ه 
أن يقف��وا م��ع جيش��هم يف عمليات��ه العس��كرية 
ال��ي يش��نها ض��د اإلره��اب.. و نأم��ل أن حيس��م 
اجليش املوقف مع أصول اجلرمية، والتحلي 
مبزي��د م��ن الدق��ة و الش��جاعة يف مواجه��ة 
اإلره��اب واس��تخدام األس��اليب الس��لمية م��ع 

املغ��رر به��م إذا رجع��وا اىل ج��ادة الص��واب..«.
بأبن��اء  نهي��ب  »أنن��ا  مساحت��ه:  واض��اف   
جيش��هم  م��ع  للوق��وف  الغربي��ة  املنطق��ة 
االرهابي��ة  اجلماع��ات  مواجه��ة  يف  العراق��ي 
و ذل��ك س��وف يفت��ح هل��م الطري��ق حن��و األم��ن 
والس��الم  وبن��اء حمافظته��م ال��ي عان��ت وال 

اإلرهابي��ة«. التنظيم��ات  بس��بب  ت��زال 

ويف ه��ذا الس��ياق أك��د مساحت��ه عل��ى أن 
: »الش��عب العراقي اثبت وحدته برغم كل ما 
تعرض له من إرهاب ومتزيق خالل السنوات 
املاضية ألنه ش��عب حيوي وعلى قدر عاٍل من 
ال��والء للدي��ن وللوطن وس��يبقى صامداً وقويًا 
وال ميكن تقس��يمه، وقد عرب ش��عبنا عن نفسه 
وحيويت��ه ووحدت��ه به��ذا االس��لوب الرائ��ع يف 
اكث��ر م��ن م��رة ومناس��بة والس��يما يف زي��ارة 
ب��أن  وليعلم��وا  االع��داء  فليي��أس  االربع��ن، 
ه��ذا الش��عب يبق��ى موح��داً، صام��داً، متحدي��ًا 
مل��ن يري��د ان ين��ال من��ه«. واض��اف مساحت��ه يف 
جان��ب آخ��ر م��ن كلمت��ه: جي��ب ان ننظ��ر اىل 
االم��ور نظ��رة بعي��دة جتع��ل املنطق��ة الغربي��ة 
آمنة مس��تقرة وتس��تطيع ان تس��اهم يف إعمار 
الب��الد  ادارة  يف  ايض��ًا  و  الع��راق،  و  نفس��ها 
والعب��اد، وأي منطق��ة ومجاع��ة ومك��ون جي��ب 
أن يكون حاهلم حال بقية أبناء الشعب وجيب 
أن اليفك��رّن أح��داً ب��إن عق��ارب الس��اعة ميك��ن  

ترج��ع اىل ال��وراء يف الع��راق.
وعل��ى الصعي��د ذات��ه دع��ا مساح��ة املرج��ع 
امُلدّرس��ي خالل اس��تقباله نائب رئيس جملس 
حمافظ��ة كرب��الء املقدس��ة عل��ي املالكي، إىل 
خط��ر  مواجه��ة  يف  العراق��ي  الش��عب  تعبئ��ة 
االرهاب وما يسمى بزمرة »داعش« والقاعدة. 
مش��راً اىل أن: م��ا يس��مى بتنظي��م »داع��ش« 

االرهابي  مهزوم ال حمالة، ولكن هذا ال يعي 
أن الع��راق ل��ن ينال��ه األذى منه��م، فالع��راق 
يواج��ه اإلره��اب س��واء يف الداخ��ل او اخل��ارج، 
وعل��ى املرجعي��ات والش��عب أن يقدم��وا املزي��د 
م��ن الدع��م املعن��وي ملواجهت��ه ودح��ره، ولذل��ك 
و ملواجهة اخلطر القادم عرب هذه التنظيمات 
اإلرهابي��ة، نهي��ب بالش��عب مجيع��ه اس��تحضار 
ال��روح الوطني��ة ال��ي داف��ع به��ا أجداده��م يف 

ث��ورة العش��رين، للدف��اع ع��ن الع��راق. 
واضاف مساحته: »كل الدالئل تقول أن 
داعش س��يهزم ش��ر هزمية على أيدي اجليش 
العراق��ي الن الع��راق كدول��ة تط��ور كث��راً 
عم��ا كان علي��ه يف الس��ابق بعك��س م��ا تعتق��د 

ال��دول الداعم��ة لإلرهاب«.
م��ن جان��ب آخ��ر أك��د مساح��ة املرج��ع 
امُلدّرس��ي خ��الل اللق��اء إن: »عل��ى املس��ؤولن 
وض��رورة  أهمي��ة  اىل  االلتف��ات  الب��الد  يف 
التخطيط والعمل لتفعيل املصانع العسكرية 
م��ن اج��ل تزوي��د اجلي��ش العراق��ي بالس��الح 
والعتاد الكايف دون االس��تعانة باخلارج«. كما 
دع��ا مساحت��ه احلكوم��ة احمللي��ة يف كرب��الء 
املقدس��ة اىل: »املزي��د م��ن االهتم��ام بالبني��ة 
كان  اإلهم��ال  ألن  للمحافظ��ة  التحتي��ة 
والزال  واضحًا على مدينة كربالء املقدسة 

من��ذ زم��ن النظ��ام البائ��د وحت��ى اآلن«.

المرجع و األمة

المرجع المدرسي :
على الجيش العراقي أن يكون شجاعًا 

ودقيقًا في توجيه ضرباته الى اإلرهابيين



المرجع و األمة

اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
إن:  امُلدّرس��ي  تق��ي  حمم��د  الس��يد  العظم��ى 
ال  اإلرهابي��ة  و  التكفري��ة  »التنظيم��ات 
أن نواج��ه  بأي��ة صل��ة، وجي��ب  مت��ّت للدي��ن 
ثقاف��ة االنتق��ام واالقتت��ال ال��ي تتبناه��ا ه��ذه 
التنظيم��ات املنحرف��ة، بثقاف��ة الراح��م ال��ي 
يتعط��ش هل��ا الع��امل يف كل م��كان«. واض��اف 
مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلمة القاه��ا باحملفل 
السنوي مبكتبه يف كربالء املقدسة مبناسبة 
املولد النبوي الشريف ان: »على العلماء وطلبة 
احل��وزات العلمي��ة يف العراق والع��امل، مواجهة 
التض��اد  إىل  يدع��و  ال��ذي  املنح��رف  الفك��ر 
واالقتت��ال  بثقاف��ة اإلس��الم ال��ي تدع��و إىل 
الرمح��ة والتعاي��ش.. ونس��أل اهلل أن ال يدفعن��ا 
رد الفع��ل لل��رد عل��ى هذه التنظيم��ات اجملرمة 

ب��ذات الط��رق ال��ي يعتمدونه��ا معن��ا«. 
واش��ار مساحته اىل أن: »البش��رية تقدمت 
يف حق��ول ش��تى إال أنه��ا تعي��ش واقع��ًا مليئ��ًا 
بالك��وارث واحل��روب حي��ث تص��رف امليزاني��ات 
عل��ى التس��لح بهدف اهل��دم واحلرق حتى صار 
عاملن��ا، ع��امل الوح��وش، والبق��اء في��ه لألق��وى 
ولي��س لألصل��ح«. و أوض��ح مساحت��ه أن س��بب 
ذل��ك يع��ود إىل: »القواع��د الفكري��ة املنحرف��ة 
ال��ي يعتم��د عليه��ا الع��امل والي أنتجه��ا علماء 
وفالس��فة التض��اد الذي��ن يص��ورون للن��اس أن 

احلي��اة قائم��ة عل��ى أس��اس التض��اد والتناق��ض 
والقس��وة واالنتق��ام والق��وة«. وش��دد مساحت��ه 
عل��ى أن »م��ا ميكن��ه أن جيع��ل الع��امل الي��وم يف 
س��الم وأم��ان ه��و اإلمي��ان واحملب��ة والرمح��ة 
التس��لح،  البش��ر ال ميزاني��ات  ب��ن  والتع��اون 
األمني��ة  الق��وى  عل��ى  فق��ط  االعتم��اد  او 

والعس��كرية«.
واش��ار مساحت��ه يف كلمت��ه باملناس��بة اىل 
إن »إرسال األنبياء مظهر من مظاهر اإلصالح 
والرمح��ة باخلل��ق من قب��ل اهلل تبارك وتعاىل، 
ودعوتهم للناس مجيعًا باالبتعاد عن العدوان 
اإلعم��ال  وكل  واخليان��ة  والك��ذب  والبغ��ي 
املنك��رة وال��ي تعان��ي منه��ا البش��رية يف وقتن��ا 

احلاضر. 
فنبين��ا االك��رم ورس��الة اإلس��الم ج��اءت 
تواج��ه  وثقافت��ه  بأمجع��ه  للع��امل  رمح��ة 
الثقاف��ات املنحرف��ة بالقي��م اإلهلي��ة ال��ي بينه��ا 
الن��يب األك��رم حمم��د، صل��ى اهلل علي��ه وآال��ه، 

وآه��ل بيت��ه األطه��ار، عليه��م الس��الم«.
وش��دد مساحت��ه بالق��ول: »عل��ى اجلمي��ع 
تق��ع مس��ؤولية كبرة يف س��بيل انت��زاع ثقافة 
وتبديله��ا  الطائفي��ة  و  والص��راع  االخت��الف 
والوئ��ام،  والتع��اون واحملب��ة  الس��الم  بثقاف��ة 
وه��ذا م��ا فعل��ه النيب االكرم، والق��رآن الكريم 
باجلزي��رة العربي��ة ال��ي كان��ت ب��ؤرة للفس��اد 

والتش��ّظي واخت��الف القبائ��ل بأبش��ع ص��ورة، 
ولك��ن ثقاف��ة الق��رآن وحكم��ة واخ��الق ن��يب 
الرمح��ة، غ��رت حاهل��م وجعلته��م أم��ة عزيزة 
حن��ن  وك��م  واح��دة،  بوتق��ة  يف  منصه��رة 
اىل  الع��ودة  اىل  الراه��ن  عصرن��ا  يف  حباج��ة 
روح االس��الم، واىل القي��م املثل��ى ال��ي جس��دها 
النيب األكرم، واهل بيته، صلوات اهلل عليهم، 
ل��ذا جي��ب ان نك��ون جدين يف رف��ع راية الدين 
وجوه��ره احلقيق��ي ال��ذي يدع��و اىل االص��الح 
وإشاعة السالم واالحرام املتبادل بن البشر«. 
مس��لم  ل��كل  »اق��ول  مساحت��ه:  واض��اف 
ش��يعي و س��ي: »إن الق��رآن الكري��م و الن��يب 
االك��رم واه��ل بيته، صلوات اهلل عليه، س��فينة 
اب��واب رمح��ة اهلل، فتعال��وا مجيع��ًا  النج��اة و 
حنم��ل ه��ذه الراي��ة ونبث روح احملبة والس��الم  
والتكات��ف.. أيه��ا اخلطب��اء و العلماء و احلوزات 
واملراك��ز العلمي��ة م��ن ش��يعة وس��نة.. علين��ا 
أن نك��ون دع��اة خ��ر ورمح��ة و س��لم و صل��ح 
وحمب��ة كم��ا يأمرن��ا دينن��ا و نواج��ه الكراهية 

والنع��رات الضال��ة امُلضل��ة.. 
الرس��ول  وّحده��ا  املتناح��رة  فالقبائ��ل 
االعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، واالم��ة بناه��ا 
وصاغه��ا بس��رته وبالق��رآن الكري��م، وع��الج 
تش��تت االم��ة الي��وم ه��و الرج��وع ل��ذات الس��رة 
والتعالي��م واملنه��ج القرآن��ي الواض��ح واملن��ر«.  
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في ذكرى المولد 
النبوي الشريف:

المرجع المدرسي 
يدعو الى 

استبدال ثقافة 
الصراع والطائفية 

بثقافة السالم 
والتعاون



المرجع و األمة

اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
العظمى الس��يد حممد تقي امُلدّرس��ي على أن: 
»االسالم احلنيف يبّصر الناس جبذورالفساد 
القتالعه��ا،  الس��ليم  الطري��ق  اىل  ويهديه��م 
ومن اعراض الفساد يف االرض حالة التمزق 
والتحزب��ات ال��ي تف��رق الن��اس وتدفعه��م اىل 

الص��راع واهل��دم والتخري��ب«.
 وأض��اف مساحت��ه يف جان��ب م��ن حدي��ث 
ل��ه مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة أم��ام مج��ع 
م��ن الوف��ود الزائ��رة واس��اتذة وطلب��ة احلوزات 
العلمي��ة، ان »اهلل تع��اىل خل��ق الناس ليتعارفوا 
ويعرفوا حبقوق بعضهم البعض، أما الطغاة 
الذي��ن ارادو ان حيكم��وا الس��يطرة على الناس 
فلم جيدوا طريقًا اال اإلفس��اد بتمزيق الناس 
طائفي��ًا وخل��ق الصراع��ات..، ويف كث��ر م��ن 
االحي��ان ه��ذا الفس��اد العري��ض ال��ذي يورث��ه 
الطاغي��ة يس��تمر م��ن بع��ده فيذه��ب الطاغي��ة 
ولك��ن تبق��ى ه��ذه الطائفي��ات واخلالف��ات م��ن 
مث��اًل  نش��هد  الع��راق  يف  اآلن  وحن��ن  بع��ده. 
لذل��ك.. فم��ا زرع��ه النظ��ام البائ��د يف الع��راق 
م��ن جرثوم��ة االخت��الف والص��راع ال ي��زال 
يت��م  لذل��ك  والع��الج  اخلبيث��ة  مث��اره  ينت��ج 
بعم��ل اصالح��ي مس��تمر وج��دي م��ن قب��ل 
القادة ومؤسس��ات وقوى اجملتمع«، مش��را اىل 
ان »الطاغي��ة املقب��ور مض��ى لك��ن ثقافت��ه ال��ي 
زرعه��ا وجع��ل به��ا اه��ل الع��راق ش��يعًا، الت��زال 
- م��ع االس��ف- تعش��عش يف النف��وس والبعض 
حي��اول االس��تفادة م��ن ه��ذه الثقاف��ة املقيت��ة 

أن  اىل  منوه��ًا  اغراضه��م«،  اىل  يصل��وا  لك��ي 
»هن��اك بع��ض امل��واد يف الدس��تور جي��ب ان ُيعاد 
النظر فيها فنحن جيب ان نصوغه ليؤمن لنا 

املزي��د م��ن الوح��دة والتالح��م«. 
»ان  مساحت��ه  أك��د  الس��ياق  ه��ذا  ويف 
يف  كب��رة  مس��ؤولية  تق��ع  اجلمي��ع  عل��ى 
س��بيل انت��زاع ثقاف��ة االخت��الف والص��راع و 
الطائفي��ة وتبديله��ا بثقاف��ة الس��الم والتع��اون 
احملبة والوئام«، و اوضح مساحته »ان ثقافتنا 
وتأرخين��ا حاف��ل حب��االت ومواق��ف اساس��ية 
الس��الم،  علي��ه  عل��ي،  االم��ام  منه��ج  ومنه��ا 
وتضحيت��ه للحف��اظ عل��ى االس��الم وكي��ان 
صل��ح  كان  وهك��ذا  التم��زق،  م��ن  األم��ة 
االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��الم، حي��ث نس��تفيد 
وتس��تفيد األم��ة م��ن ه��ذه التجرب��ة، الس��يما 
يف يومنا الراهن، حيث نستلهم ثقافة السالم 
ومج��ع الن��اس ح��ول القي��م، وه��ذه الثقاف��ة 
م��ن  االم��ة  ووح��دة  تع��ادل  عل��ى  حافظ��ت 
االنهي��ار. فاألم��ة االس��المية عاش��ت لف��رات 
م��ن تأرخيه��ا يف س��لم ووئ��ام لي��س باملخاب��رات 
و الق��وة العس��كرية ال��ي كان��ت تبط��ش ب��ل 
بثقاف��ة القي��م االمياني��ة وحنن أحوج ما نكون 
اىل مث��ل ه��ذه الثقاف��ة الي��وم يف الع��راق وباقي 
بالد األمة وشعوبها«.  واضاف مساحته: »كم 
حنن حباجة اىل العودة اىل روح االسالم واىل 
القي��م املثل��ى ال��ي جس��دها الن��يب وأه��ل بيت��ه، 
عليه��م الس��الم، م��ن اج��ل زرع اواص��ر احملب��ة 
والوئ��ام يف النف��وس..! ومهم��ا كان��ت دواع��ي 

اخل��الف ف��إن هن��اك بالتال��ي، نظ��ام و قان��ون، 
وهن��اك دول��ة و دس��تور وقي��م ودي��ن وبالتال��ي 
ح��ل  يف  مرجعي��ة  ذل��ك  كل  م��ن  جنع��ل 
اخلالف��ات وتكريس التفاه��م والتعاون وليس 
الص��راع والتمزق، وهذه الثقافة هي الرس��الة 
الي ملسناها وشاهدناها يف حشود املالين من 
ابن��اء الش��عب الذي��ن مش��وا اىل مرق��د األم��ام 
احلس��ن، عليه الس��الم، يف هذا الربد القارص 
و املخاطر الي كانت تواجههم، فهذه ليس��ت 
ثقاف��ة احل��رب والتم��زق ألن االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��الم، ب��اب واس��ع للرمح��ة وس��فينة 
جن��اة تس��ع اجلمي��ع، وه��ذا ه��و اس��اس الدي��ن. 
فه��ذه الس��فينة الرباني��ة يتج��ه الن��اس حنوها 
م��ن مجيع الطوائف واالديان والطبقات إلنها 
س��فينة الس��الم والنجاة واالصالح، وهذه هي 
ثقافة االسالم والقرآن ودعوة النيب االكرم، 
صل��ى اهلل علي��ه وال��ه. ه��ذه ه��ي ثقاف��ة االم��ام 
احلس��ن، علي��ه الس��الم. ال��ذي رف��ض أن يبادر 

إعدائ��ه بقت��ال يف ي��وم عاش��وراء«. 
أنن��ا  عل��ى  بالتأكي��د  مساحت��ه  وخت��م 
»نريد إلنفس��نا وللعامل كله أن يعود اىل هذا 
االص��ل القرآن��ي ال��ذي يؤك��د أن اهلل خل��ق 
وقبائ��ل  ش��عوبًا  وجعله��م  سواس��ية،  الن��اس 
لك��ي يتعارف��وا، ولي��س ليتصارع��وا.. واذا فعلن��ا 
ذل��ك فس��وف نك��ون اق��رب اىل األم��ن والس��لم 
واالس��تقرار، واق��رب اىل اهلل، إلن��ه س��بحانه 
م��ع اجلماع��ة ونك��ون اق��رب اىل احلض��ارة إلن 
احلض��ارات ال تبن��ى بالتم��زق واالخت��الف«. 

المرجع 
المدرسي 
يحذر من 
استمرار 

بقاء ثقافة 
النظام 

البائد
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المرجع 
المدرسي 

يدعو 
المعنيين 

الى مواجهة 
االرهاب 
بطريقة 

»التورثنا 
مشاكل 
جديدة«

اهلل  آي��ة  الدي��ي  املرج��ع  مساح��ة  ق��ال 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي ان عل��ى 
أي  او  الع��راق  يف  س��واء  واملس��ؤولن  ال��دول 
م��كان يف الع��امل، التفك��ر والعم��ل اجل��ّدي عل��ى 
وخط��ط  أس��س  وف��ق  االره��اب  وب��اء  معاجل��ة 
واس��اليب صحيح��ة عل��ى املس��توين، التكتيك��ي 
واآلن��ي  املس��بق،  باالس��تعداد  واالس��راتيجي، 
ه��ذه  أن  عل��ى  موك��داً  واملس��تقبلي.  املرحل��ي، 
املعاجل��ة جي��ب أن ترتك��ز عل��ى بعدين اساس��ين: 
مواجهة االرهاب ومقاتلته، ومعرفة وتشخيص 

دوافع��ه واس��بابه ومعاجل��ة ج��ذوره.
ام��ام  ل��ه  كلم��ة  خ��الل  مساحت��ه  وأك��د 
حش��د م��ن الوف��ود مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة، 
عل��ى إنن��ا والع��امل أمج��ع، »جي��ب أن نعم��ل دائم��ًا 
عل��ى ثقاف��ة درء الس��يئة باحلس��نة م��ن خ��الل 
االنتظ��ار  وع��دم  املس��بقة  والوقاي��ة  االس��تعداد 
للبح��ث ع��ن عالج بع��د وقوع املش��اكل واالزمات 
واس��تفحاهلا.. فيج��ب أن نفك��ر دائم��ًا ومس��بقا 
وعل��ى كاف��ة الصع��د سياس��يًا وأمني��ًا واقتصاديًا 
واجتماعي��ًا يف كيفي��ة ع��الج املش��اكل وحله��ا 
بأفض��ل و أجن��ع الس��بل ولي��س حله��ا بطريق��ة 

أس��وء  ه��و  وم��ا  جدي��دة  مش��اكل  تورثن��ا  ق��د 
منه��ا«، واوض��ح مساحت��ه ان: »االس��تعداد املس��بق 
واملعاجل��ات الصحيح��ة واملدروس��ة للمش��اكل 
واالزم��ات ق��د حت��ول الع��دو اىل صدي��ق، وذل��ك 
حباج��ة اىل س��عة أف��ق وص��در وحكم��ة وإنس��ان 
متمي��ز ومتف��وق..«، وتاب��ع مساحت��ه إن: »الق��رآن 
الكري��م يدعون��ا و يوجهن��ا ب��أن ن��درأ باحلس��نة 
الس��يئة، وال ندعه��ا تصيبن��ا و حتي��ط بن��ا ب��ل 
نب��ادر من��ذ الب��دء بدرئه��ا باحلس��نة واملعاجل��ة 
الس��ليمة إلن دره��م يف الوقاي��ة خ��ر م��ن قنط��ار 
يف الع��الج ». واوض��ح أن :« الف��رق ب��ن من ينتهج 
سياس��ة درء الس��يئة، باالس��تعداد والوقاي��ة منه��ا 
وبالتال��ي ع��دم وقوعه��ا واحاطته��ا ب��ه، وب��ن م��ن 
يع��اجل الس��يئة بع��د أن ينتظره��ا حت��ى تأتي��ه، 
فيعاجله��ا، ه��و الف��رق ب��ن م��ن يتق��دم ويس��بق 
وم��ن يتأخ��ر ويتعث��ر. وق��ال مساحت��ه يف جان��ب 
آخ��ر م��ن كلمت��ه ان: »م��ن أش��د م��ا نعاني��ه يف 
الع��راق ه��و االره��اب وعل��ى الق��وات واالجه��زة 
االمني��ة وعل��ى ش��عبنا ب��كل اطياف��ه ومناطق��ه أن 
يكون��وا منتبه��ن ويقظن وعلى أعلى درجة من 
االس��تعداد ملواجهت��ه ودح��ره«، وأك��د بالق��ول: 

»يف الع��راق الجي��ب أن يك��ون األمن الذي تعيش��ه 
ه��ذه املنطق��ة او تل��ك، مدع��اة للغفل��ة والره��ل، 
ب��ل الب��د م��ن ختطيط واس��تعداد مس��بق ملواجهة 
االره��اب إلن كل الع��راق مه��دد وعلين��ا مجيع��ا 
أن النغف��ل، ونك��ون يقظ��ن ومس��تعدين دائم��ا«. 
ويف اش��ارته اىل اس��باب وج��ذور االره��اب ق��ال 
والقم��ع  واالضطه��اد  »الفق��ر  ان:  مساحت��ه: 
والدكتاتوري��ة والقوان��ن الظاملة، كلها اس��باب 
ال��ذي يعيش��يه االنس��ان وه��ذا  تول��د االحب��اط 
االحب��اط أح��د االس��باب الرئيس��ية ال��ي تدف��ع 
بالكثري��ن يف دولن��ا وجمتمعاتن��ا حن��و االره��اب 

والتط��رف«. 
واوض��خ مساحت��ه ايض��ا أن��ه :« جي��ب توف��ر 
م��ا ميك��ن م��ن ش��روط احلي��اة الكرمي��ة حت��ى ال 
يص��اب الن��اس باالحب��اط والس��خط واالنكس��ار 
»مم��ا  أن  مساحت��ه  وأك��د  النف��وس.  وحتط��م 
يس��هم يف معاجل��ة وب��اء االره��اب جذري��ًا واحل��د 
م��ن تفعي��ل قان��ون وثقاف��ة الق��رآن ب��درء الس��يئة 
باحلسنة من خالل بناء سياسة حكيمة ونزيهة 
وباحلري��ة والدميقراطي��ة واحل��وار والقوان��ن 
الصاحلة واقتصاد عادل يوفر الرفاه للجميع« .



حوار

* أجرى احلوار: حممد عيل جواد
األربعيني��ة،  الزي��ارة  خ��الل  التقين��اه 
حي��ث وص��ل م��ع ع��دد م��ن الزائري��ن الك��رام 
م��ن املنطق��ة الش��رقية يف الس��عودية، فكان��ت 
الفرصة الي نستثمرها كل عام للقاء رموز 
الثقاف��ة والفكر الرس��الي يف العامل االس��المي 
علي��ه  احلس��ن،  مدين��ة  اىل  يف��دون  الذي��ن 

الس��الم، ألداء مراس��يم الزي��ارة.. متي��ز برؤيته 
الش��مولية والثاقب��ة وحديث��ه الدقي��ق ال��ذي 
أص��اب كب��د احلقيق��ة يف معظ��م اإلجاب��ات 
ال��ي تضمنه��ا ه��ذا احل��وار ال��ذي ب��ن ي��دي 

الق��ارئ الكري��م:

الثقافيــة  الســاحة  مــن  لنبــدأ   •
يف  التعدديــة  وجــود  مــع  والفكريــة.. 

ــف  ــادات، كي ــرؤى واالجته ــكار و ال االف
ــة  ــر والثقاف ــال الفك ــبيل إليص ــرون الس ت

األمــة؟ اىل  األصيلــة 

- بسم الله الرحمن الرحيم
وط��رق  آلي��ات  ع��ن  نتح��دث  أن  قب��ل 
األم��ة، ينبغ��ي  الفك��ر اىل  وأس��اليب وص��ول 
أن نتح��دث ع��ن مصان��ع األف��كار ال��ي ميك��ن 

الشيخ عبد الغني عباس 
في حوار مع )الهدى(:

يتمكن المثقف 
من نشر الثقافة 
النهضوية عندما 
يكون بعيدًا عن 

الضغوط السياسية

• ولد سماحة الشيخ عبد الغني محمد آل عباس في مدينة القطيف ، شرق السعودية.
• مع تصاعد موجة الصحوة اإلسالمية في عقد السبعينات، اختار الشيخ سبيل الهجرة، قاصدًا الدراسة  في الحوزات الدينية، 

فانضم في ريعان الشباب إلى حوزة اإلمام القائم العلمية، ودرس فيها المقدمات تحت اشراف نخبة من األجالء األفاضل.
• بدأ الدراسة في مرحلة »السطوح« على يد آية اهلل الشيخ المحمدي البامياني - دام ظله- وحضر بعد ذلك أبحاث الخارج 
عند كل عدد من العلماء األعالم، أبرزهم: سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي، وسماحة آية اهلل 

الشيخ الخاقاني، وسماحة آية اهلل الفقيه السيد عباس المدرسي، و سماحة آية اهلل الشيخ فاضل السلطان. 
• ساهم في إدارة جملة من الحوزات الدينية، مثل حوزة اإلمام القائم بالسيدة زينب عليها السالم، في سوريا، وايضًا في 

ادارة الحوزة العلمية بالقطيف.
والخطابة  الكتابة  ميادين  الكثير في  أبدع وقدم  ثقافية، وفيها  فعاليات ونشاطات  بجملة  آل عباس  الشيخ  اهتم   •
الثمانينات، كما صدرت  أواسط  الكتابة أسهم في رفد دوريات ومطبوعات عديدة منذ  االجتماعي والقرآني. ففي  والشأن 
الواقع«،  في مجال  »القرآن والشريعة«، و»كيف نفهم  و  المدرسي«.  آية اهلل  أفكار  أمة قراءة في  مؤلفات عدة منها: »تطلع 
الخطابة، خاض هذا الميدان منذ أوائل التسعينات، حيث كانت باكورة خطابته في لبنان لعامين متتالين ثم ارتقى المنبر 
الحسيني في السيدة زينب بسوريا، ثم استمر خطيبًا في بالده حتى هذه الساعة. وقد تميزت خطابته بالتركيز على البصائر 
يسعى  االجتماعي  الجانب  وفي  الثقافية.  بالنهضة  يتصل  ما  في  السيما  رصدها،  بعد  الفكرية  االتجاهات  ومعالجة  القرآنية 
سماحته إلى بناء جيل صالح وتربيتهم وفق المنهج الرسالي القويم، وذلك ضمن دروس متفرقة في الفقه والثقافة والدراسات 
القرآنية. وفي الشأن القرآني أسهم في مع نخبة من األفاضل في تأسيس »مؤسسة القرآن نور« عام 1423 للهجرة، ضمن تصور 

خاص للعمل القرآني بحيث تكون متصدية إلبراز ثقافة قرآنية رسالية معمقة.

السيرة الذاتية
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بواسطتها توجيه األمة يف مسارات واجتاهات 
معين��ة. ويب��دو ل��ي حتدي��داً، أنن��ا حباج��ة يف 
ه��ذه األزمن��ة اىل الركي��ز والتأكي��د عل��ى 
الثقاف��ة النهضوي��ة لألم��ة، ذل��ك ألن األم��ة 
أس��رة  الزم��ن،  م��ن  طويل��ة  لف��رة  بقي��ت 
جلمل��ة م��ن الثقافات واالفكار الس��لبية، س��واء 
كان منش��أ ه��ذه االف��كار، اس��تنباطنًا لالف��كار 
الديني��ة، او بس��بب أدوات دخيل��ة م��ن خ��ارج 
االط��ار االس��المي. مبعن��ى أنن��ا كلم��ا نظرن��ا 
اىل ثقاف��ة س��لبية يف األم��ة، علين��ا ان نبح��ث 

ع��ن مصادره��ا.
مثالن��ا يف ذل��ك؛ الث��ورة الفرنس��ية.. فق��د 
االف��كار  م��ن  مجل��ًة  آن��ذاك  الثائ��رون  وج��د 
الفرنس��ي،  اجملتم��ع  يف  املنتش��رة  الس��لبية 
وكان��ت ه��ذه االف��كار مبنزلة العقب��ة والكابح 
أمام مس��رة الثورة الفرنس��ية. فبدأ الثوريون 
بالبح��ث ع��ن مص��ادر ه��ذه الثقاف��ة الس��لبية، 
وتوصل��وا اىل ان مصادره��ا تنب��ع م��ن الس��لطة 

القائم��ة. 
ف��إذن؛ رمب��ا ال تك��ون هنال��ك قطيع��ة ب��ن 
السياس��ة وب��ن الثقاف��ة، إمن��ا يف كث��ر م��ن 
االحي��ان نالح��ظ ان السياس��ة توج��ه الثقاف��ة. 
م��ن هن��ا نق��ول: علين��ا التأكي��د عل��ى الثقاف��ة 
النهضوي��ة يف األم��ة، وتراثن��ا الدي��ي مل��يء 
به��ذه اجل��ذور ال��ي تدع��و األم��ة اىل النهض��ة. 
الرس��ول  اىل عه��د  نع��ود  أن  تارخين��ا  يكف��ي 
وكي��ف  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  األك��رم، 
متك��ن أن حي��ّول ذل��ك اجملتم��ع الصح��راوي، 
اىل جمتم��ع علم��ي وحض��اري ومتق��دم.. إنه��ا 
الثقاف��ة النهضوي��ة لإلس��الم، ال��ي رفع��ت من 
ش��أن هذا اجملتمع وهذه األمة لرتقي مراتب 
وحض��ارة  غرب��ًا،  ال��روم  حض��ارة  م��ن  أعل��ى 
ف��ارس ش��رقًا. وال ش��ك أن ه��ذه ه��ي مس��ؤولية 
والربوي��ن،  واملثقف��ن  واملفكري��ن  العلم��اء 
وعم��وم الناطق��ن به��ذه الثقاف��ة، س��واٌء م��ن 
خطب��اء وكت��اب وفقه��اء، عليه��م أن خيرج��وا 
م��ن ش��رنقة األط��ر الضيق��ة، وتوجي��ه األم��ة 
وتزريقه��ا بثقاف��ة نهضوي��ة حت��ى تص��ل اىل 

حي��اة  الع��ّزة والكرام��ة والس��عادة.

• مــن املاحــظ يف الســاحة، وجــود 
تقاطــع بــن مــا هــو ســيايس ومــا هــو 
ثقــايف. فكيــف يمكــن احلفــاظ عــى مكانــة 
الثقافــة مــن التأّثــر باألجــواء السياســية 

ومــن حمــاوالت جتيــريه وتوظيفــه؟

- األم��ر كم��ا ذك��رمت حتدي��داً.. هنال��ك 
اش��كالية واقعي��ة وحقيقي��ة، أال وهي التداخل 
اذا  يف ظ��ّي،  لك��ن  والثقاف��ة،  السياس��ة  ب��ن 
أو  الثقاف��ة،  عل��ى  للسياس��ة  وجدن��ا هيمن��ة 
وجدن��ا الثقاف��ة مؤج��رة أو مس��تأجرة - كم��ا 
الس��باب  االحي��ان  م��ن  كث��ر  يف  نالح��ظ 
خمتلف��ة-، علين��ا أن ننح��و منحى االس��تقالل 
الثقايف. واذا مل يكن املثقف أسراً للسلطة، أو 
حت��ى للش��هوة، او لق��وى الضغ��ط االجتماع��ي، 
بأصالته��ا  رس��الته  أداء  م��ن  يتمك��ن  آنئ��ٍذ 

وطيبته��ا ونقائه��ا. 
ويف قص��ة الكلي��م موس��ى، علي��ه الس��الم، 
م��ع فرع��ون، نالح��ظ مث��ة جتلي��ات و أبع��اداً 
واالقتص��اد  والثقاف��ة  السياس��ة  يف  واضح��ة 
والربي��ة، ب��ل ه��ي مج��اع م��ن أبع��اد خمتلف��ة، 
الكري��م،  الق��رآن  يف  تع��اىل  اهلل  يذكره��ا 
إمن��ا الس��بب يف أنه��ا غني��ة باملعان��ي والع��رب 
وال��دالالت. تقول اآلي��ة الكرمية: }َفاْسَتَخفَّ 
ــوُه..{ )س��ورة الزخ��رف /54(.  ــُه َفَأَطاُع َقْوَم
ف��اذا وجدن��ا انس��ياقًا م��ن اجملتم��ع للس��لطة 
ل��ه س��بب، وه��و االس��تخفاف  القائم��ة، امن��ا 
ال��ذي ميارس��ه النظ��ام احلاك��م، ومث��ال ذل��ك 

ل��ذا  »فرع��ون«. 
اعتق����������د أن 
املثقف جيب 

أن يك��ون ف��ارغ 
البال من مجيع 
ه��ذه الضغ��وط. 
والش��ك هن��ا؛ أنه 

س��يدفع ضريب��ة 

هذا االس��تقالل الثقايف، من هنا جند أن دعاة 
االستقالل الثقايف يكونوا دائمًا حمّط النظر، 
ألنه��م حمصن��ون م��ن الضغ��وط االجتماعي��ة 
والسياس��ية. ويف قصة »فرعون« نالحظ هذه 
ــا{،  ــا َأَرى َوَم ــْم إاِلَّ َم ــا ُأِريُك القضي��ة؛ }َم
مبعن��ى أن��ه يريد أن يك��ون هو مصدر الثقافة.
يلتص��ق  أن  املطل��وب  ظ��ّي،  يف  وعلي��ه؛ 
ب��ن  جدلي��ة  هنال��ك  نع��م؛  بنّص��ه..  املثق��ف 
الن��ّص والواق��ع، لك��ن بام��كان املثق��ف أن يس��ر 
يف مس��ار ال خيال��ف الن��ّص وال الواق��ع.. وه��ذا 
اس��تنباط  يف  التفك��ر  يف  دّق��ة  اىل  حيت��اج 
الثقاف��ة. حن��ن يف بع��ض االحي��ان نالح��ظ 
أن توجه��ًا ثقافي��ًا َيس��تغرق يف جم��ال حبي��ث 
ينس��ى الواق��ع، ومثالن��ا يف ذل��ك، االجتاه��ات 
الصوفية، أو االجتاهات الي ال تؤمن باجلهاد 
حال��ة  تعي��ش  ال��ي  تل��ك  أو  بالتح��رك،  وال 
الي��أس لس��بب أو آلخ��ر. آنئ��ٍذ يس��عون لقراءات 
مغلوط��ة م��ن التاري��خ االس��المي، واذا حبثن��ا 
ه��ذه  ج��ذور  يف 
القراءات 

  مشكلتنا مع الذين يستنبطون الثقافة الدينية من منطلقات 
علمانية، أنهم يعيشون يف جٍو علماين، فيتأثرون به على حساب النّص 

الديني  



املغلوط��ة، جن��د مناش��ئها نفس��انية، وليس��ت 
حتدي��داً،  وه��ذه  دقيق��ة.  وصناعي��ة  علمي��ة 
الثقاف��ة  يس��تنبطون  الذي��ن  م��ع  مش��كلتنا 
الدينية ولكنهم متأثرون باألجواء العلمانية. 
ل��ذا نالح��ظ ش��خصًا يعي��ش يف ج��ٍو علمان��ي، 
فيتأث��ر ب��ه على حس��اب نّصه الدي��ي. أظن؛ ان 
الطريق��ة الفضل��ى حل��ل ه��ذه االش��كالية، ه��و 
التعامل مع النّص الديي بطريقة منسجمة 

م��ع الواق��ع. 
يف ه��ذا اإلط��ار ايض��ًا، نالح��ظ أن مف��ردة 
»املــأ« وردت )17( م��رة يف الق��رآن الكري��م، 
مرت��ان منه��ا كان هلم��ا دور اجياب��ي، وه��ي 
حتدي��داً يف قص��ة بلقي��س ، ويف قص��ة يوس��ف، 
بينم��ا يف )15( م��رة كان هل��ا تأث��ر س��ليب عل��ى 
املصلح��ن، وعل��ى الذي��ن يدع��ون اىل الثقاف��ة 
املس��تقلة، وه��ذه ه��ي جتس��يد لق��وى الضغ��ط 
املال��ي  الضغ��ط  ق��وى  وتتبعه��ا  االجتماع��ي، 
واالقتص��ادي ، كم��ا تتبعه��ا ق��وى الضغ��ط 
السياس��ي. ل��ذا أظ��ن، انن��ا حباج��ة - يف كث��ر 
م��ن  االحي��ان- اىل فص��ل الثقاف��ة ع��ن الق��وى 
املؤث��رة، ولك��ن هذا ال يع��ي فصلها عن الواقع، 
فاملثق��ف علي��ه أن يالح��ظ الواق��ع مالحظ��ًة 
دقيق��ة، وعين��ه األخ��رى عل��ى الن��ّص الدي��ي، 
لك��ن م��ن دون الوق��وع يف املؤث��رات املختلف��ة. 
من هنا تتجسد خطورة هيمنة السياسة على 
الثقاف��ة، ألنه��ا ت��ؤدي اىل حالة من اللبس بن 
احلق والباطل، وبن االبيض واالس��ود. فكلما 
كان املثق��ف بعي��داً عن هذه الضغوط ، متكن 
م��ن اس��تنباط واس��تيحاء مجل��ة م��ن الثقاف��ات 

احلقيقي��ة ال��ي ت��ؤدي اىل نهض��ة االم��ة.

• هنالــك ظاهــرة التوجــه نحــو املعلومة 
والفكــرة الرسيعــة باالســتفادة مــن وســائل 
االتصــال املجانيــة، واالعتــاد الــكّي عليهــا 
ــه  ــدم التوج ــة، وع ــر والثقاف ــاء الفك يف بن
اىل مصادرهــا وهــي الكتــاب.. مــا هــي 
االســباب، واالقراحــات للتوجــه نحــو 

ــة ؟  املطالع

- يب��دو ل��ي أن اهل��دف م��ن املطالع��ة، ه��و 
التأم��ل. ورمب��ا تك��ون الق��راءة، أجل��ى وأعل��ى 
مصادي��ق التأم��ل. تالحظ��ون أن االنس��ان اذا 

ق��رأ س��طراً او مجل��ة او فك��رة، س��يتأمل فيه��ا 
م��ن خمتل��ف االبع��اد، وه��ذا م��ا نالحظ��ه يف 
إن  الكري��م، حي��ث  الق��رآن  ق��راءة  اس��تحباب 
االنس��ان عندم��ا يق��رأ آي��ات الذك��ر احلكي��م، 
يتأم��ل حروفه��ا و اعرابه��ا وكناياتها واحلالة 
البالغي��ة فيه��ا، وه��ذا رمب��ا يدفع��ه الس��تنباط 
مجل��ة م��ن االف��كار. وكم��ا تفضلت��م؛ رمب��ا ال 
جن��د ه��ذا يف املعلومة الس��ريعة، ألن الباحثن 
يلحظ��ون  ال  رمب��ا  الس��ريعة،  املعلوم��ة  ع��ن 
جان��ب التأم��ل والتفك��ر إلعم��ال العق��ل ال��ذي 
يك��ون مبق��دار أق��ل يف املعلوم��ة الس��ريعة، منه 

يف حال��ة املطالع��ة .
هن��ا يب��دو ل��ي أنن��ا أم��ام أمري��ن: االول: 
الدع��وة اجل��اّدة اىل الكت��اب، واالم��ر الثان��ي: 
االس��تفادة م��ن التقني��ة احلديث��ة يف جم��ال 
املطالع��ة. فعندم��ا كّن��ا اطف��ااًل، رمب��ا كان 
بامكانن��ا يف الي��وم اس��تقبال معلوم��ة واح��دة، 
يأخ��ذون ملي��ون  أوالدن��ا رمب��ا  الي��وم  بينم��ا 
معلوم��ة يف ه��ذا الي��وم الواح��د. الس��ؤال هن��ا؛ 
كي��ف لن��ا أن نوج��ه املعلوم��ة؟ فه��ذا ه��و بي��ت 

القصي��د..
ه��ذه  نعي��ش  كمتدين��ن  انن��ا  أظ��ن؛ 
عل��ى  نعتم��د  ان  ينبغ��ي  الراهن��ة،  األزمن��ة 
الغذائي��ة  الوجب��ات  الس��ريعة.  الوجب��ات 
الس��ريعة تس��بب أذى للب��دن، بينم��ا الوجب��ات 
ابواب��ًا..  تفت��ح  رمب��ا  الثقاف��ة  يف  الس��ريعة 
مث��ال ذل��ك؛ ل��و أنن��ا أعددن��ا قصاص��ة ورقي��ة 
حبج��م الك��ّف تض��م فكرة معين��ة، ثم وزعناها 
عل��ى الزائري��ن املش��اة ب��ن النج��ف األش��رف 
وأيس��ر  أس��هل  كان  املقدس��ة،  وكرب��الء 
للق��راءة م��ن كت��اب بصفح��ات عدي��دة. ث��م 
علينا أن نتذكر أن التحول االنساني، أحيانًا 
يك��ون يف حلظ��ة أو التفات��ة خاطف��ة. فحت��ى 
ل��و كان��ت ه��ذه الوجب��ات الس��ريعة ذات أث��ر 
س��ليب عل��ى إعم��ال العق��ل، بي��د ان بامكانن��ا 
االس��تفادة م��ن ه��ذه الطريق��ة، باع��داد وجبات 
ثقافية خمتزلة وسريعة. مثال ذلك برنامج 
»واتس��اب« عل��ى اهلات��ف  احملم��ول، بامكان��ه أن 
ي��ؤدي دور القصاص��ة الورقي��ة ال��ي حتم��ل 
فك��رة س��ريعة. م��ن هن��ا؛ أج��د أنن��ا مطالب��ون 
بتبس��يط الثقاف��ة، وعملي��ة التبس��يط ه��ذه، 
حباجة اىل قدرة خاصة ، ألن تبسيط االفكار 

تنفعن��ا يف نش��ر الثقاف��ة الرس��الية.

• مــاذا عــن آليــة هــذا التبســيط ســاحة 
الشــيخ؟

- رمب��ا تك��ون اآللي��ات تبح��ث يف اوقاته��ا، 
اىل  الثقاف��ة  تبس��يط  واملطل��وب،  امله��م  امن��ا 
جزئي��ات عدي��دة، ونغتن��م الفرص��ة لنش��رها. 
وه��ذه رمب��ا تك��ون وظيف��ة الكات��ب، فب��داًل م��ن 
أن يكت��ب كتاب��ًا م��ن مائ��ة صفح��ة، ليكت��ب 
كتاب��ًا م��ن عش��ر صفح��ات. ث��م ال ننس��ى أن 
االقبال على القراءة قليل باألساس يف بالدنا، 
ف��اذا كان احل��ال هك��ذا، م��ن الصع��ب علين��ا ان 

ندع��و الق��ارئ لق��راءة فك��رة معين��ة. 
نع��م؛ هنال��ك يف بع��ض االحي��ان خط��اب 
أج��واؤه  ل��ه  وه��ذا  للمتخصص��ن،  وإص��دار 
يف  احل��ال  ه��و  كم��ا  اخلاص��ة،  وحمافل��ه 
االوس��اط االكادميي��ة، حي��ث يك��ون الطال��ب 
دراس��ته  يف  يعتم��د  ب��أن  مطالب��ًا  اجلامع��ي 
املكتوب��ة  العلمي��ة  املص��ادر  عل��ى  اجلامعي��ة 
وليس��ت على مواقع النت، وأن يكون للمصدر 
تاريخ الطبعة، ومكان النشر وغر ذلك. بينما 
علين��ا   ، والثق��ايف  االجتماع��ي  التوجي��ه  يف 
اغتن��ام فرص��ة الوجب��ات الس��ريعة اليص��ال 
الفك��رة اىل املخاط��ب العام بالط��رق املختلفة.

التغيــري  املنطقــة  شــعوب  جربــت   •
الســيايس، فخرجــت مــن نفــق الديكتاتورية 
لتدخــل نفــق الفــوىض السياســية والثقافيــة 
ــبيل  ــا الس ــاالً. م ــس مث ــر وتون ــًا. م مع
ــات  ــن التقلب ــة ع ــاد الثقاف ــم إلبع باعتقادك
السياســية وحمــاوالت التوظيــف والتجيــري؟

الي��ه  آل  ال��ي  االوض��اع  اىل  اذا نظرن��ا   -
وطنن��ا االس��المي، نص��ل اىل النتيج��ة ال��ي 
ذكرمتوه��ا.. لك��ن باعتق��ادي املش��كلة ليس��ت 
ألن  الظاهري��ة.  السياس��ية  التح��والت  يف 
التح��والت ال��ي ج��رت يف بع��ض جمتمعاتن��ا، 
كان��ت باحلقيق��ة خ��ارج الس��ياق الصحي��ح. 
حت��والت  اىل   أواًل؛  حباج��ة  أنن��ا  مبعن��ى 
وانعطاف��ات ثقافي��ة، حت��ى ُيص��ار اىل إجي��اد 
حت��والت سياس��ية ثابت��ة وراس��خة يف نهاي��ة 

حوار

  مصــــالح الدول الكــــربى، لهــــا دور يف تعــــجيل التغــــيري 
السياســــي، قبل الثقــــايف، وهــــذا إن دّل عــــلى شيء، فــــانه يــــدل 

عــــلى ضعــــفنا وليس قــــوتهم  



حوار

املط��اف. بينم��ا اذا اختزلن��ا املراح��ل، فحت��ى ل��و 
حققن��ا التح��والت السياس��ية، فان��ه ل��ن يفل��ح 
يف توفر األمن واالس��تقرار يف اجملتمع. وهذا 
م��ا الحظن��اه يف تون��س ومص��ر، بينم��ا وجدن��اه 
بالعك��س متام��ًا يف ايران. فف��ي هذا البلد كان 
التغي��ر ثقافي��ًا بداي��ًة، ث��م اجت��ه لالنعطاف��ة 
السياس��ية، ل��ذا نالح��ظ التح��والت السياس��ية 
يف الس��ياق الصحي��ح. أم��ا اذا س��بق التح��ول 
الثق��ايف، التح��ول السياس��ي، أظ��ن أن التح��ول 
طوي��ل  زم��ن  اىل  حباج��ة  س��يكون  االخ��ر 
ملزامن��ة التح��ول الثقايف. وهذا ال يقتصر على 
احلال��ة الثقافي��ة، إمن��ا ينس��حب عل��ى س��ائر 

جوان��ب احلي��اة.
يف  الس��ر  علين��ا  أن  ظ��ّي  يف  هن��ا؛  م��ن 
جمتمعاتن��ا ضم��ن املس��ار املرحل��ي حت��ى تكون 
النتائ��ج ثابت��ة. م��ن هن��ا؛ ال ميك��ن أن يك��ون 
خيارن��ا؛ التحول السياس��ي م��ع وجود الفوضى 
واالنف��الت األم��ي وغره��ا، ألن ه��ذا التح��ول 
ال ينف��ع اجملتم��ع. وملعاجل��ة ه��ذه االش��كالية، 
علين��ا أن جنع��ل التغير جوهريًا، ومن العمق، 
بأن نبي بنية حتتية، ثم نتدرج حنو  األعلى، 

حت��ى نص��ل اىل التغي��ر السياس��ي. 
لك��ن مش��كلتنا الي��وم - باحلقيق��ة- ه��ي 
أن مص��احل الدول الكربى والضغوط املوجودة 
خ��ارج ارادتن��ا، رمب��ا يك��ون هل��ا التأث��ر الس��ليب، 

وهذا إن دّل على شيء، فانه يدل على ضعفنا 
ولي��س قوته��م. مبعن��ى أن العوام��ل اخلارجي��ة 
بات��ت الي��وم مؤث��رة عل��ى واقعن��ا وجمتمعن��ا. 
بينم��ا حن��ن ابن��اء البل��د واجملتم��ع، عاج��زون 
مس��توياتنا  يف  حت��والت  إجي��اد  ع��ن  حت��ى 
الطبيعية قبل أن نصل اىل التحوالت الكبرة.

ــن  ــح لأم ــامية تطم ــا االس • جمتمعاتن
واالســتقرار والعيــش الكريــم. مــا هــي 
الرامــج التفاعليــة عــى الصعيــد االجتاعي 
والثقــايف التــي مــن شــأهنا مجــع شــمل 
ــد،  ــتقبل واع ــًا ملس ــي أفق ــع ، وتعط املجتم
املوجــودة  والرامــج  املشــاريع  يف  ولنــا 

ــاالً؟ ــة مث ــة الرقي ــم يف املنطق عندك

املش��اريع  م��ن  مجل��ة  حس��نات  م��ن   -
املوج��ودة يف املنطق��ة الش��رقية م��ن الس��عودية 
حالي��ًا، أنه��ا نابع��ة م��ن الواق��ع ذات��ه، ألن رمب��ا 
يتناس��ب  ال  لك��ن  مش��روعًا،  االنس��ان  يقي��م 
طلب��ة  جن��د  ل��ذا  االجتماع��ي.  الواق��ع  م��ع 
العل��م واالخ��وة العامل��ن يف املنطق��ة يس��عون 
البت��كار وتقدي��م برام��ج تتناس��ب واملرحل��ة 
ال��ي يعيش��ونها. وهنال��ك توج��ه اىل الفعالي��ات 
تغطي��ة  م��ن  األع��م،  بش��كلها  االجتماعي��ة 
حاج��ات الفق��راء واملس��اكن، وايض��ًا العم��ل 

الثقايف، ضمن مشاريع خمتلفة، يف مقدمتها 
املش��روع القرآن��ي، حبي��ث ال أظ��ن، منطق��ة أو 
مدين��ة عندن��ا ختل��و من مش��روع قرآني، س��واًء 
على صعيد التالوة والتجويد، أو على صعيد 

الثقاف��ة والفك��ر والتدّب��ر. 
هنا جتدر اإلشارة اىل أن حركة الكتاب، 
تش��هد نهوض��ًا ملحوظ��ًا يف بالدن��ا، مبعن��ى أن 
لدين��ا الش��اب يكت��ب واملرأة تكت��ب. وال أخفيك؛ 
أن الف��رة الس��ابقة، كان ط��الب العل��م ه��م 
رواد احلرك��ة الثقافي��ة يف الس��عودية، بينم��ا 
الي��وم جن��د ش��رحية م��ن املثقف��ن واملثقف��ات 
والش��باب املؤم��ن واملتدي��ن يكت��ب ويؤل��ف يف 
ش��تى اجمل��االت األدبي��ة والثقافي��ة والفكري��ة، 
وه��ذا مؤش��ر اجياب��ي وحس��ن، ب��أن ال يك��ون 
الوحيدي��ن  العلمي��ة  احل��وزات  يف  املرب��ون 
الذي��ن يكتب��ون ويؤلف��ون، إمن��ا تك��ون س��احة 
احلرك��ة  ألن  للجمي��ع،  واالب��داع  التألي��ف 
الثقافي��ة باألس��اس تنب��ئ عن إعم��ال يف الفكر 
أم��ر  وه��ذا  فش��يئًا،  ش��يئًا  وتتط��ور  والعق��ل، 
طي��ب، إذ تتع��زز الثقاف��ة يف اجملتم��ع، بابعادها 
املتعددة، من ثقافة اجتماعية أو اقتصادية او 
حت��ى نفس��ية وس��لوكية، اىل جان��ب الثقاف��ة 

الديني��ة البحت��ة.     

ــة  ــم إلذاب ــبيل باعتقادك ــو الس ــا ه • م
اجلليــد عــن العاقــة بــن احلــوزة واجلامعة، 

ــة؟ ــة تكاملي ــا عاق وجعله

- هذا الس��ؤال؛ مما جيب التأمل فيه مليًا، 
نظ��راً اىل وج��ود العالق��ة املتوت��رة واملتش��نجة 
ب��ن احل��وزة العلمية واجلامعة خ��الل العقود 

املاضية. 
بداي��ًة؛ حن��ن ندعو طلب��ة احلوزة العلمية 
اىل مزي��د م��ن الثقاف��ة، كم��ا ندع��و طلب��ة 
أن  ذل��ك  املرون��ة،  م��ن  مزي��د  اىل  اجلامع��ة 
احلرك��ة ه��ي باألس��اس، تكاملي��ة، نع��م؛ رمبا 
يغ��رق طال��ب العل��م أحيان��ًا، يف مجل��ة مرئياته 
بعيداً عن الواقع، ورمبا ايضًا، يغرق املثقف يف 
مجل��ة م��ن مرئيات��ه على حس��اب الدين. وهذه 
معادل��ة طبيعي��ة، فكل انس��ان يتجه باإلكثار 
يف ب��اب، يك��ون ذل��ك عل��ى حس��اب ب��اب آخ��ر. 
وهنا؛ ال أريد أن أحنو بالالئمة على احلوزات 
الديني��ة وعلمائه��ا، وال عل��ى اجلامع��ات، إمن��ا 
م��ن خ��الل القب��ول باآلخ��ر، ميكنن��ا الوص��ول 
اىل حال��ة مجعي��ة ب��ن األمري��ن، مهما كانت 
التعقي��دات، ل��ذا أظ��ّن، أن الن��ّص الديي، جيب 
أن يك��ون ه��و احَلَك��م، وعلي��ه؛ أدع��و أخوانن��ا 
احلال��ة  تتب��ع  اىل  واجلامعي��ن،  املثقف��ن 
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  انه مؤشر 
ايجابي وحسن، 

بأن ال يكون 
املرتبون يف 

احلوزات العلمية 
الوحيدين الذين 

يكتبون ويؤلفون، 
إمنا تكون ساحة 

التأليف واالبداع 
للجميع  



الصناعي��ة يف النص��وص الديني��ة. رمب��ا أن��ت 
كمثق��ف تتعام��ل بطريق��ة معينة م��ع الفكر 
والثقاف��ة، لك��ن ال يص��ّح أن نغف��ل ع��ن املك��ّون 
راجعن��ا عه��د  واذا  والفك��ر.  للثقاف��ة  الدي��ي 
ال��ي  الرمج��ة  وحرك��ة  العباس��ي  املأم��ون 
ش��جع عليه��ا، جن��د أنه��ا ش��كلت خط��راً كب��راً 

عل��ى الثقاف��ة الديني��ة آن��ذاك.

• ماذا تقصدون باحلالة الصناعية؟

منطقي��ة  حال��ة  هنال��ك  أن  املقص��ود؛   -
وأصولي��ة مقبول��ة للتعام��ل م��ع النص��وص 
الديني��ة، ف��ال يص��ّح ان نتعام��ل م��ع النص��وص 
الديني��ة خب��الف ه��ذه احلال��ة. ف��اذا كان��ت 
لدين��ا دالئ��ل وقرائ��ن ، ج��از لن��ا االس��تناد اليه��ا. 
وه��ذا النق��اش دائ��ر عل��ى الصعي��د السياس��ي 
ايض��ًا، فحينم��ا نتح��دث ع��ن »والي��ة الفقي��ه«، 
أو »ش��ورى الفقه��اء«، نس��أل ع��ن وج��ود الن��ّص 
احملدد أو الشكل السياسي هلذه املسألة..؟ وهل 
هناك شكل سياسي - ديي أم ال..؟ أم أن هنالك 
مجل��ة م��ن املب��ادئ يف السياس��ة. وللعل��م هن��ا؛ 
ف��ان الفقه��اء يعتمدون على احلالة الصناعية 
ال  الفقي��ه  أن  مبعن��ى  الفقهي��ة.  املس��ائل  يف 
يتوصل اىل نتيجة، إال بعد االستناد اىل حالة 
معين��ة داخ��ل الن��ّص، رمبا تك��ون حالة بالغية 
أو عرفي��ة، أو اس��تفاد م��ن كلم��ة معين��ة يف 
الن��ّص بطريق��ة معين��ة. لذا أظّن أنن��ا مجيعًا ، 
الس��يما مثقفو زماننا اليوم، عليهم ان يبحثوا 
عن احلالة الصناعية الفقهية، وكيف ميكن 

ان يتوص��ل االنس��ان، وإن كان غ��ر متدين أو 
طال��ب عل��م، اىل نتيج��ة م��ن نّص دي��ي. أما اذا 
صار األمر مدار االستحسان واملزاج واملناسبة 
ال��ي ال يوج��د هل��ا حم��ددات وضواب��ط، أظ��ّن 
ان��ه ه��و اخلط��ر األك��رب. وإذن؛ عل��ى احل��وزة 
واجلامع��ة ان يتحاكم��ا اىل طبيع��ة  الن��ّص 
الدي��ي - الصناع��ي، ف��اذا كن��ت امتل��ك حال��ة 
نتيج��ة،  اىل  توصل��ت  بواس��طتها  صناعي��ة 
ف��ذاك أم��ٌر مقب��ول، ويف غ��ر ذل��ك، وحت��ى اذا 
كان طال��ب عل��م، لكن��ه توص��ل اىل نتيج��ة 
بطريق��ة غر صناعي��ة، إمنا بطريقة »ظّنية« 
النتيج��ة  تك��ون  أو »حدس��ية« مث��اًل.. هن��ا ال 
قطعي��ة، وال أك��ون ملزم��ًا باتباع��ه ، وه��ذا م��ا 
جي��ب على االخوة املثقفن تفّهم هذه احلالة. 
مبعن��ى؛ ان الضغ��وط االجتماعي��ة وغره��ا، ال 
ميك��ن ان تك��ون س��ببًا تدف��ع الفقي��ه لتش��ريع 

 . معن

التنــوع يف  اتفقنــا عــى وجــود  اذا   •
الثقافيــة،  الســاحة  يف  واالفــكار  الــرؤى 
هــل تــرون مــن دور لعــامل الديــن يف توحيــد 

الصفــوف و تعزيــز أوارص املجتمــع؟

- لإلجاب��ة عل��ى هذا الس��ؤال، الب��د أن نقر 
حبقيق��ة وج��ود النس��بية يف زمانن��ا احلاض��ر.. 
مبعنى أني ال أمتكن من اجلزم أني على حق، 
واآلخري��ن عل��ى باط��ل، كم��ا الق��ول املش��هور: 
»إن��ي عل��ى ح��ق، وحيتم��ل أن يك��ون قولي على 
خطأ، وأنك على خطأ، وحيتمل أن تكون على 

قولك على صواب«. وقبل احلديث عن القبول 
بوج��ود التعددي��ة يف االجته��ادات، جي��در ب��ي 
اإلش��ارة اىل ض��رورة البح��ث ع��ن االجته��ادات 
الصناع��ي  احل��ّس  م��ع  واملتوافق��ة  املقبول��ة 
الفقه��ي، ذل��ك ان��ه رمب��ا تك��ون بعض املس��بقات 
واخللفي��ات ال��ي يتمت��ع بها الفقي��ه أو املثقف، 
س��ببًا للوص��ول اىل النتائ��ج، حت��ى وإن كان��ت 
خاطئة. لذا حنن نقبل باالجتهاد الذي يتوفر 
عل��ى مؤي��دات من الواق��ع. من هنا تأتي الدعوة 
- باحلقيق��ة- اىل االهتم��ام بالق��رآن الكري��م، 
حت��ى ُيص��ار اىل صناع��ة م��ا يش��به »القاع��دة«. 
فم��ن يق��رأ الق��رآن الكري��م ويتأم��ل فيه م��راراً، 
رمب��ا تصن��ع له هذه الق��راءة قاعدة، متكنه من 
أن يستحس��ن أو ال يستحس��ن. وأظ��ّن أن ه��ذه 
الطريق��ة أفض��ل بكث��ر م��ن أن يرك االنس��ان 
الق��رآن ث��م يستحس��ن، ألن يف احلال��ة االوىل، 
القرآن��ي  املس��ار  ضم��ن  االنس��ان  يستحس��ن 
والدي��ي، بينم��ا اآلخ��ر، رمب��ا ال يكون له مس��ار 

حمدد.  
مع وجود هذا التعدد والتنوع يف االجتهاد، 
نص��ّر عل��ى أن ع��امل الدي��ن، جي��ب أن يك��ون 
عام��ل مج��ع ال عام��ل فرق��ة، فاذا تص��ّدى عامل 
دي��ن ليك��ون ع��امل مج��ع يف منطقت��ه أو بل��ده 
أو أمت��ه، يك��ون ق��د أدى وظيفت��ه احلقيقي��ة. 
ام��ا اذا انس��لخ ع��امل الدي��ن م��ن وظيفة اجلمع، 
فانه س��يكون مكرس��ًا لعامل الفرق��ة والتحّزب 
والعصبي��ة، وه��ذا ميث��ل أك��رب املخاط��ر ال��ي 
الي��وم. وه��ذا إن دّل عل��ى  ته��دد جمتمعاتن��ا 
يس��عون  الذي��ن  أن  عل��ى  ي��دل  فان��ه  ش��يء، 
لتكري��س الفرق��ة واخل��الف ، ال ينظ��رون اىل 
املصاحل العامة لألمة، بينما نالحظ يف س��رة 
وحي��اة االنبي��اء والرس��ل أنه��م كان��وا يدع��ون 
اىل اجلم��ع ال التفرق��ة، كم��ا نالحظ، أن بن 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، كان هنالك 
الروم��ي واحلبش��ي والفارس��ي وغره، كذلك 
احل��ال عن��د األئم��ة املعصوم��ن، الذي��ن احتووا 
كل التوجه��ات، ال��ي رمب��ا كان��ت مغاي��رة، 
لك��ن النه��م كان��وا يس��عون اىل اجلمع، متكنوا 
من اس��تيعاب اجملتمع بأكمله، وهذا ما جيب 

أن يقت��دي ب��ه علماؤن��ا الي��وم.

• شــكرًا ســاحة الشــيخ عــى هــذه 
االجابــات الدقيقــة، واتاحتكــم الفرصــة 

ــوار. ــذا احل هل

تك��ون  ان  وأرج��و  خ��راً،  اهلل  جزاك��م   -
الصفح��ات،  ه��ذه  يف  تكتبونه��ا  كلم��ة  كل 

تك��ون يف مي��زان أعمالك��م.

حوار

  اخلطر األكرب، 
يف التوصل اىل 

نتيجة أو تشريع 
من نّص ديني، 

على »االستحسان« 
أو »املزاج« أو 

»املناسبة« التي ال 
يوجد لها حمددات 

و ضوابط  



رأي
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* الشيخ حممد حسن احلبيب
تشــهد الســاحة اإلســامية موجــات متنوعــة وشــديدة 
ــا  ــاف إىل م ــد أض ــي، وق ــراب الداخ ــف واالح ــن العن م
نعــاين منــه لونــًا جديــدًا مــن املشــاكل واألزمــات الداخليــة، 
ــه التصــق بصبغــة اإلســام تــارة، وبالصبغــة  خصوصــًا وأن
املذهبيــة أخــرى، فالقتــل وســفك دمــاء األبريــاء واالعتــداء 
عــى كل مقــدس وانتهــاك حرمــة بيــوت الل، وهــدم البيــوت 
التــي أذن الل أن ُترفــع ويذكــر فيهــا اســمه، كل ذلــك باســم 
ــة،  ــه الغازي ــل وقوات ــة املحت ــة مقاوم ــت ذريع ــام وحت اإلس
ــر  ــري املنائ ــى تفج ــل حت ــد، ب ــة التوحي ــام دول ــن لقي والتمك
التــي يرتفــع منهــا صــوت التوحيــد تكــون هدفــًا مروعــًا 

حتــت تلــك الذرائــع.
ونتيجــة لذلــك فقــد عملــت جهــات رســمية وأخــرى 
شــعبية عــى التصــدي هلــذه الظاهــرة بطــرق خمتلفــة، األبــرز 
ــت  ــة محل ــات خجول ــا معاجل ــة، تليه ــات األمني ــا املعاجل فيه
اســم املعاجلــات الثقافيــة، وهــي يف الواقــع ذات طابــع 
ــة  ــدة للدول ــه تســجيل بعــض املواقــف املؤي ــد ل وعظــي أري

ــة.  ــا األمني ــا يف معاجلاهت وطريقته
والــذي يظهــر مــن كل هــذه اجلهــود املبذولــة بــا 
ــة أهنــا تعــاين مــن قصــور أو تقصــري  فيهــا املعاجلــات األمني
شــديدين، أو أهنــا يف أحســن األحــوال والفــروض مل حتقــق 
ــراض، إذا مل  ــن األم ــري م ــل كث ــا مث ــك ألهن ــا، وذل أهدافه
ــر  ــا أكث ــور ورب ــتعاود الظه ــا س ــذور فإهن ــن اجل ــج م تعال
مــن ســالف أيامهــا، وهــذا مــا حصــل فعــًا..! لــذا ينبغــي 
أن يســتنفر عقــاء األمــة مــن العلــاء واملفكريــن واملثقفــن، 
ــاع القــرار ملناقشــة هــذا املــرض  وإىل جانبهــم الساســة وُصنَّ
ــات  ــه والبيئ ــد مصــادر تغذيت والوقــوف عــى أســبابه وحتدي

ــه. ــرق معاجلت ــه، وط ــة ل احلاضن
ــن  ــكلة مل تك ــذه املش ــان ه ــن، ف ــر الدي ــة نظ ــن وجه م
ــاكل  ــام للمش ــة اإلس ــوء يف معاجل ــرة الض ــن دائ ــدة ع بعي
البــر، فمنــذ األيــام األوىل وقــف  ببنــي  التــي حتيــط 
ــاد يف األرض  ــرة اإلفس ــد ظاه ــًا ض ــًا حازم ــام موقف اإلس
ــم  ــازم يف حك ــف احل ــك املوق ــر ذل ــد ظه ــاب(، وق )اإلره
ــد  ــب بع ــل، أو الصل ــدين بالقت ــى املفس ــم ع ــرآن الكري الق
ــى  ــوت )ع ــى امل ــب حت ــة، أو الصل ــرة والعظ ــل للع القت
ــم  ــدين وأرجله ــدي املفس ــع أي ــوال(، أو قط ــاف األق اخت
مــن خــاف وإبقائهــم حتــى املــوت أو النفــي وهــو أهوهنــم، 
ــادل.  ــم الع ــات للحاك ــذه العقوب ــري يف ه ــر التخ ــل أم وجع
اِرُبــوَن اللَ َوَرُســوَلُه  ِذيــَن حُيَ ــَا َجــَزاء الَّ قــال تعــاىل: }إِنَّ
ــَع  ــوْا َأْو ُتَقطَّ ُب ــوْا َأْو ُيَصلَّ ــاًدا َأن ُيَقتَُّل ــَعْوَن يِف األَْرِض َفَس َوَيْس
ــْن ِخــاٍف َأْو ُينَفــْوْا ِمــَن األَْرِض َذلِــَك  ــْم َوَأْرُجُلُهــم مِّ َأْيِدهيِ
ــٌم{   ــَذاٌب َعظِي ــَرِة َع ــْم يِف اآلِخ ــا َوهَلُ ْنَي ــْزٌي يِف الدُّ ــْم ِخ هَلُ

ــدة /33(. ــورة املائ )س
وبعيــدًا عــن إشــباع غريــزة االنتقــام لــدى احلاكــم، كان 
ال بــد مــن حــر دائــرة املفســدين مــن خــال تقديــم األدلــة 
الدامغــة ضدهــم وإال ُعــدَّ احلاكــم يف عــداد املفســدين. 
وحينــا تشــيع حالــة اإلفســاد يف األرض وتصــل إىل مســتوى 
الظاهــرة فــإن االكتفــاء هبــذا النــوع مــن العــاج لــن جيــدي 
ــة  ــات فكري ــا معاجل ــون إىل جانبه ــد أن يك ــذا ال ب ــًا ل نفع

وثقافيــة، عــى أن تســبقها مراجعــات لبعــض األفــكار 
ــذه  ــة ه ــخ أو تغذي ــرى يف تفري ــة أو بأخ ــهم بطريق ــي ُتس الت

ــا: ــرة. منه الظاه
أوالً: العاقة بن الدين السياسية

مــن املفــرض أن تكــون العاقــة بــن الديــن والسياســة 
هــي عاقــة القائــد بمقــوده والتابــع بمتبوعــه، فالديــن 
أوالً وأخــريًا هــو احلاكــم واملهيمــن عــى الســلطة السياســة 
وشــؤوهنا، واألخــرية مــا هــي إال أداة إلقامــة شــعائره 

ــاة.  ــي احلي ــة نواح ــه يف كاف ــق رشيعت وتطبي
ــاف  ــن واخت ــم الدي ــددة يف فه ــراءات املتع ــرًا للق ونظ
الــرؤى يف تفســري نصــوص الريعــة، فقــد تــم تقديــم 
ــور  ــض الص ــة ويف بع ــكال متنوع ــة بأش ــام إىل العام اإلس
يكــون التناقــض بينهــا واضحــًا وجليًّــا، وبغــض النظــر عــن 
ــرأي أو ذاك، إال أن  ــذا ال ــورة ه ــة يف بل ــل الغريب ــر العوام أث
ــواء  ــع واأله ــام ذوي املطام ــال أم ــت املج ــال فتح ــذا احل ه
ــرة  ــارج دائ ــن خ ــان م ــض األحي ــل ويف بع ــل، ب ــن الداخ م
ــوا  ــية، ليقدم ــراض سياس ــن ألغ ــف الدي ــلمن؛ لتوظي املس
أو كحــركات  يــرر وجودهــم كــدول  تصــورًا خاصــًا 
وأحــزاب، ويضفــي عليهــم الرعيــة املســتندة إىل الريعــة. 

ثانيًا: الكفر واإلسام
ونتيجــة للقــراءات املتعــددة يف فهــم الديــن ونصوصــه، 
ــة عنــد املســلمن، وراح  ــة والعقدي تنوعــت املذاهــب الفقهي
كل واحــد منهــم جيتهــد يف حتديــد الضوابــط التــي َمــْن تقيَّــد 
والتــزم هبــا دخــل يف عــداد املوحديــن وجــرت عليــه أحــكام 
ــلمن  ــر املس ــول بكف ــي إىل الق ــاك رأي ينته ــام. فهن اإلس

مجيعــًا إال مــن ارتــى عقيدهتــم وقبــل قوهلــم.
ومــن الواضــح البــنِّ أن بقــاء هــذا التبايــن بــن 
النظرتــن يزيــد مــن تنامــي ظاهــرة اإلرهــاب ويوســع مــن 
ــه اليــوم، خصوصــًا وأن هــذا التبايــن  دائرهتــا أكثــر ممــا علي
مل يبــَق حبيــس املجامــع العلميــة وغــرف البحــث واملناظــرة، 
بــل تعــدى ذلــك إىل املواجهــة الشــاملة، فمــن يقــول بكفــر 
اآلخــر وارتــداده يبيــح لنفســه اســتخدام كل الوســائل 
ــة والتجييــش  ــة وغريهــا يف ســبيل التعبئ ــة والربوي اإلعامي

ــتئصال.  ــري أو االس ــتالة والتأث ــوالً إىل االس وص
ثالثًا: املقاومة

املقاومــة حــق مــروع كفلتــه مجيــع الديانــات الســاوية 
ــى  ــرض ع ــد أن يع ــن ألح ــا يمك ــة، ف ــن الوضعي والقوان
ــه ســهامه ضــد املغتصــب واملحتــل، وال  مقــاوم إذا وجَّ
أعتقــد أن أحــدًا يمكــن لــه أن يناقــش يف مروعيتــه يف 
ــود  ــب فوج ــال وغص ــوة احت ــاك ق ــا دام هن ــكان ف أي م
ــن يف  ــاش يكم ــن النق ــة. ولك ــور الطبيعي ــن األم ــة م املقاوم

ــا. ــة ولوهن ــدود املقاوم ــلحة، وح ــة املس ــة املقاوم جدوائي
هــذه النقــاط يمكــن أن يكــون االتفــاق عليهــا طريقــًا 
ــراب،  ــاب واالح ــباب اإلره ــه إىل أس ــن خال ــدي م هنت
والســبيل للخــروج مــن هــذا الكابــوس الــذي مل يوفــر أحــدًا 
ــال  ــده بامل ــذوره وأم ــذر ب ــن ب ــى م ــه حت ــه بنريان إال وأصاب
ــر  ــر ونتفاك ــل نفك ــة. فه ــية واالعامي ــات السياس واالمكان

ــاذا؟ ــذوره، أم م ــن ج ــاب م ــاع اإلره ــدي إىل اقت فنهت
--------------

* عامل دين من السعودية
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األمة.. والوصول الى المرجعية القيادية

إن للرس��ل العظ��ام كلم��ة واح��دة، جاؤوا 
ليبّلغوه��ا للن��اس، مهم��ا فص��ل بينه��م الزم��ن 
واختلفت االوضاع الي البستهم، إنها: »ال إله 
اال أن��ا«. ه��ذا يف جم��ال العقي��دة، كم��ا يف قوله 
تع��اىل: }ومــا أرســلنا مــن قبلك من رســول 
ــا{ )س��ورة  ــه اال أن ــه ال إل ــه أن إال نوحــي إلي
االنبي��اء/ 25(، و يف جم��ال الش��ريعة، كم��ا يف 
ــدة  ــة واح ــم أم ــذه امتك قول��ه تع��اىل: }إن ه
وانا ربكــم فاعبــدون{ )س��ورة االنبي��اء/ 92(.

العق��ل،  يف  فلس��فة  اهلل«،  اال  إل��ه  »ال  إن 
وانس��جام يف الفط��رة وش��عور يف الوج��دان، و 
»فأعب��دون«.. ه��ي الفاعلي��ة يف النف��س باحل��ب 
واخلض��وع، و حرك��ة يف االركان واجل��وارح 
بالرك��وع والس��جود، وانه��ا منه��ج يف احلي��اة 

يتبع��ه البش��ر فيس��عدون.

حبقيق��ة  تذكرن��ا  الكرمي��ة،  اآلي��ة   
م��ا أكربه��ا..! وم��ا أغفلن��ا عنه��ا وه��ي؛ م��ا دام 
اإلل��ه واح��داً فالب��د أن تك��ون الس��يادة واح��دة، 
والعب��ادة واح��دة، والطاع��ة واح��دة، ف��ال جي��وز 
اخلض��وع لس��يادة، وال إتب��اع أح��د، وال طاع��ة 
نظ��ام مل ين��زل ب��ه اهلل م��ن س��لطان.. وه��ذا م��ا 

تص��ّرح ب��ه اآلي��ة األوىل.
ويف اآلي��ة الثاني��ة تكون االمة االس��المية 
أمة واحدة، ووحدتها نابعة من وحدة إجتاهها 
الفك��ري والعمل��ي. ف��اهلل ه��و رّب ه��ذه االم��ة، 
في��ه يعتق��دون الفكر وإياه يعب��دون يف العمل. 
ثم يستحيل أن يأذن اهلل بانضواء البشر حتت 
ل��واء س��واه، كما تفي��ده اآلي��ة الكرمية: }وما 
أمــروا إالّ ليعبــدوا اهلل خملصــن لــه الديــن{، 
أي ان خيلص��وا ل��ه الدي��ن والطاع��ة، ويوحدوه 
يف الس��يادة. ومبعن��ى أن ال��ذي خيض��ع لدي��ن 
م��ن جان��ب، ولغره من جانب آخر، مل خيلص 

الدين، ب��ل خلطه بغره.
ه��ذه املب��ادئ الي يقرها االس��الم ويؤكد 
عليها، تش��مل ناحيتن من حياة االنس��ان على 

االرض:
االوىل: ناحية احلكم.

الثانية: ناحية احلاكم.
كان��ت  واذا  هلل،  الوالي��ة  كان��ت  ف��اذا 
الس��يادة القانوني��ة، واحلاكمي��ة املطلق��ة ل��ه 

ال��ذي ال ميل��ك  س��بحانه، مل جي��ز للبش��ر - 
والي��ة عل��ى نفس��ه وال س��يادة وال حاكمي��ة- 
أن يش��رع »قانون��ًا«، أو ينص��ب نفس��ه »ولي��ًا« إال 
ب��إذن اهلل الول��ي والس��يد احلقيق��ي، واحلاكم 
املطل��ق الوحيد،كم��ا ال جي��وز ل��ه ان يتخ��ذ 
»حكم��ًا« أو ينتخ��ب »حاكم��ًا« مل يأم��ر ب��ه اهلل، 
اذ أّن املس��لم الب��د أن يش��عر يف نفس��ه بعبودي��ة 
خالصة هلل تعاىل ش��املة جلميع ابعاد حياته، 
حميطة بكل جوانبها، وما التش��ريع والس��يادة 
إال بع��ض أبع��اد احلي��اة ف��ال ب��ّد أن خيض��ع 

لس��يادة اهلل ايض��ًا.
وم��ن هنا يتحتم إتباع الرس��ول، ألن إتباع 
الرس��ول ه��و اتب��اع الرس��الة، وحتقي��ق س��يادة 
الدي��ن ال��ي ه��ي س��يادة اهلل وحاكميت��ه، واىل 
ه��ذا يش��ر الق��رآن قائ��اًل: }من يطع الرســول 
ــاع اهلل{ )س��ورة النس��اء/ 12(، كم��ا  ــد أط فق
ان إتب��اع الرس��الة ال ميك��ن ااّل باتب��اع الرس��ول، 
إذ هم��ا راف��دان م��ن نب��ع واح��د ال ميك��ن ان 
يفرق��ا، فهم��ا مظه��ران لطاع��ة اهلل وعبادت��ه 

واخلض��وع حلاكميت��ه.
وبع��د الرس��ول األك��رم، تبق��ى جمموع��ة 
م��ن س��ننه، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وتض��اف اىل 
بالش��ريعة،  فُتس��ّمى  به��ا،  املوح��ى  الرس��الة 
وجي��ب عل��ى املس��لم أن يتبعه��ا، ألنه��ا ش��ريعة 
ان��ه  اذ  يعصيه��ا  أن  ألح��د  حي��ق  وال  اهلل، 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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يس��ّمى آن��ذاك مش��ركًا يف عب��ادة اهلل، مدعي��ًا 
س��يادة اخ��رى م��ع س��يادة اهلل ال��ذي له الس��يادة 

واحلاكمي��ة وح��ده.
ميّث��ل  ال��ذي  االم��ام،  يف  احل��ال  وهك��ذا 
الش��ريعة الن��ه أعط��ى علمه��ا كام��اًل وحتم��ل 
أعباءه��ا، ف��ال حي��ق ألح��د أن يتخ��ذ إمام��ًا مل 
يأم��ر او مل ي��أذن اهلل تع��اىل باتباعه، وإال كان 
ش��ركًا ب��اهلل تع��اىل يرفض��ه منط��ق التوحي��د 
اخلال��ص، )1( يق��ول الق��رآن الكري��م: }وربــك 
هلــم  كان  مــا  وخيتــار  يشــاء  مــا  خيلــق 

اخَلــرة{ )س��ورة القص��ص/ 68(.
هل��م  يك��ن  مل   ، هلل  اخلل��ق  كان  ومل��ا 
خملوق��ن  دام��وا  م��ا  ألنفس��هم  خيت��اروا  ان 
ومربوب��ن ل��ه تع��اىل، ب��ل اهلل خيت��ار هل��م.. ويف 
احلدي��ث: »إن االمام��ة أجل قدراً وأعظم ش��أنًا 
وأعل��ى مكان��ًا وأمن��ع جانب��ًا وأبع��د غ��وراً من أن 
يبلغه��ا الن��اس بعقوهل��م او ينالوه��ا بآرائهم«.)2(

الذي��ن  املس��لمون  يعتق��د  هن��ا  م��ن 
تلق��وا تعالي��م االس��الم ع��ن ط��رق أه��ل بيت��ه 
املعصوم��ن عليه��م الس��الم، ب��ان ال��ذي ميث��ل 
قمة هرم االمة والدولة االسالمية هو رسول 
اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وم��ن بع��ده األئم��ة 
املعصومون االثنا عش��ر الذين عينهم الرسول 

الكري��م بامسائه��م واح��داً بع��د اآلخ��ر. 

* املعصوم يمّهد للقيادة املرجعية
قي��ادة  ممارس��ة  فرص��ة  س��نحت  وق��د 
الدول��ة االس��المية مضاف��ًا اىل دور االمام��ة 
بع��د الرس��ول الكري��م ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
ألم��ر املؤمن��ن عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب ،علي��ه 
الس��الم، م��دة مخ��س س��نن ولول��ده احلس��ن 
ب��ن عل��ي ،عليهم��ا الس��الم، س��نة واح��دة بع��ده، 
س��الم  اآلخ��رون،  املعصوم��ون  االئم��ة  ام��ا 
اهلل عليه��م امجع��ن، فل��م تتوف��ر هل��م ه��ذه 
الفرص��ة، وه��م )عليه��م الس��الم( - حبس��ب م��ا 
تتمت��ع ب��ه قيادتهم من خصائص- ال يكرهون 
يقنع��ون  ب��ل  بالق��وة،  اتباعه��م  عل��ى  الن��اس 
بقيادته��م  اقتنع��ت  ف��اذا  مبش��روعهم  األم��ة 
مارسوها، و إال مارسوا دورهم االجيابي املبي 
عل��ى احل��وار واالقن��اع، ه��ذا كل��ه مضاف��ًا اىل 
مواصل��ة دوره��م االس��راتيجي، االهل��ي وه��و 
دور االمام��ة والوالي��ة االهلي��ة عل��ى الن��اس.

ومل��ا اقتض��ت املش��يئة االهلي��ة خف��اء االم��ام 
الثان��ي عش��ر بعنوان��ه ال بش��خصه، و إال فاّن��ه 
موج��ود ب��ن الن��اس ويعي��ش كم��ا يعيش��ون، 
اهلل  أن  مبعن��ى  بش��خصه.  يعرفون��ه  ال  لك��ن 
س��بحانه، أّخ��ره ليؤس��س دول��ة احل��ق والع��دل 
املبتدع��ة، وبع��د  النظ��م  حينم��ا تفش��ل كل 
أن ي��درك ويقتن��ع الن��اس يف الع��امل بأس��ره، 
بعقمه��ا وفش��لها، حينئ��ذ يتطّلع��ون تلقائي��ًا 
اىل املنق��ذ العظي��م، هل��ذا مّه��د األئم��ة، عليه��م 
الس��الم، الذي��ن س��بقوا االم��ام الثان��ي عش��ر، 
بالتثقي��ف والتوعية وبيان املربرات واالس��باب 
، حلال��ة إنقط��اع االم��ام ع��ن مجاه��ره لف��رة 
من الزمن، وتعين وكالء له، حتى اصبحت 
األم��ة ق��ادرة عل��ى التعاي��ش م��ع ه��ذه احلال��ة، 
فوقع��ت غيب��ة االم��ام الثان��ي عش��ر، بع��د ان 
وض��ح ،علي��ه الس��الم، ألتباعه مع��امل الطريق، 
دي��ن باالس��م وامن��ا  فل��م يع��ن ل��ه خلف��اء حمدَّ
وض��ع ش��روطًا فم��ن انطبق��ت ه��ذه الش��روط 
علي��ه، كان ه��و النائ��ب ع��ن االم��ام املعص��وم، 
االم��ام  تتب��ع  كم��ا  تتبع��ه  ان  االم��ة  وعل��ى 
املعص��وم - بف��ارق ان املعص��وم معص��وم م��ن 
أي خط��أ ولك��ن النائ��ب ل��ه ق��د حت��دث منه زلة 
م��ا - ل��ذا قرن��ت االحادي��ث الش��ريفة طاع��ة 
املرجعي��ة الدينية اجلامعة للش��روط، بطاعة 
االمام، عجل اهلل فرجه الش��ريف، كما يقول 
الواقع��ة  احل��وادث  »ام��ا  الش��ريف:  احلدي��ث 
فارجع��وا به��ا اىل رواة احاديثن��ا فإنه��م حج��ي 
واحلدي��ث  عليك��م«،  اهلل  حج��ة  وان��ا  عليك��م 
اآلخ��ر عن��ه، عج��ل اهلل فرج��ه،: »م��ن كان من 
الفقه��اء صائن��ًا لنفس��ه حافظ��ًا لدين��ه خمالف��ًا 
هل��واه مطيع��ًا ألمر مواله فللع��وام ان يقلدوه«.

فنفه��م ان م��ن ه��ذه الش��روط، بل��وغ أعلى 
ب�«االجته��اد«،  املعروف��ة  العلمي��ة  الدرج��ات 
وحص��ول الق��درة عل��ى التوص��ل اىل احلك��م 

الش��رعي م��ن مص��ادر التش��ريع االصلي��ة.
العالي��ة  الدرج��ة  ه��و  اآلخ��ر؛  والش��رط 
م��ن ضب��ط مج��اح النف��س وكب��ح ش��هواتها 
والعم��ل اجل��اد على حتّليه��ا بفضائل االخالق 
وتهذيبه��ا م��ن الرذائ��ل اخللقي��ة ال��ي تن��ايف 
انس��انية االنس��ان ونهت عنها الش��رائع االهلية 
املقدس��ة، فيق��ول احلدي��ث ع��ن املعص��وم ،عليه 
السالم،: »من طلب علمًا ليصرف وجوه الناس 

الي��ه فليتب��وأ مقع��ده م��ن ن��ار جهن��م«.
احلي��اة  بش��ؤون  اخل��ربة  وكذل��ك؛ 
وتفاصيله��ا وم��ا يكتن��ف األم��ة م��ن اح��داث 
وحتدي��ات، ويس��تعن باخل��رباء يف خمتل��ف 
االختصاصات، اذا مل يكن حميطًا بها باملقدار 

املطل��وب.
وتق��وم هيئ��ة م��ن العلم��اء القادري��ن عل��ى 
التحق��ق م��ن توف��ر ه��ذه الش��روط يف اجملته��د 
الن��اس اىل  ل��ه باملرجعي��ة، وتدع��و  لتع��رف 
تقلي��ده والرج��وع الي��ه يف االح��كام الش��رعية.

* دور إنساين بنّاء
ال  الفقي��ه  وظيف��ة  ف��ان  وبالتأكي��د؛ 
تنحص��ر بالفت��وى وبي��ان االح��كام الش��رعية، 

إمن��ا ل��ه وظيفت��ان ُأخري��ان:
1- القضاء بن الناس وفض اخلصومات.

2- تدبر شؤون االمة ووالية أمرها.
وم��ن خصائص رس��الة املرجعي��ة الدينية 

ايضًا:
إلقن��اع  احل��وار  سياس��ة  اعتم��اد   -1
اآلخري��ن، وه��ذا هو مبدأ قرآن��ي أصيل، لقوله 
ــن{ وقول��ه: }ادُع  ــراه يف الدي تع��اىل: }ال إك
اىل ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة 
)س��ورة  أحســن{  هــي  بالتــي  وجادهلــم 

.)125 النح��ل/ 
آالم  حتس��س  يف  وتتمث��ل  العاملي��ة:   -2
ممل��وء  قلبه��ا  ألن  مجيع��ًا،  البش��ر  وهم��وم 
تأّس��يًا  الن��اس  ل��كل  اخل��ر  وح��ب  بالرمح��ة 
بالن��يب ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ال��ذي خاطب��ه 
إال  أرســلناك  }ومــا  وتع��اىل:  تب��ارك  اهلل 
رمحــة للعاملــن{ )س��ورة االنبي��اء/ 107(، وم��ن 
اب��ي طال��ب  ب��ن  عل��ي  املؤمن��ن  ام��ر  كالم 
واله  مل��ا  االش��ر  مال��ك  اىل  الس��الم،  ،علي��ه 
مصر: »..واش��عر قلبك الرمحة للرعية فانهم 
صنف��ان، اّم��ا أخ ل��ك يف الدي��ن او نظ��ر ل��ك يف 
اخلل��ق« )3( فتج��د املرجعي��ة الديني��ة حاض��رة 
بتعليقاتها ومواقفها يف إعصار »تسونامي« يف 
جن��وب ش��رق آس��يا - مث��اًل- وايض��ًا يف إعص��ار 
»كاترين��ا« يف الوالي��ات املتح��دة، وغره��ا م��ن 
الك��وارث الطبيعي��ة. وايضًا ما يتعلق باالزمات 
العاملي��ة، مث��ل أزم��ة الدي��ون وانهي��ار املص��ارف 
)الرب��ا(،  اجملحف��ة  الفوائ��د  تعاط��ي  بس��بب 

  أّخر اهلل تعاىل الظهور، ليؤسس دولة احلق والعدل حينما تفشل كل 
النظم املبتدعة، وبعد أن يدرك ويقتنع الناس يف العامل بأسره، بعقمها 

وفشلها، حينئذ يتطّلعون تلقائيًا اىل املنقذ  
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وكذل��ك احلض��ور بال��رأي واملوق��ف والبي��ان 
يف  االهلي��ة  احل��روب  يف  املواق��ف  إص��دار  و 
م��ن  املس��يحي  الع��امل  يعيش��ه  وم��ا  افريقي��ا، 

تقاط��ع م��ع الع��امل االس��المي.
ه��ذا ناهيك عن حض��ور املرجعية الدينية 
يف دعم ومساندة قضايا املسلمن، مثل إصدار 
البيان��ات واملواق��ف يف زيارة عاش��وراء و أربعن 
والدع��وة  الس��الم،  ،علي��ه  احلس��ن  االم��ام 
الب��الد،  وإعم��ار  الذات��ي،  والبن��اء  للتغي��ر 
باالس��تلهام من ثورة ابي االحرار احلس��ن بن 
عل��ي ،علي��ه الس��الم، وكذل��ك توحي��د املواق��ف 
يف موس��م احل��ج، والدف��اع ع��ن قضايا الش��عوب 
املظلوم��ة املضطه��دة، مث��ل قضي��ة فلس��طن 
ولبن��ان والبحري��ن، ودع��م قضاي��ا امل��رأة ال��ي 
حت��اول بع��ض اجله��ات العلماني��ة، اس��تغالهلا 
واملتاجرة بها، من خالل رفع شعارات احلرية 
وح��ق العم��ل وغره��ا، مب��ا ي��ؤدي اىل املس��اس 
بكرامته��ا وعفته��ا. وهنال��ك أيض��ًا؛ التص��ّدي 
لثقاف��ة التكف��ر و إلغ��اء اآلخ��ر بفض��ح كهنة 
ادعي��اء  م��ن  الش��ياطن  اب��واق  و  الس��الطن 

الفت��وى.
باملس��ؤولية  ش��عورها  أي  الش��مولية:   -3
أزاء كل القضاي��ا ال��ي مت��ر به��ا االنس��انية 
ك��ون  والقان��ون،  الش��ريعة  متث��ل  النه��ا 
ش��ؤون  كل  غط��ت  االس��المية  الش��ريعة 
احلياة بالنصوص املباشرة، و وضعت القواعد 
ال��ي ُيس��تنبط منه��ا احلك��م واحل��ل واملوق��ف 
أزاء خمتل��ف القضاي��ا، ول��ذا؛ حينم��ا أعط��ت 
الش��ريعة ه��ذا ال��دور الواس��ع للفقي��ه، فانه��ا 
مل تع��ط ل��ه كش��خص حت��ى يس��تكثر علي��ه، 
إمن��ا للطاب��ع القانون��ي ال��ذي ميثل��ه، مبعن��ى 
أن��ه ميثل »قانون االس��الم«، متامًا؛ كالقاضي 
يف احملاك��م املوج��ودة حالي��ًا، حي��ث ال س��لطة 
ه��و  كم��ا   - علي��ه  لغره��ا  وال  للحكوم��ة 
املف��رض- وينف��ذ ق��راره عل��ى اجلمي��ع، وهذه 
اهليمن��ة ليس��ت ل��ه كش��خص، وامن��ا للقانون 

ال��ذي حيك��م ب��ه.
جن��د  املس��ؤولية  ه��ذه  م��ن  وانطالق��ًا 
ظواه��ر  وتتاب��ع  الض��وء  تس��لط  املرجعي��ة، 
وح��االت عدي��دة يف العامل، من انتش��ار األوبئة 

الس��كاني،  واالنفج��ار  البيئ��ة  مش��اكل  و 
واملخ��درات والتدخن واالمراض النفس��ية يف 

الع��امل وغره��ا.
فه��ي  االس��اليب؛  ونزاه��ة  املبدأي��ة   -4
تؤم��ن ان الغاي��ة مقدس��ة، ف��ال ب��د ان تك��ون 
الوس��يلة والواس��طة ايض��ًا مقدس��ة، وبعب��ارة 
اخ��رى ض��رورة مراع��اة التق��وى يف االه��داف 
الس��ائدة  بالنظري��ة  تؤم��ن  وال  واالس��اليب، 
»الغاي��ة ت��ربر الوس��يلة«، وال جتع��ل القيم��ة 
وسياس��تها  ومش��اريعها  اعماهل��ا  يف  العلي��ا 
للمص��احل، إمن��ا للمب��ادئ وحس��ب، وان كل 
مصلح��ة تتع��ارض م��ع املب��ادئ فه��ي مفس��دة.
5- الش��فافية يف التعاط��ي م��ع اجلماه��ر 
والتجهي��ل  اخل��داع  سياس��ة  اتب��اع  وع��دم 
ألنه��ا  اح��داً،  ختش��ى  ف��ال  ألنه��ا،  والتضلي��ل 
اخل��ر  تري��د  امن��ا  لنفس��ها  مكس��بًا  تري��د  ال 

لآلخري��ن.
6- احل��رص عل��ى إعم��ار احلي��اة والدع��وة 
إلقامة النظام املتحضر للمجتمع واحملافظة 
عل��ى الدول��ة واملؤسس��ات ال��ي حتف��ظ النظ��ام 
الش��ريعة  ان  وتعتق��د  الع��ام،  االجتماع��ي 
املبارك��ة ه��ي االص��ل والس��ابق لبن��اء اجملتم��ع 

املدن��ي املتحض��ر ومؤسس��اته ومنظمات��ه. )4(.
صعي��د  وعل��ى  ذل��ك،  عل��ى  وتأسيس��ًا 
الع��راق مث��اًل، كان للمرجعي��ة الديني��ة دور 
اجياب��ي وبن��اء يف من��ع انهي��ار اجملتم��ع وع��دم 
انزالق��ه يف احل��رب الطائفي��ة واحلف��اظ عل��ى 
امل��ال العام. مع الدعوة احلقيقية للمش��اركة 
يف  واملش��اركة  الوط��ن  بن��اء  يف  الش��عبية 
االنتخاب��ات وانتخ��اب النزي��ه والكفؤ، ال س��يما 
يف قضي��ة صياغ��ة الدس��تور العراق��ي ال��ذي 
أق��ّر يف البن��د الثان��ي، بض��رورة ع��دم تع��ارض 
تش��ريع القوان��ن م��ع ش��ريعة الس��ماء )5(، مم��ا 
ح��دا مبمثل��ي الش��عب لذك��ر دور املرجعي��ة 
الديني��ة يف ديباج��ة الدس��تور العراق��ي، وه��ذا 
شكل جناحًا للمرجعية الدينية، الي وصفها 
الدكت��ور حمس��ن عب��د احلمي��د ب��� »املعج��زة«، 
خ��الل زيارت��ه ملراج��ع الع��راق عندم��ا كان 

رئيس��ًا دوري��ًا جملل��س احلك��م.
يف  الس��يما  املليوني��ة،  الزي��ارة  وتكف��ي 

زي��ارة االربع��ن، و توج��ه املالي��ن مش��يًا عل��ى 
االم��ام  االح��رار  أب��ي  مرق��د  ص��وب  االق��دام 
احلس��ن ،علي��ه الس��الم، من كل بق��اع العامل، 
املرجعي��ة  لنج��اح  متقدم��ًا  مؤش��راً  لتك��ون 
الديني��ة، ع��رب حوزاته��ا وخطبائه��ا بإيص��ال 
و  بق��اع  كل  اىل  ونهضت��ه  احلس��ن  ص��وت 

االرض.  اصق��اع 
أم��ا دور املرجعي��ة يف قي��ادة س��وح احل��ق 
القدي��م  التاي��خ  ع��رب  الباط��ل  ض��د  والوغ��ى 
واحلدي��ث، فيط��ول في��ه املق��ام، كمش��اركة 
الس��يد حمم��د اجملاه��د - اح��د علم��اء كرب��الء 
هجومه��م  أث��ر  ال��روس  ض��د  احل��رب  يف   -
عل��ى اي��ران، وكذل��ك فت��وى حتري��م التب��غ يف 
اي��ران م��ن قب��ل املرج��ع الدي��ي الس��يد حمم��د 
حسن الشرازي، ضد شركة »اهلند الشرقية 
العش��رين  ث��ورة  وكذل��ك  الربيطاني��ة«، 
بقي��ادة املرج��ع الدي��ي الش��يخ حمم��د تق��ي 
احلائري الش��رازي. وما بعده ش��يخ الش��ريعة 
اآلخون��د  الش��يخ  دور  وايض��ًا  االصفهان��ي. 
اخلراس��اني يف »ثورة الدس��تور« بقيادة الش��يخ 
فض��ل اهلل الن��وري، والث��ورة الوطني��ة بقي��ادة 
والدكت��ور  الكاش��اني  القاس��م  اب��ن  الس��يد 

حمم��د مص��دق.
-------------------

1/ القيادة االسامية - جواد كاظم  ص31
2/ كتاب الكايف/ ج1/ ص154

3/ هنج الباغة/ عهد مالك االشر.
ــامية  ــة االس ــة يف االم ــة الديني 4/ دور املرجعي

ــن ــع الصادق - موق
املرجــع  مكتــب  أقــام  الصــدد  وهبــذا   /5
املــدريس أكثــر مــن )14( مؤمتــرًا يف حمافظــات عراقيــة 
خمتلفــة بــا فيهــا كربــاء املقدســة، والعاصمــة بغــداد، 
ــد أداره  ــي وق ــتور العراق ــة الدس ــوص صياغ بخص
وحــره قانونيــون عراقيــون، ممــا شــكل عامــًا 
ــانية،  ــة واالنس ــم االهلي ــن القي ــتلهام م ــزًا لاس حمف
ــه(  ــر )ريض الل عن ــك االش ــد مال ــن عه ــيا م والس
ــي،  ــتور العراق ــود الدس ــن بن ــري م ــة الكث ــد كتاب عن
ناهيــك عــن االتصــاالت اخلاصــة باللجنــة املختصــة 
للتأكيــد عــى تضمــن الريعــة كوهنــا مصــدرًا 

ــتور. ــًا يف الدس أساس

  حينما أعطت الشريعة هذا الدور الواسع للفقيه، فانها مل تعط له 
كشخص حتى يستكرث عليه، إمنا للطابع القانوين الذي ميثله، مبعنى أنه 

ميثل،قانون االسالم،  
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* أنور عّزالدين
إن اإلنتقــال مــن العمــل الفــردي إىل العمــل املؤســي يف املجــال 
التطّوعــي الدينــي يعــّد حتــّوالً نوعيــًا يف مســاراته وتكامليتــه، اســتجابة 
ــد  ــات وتوحي ــة يف اإلمكاني ــاج إىل كثاف ــذي حيت ــع ال ــات الواق ملتطلب
للجهــود ورص الصفــوف، يف ســبيل إنجــاز املهــام املوكلــة للمؤسســة 

الدينيــة يف املجتمــع.
ــّدم،  ــور التق ــن ط ــد م ــذا احل ــد ه ــف عن ــي أن تق ــا ال ينبغ إال أهن
وإنــا عليهــا أن تســتوعب الــروط اإلداريــة التــي تقــوم عليهــا فكــرة 

املؤسســة لكــي تــؤيت فاعليتهــا بقــوة املؤسســة ال بقــّوة الفــرد.
ــز  ــات واملراك ــب اجلمعي ــا أغل ــاين منه ــي تع ــوات الت ــن الفج فم
واحلــوزات املهتمــة بالشــأن الدينــي هــي أهنــا مل تــول اجلانــب اإلداري 
ــز العمــل الفــردي  أمهيــة بقــدر اجلوانــب األخــرى، برغــم أن مــا يمّي
عــن املؤّســي هــو النظــام اإلداري الــذي تعتمــد عليــه، ليكــون جمــرى 

وهنجــًا لكافــة اجلهــود، حمققــًا بذلــك قــّوة العمــل املؤســي.
إن الفكــر اإلســامي ال خيلــو مــن األســس األوليــة التــي 
ــس،  ــاون، والتناف ــة التع ــل قيم ــي، مث ــري املؤس ــا التفك ــد عليه يعتم
ــن  ــك م ــا إىل ذل ــان، وم ــم، واالتق ــاور، والتنظي ــص، والتش والتخص
قيــم، إإل أن املؤسســة الدينيــة مازالــت بعيــدة عن هــذه القيــم العظيمة، 
ــة، فإهنــا مازالــت تطبقهــا  وإن قربــت منهــا بعــض التجمعــات الديني
ــا ال  ــي، أي أهن ــي واملؤّس ــتوى اجلمع ــردي ال املس ــتوى الف ــى املس ع
ــًا  ــا نظام ــد هل ــة، وال جت ــة املؤسس ــة وخلدم ــب املؤسس ــا يف قال تضعه
ــم  ــا تدع ــة فيه ــح كل قيم ــة، لتصب ــة تكاملي ــكل خلي ــا لتش ــط بينه يرب
األخــرى، ولذلــك فــإن هــذه القيــم تفقــد بريقهــا وتفقــد تأثريهــا يف 
ــا  ــًا، فكأنن ــدودًا وضّيق ــا حم ــى تأثريه ــوب ويبق ــكل املطل ــع بالش الواق
ــة،  ــرة الفردي ــروح والفك ــا ال ــية حتركه ــاكل مؤّسس ــاء هي ــا بإنش قمن

ــة  ــل الفاعلي ــا يقت ــذا إن وه
ــة.  ــذه املؤسس هل

ومـــــــن أجــل 
يف  النجــاح  حتقيــق 

ــة  ــاريع املؤسس مش
بشــكل  الدينيــة 

ــواء  عام، ســــ
كـــانت ذات 

ــام  مهــــــ
ــة  ثقافي

ــذه  ــري ه ــة س ــر يف طريق ــاد النظ ــي أن يع ــة ، ينبغ ــة أو خريي أو اجتاعي
املؤسســات مــن الناحيــة اإلداريــة، و معرفــة مــدى إحكامهــا وتفعيلها 
لقيــم الديــن يف القالــب املؤســي، وإال فنحــن أمــام خطــر الســقوط أو 

الفشــل يف حتقيــق أي منجــزات حقيقيــة عــى أرض الواقــع.
ــة  ــوم املؤسس ــا أن تق ــام، منه ــرة باالهت ــوات جدي ــك خط هنال
ــي  ــدة الت ــات اجلدي ــًا للمتطلب ــكادر اإلداري وفق ــداد ال ــة بإع الديني
فرضهــا واقــع املؤسســة، عــر وقفــة تعيــد تركيــب القيــم الدينيــة مــن 
ــات  ــذه الكيان ــف ه ــري يف أن تتوق ــة، و ال ض ــب املؤسس ــد يف قال جدي
عــن العمــل لفــرة مــن الزمــن، عــى ان تعــاود نشــاطها بعــد أن أجرت 
عمليــة تنميــة الكفــاءات اإلداريــة وإعــداد النظــام اإلداري املتاســك 
ــي  ــا ه ــل ك ــتمرارية يف العم ــة يف األداء واإلس ــن الفاعلي ــذي يضم ال

ــة. ــرة املؤسس ــية لفك ــص األساس اخلصائ
ــي  ــة ه ــة احلالي ــذه النتيج ــي أّدت إىل ه ــباب الت ــن األس ألن م
املبــادرة يف تأســيس كيانــات دينيــة عــى أســاس مــروع فــردي وليس 
ــات  ــس الطاق ــج و بنف ــذات النه ــا ب ــل فيه ــارشة العم ــي، و مب مجاع
ــن  ــة م ــى ملجموع ــرد ملتق ــة جم ــة الديني ــارت املؤسس ــة، فص القديم
ــة  ــكاءات املنتمي ــدد الف ــزداد ع ــا ي ــاطها عندم ــزداد نش ــاءات، ي الكف

ــا. ــاط بقّلته ــل النش ــا، ويق هل
ــّول  ــذا التح ــاهم يف ه ــن أن تس ــة يمك ــاط عملي ــا؛ نق ــّدد هن ونح

ــايل: هــي كالت
1- صياغــة نظــام إداري فاعــل جيمــع الكفــاءات، و يربــط بينهــا 
بالنظــم اإلداريــة املعروفــة )التخطيــط، التنظيــم، التوظيــف، التوجيــه 

والرقابــة واملحاســبة(.
2- تأهيــل الكفــاءات إداريــًا لكافــة العاملــن، فجميــع العاملــن 
ــى  ــة املنح ــة خلدم ــارات إداري ــة إىل مه ــم بحاج ــف ختصصاهت بمختل
الــذي يســريون فيــه. وهــذا يتــم مــن خــال دورات ختصصيــة 
ــن  ــل ضم ــارة يف العم ــاءة وامله ــن الكف ــد م ــة تزي ــة وتأهيلي تعليمي

ــة. ــد علمي قواع
3- التخّصــص وفقــًا ملتطلبــات العمــل مــن مجيــع النواحــي 
اإلداريــة البحتــة، و املاليــة وغريهــا، وعــدم اإلكتفــاء بالكفــاءات 

ــي. ــال الدين ــة يف املج ــة والعلمي الفكري
4- دراســة نواقــص املؤسســة، وفقــًا 
للمطالبــات اجلديــدة هلــا كمؤسســة، ال 
كنشــاط فــردي، والعمــل عــى معاجلتها 

جذريــًا، وليــس بطريقــة الطــوارئ.
ــى  ــرح ع ــن املق ــإن م ــك ف ولذل
ــذ  ــة أن تأخ ــات الديني ــب املؤسس أغل
كافــة  ومعاجلــة  عمــل،  اســراحة 
الفجــوات بشــكل جــّدي، لكــي 
ــورة  ــل بص ــاق للعم ــون اإلنط يك
أفضــل وأكثــر جدوائيــة ليــؤيت ثــاره 
لنطــاق أوســع و للمحافظــة عــى 

اســتدامته ونائــه.

مشاريعنا الدينية والعمل المؤسسي
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األنبار .. طريق الى الحرب أم البناء؟
* حسن حممد عيل

كل أم��ة أو ش��عب ناه��ض يعي��ش أزم��ات 
ومش��اكل، ويري��د احل��ل مب��ا يضم��ن حقوق��ه 
وحيق��ق طموحات��ه وتطلعات��ه، الب��د أن يبحث 
ع��ن األس��باب أواًل؛ قب��ل التفك��ر يف احلل��ول 
يف  س��يكون  احلال��ة  ه��ذه  يف  ألن  واملكاس��ب، 
دوام��ة األزم��ة، فه��و يعي��ش أزم��ة حق��وق، ث��م 
خي��وض أزم��ة احلصول على هذه احلقوق يف 

الوق��ت نفس��ه. 
العن��ف يف  ان��ه س��يعيش دوام��ة  مبعن��ى 
داخل��ه وم��ع اجله��ات الرمسي��ة واحلكومي��ة 

خ��ارج حميط��ه. 
جدي��دة  أزم��ة  يعي��ش  الي��وم  فالع��راق 
وعل��ى درج��ة كب��رة م��ن اخلط��ورة، تتداخ��ل 
وحت��ى  وسياس��ية  اجتماعي��ة  أبع��اد  فيه��ا 
تارخيي��ة، وه��ي م��ن سلس��لة أزم��ات تعص��ف 
بالع��راق من��ذ تاري��خ )9-4-2003(. ه��ي ح��رب 
ش��وارع ب��ن مجاع��ات ارهابية يتش��كل عمودها 
الفق��ري م��ن تنظي��م م��ا يع��رف ب��� »داع��ش« 
وارهابي��ن حمريف القتل والذبح قادمن من 
خ��ارج الع��راق، وب��ن مجاع��ات أخ��رى تقوده��ا 
العش��ائر العراقي��ة تس��اندها احلكوم��ة بامل��ال 
والس��الح، به��دف إع��ادة الس��يطرة عل��ى م��دن 

حمافظ��ة االنب��ار. بي��د أن خلفي��ة هذه احلرب 
تس��تبطن أس��باب وعوام��ل نش��وء ه��ذه احلرب، 
ه��ي باحلقيق��ة تنس��حب عل��ى عدي��د االزم��ات 

واملش��اكل املوج��ودة يف الع��راق:
العامل األول: النظرة الطائفية

عندم��ا يتح��دث الساس��ة بش��كل خ��اص 
ع��ن »الوط��ن« كمف��ردة ومفه��وم، يعن��ون ب��ه 
ترابه��ا  عل��ى  حتم��ل  ال��ي  الواح��دة  األرض 
مجاه��ر الش��عب، بغ��ض النظ��ر ع��ن تنوعه��م 
العرق��ي(،  او  الطائف��ي  او  )القوم��ي  اإلث��ي 
مبعن��ى  والثقافي��ة.  الفكري��ة  وتوجهاته��م 
عل��ى  الع��راق  يف  االداري��ة  التقس��يمات  أن 
ش��كل حمافظ��ات، كم��ا ه��و احل��ال يف مجي��ع 
احن��اء الع��امل، ال يفص��ل الن��اس بعضه��م ع��ن 
بع��ض، إمن��ا املقص��ود احل��دود االداري��ة ال��ي 
تنظ��م عم��ل كل حمافظ��ة حس��ب حاج��ات 
املقدس��ة،  فكرب��الء  وإذن؛  فيه��ا.  اجملتم��ع 
ليس��ت للكربالئي��ن، كم��ا ان االنب��ار ليس��ت 
لالنباري��ن، وهك��ذا س��ائر احملافظ��ات. بينم��ا 
الس��ائد يف الع��راق، وبع��د التاريخ املذكور، هو 
وج��ود ث��الث »كانتونات« مقس��مة بش��كل غر 
معلن وغر مكتوب، اجتماعيًا وحتى سياسيًا، 
فاضاف��ة اىل »اقلي��م كردس��تان« ويضم ثالث 
حمافظ��ات، فان املناطق ذات االغلبية الس��ّنية 

هي االخرى تش��كل كانتونًا يضم حمافظات 
االنب��ار واملوص��ل وص��الح الدي��ن. ف��ال جن��د 
وخ��ارج  مدينت��ه  غ��ر  يف  يتج��ول  عراقي��ًا 
حمي��ط انتمائ��ه. وه��ذا ال��ذي مّه��د وأس��س مل��ا 
ب��ات يع��رف ب�«احملاصص��ة السياس��ية«، فل��و 
مل يك��ن التمهي��د الثق��ايف واالجتماع��ي وحت��ى 
النفس��ي لظاه��رة التميي��ز الطائف��ي، مل��ا كان 
باستطاعة السياسين ان يثبتوا هذه الوصمة 

عل��ى الع��راق.
العامل الثاني: جدلية األمن واحلرية

وزال��ت  ص��دام،  نظ��ام  س��قط  عندم��ا 
الديكتاتورية احلزبية وشبح الرعب واالرهاب 
والكب��ت، ب��رزت هنال��ك ارادت��ان داخ��ل الش��عب 
العراق��ي؛ االوىل للضحاي��ا ممثل��ن بالش��يعة 
باحلري��ة،  استبش��روا  الذي��ن  واالك��راد، 
واالرادة الثاني��ة كان��ت للموال��ن - اىل ح��د 
بالطائف��ة  ممثل��ن  البائ��د،  النظ��ام  اىل  م��ا- 
الس��نية، حي��ث طالب��وا باألم��ن والس��الم، وه��ذا 
ما حصل وحتقق لألثنن، ومل يشهد العراق، 
يف االي��ام االوىل م��ن س��قوط ص��دام، وحت��ى 
م��رور حوال��ي عام��ن، أي ح��االت انتق��ام ب��ن 
اجلانبن، أو مناوش��ات او اش��تباكات مسلحة 
كالي تش��هدها الكثر م��ن بالد العامل. وهذه 
العراق��ي،  للش��عب  حتس��ب  مضيئ��ة  نقط��ة 



 قضية الشهر 

25

مل��ا حيمل��ه م��ن متاس��ك وأصال��ة يف هويت��ه 
وحضارت��ه ال��ي جتعل��ه حمصن��ًا م��ن التم��زق 
واالقتت��ال األهل��ي. لك��ن املش��كلة وقع��ت ح��ن 
فق��د اجلانب��ان أو الش��رحيتان االجتماعيت��ان 
احلرية واألمن، اللتان متثالن الزمة أكيدة 
للتط��ور والنم��و والب��دء حبي��اة جدي��دة واعدة. 
كما لو أن هنالك أطرافًا ذات مصاحل خبيثة 
يف الع��راق، ال تري��د األم��ن واحلري��ة مع��ًا ل��كل 
العراقي��ن، س��ّنة وش��يعة وأك��راداً.. وعندم��ا 
حصل��ت  احلق��وق،  يف  التجزئ��ة  حصل��ت 
التجزئة على اخلارطة ايضًا، فشهدنا كيف 
أن هذا حيُرم ذاك، نعمة احلرية وحيوله اىل 
أس��ر للماض��ي املقي��ت، وذاك حيُرم هذا نعمة 

األم��ان واالس��تقرار.
العامل الثالث: فقدان مشاريع التنمية

ه��ذا العام��ل يتأث��ر بالعامل��ن اآلنف��ن، 
لك��ن يف كل االح��وال، ف��ان الع��راق ميتل��ك 
وه��ذا  والتق��دم،  والتط��ور  النم��و  مؤه��الت 
لي��س كالم��ًا للمجامل��ة واإلط��راء، إمن��ا ه��ي 
حقيق��ة يقره��ا باحث��ون يف ش��ؤون االقتص��اد 
والتنمي��ة، فالع��راق ميتل��ك ث��روات هائل��ة اىل 
جان��ب ق��درات انس��انية كب��رة، حي��ث العقول 
املبدعة املعروفة يف املنطقة، والنس��بة اجليدة 
م��ن الش��باب املتدف��ق حيوية بن تعداد س��كانه، 
ه��ذا اىل جانب نعم��ة املياه واالراضي اخلصبة 
ه��ذه  كل  وجتاه��ل  واس��عة.  مس��احة  عل��ى 
الف��رص الذهبي��ة وبق��اء الع��راق م��ع م��رور 
عش��ر س��نوات كامل��ة، يعي��ش وي��أكل م��ن 
املنتوج��ات املس��توردة، وم��ا يس��تتبع ذل��ك م��ن 
انتش��ار حال��ة البطال��ة والتضخ��م والتخل��ف، 
م��ن ش��أنه زيادة حال��ة االنهزامية وعدم الثقة 
بالنفس، واس��تفحال العقد النفسية والشعور 
وه��ذه  احلي��اة.  يف  والالهدفي��ة  بالضي��اع 
وغره��ا، تذك��ي ن��ار العن��ف واالضطراب��ات 

واالجتماعي��ة.  السياس��ية 

ج��ذري  تغي��ر  ع��ن  نتح��دث  وعندم��ا 
األزم��ة  ب��ؤرة  االبع��اد كاف��ة يف  وش��امل يف 
الراهن��ة يف الع��راق، علين��ا االلتفات اىل فرص 
األرض  باط��ن  يف  املوج��ود  الكب��رة  النم��و 
املتأزم��ة حالي��ًا، حيث متتل��ك حمافظة االنبار 
ث��روات طبيعي��ة غني��ة، فحس��ب املدي��ر الع��ام 
لش��ركة املس��ح اجليولوجي »خلدون البصام« 
ف��ان االنب��ار تع��د م��ن إغن��ى مناط��ق الع��راق 
ويف  الالفلزي��ة،  املعدني��ة  الث��روة  جم��ال  يف 
مقدمته��ا، الفوس��فات و الكربي��ت، ب��ل هنال��ك 
حدي��ث م��ن خ��رباء عل��ى وج��ود كمي��ات م��ن 
الذه��ب اخل��ام يف باط��ن الصح��راء االنباري��ة. 
فبع��د كل ه��ذا، ه��ل باالم��كان توق��ع ح��ل 

عس��كري هل��ذه األزمة؟
لو نظرنا اىل جتارب شعوب تعيش ضمن 
بل��د واح��د، وه��ي تتن��وع اىل عدي��د الطوائ��ف 
واألعراق واملذاهب، مثل اهلند الي تضم عدداً 
كب��راً م��ن الديان��ات واملذاه��ب، وهنال��ك اتب��اع 
ومؤمن��ون، ورمب��ا تك��ون بع��ض ه��ذه املذاه��ب 
مث��رة لالس��تغراب وحت��ى االس��تهجان، لك��ن 
اجلمي��ع حيظ��ون باالع��راف م��ن اآلخ��ر، ف��ال 
أح��د يتج��اوز عل��ى حق��وق وعقائ��د أح��د، وهذا 
ما يسمى ب� »التعايش السلمي«. وهذا حتديداً 
م��ا حيتاج��ه الع��راق بأس��ره قبل أي ش��يء آخر، 
الن احل��ل املوضع��ي والرقيعي ل��ن يزيد البلد 
إال أزم��ات متتالي��ة قابل��ة لالنفج��ار، فب��داًل 
م��ن ان يك��ون املس��تقبل الن��دالع هك��ذا أزم��ات ، 
ليك��ن واع��داً باملش��اريع التنموي��ة واالنس��انية 

ال��ي تنت��زع فتي��ل االزم��ات اىل االب��د.
فاضاف��ة اىل املش��اريع االقتصادي��ة ال��ي 
كث��ر احلدي��ث عنه��ا واملطالب��ة به��ا، هنال��ك 
مش��اريع ذات طابع ثقايف وانس��اني، من ش��أنه 
ان يغ��ر مس��رة حي��اة س��كان االنب��ار وس��ائر 
احملافظ��ات العراقي��ة. ه��ذه املش��اريع ينبغ��ي 
أن تنطل��ق م��ن احل��وزات العلمي��ة وحتدي��داً 

م��ن علم��اء الدي��ن واخلطباء والفض��الء. ولعل 
حتري��ك عجل��ة التألي��ف والنش��ر واملطالع��ة، 
بالش��عب  للوص��ول  املختص��رة  الط��رق  م��ن 
جنان��ب  ال  وحت��ى  األم��ان.  ب��ر  اىل  العراق��ي 
الواقع، هنالك فعاليات ونش��اطات يف الساحة، 
لك��ن حنت��اج اىل املزي��د مث��ل مع��ارض كت��ب 
يف اكث��ر م��ن مدين��ة، والتش��جيع عل��ى نش��ر 
وتب��ادل املؤلف��ات واالص��دارات وفت��ح مكتب��ات 
عام��ة لتب��ادل املعرف��ة والثقاف��ة. اضاف��ة اىل 
فعالي��ات اجتماعي��ة ودينية وثقافية، الس��يما 
النب��وي  املول��د  مث��ل  بهيج��ة،  مناس��بات  يف 
الش��ريف واالعي��اد االس��المية وغره��ا، ما من 
ش��أنه ان يبع��ث ال��روح األخوية ويعزز الش��عور 

بالثق��ة واالطمئن��ان ل��دى اجلمي��ع.
الرص��اص  أزي��ز  أن  نق��ول:  وللحقيق��ة 
ودخ��ان القناب��ل ه��و ال��ذي حيج��ب الي��وم ع��ن 
الكث��ر م��ن العراقي��ن، رؤي��ة آف��اق املس��تقبل، 
ف��كل ش��يء بالقت��ال والص��راع والث��أر.. كما لو 
أن الع��راق يفتق��د ل��إلرث احلض��اري العظي��م 
بيت��ه،  وأه��ل  األك��رم  الن��يب  ترك��ه  ال��ذي 
عليهم الس��الم. ويفتق��د قيم واهداف النهضة 
والق��وة  احل��زم  م��ن  الب��د  نع��م؛  احلس��ينية. 
والس��لم  األم��ن  وتعزي��ز  القان��ون  لتحكي��م 
األهلي، ويف املقولة املعروفة حكمة: »من أمن 
العق��اب أس��اء التص��رف«. بي��د أن ه��ذه اللغ��ة 
جي��ب أن تك��ون يف حدوده��ا املعين��ة واهدافه��ا 
الواضح��ة، ومل��ن توج��ه..؟ بينم��ا تأخ��ذ لغ��ة 
املنط��ق واحل��وار والس��لم، مكانه��ا األوس��ع يف 
الساحة. وهذا لن يتحقق إال بتضافر اجلهود 
واجتماع العقول احلكيمة من اجلانبن، ليس 
عل��ى أس��اس غال��ب ومغل��وب، إمنا على أس��اس 
»العدل« و »اإلنصاف« وهذا ما ال خيتلف عليه 
أح��د مهم��ا كان. وم��ن خالل��ه تظه��ر النواي��ا 
احلس��نة واجل��اّدة يف البن��اء واإلعم��ار وإصالح 

كل فاس��د ومفس��د يف ه��ذا البل��د .

  احلل املوضعي والرتقيعي لن يزيد البلد إال أزمات متتالية 
قابلة لالنفجار، فبداًل من ان يكون املستقبل الندالع هكذا 

أزمات ، ليكن واعدًا باملشاريع التنموية واالنسانية التي تنتزع 
فتيل االزمات اىل االبد  

  لغة املنطق واحلوار والسلم، حتقق جناحها بتظافر 
اجلهود واجتماع العقول احلكيمة من اجلانبني، ليس على 

أساس غالب ومغلوب، إمنا على أساس »العدل« و »اإلنصاف  
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- أي��ن نزل��ت س��ورة العص��ر املبارك��ة؟ و 
مت��ى؟ و ك��م ه��و ع��دد آياته��ا؟ و م��ا ه��و ترتيبه��ا 

النزول��ي، و ترتيبه��ا يف الق��رآن الكري��م؟
مك��ة  يف  املبارك��ة  العص��ر  س��ورة  نزل��ت 
املكرم��ة بع��د س��ورة االنش��راح املبارك��ة؛ ع��دد 
آياتها ) 3 (. ترتيبها النزولي ) 12 (، و ترتيبها يف 

الق��رآن الكري��م ) 103 (.

* فضل السورة
- ما فضل هذه السورة املباركة؟

• فض��ل هذه الس��ورة املبارك��ة كثر؛ فقد 
ورد ع��ن أب��ي عب��د اهلل الصادق، عليه الس��الم، انه 

قال: 
ــر{ يف نوافل��ه، بعث��ه  "م��ن ق��رأ" }و الع

اهلل ي��وم القيام��ة مش��رقا وجه��ه، ضاح��كا س��نه، 
قري��را عين��ه، حت��ى يدخ��ل اجلن��ة ». )1(

* االطار العام
ــورة  ــذه الس ــام هل ــار الع ــو االط ــا ه - م

ــة؟ املبارك
و  الزم��ن،  واق��ع  االنس��ان  لك��ي يتبص��ر   •
كي��ف يه��دم عم��ره حلظ��ة بلحظ��ة؛ ث��م لك��ي 
س��ورة  ج��اءت  خس��رانه،  يق��اوم  مب��اذا  يع��رف 
العص��ر املبارك��ة عص��ارة لبصائ��ر الذك��ر يف 
ه��ذا املوض��وع األساس��ي، ال��ذي ل��و وعاه االنس��ان، 
وعى حقيقة عمره، و حقائق العامل احمليط به.
َقَس��َمًا بالزمن، انك ] - أيها االنس��ان - [ لوال 
االميان يف خسران، و كل حلظة ال اميان فيها 
وال عمل صاحل ] فيها [ جزء ضائع من كيانك؛ 
و لكن االنس��ان يف غفلة عن هذا العدو اخلطر؛ 
بي��د ان املؤمن��ن يذكر بعضهم بعضًا، و يوصي 

بعضهم بعضا.

* عر الرسالة و العدالة 
بالَقَســم  املباركــة  اســتهّلت الســورة   -
ــا  ــر{؛ ف ــاىل: }و الع ــه تع ــر يف قول بالع
ــائية؛  ــرة املس ــو الف ــل ه ــر؛ ه ــراد بالع امل

ــًا؟ مث
• يزع��م االنس��ان ان��ه كلم��ا ط��ال عم��ره، 
ك��رب و زاد؛ بينم��ا احلقيق��ة عك��س ذل��ك متام��ًا؛ 
فكلم��ا مض��ى من عمره ش��طر، اقرب منه أجله، 
و تناق��ص رأمس��ال حيات��ه، و نق��ص م��ا تبق��ى 
من��ه؛ فزي��ادة امل��رء - إذاً - يف دني��اه نقص��ان، و ه��و 
كبائع الثلج يف يوم قائض يفقد رأمساله كل 
حلظ��ة. هك��ذا حيل��ف الق��رآن بالعص��ر و يق��ول : 

ــر{. }و الع

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ 

سورة العصر

هذه الأ�سئلة طرحناها، 
فوجدنا اإجابتها يف 

مو�سوعة تف�سري 
»من هدى القراآن« 

ل�سماحة املرجع الديني 
اآية الله العظمى ال�سيد 
حممد تقي امُلدّر�سي 

»دام ظله ال�رشيف« 
وتعميمًا للفائدة نن�رش، 

يف كل عدد، 
جمموعة من الأ�سئلة 

مع اأجوبتها امل�ستوحاة 
من املو�سوعة 

املذكورة مبا�رشة

* إعداد: السيد جواد الرضوي
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وح��ول امل��راد بالعص��ر؛ فقد قال اب��ن عباس: 
أنه قسم بالدهر، و يبدو لي - و الكالم للمرجع 
املدرس��ي، دام ظل��ه - ان أق��رب العص��ور هو عصر 
أن��ت في��ه، و أش��رفها عص��ر الرس��الة حيث انبعث 
الن��يب، صل��ى اهلل علي��ه و آله، به، و عصر العدالة 
ح��ن يق��وم االم��ام احلج��ة القائ��م، عج��ل اهلل 

تع��اىل فرجه الش��ريف، به.
و ق��ال بعضه��م: امن��ا مُس��ي الزم��ن بالعصر، 
الن��ه يعتص��ر االنس��ان كما يعصر املرء غس��يله، 
و ان الَقَس��م بالده��ر امن��ا كان بلح��اظ عص��ره 
لالنس��ان. و أن��ى كان؛ ف��ان احلل��ف ب��ه يتناس��ب 
و املوض��وع التال��ي: أي خس��ارة االنس��ان لعم��ره، 

أولي��س الزم��ن هو س��بب اخلس��ارة؟

* معنى اخلرسان
ْنَســاَن َلِفــي  - يف قولــه تعــاىل: }إِنَّ اإْلِ
{، و هــو جــواب الَقَســم، كيــف نفهــم  ُخــرْسٍ

ــان؟ ــرسان االنس ــى خ معن
• ل��و ع��رف االنس��ان كي��ف تتب��دل خالي��ا 
اآلف  ي��وم  كل  يس��تهلك  كي��ف  و  جس��ده، 
عنه��ا  يس��تعيض  ان  دون  خم��ه  م��ن  اخلالي��ا 
ش��يئا، و كي��ف تتس��ارع م��ا حول��ه م��ن أش��ياء يف 
س��بيل الفناء، حتى البيت الذي يس��كنه يستهلك 
بس��رعة ال يتصوره��ا؛  و ل��و ع��رف االنس��ان ان 
عم��ره - بالقي��اس اىل عم��ر االرض ال��ي يعي��ش 
الي��وم عليه��ا ث��م ين��ام يف رمحه��ا - ي��كاد ال يك��ون 
ش��يئا مذك��ورا، و ان��ه أقص��ر م��ن نس��يم يه��ب 
عليه يف يوم قائض، و أس��رع من س��حابة يف يوم 
عاص��ف؛ ب��ل ان��ه كالربق اخلاط��ف، او كخيال 
عاب��ر؛ و ل��و ع��رف ان كل حلظة من عمره، ُتعد 
مس��ؤولية كب��رة، فإم��ا ه��ي خط��وة اىل اجلن��ة 
أو س��قطة يف الن��ار؛ ل��و ع��رف ذل��ك كله ألصلح 
نفس��ه، ومل��ا ضي��ع نفس��ه، ومل��ا ضي��ع م��ن عم��ره 
ش��يئا؛ الن��ه يف خس��ارة ل��وال االمي��ان. واخلس��ر 
حييط باالنسان كما حتيط باالنسان الدار، و 

أي��ة خس��ارة أعظ��م م��ن ان يفق��د كل ي��وم جزءاً 
م��ن عم��ره و ج��زءاً م��ن رأمسال��ه، م��ن ث��م ج��زءاً 
م��ن ذات��ه. أليس��ت ذات��ه ممت��دة عل��ى أي��ام حيات��ه، 
ف��اذا مض��ى ي��وم فق��د انقضى بع��ض ذاته ؟ يقول 

االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم:
"من كانت مطيته الليل و النهار، ُيس��ار به 

و ان كان واقفا" )2(

* سالح العمل الصالح 
ِذيــَن َآَمنـُـوا  - اســتثنى قولــه تعــاىل: }االَّ الَّ
ــاِت{ ، املؤمنــن و العاملــن  احِلَ ــوا الصَّ َوَعِمُل
هاتــن  اســتثناء  تــم  كيــف  للصاحلــات، 

ــان؟ ــام لانس ــرسان الع ــن اخل ــن م الفئت
• حينم��ا يع��ي املؤم��ن ه��ذه احلقيق��ة ال��ي 
ذكرناها، يبادر بالعمل الصاحل حتى يس��توعب 
كل حلظ��ة و كل حمل��ة و كل س��عرة حياتي��ة 
م��ن حيات��ه مب��ا حي��ول اخلس��ارة فالح��ًا و أم��ال؛ 
ف��ان أتعب��ه الكف��اح م��ن أج��ل العي��ش، اس��راح 
اىل الص��الة ليت��زود منه��ا احليوي��ة.. وإذا أره��ق 
عضالَتُه اجُلهٌد البَدني، اش��غل لس��انه بالشكر، و 
قلب��ه بالفك��ر، و نفس��ه باحل��ب و الش��وق اىل لق��اء 
رب��ه. و ق��د ت��رى أعض��اءه غارق��ة يف جه��د بدن��ي 
يفل��ح االرض، أو يس��عى عل��ى مناكبه��ا طلب��ًا 
ر م��ا فيه��ا لتوف��ر العي��ش و يف  لل��رزق، أو يس��خِّ
ذات الوق��ت جت��د قلب��ه يف ذك��ر اهلل و التدب��ر يف 

آيات��ه، و لس��انه يله��ج حب��ب اهلل.
إن االنس��ان متع��دد األبع��اد، واس��ع النش��اط، 
عري��ض الطم��وح، س��امي اهلم��ة؛ ألن��ه ق��د وع��ى 
حقيق��ة الزم��ن، و ت��زود بس��الح حتدي��ه ع��رب 

العم��ل الص��احل.

* التوايص.. و التوايص
يف  واضحــة  التــوايص  إىل  الدعــوة   -
ــْوا  ــقِّ َوَتَواَص ــْوا بِاحْلَ ــاىل: }َوَتَواَص ــه تع قول
{، فهــل هــذه الدعــوة مــن بــاب  ــْرِ بِالصَّ

األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر؟
• إن تيار الزمن، و شهوات النفس، و عادات 
اجملتم��ع تضغ��ط عل��ى املؤمنن باجت��اه الغفلة و 
الكس��ل، فكي��ف يعاجل��ون ه��ذه الظاه��رة؟ امن��ا 
بتكوي��ن بيئ��ة رش��يدة حتي��ط به��م، و ال تدعه��م 
خيل��دون اىل الراح��ة و الكس��ل. أوتدري كيف؟ 

بتطبي��ق التواصي.
 - الصغ��ر  و  الصغ��ر،  يوص��ي  الكب��ر  ان 
ب��دوره - يوص��ي الكب��ر، و العامل يوصي اجلاهل 
و اجلاه��ل - ايض��ا - يوص��ي الع��امل.. و ه��ذا املب��دأ 
يتس��ع لفريض��ة "األم��ر باملع��روف و النه��ي ع��ن 
الدع��وة اىل اهلل،  املنك��ر"، كم��ا يتس��ع لواج��ب 
و تبلي��غ رس��االته، و إرش��اد اجلاه��ل.. و يتس��ع 

للمزي��د.
ذل��ك ان التواص��ي: ومض��ة روح، و إش��راقة 
أم��ل، و عت��اب لطي��ف؛ إن��ه يصن��ع ج��واً امياني��ًا 
يس��اعدك عل��ى ممارس��ة واجبات��ك.. أن��ه يوج��ه 
ح��س التواف��ق االجتماع��ي يف اإلجت��اه الصحيح.

* إرشاد العلامء 
جــاءت  ملــاذا  املباركــة،  اآليــة  يف   -
التوصيــة باحلــق قبــل التوصيــة بالصــر؟
• ان معرف��ة احل��ق حباج��ة اىل مس��اعدة 
الصاحل��ن؛ فه��م يرش��دونك الي��ه، و يرفع��ون 
الغم��وض ال��ذي تس��ببه دعاي��ات الضال��ن. وإذا 
تناقض��ت املذاه��ب، و اختلف��ت اآلراء، و تش��ابهت 
علي��ك األف��كار، هن��اك الب��د م��ن إرش��اد العلم��اء 
تواصيه��م  و  الواع��ن  املؤمن��ن  و  الصاحل��ن 
باحل��ق. ف��إذا عرف��ت احل��ق، كان الوق��وف اىل 
جانب��ه و الدف��اع عن��ه و االس��تقامة علي��ه حباج��ة 
اىل ص��رب عظي��م، يتواص��ى ب��ه املؤمن��ون حت��ى ال 

ينه��ار بعضه��م أم��ام ش��دائد الزم��ن.
------------------

)1( تفسري نور الثقلن، ج5، ص666.
)2( هنج الباغة، الكلمة 31، ص400.

27

  لو عرف االنسان 
انه يف ُخسر، ألصلح 

نفسه، و ملا ضّيع من 
عمره شيئًا   

  العمل الصالح 
يحّول اخلسارة يف 

االنسان فالحًا و أماًل  



اضاءات تدبرية

  حوى 
القرآن على آيات 
حمكمات هّن أّم 

الكتاب، واضحات، 
باهرات، ويف 

املقابل احتوى 
القرآن الكرمي 

على آيات أخر، 
كانت متشابهة 

يف معناها على 
من جهلها، وقد 
أمر اهلل سبحانه 

برد املتشابه من 
اآليات اىل حمكمها 
لكيال يلتبس األمر 

على االنسان  

إن دراس��ة آي��ات الكت��اب الكري��م، 
تت��م ع��رب طريقت��ن أساس��يتن:
- االوىل : التدّبر املوضعي. 

ويك��ون يف الس��ورة القرآني��ة ب��دءاً 
من أوهلا واس��تمراراً مع الس��ياق الوارد 
فيه��ا حتى انتهاء الس��ورة. ويس��مى هذا 
الن��وع م��ن التدب��ر عن��د علم��اء املنه��ج 
بالتدبر ال� »سياقي - املوضعي«، وميتاز 
باستكش��اف  التدب��ر  م��ن  الن��وع  ه��ذا 
املواضي��ع  ب��ن  اخلفّي��ة  العالق��ات 

املبحوث��ة يف اآلي��ات الكرمي��ة. 
ذل��ك أن اآلي��ات الواردة يف الس��ورة 
الواح��دة ت��روم معاجل��ة مش��كلة م��ا، 
ويت��م ه��ذا الع��الج ع��رب جمموع��ة م��ن 
احلل��ول املختلف��ة ال��ي ق��د ال تب��دو انها 
ولك��ن  االوىل،  الوهل��ة  يف  مرابط��ة 
اكتش��اف العالق��ات ب��ن اآلي��ات م��ن 
خ��الل معرف��ة ه��دف الس��ورة وس��ياقها 

يزي��ل ه��ذا االش��كال. 
- مثال عىل ذلك:

الكري��م،  الق��رآن  تال��ي  ق��د جي��د 
صعوب��ة يف فه��م العالق��ة ب��ن إن��زال 

عقوب��ة اجلل��د على الزان��ي والزانية يف 
سورة النور، وبن احلديث عن الرجال 
الذي��ن ال تلهيه��م جت��ارٌة وال بي��ٌع ع��ن 

ذك��ر اهلل س��بحانه. 
ال��ذي  الس��ورة،  ومبعرف��ة ه��دف 
يتمث��ل ببن��اء البي��ت اإلميان��ي، يتيس��ر 
فه��م تل��ك العالقة، حيث ان س��بيل بناء 
ذل��ك البي��ت يقتض��ي القي��ام باج��راءات 
صارم��ة ل��كل م��ا يهدد هذا الكي��ان، بدءاً 
م��ن الزن��ا والق��ذف وم��روراً باإلف��ك و 
نزع��ة إش��اعة الفحش��اء يف اجملتم��ع، و 
انته��اًء بالنظ��ر اىل االجان��ب بريب��ة، او 
اب��داء الزين��ة لغ��ر االق��ارب وغ��ر ذلك. 
هذا مضافًا اىل القيام ببناء ذلك البيت 
الرفي��ع ع��رب بي��ان م��ا يقّوم��ه م��ن قي��م 

وخلقي��ات وس��لوكيات.
- الثانية: التدبر املوضوعي

تت��م ه��ذه الطريق��ة ع��رب دراس��ة 
موض��وٍع حم��دد يف حق��ل م��ن احلق��ول 
الش��ريفة،  اآلي��ات  ع��رب  املختلف��ة 
ويه��دف املتدب��ر م��ن ذل��ك اس��تظهار 
الرؤي��ة القرآني��ة الكامل��ة جت��اه ه��ذا 

املوضوع، ذلك أن القرآن الكريم يبحث 
جانبًا من كل موضوع حس��ب احلاجة 
تع��اجل  ال��ي  اآلي��ات  س��ياق  يف  الي��ه 
قضي��ة م��ا، يف ح��ن يبح��ث اجلوان��ب 
االخ��رى من��ه يف آي��ات أخ��رى، ومجي��ع 
ه��ذه البح��وث يش��كل الص��ورة الكامل��ة 
للموض��وع برؤي��ة قرآني��ة، وم��ن هن��ا 
ف��ان املفس��ر او »املتدب��ر« يف ه��ذا النم��ط 
م��ن امن��اط التفس��ر س��وف ال يلت��زم 
الكرمي��ة  للس��ورة  القرآن��ي  بالس��ياق 
او الرتي��ب ال��وارد يف الق��رآن الكري��م 
للس��ور املبارك��ة، ب��ل س��يكون جه��ده 
منصب��ًا بدراس��ة املوض��وع أّن��ى كان.

هل��ذا  خمتلف��ة  تعاري��ف  وهن��اك 
النم��ط م��ن التفس��ر، تص��ب اكثره��ا 
يف املعن��ى املذكور، مثاًل يقول صاحب 
كت��اب »التفس��ر املوضوع��ي التأصي��ل 

والتمثي��ل«: 
»ه��و عملية منهجية تتجه اآليات 
ال  موضوعه��ا،  حي��ث  م��ن  القرآني��ة، 
موضعها، بغية الكشف عن املوضوعات 
الكري��م،  الق��رآن  هل��ا  ع��رض  ال��ي 

التدّبر الموضوعي .. أصالة 
في فهم الدين والحياة
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م��ن  يناس��بها  م��ا  حت��ت  وتصنيفه��ا 
جماالت، وافرادها يف كتابات تربز ما 

فيه��ا م��ن دالالت وهداي��ات".

* تاريخ التدّبر املوضوعي
ان معظ��م التفاس��ر ال��ي اخت��ذت 
الق��رآن الكري��م منطلق��ًا لفه��م احلي��اة 
م��ن  االول  النم��ط  التزم��ت  والدي��ن، 
حي��ث  »التدب��ر«  او  التفس��ر  أمن��اط 
كان��ت ت��درس اآلي��ة حس��ب س��ياقها 
الوارد يف املصحف الش��ريف، ومل يعهد 
املس��لمون تفس��راً موضوعي��ًا للق��رآن 
الكري��م، ولذل��ك فق��د يتص��ور انه منٌط 

مس��تحدث لي��س ل��ه أص��ٌل او ج��ذر. 
ان نذك��ر  لن��ا  وم��ن هن��ا فالب��د 
املراح��ل ال��ي م��ّرت ب��ه ه��ذا النم��ط م��ن 

أمن��اط التدب��ر يف الق��رآن الكري��م.
أوالً: املحكم واملتشابه

لق��د ح��وى كت��اب ربن��ا عل��ى آي��ات 
حمكم��ات ه��ّن أّم الكت��اب، واضح��ات، 
باه��رات، ظاه��رات، ويف املقاب��ل احت��وى 
الق��رآن الكري��م عل��ى آيات أخ��ر، كانت 
متش��ابهة يف معناه��ا عل��ى م��ن جهله��ا، 
املتش��ابه  ب��رد  اهلل س��بحانه  أم��ر  وق��د 
م��ن اآلي��ات اىل حمكمه��ا لكي��ال يلتبس 

األم��ر عل��ى االنس��ان.
ان عملي��ة رد املتش��ابه اىل احملك��م 
ال  اذ  موضوع��ي،  عم��ل  مبنزل��ة  ه��ي 
يلتزم املتدبر سياق اآليات، امنا يعتمد 
على عموم القرآن الكريم لرفع تشابه 

اآلي��ة الكرمية.
ثانيًا: الدعوة القرآنية 

لق��د دع��ا الق��رآن الكري��م يف غ��ر 
موض��ع، بالرج��وع اىل آي��ات ُأخ��ر م��ن 
س��ور أخ��رى، بغية فهم امل��راد من اآلية 
الكرمي��ة، وانكش��اف احلك��م بش��كل تام، 
َــا  فمث��اًل ق��ال اهلل س��بحانه: }يــا َأهيُّ
ــْت  ذيــَن آَمنُــوا َأْوُفــوا بِاْلُعُقــوِد ُأِحلَّ الَّ
َلُكــْم هَبيَمــُة اأْلَْنعــاِم إاِلَّ مــا ُيْتــى  
ــْم  ــِد َو َأْنُت ْي ــيِّ الصَّ ــرْيَ حُمِ ــْم َغ َعَلْيُك
ُحــُرٌم إِنَّ اللََّ حَيُْكــُم مــا ُيريــد{ )س��ورة 

املائ��دة /1(.
ــم{  ــى عليك ــا يت فعب��ارة }إال م
تلّفه��ا الغم��وض، ل��و ترك��ت وش��أنها، 
فأّن��ى لتال��ي الق��رآن ان يع��رف م��ا حّرم 

علي��ه ع��رب ه��ذه الكلم��ة . 
ل��ذا فان العب��ارة هذه تدعو القارئ 
الن يرج��ع اىل آي��ات أخ��رى ذك��ر فيها 
}مــا يتــى عليــه{ م��ن احملرم��ات، 

وه��ذه اآلي��ات ه��ي التالي��ة:

ــَي إيَِلَّ  ــا ُأوِح ــُد يف  م ــْل ال َأِج }ُق
مــًا َعــى  طاِعــٍم َيْطَعُمــُه إاِلَّ َأْن  حُمَرَّ
َيُكــوَن َمْيَتــًة َأْو َدمــًا َمْســُفوحًا َأْو حَلـْـَم 
ــلَّ  ــقًا ُأِه ــٌس َأْو فِْس ــُه ِرْج ــٍر َفإِنَّ ِخنزي
ــاٍغ  ــرْيَ ب ــرَّ َغ ــِن اْضُط ــِه َفَم ــرْيِ اللَِّ بِ لَِغ
ــَك َغُفــوٌر َرحيــم{   َو ال عــاٍد َفــإِنَّ َربَّ

االنع��ام /145(. )س��ورة 
امْلَْيَتــَة َو  َم َعَلْيُكــُم  }إِنَّــا َحــرَّ
ــِه  ــلَّ بِ ــِر َو مــا ُأِه نْزي ــَم اخْلِ َم َو حَلْ ــدَّ ال
ــاٍغ َو  ــرْيَ ب ــرَّ َغ ــِن اْضُط ــرْيِ اللَِّ َفَم لَِغ
ــوٌر  ــِه إِنَّ اللََّ َغُف ــَم َعَلْي ــا إِْث ال عــاٍد َف

َرحيــم{ )س��ورة البق��رة /173(.
ُم  َمــْت َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َو الــدَّ }ُحرِّ
ــرْيِ اللَِّ  ــلَّ لَِغ ــا ُأِه ــِر َو م نْزي ــُم اخْلِ َو حَلْ
ــُة  َي دِّ ــوَذُة َو امْلَُرَ ــُة َو امْلَْوُق ــِه َو امْلُنَْخنَِق بِ
ــا  ــُبُع إاِلَّ م ــا َأَكَل السَّ ــُة َو م َو النَّطيَح
ْيُتــْم َو مــا ُذبِــَح َعــَى النُُّصــِب  َذكَّ
ذلُِكــْم  بِــاأْلَْزالِم  َتْسَتْقِســُموا  َأْن  َو 
فِْســٌق اْلَيــْوَم َيِئــَس الَّذيــَن َكَفــُروا 
ِمــْن دينُِكــْم َفــا خَتَْشــْوُهْم َو اْخَشــْوِن 
َو  دينَُكــْم  َلُكــْم  َأْكَمْلــُت  اْلَيــْوَم 
ــُت  ــي  َو َرضي ــْم نِْعَمت ــُت َعَلْيُك َأمْتَْم
ــًا َفَمــِن اْضُطــرَّ يف   ْســاَم دين َلُكــُم اإْلِ
ْثــٍم َفــإِنَّ اللََّ  خَمَْمَصــٍة َغــرْيَ ُمَتجانـِـٍف إِلِ
ــم{   )س��ورة املائ��دة /3(. ــوٌر َرحي َغُف
ثالث��ًا: الق��رآن والقي��ام بالع��رض 

املوضوع��ي
أن  الق��رآن  يف  املتدب��ر  جي��د  ق��د 
جمموعة من اآليات او سورة كاملة، 
مث��ل  واح��د،  موض��وع  ع��ن  تتح��دث 
س��ورة الواقع��ة، حي��ث متح��ور حديثه��ا 
ح��ول تقس��يم الن��اس اىل ثالثة اقس��ام: 
}وكنتــم ازواجــًا ثاثــة * فاصحاب 
 * امليمنــة  اصحــاب  مــا  امليمنــة 
واصحــاب املشــئمة مــا اصحــاب 
ــابقون *  ــابقون الس ــئمة * والس املش

اولئــك املقربــون{.
عليهــم  البيــت  اهــل  رابعــًا: 
ــرآن ــن الق ــتلهام م ــالم، و اإلس الس
لق��د زخ��رت النص��وص الش��ريفة 
ع��ن الع��رة الطاهرة، بوصاي��ا وحقائق 
مس��تلهمة م��ن الق��رآن الكري��م، حي��ث 
تذك��ر احلكم��ة او الوصي��ة، ث��م تذّي��ل 
بآي��ة م��ن آي��ات الكت��اب الكري��م ال��ذي 
يع��د معين��ًا هل��ذه النص��وص املبارك��ة، 
فمث��اًل جن��د يف وصي��ة الن��يب، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، الب��ن مس��عود قول��ه : »َيا 
اْب��َن َمْس��ُعوٍد اَل َتَتَكلَّ��ْم ِباْلِعْلِم ِإالَّ ِبَش��ْيٍء 
ْعَت��ُه َو َرَأْيَت��ُه َف��ِإنَّ اهللََّ َتَع��اىَل َيُق��وُل  مَسِ
ــِه ِعْلــٌم  }َو ال َتْقــُف مــا َلْيــَس َلــَك بِ

ــْمَع َو اْلَبــَرَ َو اْلُفــؤاَد ُكلُّ  إِنَّ السَّ
ُأولِئــَك كاَن َعنْــُه َمْســُؤاًل{،َو َق��اَل 
}َســُتْكَتُب َشــهاَدهُتُْم َو ُيْســَئُلوَن{ 
َعــِن  يــاِن  امْلَُتَلقِّ ــى  َيَتَلقَّ إِْذ  َق��اَل}  َو 
ــاِل َقِعيــٌد مــا  اْلَيِمــِن َو َعــِن الشِّ
َيْلِفــُظ ِمــْن َقــْوٍل إاِلَّ َلَدْيــِه َرِقيــٌب 
َعتِيــٌد{ َو َق��اَل }َو َنْحــُن َأْقــَرُب إَِلْيــِه 

ــد{« )1(. ــِل اْلَوِري ــْن َحْب ِم
وهك��ذا فع��ل ام��ر املؤمن��ن علي��ه 
الس��الم، حي��ث قّس��م الكف��ر اىل مخس��ة 
اقس��ام حس��بما ورد يف الق��رآن الكري��م، 

فق��ال علي��ه الس��الم: 
��ا اْلُكْف��ُر امْلَْذُك��وُر يِف ِكَت��اِب  »َو َأمَّ
اهللَِّ َتَع��اىَل َفَخْمَس��ةُ ُوُج��وٍه ِمْنَه��ا ُكْف��ُر 
ُحوُد  ُحوِد َو ِمْنَها ُكْفٌر َفَقْط َو اجْلُ اجْلُ
َيْنَقِس��ُم َعَل��ى َوْجَه��ْنِ َو ِمْنَه��ا ُكْف��ُر 
ِك ملَ��ا َأَم��َر اهللَُّ َتَع��اىَل ِب��ِه َو ِمْنَه��ا  ال��رَّْ
اَءِة َو ِمْنَه��ا ُكْف��ُر النَِّع��ِم...«. ُكْف��ُر اْل��رَبَ

خامسًا: استلهام العلامء
اعتم���������د العل����������ماء الط��������ريقة 
الرواي��ات،  نص��وص  يف  »املوضوعي��ة« 
حي��ث قسموه����������ا حس��ب مواضيعه��ا، 
وخصوص��ًا النص��وص ال��ي وردت يف 
النص��وص  جبع��ل  الفقهي��ة،  املس��ائل 
حس��ب ابوابه��ا الفقهي��ة، وهك��ذا قام��وا، 
مواضيعه��ا،  حس��ب  اآلي��ات  بتقس��يم 
فق��ام الفقه��اء بدراس��ة آي��ات االح��كام، 
بدراس��ة  العقي��دة  علم��اء  ق��ام  كم��ا 
اآلي��ات ال��ي خت��ص االص��ول العقدية. 
ه��ذا  ب��دأ  املرحل��ة  ه��ذه  وبع��د 
النمط بالنضوج وانتش��رت التطبيقات 
العملي��ة، ف��ازدادت التأليف��ات يف ه��ذا 
يف  التأليف��ات  قل��ة  رغ��م  اجلان��ب، 
اجلان��ب التنظ��ري هل��ذا النم��ط م��ن 
أمناط دراس��ة الكت��اب الكريم، وميكننا 
ان نش��ر اىل موس��وعي »حبار االنوار«، 
للعالم��ة اجمللس����������ي، و »التش����������ريع 
املدرس����������ي،  للم����������رجع  االس��المي« 
كتطبيق��ات عملي��ة لعملي��ة التدب��ر 
املوضوع��ي يف الق��رآن الكري��م، فرغ��م 
ان االول ه��و موس��وعة روائي��ة، إال ان 
العالم��ة اجمللس��ي ق��د جع��ل يف بداي��ة 
كل ب��اب م��ن اب��واب كتاب��ه جمموع��ة 
م����������ن اآلي��ات الق����������رآنية املرتبط��ة 
باملوض��وع، ام��ا املوس��وعة الثاني��ة فق��د 
خصص��ت س��بعة اج��زاء من��ه، للتدب��ر 
املوضوعي يف القرآن الكريم حول قيم 

اهل��دى واالمي��ان والعل��م.
---------------
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  اعتمد 
العلماء الطريقة 

"املوضوعية" 
يف نصوص 

الروايات، حيث 
قسموها حسب 

مواضيعها، 
وخصوصًا 
النصوص 

التي وردت 
يف املسائل 

الفقهية  
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  لو وجدنا 
- مثاًل- وردة 

بديعة املنظر 
زاكية العرف، 

قلنا: »سبحان اهلل 
اللطيف«، أو ليس 

يتصف باللطف 
ودقة الصنع! أما 

لو الحظنا االهداف 
العديدة التي 

صنعت من اجلها 
الوردة من تنظيف 

اجلو و إشاعة 
العبق الهتدينا اىل 

حكمة بارئها  

* زكي النارص 
تذك��رة  يف  تع��اىل،  اهلل  لي��س 
القرآن وتوجيهه، وجوداً وال موجوداً، 
وامنا هو حق قيوم، فالوجود رغم انه 
اس��م مقدس من أمساء اهلل احلس��نى، 
و رغ��م ان��ه ن��ور يظه��ر حقائ��ق الكون، 
ورغ��م ان��ه خيتل��ف ع��ن املوج��ودات، 

رغ��م ذل��ك كل��ه، فه��و لي��س بإله. 
امن��ا  بوج��ود،  س��بحانه  اهلل  وال 
الوجود خلق من خلقه، يتصرف فيه 
كيفم��ا يش��اء يعطيه لش��يء فينقلب 

ظاه��را خملوق��ًا.
ان  ملعرف��ة  الوس��ائل  اق��رب  إن 
الوج��ود خمل��وق، امن��ا ه��و التص��رف 
في��ه وإعط��اؤه م��رة لش��يء ثم س��حبه 
منه، فهو إذن؛ حقيقة يديرها مالكها 
اهلل القدي��ر، واملوج��ودات ليس��ت بإل��ه 
النج��م والش��جر  ب��ل  ه��ي األخ��رى، 
والقم��ر  والش��مس  هلل،  يس��جدان 
جيريان بتدبر اهلل واالرض خاشعة 
بأم��ره، وأبس��ط االدل��ة عل��ى ذل��ك أن 
مع��امل الضع��ف بارزة يف االش��ياء، وال 
ول��ن تك��ون ه��ي اهلل القدي��ر س��بحانه.

* الفلسفة.. مشكلة وليست حل
ان املب��دأ الفلس��في ال��ذي يقس��م 
الوج��ود اىل ممك��ن وواج��ب، ويتص��ور 

اخلليق��ة،  ه��و  االول  القس��م  أن 
والقس��م الثاني هو اخلالق، مرفوض 
لي��س  ان اهلل  إذ  الكري��م،  الق��رآن  يف 
إمن��ا  بوج��ود،  اخلليق��ة  وال  بوج��ود 
وموه��وب  هلل  ممل��وك  ن��ور  الوج��ود 
للخليق��ة، فكي��ف ميك��ن ان يش��رك 
واح��دة  قائم��ة  يف  اهلل  م��ع  اخلل��ق 
نس��ميها الوج��ود، بينم��ا ه��ي ث��الث 

اخلل��ق؟! الوج��ود،  اهلل،  قوائ��م: 
يزع��م  ال��ذي  الص��ويف  فاملب��دأ 
أن اهلل ه��و ذات املوج��ودات، وكذل��ك 
املب��دأ امل��ادي ال��ذي حيس��ب اخلالئ��ق 
عل��ى  الذاتي��ة  الس��يطرة  ذات  ه��ي 
نفس��ها، فه��ي ال��رب وال إل��ه س��واها، 
إن هذي��ن املبدأي��ن مرفوض��ان أيض��ًا، 
ذل��ك أن اهلل أمس��ى م��ن خملوقات��ه، 
وأج��ل وأعل��ى م��ن ملكوت��ه، فه��و خل��و 
م��ن خلق��ه، وخلق��ه خل��و من��ه، وبين��ه 
الصف��ات  م��ن  تباي��ن  خلق��ه  وب��ن 
وال اش��راك إال يف األلف��اظ ال��ي مل 
توض��ع اال يف ح��دود إمكانيات اخللق 

انفس��هم.
إن احل��د الفاص��ل ب��ن اهلل وب��ن 
اخلل��ق التباي��ن املطل��ق بينهما، فكلما 
جي��وز يف اخللق يس��تحيل يف اخلالق 

العكس. وهكذا 
ال  أنن��ا  نكش��ف  التباي��ن  وبه��ذا 
عل��ى  وال  اهلل  حتدي��د  عل��ى  نق��در 

اكتش��اف صفات��ه، ألنن��ا نعي��ش يف 
صف��ة  نعه��د  وال  املخلوق��ن  من��اخ 
إال بق��در م��ا ه��ي ظاه��رة يف خمل��وق 
م��ا، فصف��ة الق��درة مث��اًل نعرفه��ا يف 
العاصف��ة  ويف  التي��ار  ويف  اإلنس��ان 
أنه��ا  صحي��ح  وال��ذرة،  والكهرب��اء 
صف��ة ق��درة إال أنه��ا مثبت��ة حس��ب 
معرفتن��ا يف املخل��وق، ف��ال ميكنن��ا � 
بطبيع��ة التباين بن اخللق واخلالق 
� قياسها على اهلل، وهكذا صفة العلم 

واملل��ك وغره��ا. 
نس��تطيع  ذل��ك  م��ع  ولكنن��ا 
أن نع��رف ثب��وت م��ا ه��و أمس��ى م��ن 
واملل��ك  والعل��م  الق��درة  صف��ات 
املتواف��رة يف املخلوق��ات بثب��وت ماه��و 
أمس��ى منه��ا وأك��رب يف اخلالق الذي 
غ��رز يف خلق��ه ه��ذه الصف��ات املثل��ى، 
االمس��ى  االم��ر  ذل��ك  نس��مي  وق��د 
املخلوق��ن  صف��ات  م��ن  واالك��رب 
»العل��م  »الق��درة الالحم��دودة« و  ب��� 
الت��ام« و »املل��ك الدائ��م«، إال أنه��ا ال 
تع��ي به��ذه التس��مية اجي��اد عالق��ة 
اخلال��ق  وق��درة  اخلل��ق  ق��درة  ب��ن 
ب��ن عل�����م  أو  تك����ونا س�����واء،  حت��ى 
مش��يئة  أو  اخلال��ق،  وعل��م  اخلل��ق 
اخلل��ق ومش��يئة اخلال��ق، وهك��ذا.. إذ 
ال عالق��ة بينهم��ا إال عالق��ة املقابل��ة 
الش��ديدة االنع��كاس، ب��ل امن��ا نري��د 

ُسبل قرآنية لمعرفة اإلنسان ربه



اضاءات تدبرية

التس��مية اجي��اد عالق��ة ب��ن  به��ذه 
اش��ارة  نع��رف  لف��ظ ولف��ظ، حت��ى 
م��ا اىل ذل��ك األم��ر األمس��ى الثاب��ت 

للخال��ق. 
م��ن هن��ا كان اثب��ات أي��ة صف��ة 
هلل ال يع��دو أن يك��ون اش��ارة يف أط��ار 
صفات��ه  اىل  منلك��ه  ال��ذي  الفه��م 
وأمسائ��ه دون أن يك��ون حتدي��دًا هلل 
أو جعل��ه يف اط��ار املخلوق��ن وس��حب 

صفاته��م علي��ه س��بحانه. 

* التسبيح جيعلنا أمام اهلل تعاىل
وأفض��ل صف��ة نطلقه��ا عل��ى اهلل 
هي صفة حمورية، تدور بن النفي 
واالثب��ات، النف��ي لقط��ع أي��ة صل��ة 
تش��ابه بين��ه وب��ن خلق��ه، واالثب��ات 
لالمي��ان بأن��ه أمس��ى م��ن خلق��ه و 
مق��دور،  غ��ر  الق��ادر  فه��و  أك��رب، 
والعلي��م وال  واملال��ك غ��ر ممل��وك، 
معلوم، ولرس��يخ هاتن احلقيقتن؛ 
املثل��ى  ثب��وت اهلل وصفات��ه  حقيق��ة 
م��ن جه��ة، ونف��ي الصف��ات املعروف��ة 
ذل��ك  لرس��يخ  عن��ه،  املخلوق��ن  يف 
يف نف��وس البش��ر ال��ي تع��ودت عل��ى 
م��ن  الب��د  كان  اخلل��ق،  معرف��ة 
والتنزي��ة  والتس��بيح  التقدي��س 
بكلمة »سبحان اهلل«، الي كثرت يف 
الق��رآن و ُع��دت ركي��زة االذكار يف 

الص��الة. 
فج��أة  جيعلن��ا  التس��بيح  إن 
أذهانن��ا  ع��ن  ينف��ي  فه��و  اهلل،  أم��ام 
املخلوقن فيظهر اخلالق، وألنه من 
جه��ة ثاني��ة حي��ل عق��دة مس��تعصية 
الع��ادة  وه��ي  البش��ر،  نف��س  م��ن 
عل��ى حتدي��د االش��ياء، ألن النف��س 
البش��رية خملوق��ة، فم��ن طبيعته��ا 
اهلل  أم��ام  تق��ف  فعندم��ا  التحدي��د، 
يف  تت��ورط  التحدي��د،  ع��ن  وتعج��ز 
الش��بهات العقيم��ة وتري��د أن ختضع 
اهلل ملقايي��س اخلل��ق فتض��ل ض��الاًل 
بعي��دًا، وهن��ا تأت��ي كلم��ة »س��بحان 
اهلل«، لتنق��ذ البش��ر م��رة واح��دة م��ن 
إن��ك  ل��ه:  وتق��ول  الكب��رة،  ورطت��ه 
أم��ام خال��ق املخلوق��ات حي��ث تعج��ز 
االلف��اظ وتنه��ار احل��دود وتنحس��ر 

الس��اذجة.  البش��رية  املع��ارف 
م��ن هن��ا ال جن��د صف��ة عج��ز او 
ذل او صغ��ار يف املخل��وق إال وتهدين��ا 

عل��واً  اهلل عنه��ا  تعال��ي  اىل  الفط��رة 
حم��دوداً  فع��اًل  ن��رى  وال  كب��رًا، 
منظم��ًا بتدب��ر حكي��م إال ونهت��دي 
الفع��ل  ب��ه اىل اهلل، وكلم��ا وجدن��ا 
والفائ��دة  واحلكم��ة  الدق��ة  م��ن 
اهلل  صف��ات  م��ن  ن��وع  اىل  اهتدين��ا 
وأمسائ��ه احلس��نى، فل��و وجدن��ا مث��ال 
وردة بديع��ة املنظ��ر زاكي��ة الع��رف، 
قلنا: »س��بحان اهلل اللطيف«، أو ليس 
الصن��ع!  ودق��ة  باللط��ف  يتص��ف 
أم��ا ل��و الحظن��ا االه��داف العدي��دة 
ال��وردة  اجله��ا  م��ن  صنع��ت  ال��ي 
العب��ق  م��ن تنظي��ف اجل��و واش��اعة 
ام��ا  بارئه��ا،  حكم��ة  اىل  الهتدين��ا 
إذا تصورن��ا الفوائ��د الصحي��ة ال��ي 
تصيب االنس��ان م��ن الوردة عرفنا ان 

خالقه��ا رحي��م بعب��اده.
إن آي��������ات الق��������رآن الك��������ريم 
بن��وع  اخ��رى  بع��د  م��رة  تذكرن��ا 
االفع��ال ال��ي  تش��هد على صفات اهلل 
تع��اىل، وقد تس��بق التذك��رة بالفعل 
نهت��دي  ال��ي  بالصف��ة  التذك��رة 
بس��ببها اليه��ا، وه��ا حن��ن نس��تمع اىل 
يف  اهلل  بصف��ات  يذكرن��ا  الق��رآن 
قول��ه تع��اىل: }َذلـِـَك بـِـَأنَّ اللََّ ُيولـِـُج 
ْيــَل يِف النََّهــاِر َوُيولِــُج النََّهــاَر  اللَّ
ــرٌي{  ــِميٌع َبِص ــِل َوَأنَّ اللََّ َس ْي يِف اللَّ
، )س��ورة احل��ج /61(، وقول��ه تع��اىل: 
}َذلِــَك بِــَأنَّ اللََّ ُهــَو احْلَــقُّ َوَأنَّ َمــا 
ــُل َوَأنَّ اللََّ  َيْدُعــوَن ِمــْن ُدونِــِه اْلَباطِ
ُهــَو اْلَعــِيُّ اْلَكبـِـرُي{ ، )س��ورة لقم��ان 
ــَر َأنَّ اللََّ  /30(، وقول��ه تع��اىل: }َأمَلْ َت
ــَاِء َمــاًء َفُتْصبِــُح  َأْنــَزَل ِمــَن السَّ
َلطِيــٌف  اللََّ  إِنَّ  ًة  خُمْــَرَّ اأْلَْرُض 

.)63/ احل��ج  )س��ورة  َخبِــرٌي{ 
فاملنه��������ج الق��������رآني يك��������رس 
بيان��ه ملعرف��ة املخل��وق والنظ��ر الي��ه 
ومالحظة جوانب احلاجة فيه، على 
أن ذل��ك مع��رب اىل اهلل تع��اىل، وه��ذا 
ال��ذي ميي��ز احلض��ارة  الطاب��ع  ه��و 
الفلس��فة  جاهلي��ات  ع��ن  القرآني��ة 
االغريقي��ة ال��ي تعمق��ت يف ذات اهلل 
بعي��داً ع��ن النظ��ر اىل آيات��ه فضّل��ت 

ض��الاًل بعي��دًا. 
ُتْدِرُكــُه  }اَل  تع��اىل:  يق��ول 
اأْلَْبَصــاُر َوُهــَو ُيــْدِرُك اأْلَْبَصــاَر 
َوُهــَو اللَّطِيــُف اخْلَبِــرُي { )س��ورة  

.)103/ االنع��ام 

وم��ن حكم��ة اهلل التام��ة تنبث��ق 
حي��اة  هدفي��ة  اىل  الق������رآن  نظ��رة 
االنس��ان، فليس��ت احلي��اة عبث��ًا وهل��واً 
اراد بها اهلل سبحانه اللعب او اراد بها 
تنكي��اًل، امن��ا خل��ق االنس��ان وق��دره، 
وبن له الس��بل ويسرها لكي خيضع 
للتقدير فيفلح، اما اذا اختار العكس 
فانه س��يهوي اىل مكان س��حيق، ففي 
العي��ش  الدني��ا سيش��ري ضن��كًا يف 
وقارع��ة وراء قارع��ة، ام��ا يف اآلخ��رة 
جن��ات  آمن��وا  الذي��ن  اهلل  فس��يجزي 
جت��ري م��ن حتته��ا االنه��ار خالدي��ن 

فيه��ا ابدًا.
اىل  تهدين��ا  احلي��اة  هدفي��ة  ان 
ض��رورة احلس������اب، ف��إن ل������م جن��د 
وحامس��ًا  دقيق��ًا  حس��ابا  الدن������يا  يف 
لالنس��ان، نتطل��ع اىل اآلخ��رة ال��ي 
سيحاسب فيها الكافر حسابا عسرًا، 
فمعرف��ة  موف��ورًا،  ج������زاءه  ويلق��ى 
الي��وم اآلخ��ر نابع��ة م��ن معرف��ة اهلل 
وبال��ذات من معرف��ة صفي احلكمة 
والق��درة في��ه، اذ احلكم��ة ه��ي ال��ي 
تهدين��ا اىل ض��رورة اآلخرة والقدرة 

اىل امكانه��ا.
للقيام��ة  الق��رآن  ومعاجل��ة 
آتي��ة م��ن هات��ن الزاويت��ن، وكلم��ا 
كمل��ت في��ه معرفة صف��ي احلكمة 
معرفت��ه  زادت  كلم��ا  والق��درة 

حس��ابها. ودق��ة  بالس��اعة 
وميك��������ن ان جن��������د جتس��������يداً 
هل��ذه الفك��رة يف اآلي��ات املب��اركات: 
ْنــَس  َواإْلِ ــنَّ  اجْلِ َخَلْقــُت  }َوَمــا 
الذاري��ات/  )س��ورة  لَِيْعُبــُدون{  إاِلَّ 
ــَا  ــْبُتْم َأنَّ 56( وقول��ه تع��اىل: }َأَفَحِس
إَِلْينَــا اَل  َخَلْقنَاُكــْم َعَبًثــا َوَأنَُّكــْم 
ــوَن{ )س��ورة املؤمن��ون/ 115(،  ُتْرَجُع
فهن��اك غاي��ة م��ن اخلل��ق ه��ي العبادة 
وش��رائع  الك��ون  لس��نن  والتس��ليم 
س��بحانه،  اهلل  جعله��ا  ال��ي  احلي��اة 
وليس��ت الغاي��ة اللع��ب ال��ذي خيتلف 
الك��ون  يف  نالحظ��ه  عم��ا  جذري��ًا 
م��ن آث��ار احلكم��ة وآي��ات اهل��دف، ان 
مس��رة احلي��اة ت��دل عل��ى انه��ا احلق، 
وان الباط��ل ال ح��ول ل��ه في��ه، فلي��س 
هن��اك م��ا يدع��و اىل تص��ور ان اللع��ب 
ه��و غاي��ة احل��ق، ألن اللع��ب ه��و غاية 
احلي��اة، إذ اللع��ب ن��وع م��ن الباط��ل 

ال��ذي يدمغ��ه اهلل ويدع��ه زاهق��ًا.
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  التسبيح 
يجعلنا فجأة 

أمام اهلل، فهو 
ينفي عن أذهاننا 

املخلوقني 
فيظهر اخلالق، 

وألنه من جهة 
ثانية يحل عقدة 
مستعصية من 

نفس البشر، 
وهي العادة على 

حتديد االشياء  



مجتمع

قض��ت االرادة االهلي��ة أن يك��ون 
االنس��ان ح��راً خمت��اراً. وه��ذه االرادة 
مّن��ة عظيم��ة م��ن اهلل تع��اىل، ف��كان 
االنس��ان ح��راً وق��ادراً عل��ى انتخ��اب 
طريق��ه، ال عب��داً م��ن طبعه ان يس��اق 
بالعص��ا الغليظ��ة. وم��ن ه��ذا املنطل��ق 
ينبغ��ي التأكي��د امل��رة بع��د االخ��رى 
دوراً  والتعلي��م  للربي��ة  أن  عل��ى 
أساس��ًا يف وج��ود وحرك��ة االنس��ان. 
أم��ا وض��ع أو س��ّن العقوب��ات ورس��م 
القوان��ن الرادع��ة، وتوجي��ه اجملتم��ع 
ع��رب الوس��ائل االخ��رى، فه��ذه كله��ا 
الدرج��ة  يف  تأت��ي  وحيثي��ات  ام��ور 
الثاني��ة. وهات��ان احلقيقت��ان تقودانن��ا 
اىل القول بان قائد االنسان هو عقله، 
وه��و ال��ذي يهديه ويرس��م له طريقه 
الصحي��ح وان قوان��ن العقوب��ات الب��د 

وان ختت��ص بالش��واذ والن��وادر م��ن 
الن��اس مم��ن مل يطله��م التعلي��م.

* األم .. دور أساس 
يف صياغة الشخصية 

رس��ول  ق��ول  يف  املتدب��ر  لع��ل 
اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »الش��قي 
م��ن ش��قي يف بط��ن ام��ه...«، )ال��كايف، 
ج8ص81(. يفهم ان السعادة والشقاء 
امنا يكتبان على االنسان وهو ملا يزل 
جنينًا يف بطن أمه. وها هي اهلندس��ة 
الوراثي��ة الي��وم تؤك��د لن��ا العالق��ة 
ب��ن ح��ال االنس��ان بع��د والدت��ه وب��ن 
م��ا مي��ر ب��ه يف ط��ور التكوي��ن يف رح��م 

أمه. 
م��ن هن��ا ميك��ن الق��ول: اذا اردت 
أم  ع��ن  فاحب��ث  صاحل��ًا  جمتمع��ًا 
صاحل��ة، واذا رأي��ت جمتمع��ًا فاس��داً، 
فاعل��م ان ج��ذور ه��ذا الفس��اد متت��د 
بع��ض  اىل  تص��ل  ان  اىل  ومتت��د 
مدرس��ة  ليس��ت  ف��االم  األمه��ات. 
فحس��ب، ب��ل ه��ي حي��اة. فحينما يولد 
يك��ون  ت��راه  أم طيب��ة  م��ن  االنس��ان 
ل��و  أم��ا  طيب��ة،  وس��جايا  خص��ال  ذا 
كان��ت أم��ه غ��ر صاحل��ة فغالب��ا م��ا 
يك��ون الول��د معق��داً، ميي��ل اىل الش��ر 
والفس��اد. فف��ي ف��رة احلم��ل هن��اك 

مث��ة مس��ؤولية عل��ى األم تتمث��ل يف 
ض��رورة االهتم��ام حبالته��ا الديني��ة، 
مث��ل االلت��زام بالفرائ��ض العبادي��ة، 
وحض��ور اجملال��س الديني��ة، والت��زود 
واالنس��انية  االس��المية  بالثقاف��ة 
وعل��ى  عليه��ا  يع��ود  مب��ا  االصيل��ة، 
وليده��ا فيم��ا بع��د بالفائ��دة الك��ربى، 
ب��داًل م��ن تضيي��ع الوق��ت يف جمال��س 
اللهو ومشاهدة واستماع ما ال حتمد 

عقب��اه. 

* الطفل ابو الرجل! 
ويب��دأ  الطف��ل  يول��د  ان  وبع��د 
أش��د  يك��ون  والنم��و  بالرضاع��ة 
اس��تقبااًل ملتغ��رات احلي��اة، م��ن ذل��ك 
حت��ت  اجلال��س  اجلامع��ي  الش��اب 
كرس��ي اس��تاذ جامع��ي قدي��ر. الن 
البيض��اء  الصفح��ة  مث��ل  الولي��د 
اجلاه��زة الس��تقبال خط��وط الكتاب��ة 
ق��د  اجلامع��ة  طال��ب  ان  ح��ن  يف 
االكتم��ال.  عل��ى  قناعات��ه  أوش��كت 
ولذلك كان ملرحلة الطفولة املبكرة 
أثرها الكبر على مس��تقبله. حتى ان 
علم��اء الربي��ة قال��وا: »ان الطف��ل اب��و 
م��ن  الطفول��ة  حلقب��ة  مل��ا  الرج��ل«! 
تاث��ر بال��غ عل��ى صياغ��ة الش��خصية 
يف الك��رب. ث��م ان الطف��ل بع��د ال��والدة 

  االزمة 
الكربى التي 

يعاين منها جيلنا 
املعاصر هو 

الفراغ العاطفي 
الناشئ اساسًا 

من انشغال اآلباء 
واالمهات بشؤون 

احلياة، وتهيئة 
مستلزمات 

العيش 
اليومي  

أطفالنا صّناع المستقبل

* الشيخ فارس اجلبوري



مجتمع

اىل: حباج��ة  يك��ون 
1- تغذيته بالعاطفة واحلنان 

فينبغ��ي عل��ى الوالدي��ن تزري��ق 
احل��ب للطف��ل، حت��ى ال يش��عر فيم��ا 
بع��د بعق��دة نق��ص العاطف��ة؛ لتفادي 
حصول أي فراغ او هوة يف هذا اجملال. 
واذا م��ا ح��دث ذل��ك - والعي��اذ ب��اهلل- 
فعلين��ا توق��ع الش��ذوذ والالعقالني��ة 
يف مواقف��ه وتصرفات��ه. فحال��ة احلب 
واحلن��ان، جي��ب أن يتلقاها الطفل يف 
فرة الرضاعة، ولعل االزمة الكربى 
ال��ي يعان��ي منه��ا جيلن��ا املعاص��ر ه��و 
الف��راغ العاطف��ي الناش��ئ اساس��ًا م��ن 
بش��ؤون  واالمه��ات  اآلب��اء  انش��غال 
احلي��اة، وتهيئ��ة مس��تلزمات العي��ش 
اليوم��ي، ونس��يانهم أهمي��ة احلاج��ة 
ال��روح  ن��رى  ولذل��ك  العاطفي��ة؛ 
االنهزامي��ة تس��يطر عل��ى تصرف��ات 
كث��ر م��ن االوالد. وبالتال��ي ظه��ور 
جي��ل متزل��زل االرادة، فاق��د للثق��ة 
بنفس��ه، ال يعرف للشجاعة واالقدام 

معن��ى.
بالك������������رامة  حت������������سيسِه   -2

واالح��رام
يول��دوا  ان  ل��الوالد  ينبغ��ي 
عل��ى الكرام��ة ال��ي اخت��ص اهلل به��ا 
}َلَقــْد  تع��اىل:  يق��ول  اذ  االنس��ان، 
ــَرِّ  ــْم يِف اْل ــي َآَدَم َومَحَْلنَاُه ــا َبنِ ْمنَ َكرَّ
ــاِت  يَِّب ــَن الطَّ ــْم ِم ــِر َوَرَزْقنَاُه َواْلَبْح
ــا  ــرٍي مِمَّــْن َخَلْقنَ ْلنَاُهــْم َعــَى َكثِ َوَفضَّ
َتْفِضيًا{ )س��ورة االس��راء ،70( . فمن 
أش��د ضروريات الربية ان يتحس��س 
الطف��ل بالكرام��ة بش��كل ش��ديد؛ الن 
م��ن دون ه��ذا التحس��س ف��ان الطف��ل 
لن يِعي معنى احلرمة؛ وحينما يكرب 
يك��ون زوج��ًا او مدي��راً او عاماًل، أو أي 
م��كان يتب��وأه يف اجملتم��ع، ل��ن جي��د 
احلاج��ة الح��رام حرم��ات اآلخري��ن، 
ال يع��رف معن��ى الكرام��ة واحلرم��ة 

لنفس��ه. 
اآلي��ة  يف  نتدب��ر  وحينم��ا 
اُه ِمْن  ِذي اْشــَرَ ــاَل الَّ الكرمي��ة: }َوَق
ِمــْرَ اِلْمَرَأتِــِه َأْكِرِمــي َمْثَواُه َعَســى 
َأْن َينَْفَعنَــا َأْو َنتَِّخــَذُه َوَلــًدا{ )س��ورة 
املنعط��ف  ان  جن��د   .)21، يوس��ف 
اخلط��ر يف حي��اة النيب يوس��ف، عليه 
الس��الم، ق��د ب��دأ م��ن زاوي��ة الكرام��ة 
ال��ي أك��د عزي��ز مص��ر عل��ى إمرأت��ه 

اردن��ا  اذا  إي��اه. وهك��ذا  توليه��ا  ان  يف 
ان يبل��غ اوالدن��ا مبلغ��ًا حس��نًا، وش��أنًا 
رفيع��ًا يف اجملتم��ع، فلنب��دأ م��ن نقطة 
الكرام��ة ونش��عرهم به��ا، ف��ال حنط��م 
ش��خصيتهم بال��كالم ال��الذع وتوجي��ه 
االهانات. والرسالة موجهة بالدرجة 
االوىل اىل األم الصاحل��ة ال��ي تري��د 
الص��الح والرش��اد لولده��ا. فالكرام��ة 
متث��ل قاع��دة االنط��الق حن��و النم��و 
االش��ياء  اىل  والنظ��ر  الصحي��ح، 

واالم��ور م��ن الزاوي��ة االجيابي��ة.
ان اح��رام الطف��ل اليع��ي أب��داً 
يتص��ور  كم��ا  لرغبات��ه،  اخلض��وع 
الكث��ر م��ن اآلب��اء واألمه��ات، ب��ل البد 
ان جنع��ل م��ن هذا االحرام وس��يلة و 
اداة لربيته. وهذا يس��تدعي التحدث 
معه��م بصراح��ة وعفوي��ة مثيل��ة مل��ا 
حيملون��ه م��ن ب��راءة وعفوي��ة. وه��ذا 
ميّكن الطفل من أن يتوجه يف الكرب، 
اىل األبوي��ن الستش��ارتهم وااللت��زام 

بوصاياه��م واألخ��ذ بنصائحه��م.
3- تكري��س اح������������رام حق��وق 

اآلخري��ن
تهت��م  ال��ي  البل��دان  بع��ض  يف 
باحلق��وق  بالغ��ًا  اهتمام��ًا  ش��عوبها 
العام��ة ت��رى ان األم هن��اك تؤك��د 
لولده��ا على ض��رورة رعاية احلقوق 
العام��ة، كمقاع��د القط��ارات مث��ال 
العام��ة،  االم��وال  م��ن  باعتباره��ا 
امل��اء  م��ن  الصحيح��ة  االس��تفادة  أو 
والكهرب��اء، ووس��ائل النق��ل العام��ة، 
وأي ش��يء آخ��ر ل��ه عالق��ة باجلان��ب 
الربي��ة  ه��ذه  مث��ل  االجتماع��ي. 
جتع��ل م��ن الطف��ل مواطن��ًا صاحل��ًا 
يف الغ��د القري��ب، مواطن��ًا ال يفك��ر يف 
مصاحل��ه الذاتي��ة فقط، ب��ل يضع يف 
س��ّلم أولويات��ه مص��احل االخري��ن، فال 
غ��ره،  دون  ه��و  يك��ون  ان  يف  يفك��ر 
املناص��ب  احت��الل  عل��ى  يتكال��ب  او 
اآلراء،  ومص��ادرة  االش��ياء،  وحي��ازة 
والغ��اء دور االخري��ن. وه��ي م��ن أس��وأ 

م��ا ميك��ن ان يرب��ى علي��ه الطف��ل.

* الرتبية بن املايض واحلارض
الي��وم  جمتمعن��ا  يف  يش��يع 
أس��لوبان م��ن الربية« يتجس��د االول 
حياول��ون  الوالدي��ن  بع��ض  ان  يف 
ثاني��ة  نس��خة  أوالده��م  جيعل��وا  ان 

منه��م، وكأنه��م يريدون ان يتكرروا 
بأوالده��م! والن��وع الثان��ي يتجس��د يف 
اصرار الوالدين على تسليم أوالدهم 
ليتعلم��وا  واجملتم��ع  الش��ارع  اىل 
م��ا يش��اؤون، مطلق��ن هل��م العن��ان 
بصل��ة.  اليه��م  ميّت��ون  ال  وكأنه��م 
وم��ن الطبيع��ي ان يك��ون ل��كل ن��وع 
أس��بابه ومربرات��ه وم��ن ث��م نتائج��ه.
ناب��ع  ان��ه  يب��دو  االول؛  فالن��وع 
ش��خصية  يف  االناني��ة  تك��رس  م��ن 
الوال��د حي��ث ال يع��رف م��ن احلياة إال 
نفس��ه؛ فه��و ي��رى م��ا يفعل��ه صحيح��ًا 
وم��ا يرك��ه خط��أ، جاه��اًل أنه كائن 
مع��رض كم��ا غ��ره للخط��أ. وه��ذا 
ناب��ع م��ن ك��ون الوال��د ذا ش��خصية 
متك��ربة عل��ى م��ن، وم��ا حول��ه م��ن 
حرك��ة وحياة؛ فه��و جاهل بضرورة 
يس��تحقونها  مب��ن  الثق��ة  إي��الء 
لك��ي يوف��ر الفرص��ة ام��ام اوالده يف 
حم��اكاة االخري��ن. كم��ا ان��ه جاهل 
بتغ��ر  املتغ��رة  االنس��ان  بطبيع��ة 
الزم��ن. ف��اهلل س��بحانه وتع��اىل حينما 
خلق يف االنسان حب او غريزة تقليد 
فق��د  اآلب��اء،  فيه��م  مب��ن  اآلخري��ن 
خل��ق فيه��م رغب��ة اخ��رى وه��ي رغب��ة 
التح��دي واالقتح��ام، واثب��ات ج��دارة 
ال��ذات. إال ان اص��رار الوالدي��ن عل��ى 
اسلوب االستنساخ - إن صح التعبر- 
يع��د إص��راراً عل��ى حمارب��ة الفط��رة 
تع��اىل  اهلل  جعله��ا  ال��ي  االنس��انية 
متنوع��ة االش��كال. فحرك��ة الزم��ن 
حرك��ة متغ��رة وكل جيل يأتي يف 
زم��ن جدي��د وظ��رف جدي��د يف��رض 
علي��ه التأقل��م م��ع ذل��ك الزم��ن وهلذه 
احلقيق��ة اش��ار ام��ر املؤمن��ن، علي��ه 
الس��الم، بقوله: »التقس��روا اوالدكم 
عل��ى آدابك��م فانه��م خملوق��ون لزمان 
غ��ر زمانك��م« )تصنيف نه��ج البالغة 

/لبي��ب بيض��ون،644(.
أم��ا الن��وع الثان��ي: وال��ذي يتمث��ل 
يف اط��الق العن��ان ل��الوالد فهو اآلخر 
باط��ل، وال يع��ود بغر الض��رر عليهم؛ 
ذل��ك الن رم��ي االبن��اء يف مهب الريح 
قط��ع  يع��ي  منه��ا  العاتي��ة  س��يما 
العالقة والرابطة املقدسة بن اآلباء 
وذرياته��م. وه��و جتاه��ل فاض��ح حلق 
االوالد عل��ى آبائه��م، اذ انه��م حباج��ة 
اىل م��ن يأخ��ذ بأيديه��م، وجينبه��م 

  عندما 
يكون االنسان 

حريصًا على 
تخريج ابناء 
صاحلني اىل 

املجتمع، فانه 
بحاجة ألن يتقن 

فنون الرتبية 
والتعليم  
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الكث��ر م��ن الس��قطات ال��ي ه��م يف 
غن��ى عنه��ا. ب��ل ان كث��را من اش��كال 
االحن��راف ي��ؤدي ب��االوالد اىل نقطة 

ال رجع��ة عنه��ا. 
أم��ا اخلي��ار الثال��ث، فه��ي تربي��ة 
العريض��ة  اخلط��وط  وف��ق  االوالد 
للحي��اة، وم��ن ث��م منحه��م الفرص��ة 
للس��ر وف��ق تلك اخلط��وط. وبتعبر 
آخ��ر ض��رورة وع��ي الوالدين ألهمية 
خالص��ة  عل��ى  اوالده��م  تربي��ة 
التجارب البش��رية، ومن ثم وضعهم 
عل��ى س��كة التطبي��ق لالس��تفادة م��ن 
تل��ك التج��ارب و احِلك��م. ام��ا دخ��ول 
الوالدي��ن يف تفاصي��ل حي��اة اوالده��م 
اكثر من احلد الالزم ، يسلب منهم 
قابلي��ة التفك��ر واالعتم��اد االجياب��ي 
الدراس��ات  ه��ي  وه��ا  ال��ذات.  عل��ى 
يف عل��م النف��س، ت��رى ان االف��راط 
الوالدي��ن  صالحي��ة  يف  والتفري��ط 
يف الربي��ة عام��اًل م��ن عوام��ل تدم��ر 
االوالد. فراه��م يف مرحل��ة يتبع��ون 
اوالده��م خط��وة خبط��وة حت��ى ي��رى 
االوالد انفس��هم حماصري��ن خالهل��ا 
م��ن كل جان��ب، ويف مرحل��ة اخ��رى 
ي��رون انفس��هم ضائع��ن دومنا ملجأ 
يأويهم من املخاطر. إذن؛ فالصحيح 
والتعق��ل  احلكم��ة  ه��و  االم��ر  يف 
واخلي��ار الوس��ط يف قضي��ة الربي��ة.
م��ن  اىل  حباج��ة  االوالد  ان 
فحس��ب،  الطري��ق  عل��ى  يدهل��م 
ولي��س اىل م��ن يأخ��ذ بأيديه��م اىل 
وال جي��در  النهاي��ة، 
بنا ان ننس��ى 
احلقيقة 
القائلة 
ن  ب���������ا

»كل وقوف يسبقه تعثر او سقوط«، 
فالطف��ل ال يلت��ذ يف الوق��وف م��ا مل 

يس��بق ذل��ك عث��رات وس��قطات.
ان حت������������رضه  م������������ن  فب��داًل 
حتريضًا مباش��راً على ان يكون جديًا 
يف حيات��ه، ح��اول ان ت��زرع روح اجل��د 
والنش��اط والتحدي يف عمق نفس��ية 
أبنائ��ك؛ وذل��ك عن طري��ق الثقة بهم 

وحتسيس��هم بان��ك تث��ق بهم. 

* العقالنية منهجًا للرتبية
نغ��ذي  ان  الض��������روري  فم�����ن 
ابناءن��ا املب��ادئ واالعتق��ادات باس��لوب 
عقالن��ي ولي��س عل��ى ش��كل ش��حنات 
عاطفي��ة فحس��ب، اذ املعتق��دات الب��د 
العقلي��ة  جذوره��ا  هل��ا  تك��ون  وان 
واملنهجية الواضحة، ومبا أن للطفل 
وجدان��ًا وفط��رة ول��ه ع��ن صغ��رة 
وايض��ًا ُأذن صغ��رة، ول��ه عقل صغر 
ولكنه يتناس��ب م��ع حجمه، فان على 
والقي��م  باملب��ادئ  تغذيت��ه  الوالدي��ن 
م��ن خ��الل الفط��رة والوج��دان، دون 
فالطف��ل  واالس��اطر.  اخلراف��ات 
ولك��ن  االس��تيعاب،  عل��ى  ق��درة  ل��ه 
ومس��ؤولية  اخل��اص.  باس��لوبه 
الوالدي��ن ان يرب��وا اوالده��م ضم��ن 
مبثاب��ة  لتك��ون  العقلي��ة  املنهجي��ة 
الربي��ة  يف  الرصين��ة  القاع��دة 
الديني��ة. ومب��ا ان كت��اب اهلل كت��اب 
قارئ��ه  اىل  ويتح��دث  وناط��ق،  ح��ي 
بق��در عقل��ه؛ علينا ان نقرب االطفال 
م��ن آيات الق��رآن الكريم، ومفاهيمها 
بالطريق��ة املناس��بة لكل واحد منهم، 
الوحي��دة  الضمان��ة  ذل��ك  يف  الن 

ليعيش��وا اج��واء الق��رآن الكري��م.
االس��لوب  م��ن  ب��ه  نقص��د  وم��ا 
العقل��ي واملنهج��ي ه��و االبتع��اد 
ع��ن اخلراف��ة والعاطف��ة 
البحت��ة ل������������دى نش��ر 

االف��كار والقيم، مع مراعاة االس��لوب 
املتدرج الذي يش��د الطفل اىل كتاب 
رب��ه. ولع��ل استش��ارة املتخصصن يف 
جم��ال تعلي��م الق��رآن خ��ر مع��ن يف 
التنق��ل بالطف��ل يف اج��واء كت��اب اهلل 
تع��اىل، حي��ث تك��ون البداي��ة بعملي��ة 
املناس��ب  التفس��ر  ث��م  التحفي��ظ، 
لعقلي��ة الطف��ل، ث��م تعلي��م االح��كام 

واملس��ائل الش��رعية. 

* تعّلم اسس الرتبية
عندم��ا يك��ون االنس��ان حريص��ًا 
اىل  صاحل��ن  ابن��اء  ختري��ج  عل��ى 
يتق��ن  ألن  حباج��ة  فان��ه  اجملتم��ع، 
فن��ون الربي��ة والتعلي��م. فالقضي��ة 
ل��ن تك��ون بالس��هولة ال��ي يتصوره��ا 
الطف��ل يك��رب وي��درج  البع��ض، وأن 
عل��ى األمور الصاحل��ة ضمن االجواء 
السائدة وبصورة عفوية وطبيعية..! 
يف  وردة  رعاي��ة  يف  يرغ��ب  فم��ن 
ه��ذا  يس��أل  ت��راه  منزل��ه،  حديق��ة 
اخلب��ر وذاك او ان��ه يق��رأ عل��ى االق��ل 
م��ا يرش��ده اىل طريق��ة رعاي��ة تل��ك 
ال��وردة، ولك��ن ه��ل ان طفله أقل ش��أنًا 
من وردة؟! وهل انه اليستحق مزيدا 

م��ن االهتم��ام؟!
اىل  االش�������ارة  جت������������در  وهن��ا 
قواع��د  يف  النظ��ر  إع��ادة  ض��رورة 
واس��اليب تثقي��ف اوالدن��ا، وه��م آب��اء 
وأمه��ات املس��تقبل. فم��ن امله��م وض��ع 
برام��ج منظم��ة ومس��تمرة مل��ن بل��غ 
أص��ول  لتعليمه��م  ال��زواج؛  مرحل��ة 
الربي��ة الديني��ة، واالدارة املنزلي��ة، 
جيع��ل  الربي��ة  باص��ول  فجهله��م 
أوالده��م عرض��ة دائم��ة للوق��وع يف 
اس��ر املش��اكل النفس��ية والفكري��ة، 
ش�������ركاء  سيك������������ونون  وبالتال��ي 
مباشرين يف ك�������ل ما يرتكبونه من 
أخطاء وذنوب طيلة حياتهم. 
زوج��ن  ل������كل  والب��د 
يدخ�������ال  ان  ش��ابن 
دورة تعليم�����ية قب��ل 
ل�������هما  تب��ن  ال��زواج، 
م�������عنى ال��زواج وهدف��ه، 
وكيف������������ية ض�������مان 
السع����������ادة هلم 
والبن�������ائهم.

  دخول 
الوالدين يف 

تفاصيل حياة 
اوالدهم اكرث 

من احلد الالزم، 
يسلب منهم 

قابلية التفكري 
واالعتماد 

االيجابي على 
الذات  



* نزار حيدر
ــري والنهــوض يف كل املجتمعــات،  إن الشــباب هــم عــاد التغي
ــد والتفاعــل مــع  ــه مــن قــدرة عــى اســتيعاب التجدي ــع ب ــا يتمت مل
ــعة،  ــة واس ــات ذهني ــريات، وإمكاني ــع املتغ ــش م ــة والتعاي العرن

ــه لضــان مســتقبل افضــل.  ــد، مــا يؤهل وشــجاعة وَجَل
ــث  ــم ويبح ــرص ليتعل ــرب كل الف ــباب يف الغ ــد للش ــذا نج ل
ويشــرك يف الشــأن العــام ويعمــل ويتطــور، امــا يف البلــدان 
املتخلفــة، ومنهــا العــراق اليــوم، فــان الشــباب هــو الرحيــة 
الضائعــة، ففــرص التعليــم والتطــور والبحــث والعمــل واملشــاركة 
يف الشــأن العــام وفــرص الســامة البدنيــة والعقليــة مغلقــة أمامــه 
بشــكل مهــول. لــذا ينبغــي عــى الشــباب، انتــزاع الــدور انتزاعــًا، 
ــف  ــرص وبمختل ــق الف ــس يف خل ــى النف ــاد ع ــال االعت ــن خ م

ــكاهلا. أش
صحيــح انــه ألمــر صعــب للغايــة ولكــن ربــا يكــون الطريــق 

الوحيــد للوصــول اىل القمــة. 
ومــا يؤســف لــه، هــو انــه وبعــد مــرور عقــد مــن الزمــن عــى 
التغيــري، جيــد الشــباب نفســه، مــرة اخــرى، امــام حتــدي االعتــاد 
عــى الــذات يف انتــزاع الــدور، فيــا كان ينتظــر مــن الدولــة العراقيــة 
اجلديــدة، وبمختلــف مؤسســاهتا، ان حتتظنــه ليتمكــن مــن النهوض 

بنفســه بأقــل اخلســائر والتضحيــات، وبــأرسع وقــت ممكــن.
وتتضاعــف املســؤولية اذا عرفنــا أن النســبة األكــر مــن املجتمع 
العراقــي هــم الشــباب، مــا يعنــي ان بقــاء هــذه الرحيــة بــا أفــق 
وال أمــل وال دور، يعنــي ان املجتمــع بكاملــه ســيكون كذلــك، بــا 
أي أفــق واضــح ومســتقبل معلــوم. كذلــك، ســتتضاعف املســؤولية 
اذا علمنــا بــان نصــف رشحيــة الشــباب، هــم مــن اإلنــاث، والــايت 
ــة  ــة الذكوري ــبب الثقاف ــا بس ــع، ام ــن يف املجتم ــف معاناهت تتضاع

احلاكمــة او العــادات والتقاليــد الباليــة او مــا أشــبه.
فكيف يمكن النهوض بالشباب؟

ان عــى جيــل الشــباب ان يبنــي نفســه ذاتيــًا مــن خــال القــراءة 
واملطالعــة وطلــب العلــم وتثقيــف الــذات، فالشــاب املتعلــم 
واملثقــف ال خيدعــه الدجالــون بآيــة او روايــة او خطــاب او حديــث 

ــوى. ــابه او فت ــف او زي متش ــعار زائ او ش
ــا شــبابًا، مل خيــل بيتــا مــن بيوتنــا مــن مكتبــة  أتذّكــر عندمــا كنّ
ــات  ــات واملج ــب الدوري ــب اىل جان ــواع الكت ــف ان ــا خمتل فيه
البحثيــة واملتخصصــة، ولقــد كنـّـا نتبــارى ونتباهــى أينــا يقــرأ اكثــر، 
امــا اليــوم فــان مــا يؤســف لــه حقــًا هــو غيــاب الكتــاب واملكتبــة 
عــن بيــوت النــاس خاصــة الشــباب، وإذا مــا ُوجــدت مكتبــة عنــد 
شــاب او يف منــزل فســتجد اهنــا حتتــوي عــى كتــب تفســري االحــام 
والقصــص املبتذلــة والتافهــة وكتــب االســتخارة والتعويــذة وغــري 
ذلــك مــن هــذه الكتــب الســطحية التــي يمنّــي هبــا الشــاب نفســه 

بحلــم ســعيد او أمــل بعيــد.
ــط، يف  ــاع فق ــى الس ــم ع ــرت اهتاماهت ــباب اقت ــا ان الش ك
أغلــب األحيــان، او تــراه منشــغا بالتواصــل مــع مــن يعــرف ومــن 
ــون  ــم يتبادل ــي، وياليته ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــرف ع ال يع

ــًا  ــًا نافع ــون رأي ــا او يناقش ــدة مث ــة املفي املعلوم
او يتحــاورون بــأدب ويناقشــون قضيــة مهمــة 

ــون  ــدا او حياول ــم حتدي ــع او رشحيته ــص املجتم خت
ــم  ــا اهتامه ــع، إن ــاكل املجتم ــن مش ــكلة م ــل مش ح

منصــب عــى القيــل والقــال وتبــادل الكثــري مــن 
اخلزعبــات او األكاذيــب والشــائعات التــي لــو دقــق هبــا 

املــرء قليــا لوجدهــا شــائعات ليــس هلــا أدنــى حــظ مــن 
الصحــة، الغــرض منهــا تدمــري املجتمــع وإشــاعة األكاذيــب 

ــة. ــا نتيج ــاس ب ــال الن ــغل ب ــي تش الت
ــى  ــا ع ــة، ام ــر واملطالع ــة والفك ــد الثقاف ــى صعي ــذا ع ه

الصعيــد التعليمــي، فلقــد كانــت املســرية املليونيــة التــي شــهدها 
ــه  ــن، علي ــام احلس ــهداء االم ــيد الش ــة س ــبة أربعيني ــراق بمناس الع
الســام،  فرصــة ذهبيــة اللتقــي و اتعرف عــى اآلالف من الشــباب 
بعمــر الــورد، الكتشــف اهنــم أميــون ال يقــرؤون وال يكتبــون، او 

ــاءهم. ــرأون أس ــف يق ــون كي ــكاد يعرف ــم بال اهن
ــة  ــة القنبل ــوم، بمثاب ــراق الي ــاح الع ــي جتت ــرة الت ــذه الظاه ه
املوقوتــة، اذا مــا انفجــرت يف املجتمــع فســتدمره وتــأيت عــى بنيانــه 

ــد. ــن القواع م
ــاكلهم  ــد، بمش ــرون البل ــن يدي ــين، الذي ــغال السياس ان انش
ــب  ــة، اىل جان ــم األناني ــن امتيازاهت ــون ع ــم يبحث ــم وه ورصاعاهت
ــر  ــاب الفك ــن وأصح ــاب والباحث ــن والكت ــض املثقف ــغال بع انش
والقلــم، كذلــك، باهتاماهتــم اخلاصــة، التــي أبعدهتــم عــن حتمــل 
ــن  ــا ع ــع، فض ــم املجتم ــة وتعلي ــة يف تربي ــؤولياهتم التارخيي مس
اهنيــار العمليــة التعليميــة، األوليــة منهــا والعاليــة، والذي يتجســد، 
االهنيــار، يف صفــوف الــدروس اخلصوصيــة وإقــرار األدوار الثاثــة 
يف املراحــل املنتهيــة وتريــع قوانــن اإلكــال بثــاث مــواد تعليميــة 
والزحــف وغــري ذلــك، كل ذلــك تســبب بإشــاعة ظاهــرة األميــة 

وعــزوف الشــباب عــن التعليــم وطلــب العلــم.
لــذا جيــب االنتبــاه اىل هــذه الظاهــرة قبــل ان تســتفحل بدرجــة 

كبــرية، فيضيــع الشــباب هنائيــا. وجيــب ان تعــود املــدارس 
واجلامعــات واملعاهــد، كــا كانــت، مصــدر إشــعاع لنــور 

ــة. ــم واملعرف العل
ــة  و مــا يؤســف لــه هــو ان الكثــري مــن مصــادر التغذي

ــا  ــائية، فيه ــطحية و إنش ــة س ــة والربوي ــة والتعليمي الثقافي
ــا  ــا ان بعضه ــة، ك ــة واملعرف ــم والثقاف كل يشء إال العل

ــادة  ــف وعب ــواكل والتخل ــة الت ــع بثقاف ــذي املجتم يغ
الشــخصية وصناعــة الطاغــوت واملــوت، مــن خال 

اعتــاد ثقافــات االحــام والقصــص اخلرافيــة 
البعيــدة عــن واقــع  القضايــا  والتوافــه مــن 

ــباب. ــل الش ــة جي ــع، خاص املجتم
فعــى جيــل الشــباب ان ينتبــه اىل مــا 

ُيــراد لــه ومنــه. انــه مطلــوب منــه ان يبقــى 
ــاده.  ــهل قي ــًا ليس ــًا ومتخلف ــًا وأمي جاه

---------------
* كاتب واعالمي مقيم يف امريكا

بناء الشباب ضمانة المستقبل



مجتمع

* باقر ياسن
يتمي��ز  مي��زة  هن��اك  كان��ت  إذا 
به��ا عصرن��ا احلدي��ث يف جم��ال العم��ل 
واالنت��اج، فإنه��ا »املؤسس��ات«. فجمي��ع 
تبح��ث يف  ال��ي  البح��وث والدراس��ات 
تطوي��ر اجملتمع��ات وحتّضرها، تس��لط 
عل��ى كيفي��ة جت��اوز عص��ر  الض��وء 
املؤسس��ة، واحلال��ة  الف��رد إىل عص��ر 

االجتماعي��ة. احلال��ة  إىل  الفردي��ة 
إن كلم��ة »احلض��ارة« و«املدني��ة«، 
وم��ا ي��راد منه��ا م��ن دالالت ومصادي��ق، 
ت��ؤدي كله��ا معن��ى حض��ور اإلنس��ان 
واجتماع��ه وتفاعل��ه ، ب��ل إنن��ا عندم��ا 
نريد أن نعّرف اإلنس��ان تعريفًا مييزه 
ع��ن س��ائر األحي��اء، ف��ال من��اص لنا من 
الق��ول: أن��ه كائ��ن اجتماع��ي سياس��ي، 
وق��د ظه��ر ه��ذا التعري��ف مؤخ��راً يف 

مؤلف��ات املفكري��ن والعلم��اء.
الكري��م  الق��رآن  ب��ن  وعندم��ا 
الصفة االساس��ية لالنس��ان فانه ركز 
عل��ى صف��ة البي��ان والعل��م وذل��ك يف 
اآلي��ة الكرمي��ة ال��ي كان��ت باك��ورة 

وح��ي اهلل تع��اىل اىل الن��يب األك��رم، 
ــِم  ــَرْأ بِاْس صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،  }اْق
ْنَســاَن  ــِذي َخَلــَق * َخَلــَق اإْلِ ــَك الَّ َربِّ
ــَك اأْلَْكــَرُم *  ِمــْن َعَلــٍق *  اْقــَرْأ َوَربُّ
ْنَســاَن  ــَم اإْلِ ــَم بِاْلَقَلــِم * َعلَّ ــِذي َعلَّ الَّ

َمــا مَلْ َيْعَلــْم {)س��ورة العل��ق /5-1(.
ويف س��ورة الرمح��ان ال��ي تتجل��ى 
فيه��ا رمح��ة اهلل عزوج��ل نق��رأ قول��ه 
ــْرَآَن *  ــَم اْلُق ــُن * َعلَّ مْحَ تع��اىل: }الرَّ
ــاَن  {  ــُه اْلَبَي َم ــاَن * َعلَّ ْنَس ــَق اإْلِ َخَل

.)4 -1 )الرمح���ن/
ويف س��ورة القل��م تطالعن��ا اآلي��ات 
الكرمي��ة: }ن َواْلَقَلــِم َوَمــا َيْســُطُروَن 
ــَك بَِمْجنُــوٍن{   * َمــا َأنــَت بِنِْعَمــِة َربِّ

)س��ورة القلم/1�2(.
العل��م،  أداة  القل��م  كان  فلم��اذا 
العل��م  كان  ومل��اذا  وس��يلته،  والبي��ان 

اإلنس��ان؟ مي��زة  والبي��ان 
والبي��ان  العل��م  ألن  اجل��واب: 
يتولي��ان مس��ؤولية نق��ل اخل��ربة م���ن 
إنس��ان إىل آخ��ر، وم��ن جي��ل إىل جي��ل، 
يف حن إن هذه القدرة معدومة متامًا 
ل��دى س��ائر الكائن��ات احلّي��ة، ولذل��ك 

فإنه��ا متوقف��ة عن��د ح��د مع��ن م���ن 
الفه��م واملعرف��ة.

فالبي��ان وس��يلة لنق��ل التجرب��ة 
م�ن إنسان إىل آخر، والسمة األساسية 
فاإلنس��ان  احلض��ور،  مس��ة  ه��ي  ل��ه 
كائ��ن حّي متحّض��ر، اجتماعي، مبّن 
ناطق، ولكن الناس مع ذلك خيتلفون 
يف مس��تويات حتّضرهم، فهناك بعض 
احلض��ارات متقدمة، وهناك حضارات 
متوس��طة يف التقدم، يف حن أن هناك 

حض��ارات بدائي��ة متخّلف��ة.
به��ا  نقي��س  ال��ي  القيم��ة  إن 
احلض��ارة وحنك��م عل��ى ضوئه��ا بأنه��ا 
متقدم��ة، أو متوس��طة، أو متخلف��ة، 
ه��ي م��دى »احلض��ور« فيه��ا؛ فنح��ن ق��د 
مادي��ًا  حض��وراً  بعضن��ا  عن��د  حنض��ر 
حبت��ًا، كم��ا جتتم��ع أع��واد الثق��اب إىل 
بعضه��ا يف العلب��ة، ولك��ن عندما نفتقد 
لس��مة املعنوية فمن الطبيعي ان نفقد 

الس��مة احلضاري��ة.
أن  نس��تطيع  ال  فإنن��ا  ولذل��ك 
نس��ّمي علب��ة أع��واد الثق��اب حبض��ارة 
الثق��اب، ألن احلض��ور يف ه��ذه احلال��ة 

  نبقى 
عاجزون عن 

أن نتقدم 
خطوة واحدة 

إن مل نخرج مـن 
زنزانة أنفسنا 
كأفراد لندخل 

يف رحاب 
التجمعات، 

ونعيش  حياة 
املؤسسات، 

ال حياة 
األشخاص  

العمل المؤسساتي ضرورة حياتية



مجتمع

ولي��س  ص��رف  م��ادي  حض��ور  ه��و 
معنوي��ًا. حض��وراً 

ال��ي  الوس��ائل  م��ن  ف��إن  واآلن؛ 
يس��تطيع به��ا العلم��اء معرف��ة م��دى 
حتّض��ر ش��عب، هي مف��ردات اللغة الي 
يتعام��ل به��ا، فهن��اك بع��ض الش��عوب 
لغوي��ة  مف��ردات  متتل��ك  ال  البدائي��ة 
بس��يطة  عنده��ا  فاجلم��ل  كث��رة، 
الركي��ب، ألن أفراده��ا ال يتمتع��ون 
خبربة كبرة لكي حيتاجوا إىل نقلها 
البع��ض، فنق��ل اخل��ربة  إىل بعضه��م 
حباج��ة إىل البي��ان، والبي��ان حباج��ة 
إىل تطوي��ر للفه��م، ولذل��ك جن��د أن 
وحضارته��م  بس��يطة،  معلوماته��م 
حم��دودة رغ��م أنه��م يعيش��ون س��وية.
وتفاع��ل  روح،  احلض��ارة  إن 
معن��وي ي��ؤدي إىل التع��اون، وحن��ن إذا 
نب��ي احلض��ارة اإلس��المية  أن  أردن��ا 
وإىل  إىل اجل��ذور،  نع��ود  أن  فعلين��ا 
الفك��رة األساس��ية يف احلض��ارة، وإىل 
الطريق��ة  يف  ونفك��ر  فيه��ا،  احملت��وى 
ال��ي جنع��ل به��ا حضورن��ا إىل بعضن��ا 
البع��ض حض��وراً معنوي��ًا فاع��اًل وق��ادراً 
وإجي��اد  املتق��دم،  الواق��ع  صن��ع  عل��ى 

للعم��ل. املش��ركة  األرضي��ة 
أن  ع��ن  عاجزي��ن  نبق��ى  حن��ن 
خن��رج  مل  إن  واح��دة  خط��وة  نتق��دم 
م���ن زنزان��ة أنفس��نا كأف��راد لندخ��ل 
يف رح��اب التجمع��ات، ونعي��ش حي��اة 
األش��خاص، وأن  املؤسس��ات، ال حي��اة 
حن��ذر م���ن أن تك��ون رموزن��ا، حتم��ل 
أف��راد  إىل  مس��تنداً  ش��خصيًا  طابع��ًا 
معين��ن ف��إن ذهب��ت، يتوج��ب علين��ا أن 
نبنيه��ا م���ن جديد م���ن ألفه��ا إىل يائها.
عل��ى س��بيل املث��ال؛ ف��إن املؤسس��ة 
املرجعي��ة ال��ي متتل��ك تارخي��ًا عريق��ًا 
ميت��د إىل أكث��ر م���ن أل��ف س��نة، ه��ي 
ال��ي  الوحي��دة  الش��رعية  املؤسس��ة 
تس��تطيع أن تن��وب ع��ن اإلم��ام احلج��ة 
املنتظ��ر، عج��ل اهللَّ فرج��ه، يف عص��ر 
حت��ى  يوج��د  ال  ذل��ك  ورغ��م  الغيب��ة، 
اآلن كت��اب مت تأليف��ه ح��ول جترب��ة 
املؤسس��ة املرجعي��ة خ��الل ألف عام من 
العلم��ي  اخل��ربات واجله��اد، والعط��اء 

األم��ور. خمتل��ف  يف  واحلض��اري 
إن الس��بب يف ذل��ك أن املؤسس��ات 
العص��ر،  مل يك��ن هل��ا وج��ود يف ذل��ك 
ومل  يكت��ب،  مل  التاري��خ  ف��إن  ولذل��ك 
م��ن  إال  اخل��ربات والتج��ارب  تنتق��ل 
خ��الل األلس��ن واألف��واه. ويف مث��ل هذه 

احلال��ة تس��ود مجي��ع جم��االت حياتن��ا. 
فنح��ن نعي��ش أف��راداً ومل نس��تطع بع��د 
أن نع��ي ض��رورة ظه��ور املؤسس��ات يف 

حياتن��ا.
ه��ذا  يف  املط��روح  امله��م  والس��ؤال 
اجمل��ال: كي��ف حن��ّول جمتمعن��ا م���ن 
جمتم��ع اآلح��اد إىل جمتم��ع اجلم��ع 

واحلض��ارة؟
لإلجاب��ة عل��ى ه��ذا الس��ؤال امله��م 
الب��د م��ن تس��ليط الض��وء عل��ى مس��ألة 
اساس��ية، وه��ي أنن��ا منتل��ك مؤسس��ات 
اجتماعي��ة غ��ر فاعل��ة الب��د أن نبع��ث 
فيه��ا ال��روح واحليوي��ة والنش��اط لك��ي 
تصب��ح بذل��ك مؤسس��ات فاعل��ة. وحنن 
يف ه��ذا اجمل��ال حباج��ة إىل مؤسس��ات 
جدي��دة تس��تطيع أن جت��اري العص��ر 
ال��ذي نعيش��ه، وم��ن أج��ل حتقي��ق ه��ذا 
بوظيفت��ن؛  نق��وم  أن  علين��ا  اهل��دف 
األوىل ه��ي بع��ث ال��روح يف املؤسس��ات 
مؤسس��ات  بن��اء  والثاني��ة  القائم��ة، 
العص��ر.  مقتضي��ات  حس��ب  جدي��دة 
وميكن االش��ارة اىل هذه املؤسس��ات مبا 

يل��ي:

* 1/ األرسة
وه��ي م��ن أوىل وأه��م املؤسس��ات 
أن نعم��ل عل��ى إحيائه��ا،  ال��ي جي��ب 
وبع��ث ال��روح فيه��ا، فلألس��ف الش��ديد،  
يف  قائم��ن  غ��ر  واحلض��ور  التفاع��ل 
أس��رنا، فهن��اك الكث��ر م���ن احلواج��ز 
األس��رة  أف��راد  ب��ن  واالختالف��ات 
والتع��اون،  فالصراح��ة،  الواح��دة؛ 
وال��روح اجلماعي��ة املش��ركة، كله��ا 
صف��ات تفتق��ر إليه��ا الغالبي��ة العظمى 
م���ن أس��رنا، وهذه حاالت س��لبية جيب 

معاجلته��ا. إىل  نب��ادر  أن 
فم��ن الظواه��ر املش��هودة يف ه��ذا 
اجمل��ال، أن األبن��اء يعمل��ون - ومبج��رد 
وف��اة أبيهم- على ه��دم احملل التجاري 
أو ن��وع احلرف��ة الي كاب��د األب وبذل 
اجلهود املضنية يف العمل بها وإنشائها، 
يف ح��ن أنه��م يف احلقيق��ة جيمعه��م 
مص��ر مش��رك، وحي��اة واح��دة. وه��ذه 
الظاه��رة إن دّل��ت عل��ى ش��يء، فإمن��ا 
ت��دل على أن الروح اجلماعية مفقودة 

متام��ًا يف أس��رنا.
مكّلف��ون  كمس��لمن-   - إنن��ا 
بإع��ادة ال��روح إىل أس��رنا، لك��ي تع��ود 
والكيان��ات  املؤسس��ات  إىل  ال��روح 

اجملتم��ع. يف  األخ��رى 

* 2/ مؤسسة املسجد
االجتماعي��ة  املؤسس��ات  وم��ن 
األخ��رى ال��ي جي��ب أن نص��ّب اهتمامن��ا 
عليها هي مؤسسة »املسجد«. فالتجمع 
ال��ذي حيض��ر يف مس��جد م���ن املس��اجد 
ينبغ��ي أن يك��ون جمليئه��م فائ��دة، وأن 
يع��رف كل واح��د م���نهم الس��بب ال��ذي 
ج��اء منأجل��ه إىل املس��جد، وأن يتع��ّرف 
عالق��ات  وينش��ئ  املس��جد،  رّواد  عل��ى 
اجتماعي��ة معه��م، ويس��عى م��ن أج��ل 
أن يش��رك م��ع اآلخري��ن يف تأس��يس 
والقي��ام  للتع��اون،  مش��رك  صن��دوق 

باألنش��طة االجتماعي��ة والسياس��ية.
ُيع��د - بع��د األس��رة-  إن املس��جد 
اللبن��ة احلضاري��ة األوىل يف األمة، فهو 
وحس��ب،  العب��ادات  ألداء  حم��اًل  لي��س 
مت��ارس  ألن  يصل��ح  رمب��ا  مكان��ًا  ب��ل 
في��ه الكث��ر م���ن األنش��طة يف خمتل��ف 

جم��االت احلي��اة.

* 3/ مؤسسة البلدية
املؤسس��ة االجتماعي��ة الثالث��ة الي 
ينبغي االهتمام بها هي مؤسسة »احلّي«، 
فاإلس��الم يأمرن��ا ب��أن نهت��م جبرانن��ا 
ليكّون الواحد منا هو وجرانه مؤسس��ة 
اجتماعي��ة فاعل��ة ونش��طة، كأن تق��ام 
االجتماع��ات واجللس��ات الدوري��ة ب��ن 
س��كاناحلّي الواح��د، أو أن يك��ون هل��م 
تنظي��م بل��دي إلدارة ش��ؤون حمّلته��م 
لك��ي ال يضط��ّروا إىل ترّق��ب القوان��ن 
اإلداري��ة حت��ى حت��ل مش��اكلهم، فم��ن 
املبادري��ن  حن��ن  نك��ون  أن  املف��روض 
إىل القي��ام به��ذه األعم��ال، فعل��ى أه��ل 
احمللة الواحدة أن جيتمعوا فيما بينهم 
مث��ل  حملته��م  احتياج��ات  ليح��ّددوا 
بن��اء مس��جد، أو تأس��يس مس��توصف، 
أو صن��دوق للق��رض احلس��ن، أو حت��ى 
احملافظة على نظافة احلي السكي، بل 
والعم��ل عل��ى ضم��ان احلال��ة الصحي��ة، 
احلش��رات  انتش��ار  دون  باحل��ؤول 

واألوبئ��ة وغره��ا - إن وج��دت -. 
إن  البع��ض،  يق��ول  رمب��ا  هن��ا، 
هك��ذا اعم��ال م��ن اختص��اص اجله��ات 
احلكومية، الس��يما املس��ائل الصحية او 
اخلدمي��ة، بي��د أن املب��ادرة م��ن األهال��ي 
متثل خطوة عملية تعود عليهم بالنفع 
والفائ��دة أواًل، ث��م إنه��ا س��تكون عام��ل 
ح��ّث وحتري��ض للجه��ات احلكومي��ة 

ألداء واجبه��ا أزاء الن��اس.

  التجمع 
 الذي يحضر 

يف املساجد 
ينبغي أن يكون 

ملجيئهم فائدة، 
وأن يعرف كل 
الواحد مـنهم 

السبب الذي 
جاء من أجله إىل 

املسجد، وأن 
يتعّرف على 

رّواد املسجد، 
ويعمل لإلسهام 

مع اآلخرين يف 
تأسيس مشاريع 

صحية وخدمية 
وثقافية  
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ثقافة رسالية

* كاظم السعيد
االنس��ان  وهداي��ة  احلض��اري  التغي��ر 
اىل طري��ق اهل��دى والص��واب لي��س كالم��ًا 
حتكمه��ا  مس��رة  فه��و  هين��ًا،  وعم��اًل  يق��ال، 
س��نة إهلي��ة وه��ي الص��راع ب��ن اخل��ر والش��ر 
واحل��ق والباط��ل، وق��د جس��د الق��رآن الكري��م 
ه��ذا الص��راع ب��أروع م��ا يك��ون يف بي��ان س��رة 
االنبياء، عليهم الس��الم، خالل مهمة تبليغهم 
رس��االت اهلل يف جمتمعاته��م، ومل يك��ن لن��يب 
او رس��ول م��ن قب��ل الب��اري عزوج��ل ان تف��رش 
ل��ه االرض بال��ورود، ب��ل نقي��ض ذل��ك، حي��ث 
كان��ت ت��زرع يف طريقه��م االش��واك والعقبات 
انواع��ه  بأقس��ى  امل��وت  ويواجه��ون  ال��كأداء 
بس��بب الطبيع��ة االنس��انية ال��ي تتش��كل منه��ا 
اجملتمع��ات؛ ل��ذا ف��ان اجملتم��ع ال��ذي يري��د ان 
يلح��ق ه��ذه املس��رة احلضاري��ة البد ان يش��هد 

ث��الث مراح��ل:
يفج��رون  الذي��ن  ال��رواد  مرحل��ة   -  1
طاقاته��م االمياني��ة، ويبث��ون يف روح اجملتم��ع 
الثق��ة بالنف��س، والت��وكل عل��ى اهلل، وه��ؤالء 
ه��م االنبي��اء الذين يذكرنا اهلل - تعاىل - بهم 
ليب��ن لن��ا صفاته��م االنس��انية، ومنه��ا الصف��ة 

}إذا   :  - - س��بحانه  اليه��ا قول��ه  ال��ي يش��ر 
وا ُســّجدًا  ُتْتــى علْيهــْم ءايــاُت الّرمْحــن خــرُّ

وُبكّيــًا{  )س��ورة مري��م /58(.
الكت��اب،  ي��رث  ال��ذي  اجلي��ل  مرحل��ة   �2
واحلضارة، وال يلتزم بهما بشكل عملي كما 
كان ال��رواد يلتزم��ون بهم��ا؛ فاالميان موجود 
لدي��ه، ولكن��ه لي��س اميان التح��دي، إمنا إميان 
التربير. كما ان الطقوس والش��عائر الدينية 
قائم��ة ب��ن أوس��اطه، ولكنه��ا حم��ّورة. ويش��ر 
ــف  تع��اىل، اىل ه��ذه املرحل��ة يف قول��ه: }فخل
الّصــاة  أضاُعــوا  خْلــٌف  بْعدهــْم  مــن 
ــًا{  ــْون غّي ــْوف يْلق ــهوات فس ــوا الّش واّتبُع

)س��ورة مري��م /59(. 
أولئ��ك الرج��ال الذي��ن خيلق��ون اجملتم��ع 
الالأبال��ي، والالمس��ؤول، واجملتم��ع القش��ري 
الفارغ، ولكنهم يرتبطون جبيل الرواد بش��كل 

ظاهري.
الذي��ن  الرج��ال  أولئ��ك  مرحل��ة   -3
خيالف��ون الواق��ع الفاس��د ويتوب��ون ال���ى اهلل 
واىل  الش��رعية.  مس��ؤوليتهم  ويتحمل��ون 
هؤالء يش���ر تعاىل، يف قوله: } إالّ مـــن تاب 
ــون  ــك يْدُخُل ــًا فُاْولئ ــل صاحل ــن وعم وءام
ــًا{  )س��ورة مري��م  ــون شْيئـ ــة وال ُيْظلُم اجْلنّ

 )60/
ان ه��ذه املراح��ل الث��الث: مرحل��ة القي��ادة، 
ومرحل��ة ع��دم الش��عور باملس��ؤولية، ومرحل��ة 
التوب��ة و الع��ودة اىل صف��اء ونق��اء الرس��الة، 
يف  جت��د  فق��د  جمتم��ع.  كل  عل��ى  تنطب��ق 
اجملتم��ع الواح��د أناس��ًا حيتل��ون دور ال��رواد، و 
آخري��ن يتمث��ل فيهم ال��دور الثاني؛ دور أولئك 
الذي��ن ال يأخ��ذون م��ن الكت��اب س��وى رمس��ه، 
إال  الطق��وس  وم��ن  امس��ه،  إال  الدي��ن  وم��ن 
قش��ورها وظاهره��ا، كم��ا وجن��د اىل جانبه��م 
التائب��ن الذي��ن حياول��ون الع��ودة اىل املص��ادر 

ملبادئه��م.  االوىل 
أي انن��ا نعي��ش الي��وم يف جمتم��ع م��زدوج 
الش��خصية، جمتم��ع جن��د في��ه ذل��ك الش��اب 
الثائ��ر الص��ادق يف اميان��ه وال��ذي ال جت��د بين��ه 
وب��ن قلب��ه حجاب��ًا م��ن نف��اق، وال ب��ن قول��ه 
وعمل��ه حجاب��ا م��ن التربي��ر، فنج��ده اذا وع��د 
وف��ى، واذا ق��ال ص��دق، واذا عمل اتقن. يف حن 
جند اىل جانب هذه الفئة من املؤمنن، فريقا 
يّدع��ون االمي��ان ولكنه��م يكذب��ون يف ادعائه��م 
ه��ذا. ويصّل��ون ولكنه��م ال ي��ؤدون تلك الصالة 
ال��ي ام��ر به��ا اهلل - عز وجل -؛ فيصلون صالة 
يف  واملنك��ر  الفحش��اء  ع��ن  تنه��ى  ال  فارغ��ة، 

التطور و االرتقاء واستحقاقات المرحلة 



ثقافة رسالية

 . كهم س��لو
جت��د  اجملموعت��ن،  هات��ن  جان��ب  واىل 
ش��خصيات قيادية رائدة تس��تطيع ان تتحمل 
املس��ؤولية، وتق��ود س��فينة االم��ة اىل ش��اطئ 
النج��اة، وه��ذا ه��و جي��ل األولي��اء ال��ذي جيس��د 

االنبي��اء.  دور 
وبطبيع��ة احل��ال ف��ان القلي��ل مّن��ا خيت��ار 
ان يك��ون ولي��ًا م��ن اولي��اء اهلل - تع��اىل- فه��ذا 
االختي��ار ه��و طم��وح ع��ال حباج��ة اىل جه��ود 
جب��ارة رغ��م ان م��ن ح��ق االنس��ان املس��لم ان 
الصديق��ن   مص��اف  يف  يك��ون  ب��أن  يتمن��ى 
وس��لمان  الغف��اري،  ذر  كأب��ي  واحلواري��ن 
احملمدي، ومالك االشر، وحبيب بن مظاهر.. 
وغره��م م��ن اولئ��ك الصديقن الذي��ن كانوا 
عليه��م  املعصوم��ن،  م��ن  مرتب��ة  أق��ل  عل��ى 

الس��الم.
ان اهلل - ع��ز وج��ل - ال يغل��ق أبواب الس��مو 
واالرتقاء يف وجه االنس��ان، ومل خيلقه حبيث 
ال ميكنه ان يصل اىل هذه املراتب العالية، فان 
باس��تطاعته ان يص��ل اىل املس��تويات االمياني��ة 
الرفيع��ة م��ن خ��الل الت��وكل عل��ى اهلل - جلت 
قدرت��ه -، وتربي��ة روح الطم��وح والتطل��ع يف 
نفس��ه، ف��اذا ح��دد اهل��دف، وص��ل اىل م��ا يري��د، 
واهلل-  سبحان���ه وتع��اىل- س��يؤيده بالتوفي��ق 
والنص��ر، ش��ريطة ان تب��دأ اخلطوة االوىل من 
االنس��ان نفس��ه كما يش��ر اىل ذلك - تعاىل - 
يف قول��ه: }ويزيــُد اللُّ اّلذيــن اْهتــدْوا ُهــدًى 
واْلباقيــاُت الّصاحلــاُت خــرْيٌ عنــد رّبــك 
ثوابــًا وخــرْيٌ ّمــرّدًا{ )س��ورة مري��م /76(. أي 
ان االهت��داء يب��دأ م��ن ذات االنس��ان ث��م يزي��ده 
تك��ون  ان  الب��د  االوىل  فاخلط��وة  ه��دى،  اهلل 
م��ن االنس��ان، ث��م تأت��ي اخلط��وات االخرى من 
اهلل - عز وجل -، فان مل يستطع الوصول اىل 
املس��توى الس��ابق، ليك��ن عل��ى االق��ل م��ن الذين 
يق��ول عنه��م الق��رآن الكري��م: }إالّ مـــن تاب 

ــًا{. ــل صاحل ــن وعم وءام
ام��ا اذا كان االنس��ان يعي��ش يف جمتم��ع 
الالمباالة ثم مل يتربأ من صفاتهم واعماهلم 
وتربيراته��م، ف��ان هذا االنس��ان البد ان حيش��ر 
م��ع ه��ذا اجملتم��ع، وُيع��د من��ه. ولننظ��ر يف ه��ذا 

اجمل��ال اىل دق��ة الق��رآن الكري��م يف التعب��ر، 
فه��و حيدثن��ا ع��ن االنبي��اء؛ أولئ��ك الذي���ن أنعم 
عليه��م م��ن ذري��ة آدم، ث��م حيدثن��ا ع��ن جي��ل 
ع��دم الش��عور باملس��ؤولية قائ��ال: }فخلــف 
ــاة {،  ــوا الّص ــٌف أضاُع ــْم خْل ــن بْعده م
ث��م يق��ول بع��د ذل��ك:} إالّ مـــن تــاب وءامــن 
ف��ان  اخ��رى  وبعب��ارة  صاحلــًا{،  وعمــل 
االنس��ان عندم��ا يول��د يف اجملتم��ع الالمس��ؤول 
ذات��ه  عل��ى  املنط��وي  واجملتم��ع  والالأبال��ي 
والتربي��ري فان��ه حيش��ر مع ه��ذا اجملتمع، وان 
سيئ���ات وخطاي��ا ه��ذا اجملتم��ع س��وف تالحقه، 
وس��يكون مس���ؤواًل عنه��ا اال اذا ت��اب، والتوب��ة 
تع��ي االنفص��ال، أي ان جيع��ل االنس��ان بين��ه 

وب��ن ه��ذا اجملتم��ع س��داً، وحاج��زا. 
فاالنس��ان ال��ذي يت��وب، ه��و املؤم��ن، يق��ول 
تع��اىل: }إالّ مـــن تــاب{ ، الن ه��ذا االنس��ان 
مؤم��ن يف ظاه��ره؛ فه��و يصل��ي ويص��وم ولك��ن 
اميان��ه امي��ان س��طحي، ولذل��ك الب��د ان يت��وب 
اوال ويكفر باالميان القش��ري، والشهوات الي 
حولت الدين اىل جمموعة مراسيم وطقوس 

وتقالي��د مفرغ��ة م��ن احملتوى. 
وفقهاؤن��ا يؤكدون يف رس��ائلهم العملية 
على ان االنس��ان املس��لم اذا أخذ اميانه من باب 
التقلي��د فان��ه س��وف ال يقب��ل من��ه، ف��ال ميك��ن 
لالنسان ان يقّلد أحداً يف اصول الدين، فالبد 
له ان يفهم ضرورات الدين وال بأس ان يقلد 

يف س��ائر االمور. 
اميان��ه  ي��زال  م��ا  مّن��ا  الكث��ر  ولألس��ف، 
م��ن  اكث��ر  التقلي��د  يق��دس  فه��و  تقليدي��ا، 
تقديس��ه للدي��ن نفس��ه، فاجل��زء االك��رب م��ن 
افكارن��ا جت��ده خمتلط��ًا بالتربي��ر واخت��الق 
ج��اء  الكري��م  الق��رآن  ف��ان  ولذل��ك  االع��ذار، 
ليزي��ل م��ن نفوس��نا ه��ذه احلال��ة التربيري��ة، 
فيب��ن ان االنس��ان مس��ؤول ع��ن نفس��ه، وان 
اي ع��ذر ال ميك��ن ان ينفع��ه، ويرف��ع عن��ه ه��ذه 
املس��ؤولية: }بــل اإلنســاُن عــى نْفســه بصريٌة 
* ولــْو أْلقى معاذيــرُه{ )س��ورة القيام��ة /14-
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 وهك��ذا ف��ان الدي��ن ه��و اداة االرادة، واداة 
العقل يف مقاومة ش��هوات النفس، واكتشاف 

م��ا فيه��ا من احنرافات، أما الدين الذي يصبح 
ج��زءاً م��ن النف��س املليئ��ة بالش��هوات، والدي��ن 
ال��ذي يك��رس الس��لبيات يف نف��س االنس��ان، 
والدي��ن ال��ذي ال يس��تطيع االنس��ان ان خيت��ار 
احل��ق عل��ى الباط��ل، ال قيم��ة ل��ه.. ان��ه دي��ن 

الالمس��ؤولية والتربيري��ة.
ويف مقابل ذلك يس��تعيد الدين قيمته اذا 
م��ا حذفن��ا م��ن انفس��نا صف��ة التربي��ر، فيصبح 
مقياسًا ومالكًا ميكن االعتماد عليهما، وازاء 
ه��ذه املب��ادرة س��يدخلنا اهلل - تع��اىل - اجلن��ة 
دون ان نظل��م ش��يئا، فكل ش��يء مبق��دار عنده، 
وال تتص��ور ان��ه، تع��اىل، م��ن املمك��ن ان ينس��ى 
التح��دي كان  مواق��ف  م��ن  موقف��ا صغ��را 
ق��د ب��در من��ك، ف��اذا كن��ت - عل��ى س��بيل املث��ال 
- مش��ركا يف جلس��ة ودي��ة، فرأي��ت ان اح��د 
املش��ركن يف ه��ذه اجللس��ة ان��ربى ليغت��اب 
صديق��ا غائب��ا، ث��م وقف��ت لتداف��ع عن��ه، ف��ان 
ه��ذا ه��و موق��ف حت��د و إن ب��دا بس��يطًا، ولكن��ه 
الميكن ان ينسى عند اهلل - سبحانه وتعاىل-: 
مري��م  )س��ورة  نســّيًا{  ربُّــك  كان  }ومــا 
/64(، فاعم��ال االنس��ان مق��درة وحمس��وبة، 

وحمفوظ��ة يف كت��اب ال يض��ل وال ينس��ى. 
امامن��ا مش��اكل وصعوب��ات تتطل��ب  ان 
منا الصرب، وحنن مهددون يف حياتنا بالنفاق 
حمتواه��ا.  م��ن  الص��الة  إف��راغ  خ��الل  م��ن 
فااللت��زام بالدي��ن ُيع��د أم��راً صعب��ًا، ولك��ن م��ن 
الس��هل ان يستس��لم االنس��ان لاله��واء والنف��اق 
 - تع��اىل   - اهلل  تركن��ا  ف��اذا  واالزدواجي��ة، 
عصمت��ه،  عن��ا  ومن��ع  انفس��نا،  اىل  أوكلن��ا 
املس��تويات حي��ث جاذبي��ة  ادن��ى  فنهب��ط اىل 

والش��هوات. االرض 
وبالطب��ع، ال اري��د ان اقول هنا ان االنس��ان 
يس��تطيع خ��الل حلظ��ة واح��دة ان يتخل��ص 
م��ن كل رواس��ب اجملتم��ع الفاس��د؛ اجملتم��ع 
ال��ذي يدع��ي االس��الم ولكن��ه ي��رك الواجب��ات، 
فم��ن  للطغ��اة،  وخيض��ع  اجله��اد،  وي��رك 
الصع��ب ان يتخل��ص االنس��ان م��ن آث��ار مث��ل 
ه��ذا اجملتم��ع، ولك��ن علين��ا ان جنع��ل مس��رتنا 
يف جه��ة التخل��ص من التربير، وعدم الش��عور 

باملس��ؤولية.
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  نحن مهددون يف حياتنا بالنفاق من خالل إفراغ الصالة من حمتواها. 
فااللتزام بالدين ُيعد أمرًا صعبًا، ولكن من السهل ان يستسلم االنسان لالهواء 

والنفاق واالزدواجية  
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* كريم املوسوي
اهل��دف األول واألمس��ى من بعث رس��االت 
اهلل، ه��و هداية اإلنس��ان وإخراج��ه من ظلمات 
والتق��وى.  العل��م  ن��ور  إىل  واهل��وى  اجله��ل 
وبالرغ��م م��ن وج��ود ه��دف آخ��ر هل��ا يتمث��ل يف 
ال��ذي  حتكي��م س��لطان اهلل يف األرض، وه��و 
أش��ار إلي��ه ربن��ا س��بحانه: }َوَمــا َأْرَســْلنَا ِمــْن 
َرُســوٍل إاِلَّ لُِيَطــاَع بِــإِْذِن اللَِّ{ )س��ورة النس��اء 

.)64/
الدرج��ة  يف  يأت��ي  اهل��دف  ه��ذا  ان  إال 
الثاني��ة، س��واًء من ناحي��ة األهمية أو الزمنية، 
ذل��ك ألن اهل��دف األول واألمسى واألعظم هو 
هداي��ة اإلنس��ان وتهيئت��ه للدخ��ول يف جن��ات 
ع��دن، وبتحقي��ق ه��ذا اهل��دف تتحق��ق س��ائر 
األه��داف والغاي��ات، وبع��د ان يهت��دي الن��اس 
زنزان��ات  م��ن  وخيرج��ون  اهلل  رس��االت  إىل 
اهل��وى واجله��ل إىل ن��ور العل��م، تب��دأ املس��اعي 

إلقام��ة حك��م اهلل يف األرض.

ينبغ��ي  املتق��دم  الرتي��ب  ه��ذا  وحس��ب 
دراس��ة رس��االت اهلل مجيع��ًا وتاري��خ رس��الة 
نبين��ا األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، بص��ورة 
خاصة، حتى نستطيع عرب هذا املنهج معرفة 
ه��دف الرس��ول األك��رم واألئم��ة املعصوم��ن. 

الذي��ن رك��زوا يف حياته��م عل��ى جانب��ن:
1� هداية الناس.

2� حتقي��ق حك��م اهلل تع��اىل، - تول��ي أم��ر 
الدول��ة واحلك��م-.

* البناء الذايت واالجتامعي 
الرس��ول  لس��رة  س��ريعة  ومبراجع��ة 
نكتش��ف  املعصوم��ن،  واألئم��ة  األك��رم 
يولونه��ا   كان��وا  ال��ي  واألهمي��ة  األولوي��ة 
للهداي��ة والتغي��ر واإلص��الح، قب��ل الوص��ول 
اىل احلك��م والس��لطة، وكان��ت ه��ذه األولوي��ة 
جلي��ة يف قب��ول الرس��ول األك��رم، دخ��ول أب��ي 
س��فيان واملنافقن وس��ائر أقطاب املعارضة يف 
اإلس��الم ظاهراً، مع توجيههم بش��تى الوسائل 

العط��اءات  ع��رب  قلوبه��م  كتألي��ف  املمكن��ة 
الس��خية واخلل��ق العظي��م ال��ذي يتمت��ع ب��ه 
اإلس��الم  يف  ليدخل��وا  األك��رم،  الرس��ول 
ويكيف��وا أنفس��هم م��ع احلض��ارة اإلس��المية 

اجلدي��دة. 
يف  موغ��ل  جاهل��ي  جمتم��ع  تغي��ر  ان 
الظل��م والفحش��اء واملنك��ر، وبعي��د ع��ن قي��م 
الس��ماء، ال ميك��ن ع��رب مرحل��ة بس��يطة م��ن 

الزم��ن.
اجملتم��ع  يتغ��ر  أن  املعق��ول  م��ن  فه��ل 
اجلاهل��ي م��ن أقص��اه إىل أقص��اه من��ذ ن��زول 
»س��ورة املائ��دة«، إىل ح��ن وف��اة رس��ول اهلل، 
ويهج��ر اجلاهلية ب��كل أصنافها ليلتحق بنور 
اإلس��الم الوض��اء؟ ل��ذا فان من أك��رب األخطاء 
ال��ي وق��ع فيه��ا بع��ض املؤرخ��ن ه��و الق��ول 
بعصم��ة كل م��ن التح��ق بالرس��ول األك��رم، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه. واحلقيق��ة أن أولئ��ك 
بعصم��ة  يعتق��دون  ال  أنفس��هم  املؤرخ��ن 
بالعصم��ة  األصح��اب  فيلحق��ون  الرس��ول، 
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وي��ربرون كل م��ا ج��رى بع��د رس��ول اهلل م��ن 
خالف��ات وصراع��ات وحروب طاحنة مبس��ألة 
اجتهاد الصحابة ويؤمنون بأن الثواب من اهلل 
عزوجل لكل من اجتهد سواء أخطأ أم أصاب! 
إن ه��ذا غ��ر معق��ول. ألن اهلل س��بحانه 
وتعاىل جعل رساالته جارية على سننه، ومن 
أه��م ه��ذه الس��نن اختي��ار اإلنس��ان وحريت��ه يف 

انتخ��اب طريق��ه يف احلي��اة.
لق��د قب��ل الرس��ول األك��رم إس��الم ب��ي 
أمي��ة وأقط��اب املعارض��ة م��ن قري��ش وأغ��دق 
� عل��ى  ب��دءاً   � عليه��م األم��وال لك��ي حيص��ل 
الشروط املوضوعية الي متهد لنشر رساالت 
اهلل، وحت��ى ختض��ع كاف��ة الق��وى السياس��ية 
بص��ورة  العربي��ة  اجلزي��رة  يف  احلاكم��ة 
مؤقتة، ولكي ال تقف هذه القوى حجر عثرة 
أم��ام انتش��ار ن��ور اإلس��الم وهداي��ة البش��ر. ث��م 
ت��رك باق��ي ه��ذه املس��ؤولية عل��ى كاه��ل أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، ع��رب التأكي��د عل��ى 
دوره��م، يف أحادي��ث مج��ة فه��م س��فن النج��اة 

والق��رآن الناط��ق.
»حدي��ث  األحادي��ث،  ه��ذه  طليع��ة  ويف 
الغدي��ر« ال��ذي ُيع��د اط��اراً عام��ًا ل��كل األحاديث 
حيث قال الرسول األكرم: »من كنت مواله 

فه��ذا عل��ي م��واله«.
مم��ا ي��دل على ان مس��ؤولية س��ائر األئمة 
املعصوم��ن ه��ي ترس��يخ دعائ��م اإلس��الم يف 
اجملتم��ع، وبع��د ان كان��ت مس��ؤولية الرس��ول 
قواع��ده  وترس��يخ  اإلس��الم  نش��ر  االك��رم 
وإقام��ة حك��م اهلل ول��و ظاه��راً، تب��دأ مس��رة 
الربي��ة والتعلي��م والتزكي��ة املس��تمرة عل��ى 
حمارب��ة  ع��رب  املعصوم��ن،  األئم��ة  كاه��ل 
النف��اق ومقارع��ة الش��جرة امللعون��ة يف الق��رآن 
املرامي��ة  الش��بكة  ومواجه��ة  أمي��ة«  »ب��ي 
االطراف املتجذرة يف أرض اجلزيرة العربية 
ال��ي كونته��ا الق��وى املختلف��ة كب��ي أمي��ة 
ومن يتحالف معها، والي كونت مع بعضها 
نظ��ام مص��احل يف اجملتم��ع اجلاهل��ي وحماربة 
س��ائر ه��ذه اجل��ذور العفن��ة القتالعه��ا م��ن 

أرض اجلزي��رة العربي��ة.
واج��ه أئم��ة آل بي��ت رس��ول اهلل، كل ه��ذه 
االنش��دادات اجلاهلي��ة ب��أدوار خمتلف��ة، وق��د 
جنح��وا يف ذل��ك الكم��ال رس��الة اهلل، حي��ث 
مل يك��ن عبث��ا ان تن��زل آي��ة إكم��ال الدين بعد 
غدي��ر خ��م، امن��ا ج��اءت تأكي��داً هل��ذه الفك��رة 
ــْم  ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل حي��ث ق��ال عزوج��ل: }اْلَي
ــُت  ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ِدينَُك

ــا{ )س��ورة املائ��دة/ 3(. ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ َلُك
ان م��ن يعتق��د بفش��ل حك��م اإلم��ام عل��ي 

بعدم��ا أق��ام حكم��ا دام مخ��س س��نوات، علي��ه 
ان يتذك��ر ان اإلم��ام علي��ًا كان ي��ؤدي دوراً 
وه��و  االس��المي،  اجملتم��ع  يف  هام��ًا  رس��اليًا 
االس��تمرارية يف رس��االت اهلل اىل البشر، حيث 
جاءت رسالة اإلسالم مهيمنة ومكملة لسائر 
رس��االت اهلل يف األرض، وه��ي أزال��ة احلج��ب 
ع��ن فك��ر االنس��ان، وإض��اءة نور الوع��ي والعلم 
ليك��ون ح��راً، مس��ؤواًل،  واملعرف��ة يف حيات��ه، 
وانس��انًا ناجح��ًا. كم��ا ان علي��ه ان يتذك��ر 
الرواي��ات املس��تفيضة ال��ي وردت يف فضائ��ل 
وحاش��ا  هلل  وحاش��ا  الس��الم،   علي��ه  اإلم��ام، 

لرس��وله ان ي��ورد كل ه��ذه الفضائ��ل عبث��ا.
ان  ينبغ��ي  ال��ي  الرئيس��ية  واملس��ألة 
نأخذه��ا بع��ن االعتب��ار، ان دور االم��ام عل��ي 
مل يك��ن دائم��ا اجلل��وس عل��ى كرس��ي احلكم، 
ألن ال��دور ال��ذي يؤدي��ه مبل��غ رس��الة، خيتل��ف 
ع��ن دور احلاك��م، وال��دور األول واأله��م ل��كل 
األنبياء والصديقن والشهداء والصاحلن هو 
تبليغ رساالت اهلل، وعدم اخللط بن أنفسهم 
وب��ن رس��االت اهلل، بالرغ��م م��ن أنه��م جس��دوا 
رس��االت اهلل، ولك��ن ح��ن وج��د اإلم��ام عل��ي 
مصلحة الرساالت اإلهلية واألمة االسالمية 
يف تنّحي��ه ع��ن احلك��م فع��ل ذل��ك، ول��و ان��ه مل 
يفع��ل ذل��ك وتش��بث بالكرس��ي ومح��ل الن��اس 
عل��ى طاعت��ه بالس��يف بع��د رس��ول اهلل ع��رب 
وح��ادة،  عنيف��ة  بص��ورة  باحلك��م  املطالب��ة 
لتوص��ل الن��اس اىل قناع��ة مفاده��ا ان االم��ام 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب حاك��م وس��لطان، لي��س 
على سواد األمة بل حتى على أصحاب رسول 

اهلل. 
وإلزال��ة ه��ذه الش��بهة، رأى اإلمام علي ان 
يتنح��ى ع��ن احلك��م، الن االم��ة ملّ��ا تنضج. وهو 
يستطيع تأدية الدور الرسالي األساس خارج 
احلك��م. ث��م بق��ي اإلم��ام عل��ى ه��ذه احلال��ة إىل 
ان تكاث��ف طل��ب اجلماه��ر إىل من��ط احلك��م 
ال��ذي يؤم��ن ب��ه اإلم��ام. وق��د ج��اء الطل��ب م��ن 
كان��وا  الذي��ن  وم��ن  اهلل،  رس��ول  أصح��اب 
ي��رون يف أنفس��هم أن��دادا لإلم��ام ب��ل أح��ق من��ه 
باخلالفة.. ومع ذلك حن عصفت رياح الفنت 
الثال��ث، وكادت  باملس��لمن وقت��ل اخلليف��ة 
س��فينة األم��ة تغ��رق يف حب��ر الف��نت، وجد ُجل 
أصح��اب رس��ول اهلل، أن رب��ان ه��ذه الس��فينة 
وقائ��د الرك��ب يتجّل��ى يف اإلم��ام عل��ي، علي��ه 
الس��الم، وهل��ذا جت��د أكث��ر من )2000( ش��خٍص 
م��ن أصح��اب رس��ول اهلل، ينض��وون حت��ت ل��واء 
أخض��ر يف صف��ن، ويدافع��ون عن اإلمام علي، 
وكان  أمي��ة،  ب��ي  ض��د  اهلل  رس��االت  وع��ن 
يف  اش��ركوا  مم�������ن  صحابي��ًا   )79( بينه��م 
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  من يعتقد بفشل حكم 
اإلمام علي بعدما أقام حكما 
دام خمس سنوات، عليه ان 

يتذكر ان اإلمام عليًا كان يؤدي 
دورًا رساليًا هامًا يف املجتمع 

االسالمي، وهو االستمرارية 
يف رساالت اهلل اىل البشر  
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معرك��ة ب��در، و)700( ش��خٍص اش��ركوا يف 
عنه��م،  اهلل  رض��ي  والذي��ن  الش��جرة  بيع��ة 
اكث��ر أصح��اب الرس��ول األك��رم، دافع��وا عن 
اإلمام علي، حن أحس��وا بأن الشجرة امللعونة 
يف القرآن والي قاومت الرسالة منذ أول يوم 
بعث��ت لتقاوم الرس��الة م��ن جديد، ليس دفاعا 
ع��ن ش��خص اإلم��ام، إمنا عن حرمة اإلس��الم، 
وان��ربوا يف الدف��اع ب��كل ق��وة ح��ن عرف��وا ب��أن 

اإلم��ام ال يعم��ل لطل��ب احلك��م. 

* ثمن التغير واإلصالح
نف��س املس��رة ال��ي مض��ى فيه��ا اإلم��ام 
علي، يواكبها اإلمام احلسن، عليهما السالم، 
حي��ث ن��راه يه��ادن � إن ص��ح التعب��ر � معاوي��ة، 
مع الشروط املذكورة يف التاريخ، منها إعادة 
احلك��م مس��تقباًل إىل اخللف��اء الش��رعين، م��ع 
عل��م االم��ام، خبيان��ة معاوي��ة، وع��دم التزام��ه 
إيص��ال  يري��د  ولكن��ه  واملواثي��ق،  بالش��روط 
الرس��الة اىل املس��لمن إىل ان جه��ازاً، كجه��از 
معاوي��ة ال ميك��ن ان حيك��م باس��م اإلس��الم.. 
معاوي��ة  حي��ارب  احلس��ن  اإلم��ام  كان  ول��و 
الشتبه عليهم بأن اإلمام طالب سلطان كما 
معاوية، وبتعبر آخر حيارب ألجل الش��خص 
ال ألجل الرس��الة. ألن احلكم ليس إال وس��يلة 

لتحقي��ق ه��دف امس��ى.
واإلم��ام احلس��ن يبق��ى يف مك��ة املكرم��ة 
عدة أشهر، وال يتوجه إىل العراق حتى تصله 
)12000( رس��الة بعضه��ا حتم��ل توقي��ع وج��وه 
الوج��وه  ه��ذه  أن  واملث��ر  ب��ارزة يف اجملتم��ع، 

حتول��ت اىل وجوه عس��كرية يف مقدمة جيش 
ابن سعد لقتال اإلمام احلسن، عليه السالم، 
يف كربالء. لذا كان انتظار اإلمام، فرة من 
الزمن قبل االنطالق اىل العراق، حتى نضوج 
فك��رة الدف��اع ع��ن رس��الة اإلس��الم، رغ��م علمه 
ب��أن مص��ره هو الش��هادة. وقد ص��رح بذلك يف 
أول حديث له يف مكة املكرمة حن قال: »خط 
امل��وت عل��ى ول��د آدم خم��ط الق��الدة عل��ى جي��د 
الفتاة، وما أوهلي إىل أساليف اشتياق يعقوب 
تقطعه��ا  بأوصال��ي  وكأن��ي  يوس��ف،  إىل 

عس��الن الفل��وات ب��ن النواوي��س وكرب��الء«.
ذه��ب احلس��ن إىل الع��راق، ألن��ه صاح��ب 
رس��الة، وه��ذه الرس��الة ال��ي يكمل بها رس��الة 
ج��ده رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ل��ن 
تتحق��ق اال بإراقة دمه وش��هادة إخوته وأبنائه 
وأوالد أخي��ه وخ��رة أصحاب��ه ومم��ن بقي من 
أصح��اب رس��ول اهلل، إضاف��ة إىل س��يب نس��ائه.

ب��ن  االخت��الف  نقط��ة  تكم��ن  وهن��ا 
احلرك��ة الرس��الية واحلرك��ة السياس��ية، 
فم��ن غ��ر املعق��ول ان يض��ع صاح��ب الربنام��ج 
عل��ى  االس��راتيجية،  اخلط��ة  أو  السياس��ي 
أس��اس امل��وت )الش��هادة(. بينم��ا جن��د صاح��ب 
الرسالة ميشي إىل املوت خبطى ثابتة ويضع 
الش��هادة غاي��ة مس��رته. وهك��ذا كان اإلم��ام 
مصباح��ًا لله��دى وس��فينة للنج��اة. وم��ن هن��ا 
أيضا بقيت هناك مهمة علينا حنن املس��لمن 
وه��ي ختلي��د ذك��رى أب��ي عب��د اهلل احلس��ن، 
علي��ه الس��الم، ألن��ه صاح��ب رس��الة ولي��س 
صاحب طموح سياس��ي، وهو ثائر استش��هد يف 

كرب��الء، وحت��ول إىل مس��رة رس��الية.
لق��د أوج��دت واقع��ة كرب��الء منعطف��ًا 
خط��راً يف مس��رة العم��ل برس��الة اإلس��الم، 
ومن هذا املوقف نستش��ف املفارقة اهلامة بن 
صاح��ب الرس��الة ال��ذي يتن��ازل ع��ن كرس��ي 
احلك��م ويه��ادن م��ن يعارض��ه ويع��رض نفس��ه 
للش��هادة مضحي��ًا به��ا يف س��بيل بق��اء الرس��الة 
� احمل��ور � وب��ن الس��لطان، كم��ا ان ه��ذا ه��و 
الف��ارق الرئيس��ي ب��ن احل��ركات االس��المية 
- الرس��الية، وب��ن احل��ركات السياس��ية غ��ر 
اإلس��المية،  احلرك��ة  فصاح��ب  الديني��ة. 
يف��رض أن يك��ون الوري��ث الش��رعي خلالف��ة 
الن��يب األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يبح��ث 
دوم��ًا ع��ن الرس��الة، وي��دور معه��ا حيثما دارت. 
وهل��ذا  أب��دا.  لنفس��ه  املناص��ب  يف  يفك��ر  وال 
جت��د ان أبن��اء احلرك��ة االس��المية يرفض��ون 
أو  أح��زاب  يف  يعمل��ون  ق��د  ه��م  التح��زب. 
تنظيمات إسالمية، لكنهم يرفضون التحزب 
عل��ى حس��اب قيمه��م ودينه��م ورس��التهم، وال 
ــَن  ِذي ــَن الَّ يكون��ون كم��ا ق��ال عنه��م اهلل: }ِم
ــَا  ــوا ِشــَيًعا ُكلُّ ِحــْزٍب بِ ــْم َوَكاُن ُقــوا ِدينَُه َفرَّ
ــوَن{، )س��ورة ال��روم /32(، ب��ل  ــْم َفِرُح َلَدهْيِ
يكون��ون كم��ا ق��ال عنه��م تع��اىل: }ُمنِيبَِن إَِلْيِه 
ــَن  ــوا ِم ــَاَة َواَل َتُكوُن ــوا الصَّ ــوُه َوَأِقيُم ُق َواتَّ

.)31/ ال��روم  ِكَن{)س��ورة  امْلُْرِ
أي ان احمل��ور ه��و الع��ودة إىل اهلل، فكلم��ا 
أبعدته��م االهواء ع��ن حمور التوحيد جذبتهم 
إلي��ه  فيع��ودون  أخ��رى..  م��رة  إلي��ه  املعرف��ة 

وينطلق��ون من��ه.

  أوجدت واقعة كربالء 
منعطفًا خطريًا يف مسرية 

العمل برسالة اإلسالم، 
ومن هذا املوقف نستشف 

املفارقة الهامة بني صاحب 
الرسالة الذي يتنازل عن 

كرسي احلكم ويهادن من 
يعارضه ويعرض نفسه 
للشهادة، وبني  السلطان  



التي  السام،  عليه  احلسن،  لإلمام  اخلالدة  املقولة  هذه 
وصلت  حيث  عره,  يف  االسامي  املجتمع  حالة  فيها  يصف 
مل  آنذاك  العريب  املجتمع  غالبية  الرّدي, كون  مرحلة  اىل  األمور 
تكن تؤِمن إيانًا حقيقيًا بمبادئ االسام الذي ساوى بن العبد 
اكرمكم  »إنَّ  عى  أكّد  عندما  والعنرية  الطائفية  ونبذ  وسّيده 

عند الل أتقاكم«.
لقد كانت النزعة القبلية والقانون القبي، سائدين يف املجتمع 
ة« سيطرت، بعد مؤامرة  االسامي، خاّصة إذا علمنا بأّن »الِردَّ

اجلاهلية  النزعة  ذو  القبي  االسام  انتر  حيث  السقيفة، 
عى االسام النبوي الذي كان متمثًا بخط االمام عي، 

األخيار  وأصحابه  األطهار  بيته  وأهل  السام،  عليه 
الذين كانوا يمثلون األقلية الصادقة واملؤمنة واملناضلة, 

الُدنيا ومآرهبا املتهافتة، ولذاهتا الفانية،  التي طّلقت 
من  جماهدًة  لبارئها,  النظري  ُمنقطع  بإيثاٍر  وتوجهت 

اجل إعاء راية االسام يف ُكلِّ بقاع األرض.
إذن؛ املشكلة الكبرية التي كان يعيشها املجتمع 

اإلسامي منُذ عر الرسالة االسامية واىل الوقت 
يؤمن  فعندما  احلقيقي.  اإليان  مشكلة  هي  احلارض، 

الساوية،  القيم  من  بمنظومٍة  ما،  جمتمٌع  أو  ما  شخص 
للحفاظ عليها  قوة واخاص  بكل  املستحيل  يعمل  فإّنُه 

ونرها يف ُكّل بقعٍة يستطيع الوصول اليها.
إنسانيٍة   وحضارٍة  ونوٍر  ِعلٍم  ديُن  االسامي،  الدين  إن 

فهو  إجتاعي.  وتكافٍل  وتراحٍم  وتعاوٍن  وحمبٍة  َعمٍل  ديُن 
ِعندما  كرامته  االسامي  للمجتمع  حيفظ  ان  استطاَع  الذي 

حيث  بعدها،  وما  الرسالة  عهد  يف  العربية،  اجلزيرة  يف  انتر 
اندفع املخلصون للجهاد يف سبيل الل، لكننا نرى يف ُكلِّ زماٍن 
ومكان، تدهور احلالة االيانية، عندما يتسلط عى رقاب الناس 
القتل  وينر  االسام  بدستور  يعمل  ال  ُمستبد  ظامل  حاكم 
عى  يعمل  وكذلك  الفاسدة،  سلطته  تثبيت  اجل  من  والرعب 
وُكّل  االسامية  القيم  عن  البعيد  والتزييف  التحريف  اشاعة 

هؤالء  من  للتأثر  املجتمع  تعرض  املؤكد  ومن  الساوية،  القيم 
اللذان  واجلهل  الفقر  يسودها  املجتمعات  غالبية  ألن  احلكام، 
يؤديان رسيعًا اىل انتشار األمراض االجتاعية التي تكرس واقع 

التجزئة والتناحر.
لقد شّخص االمام احلسن، عليه السام، هذه احلالة يف ظل 
الرعب  ونر  الرعية،  السلطة  اغتصب  الذي  األموي  احلكم 
والقتل واالستبداد مما أّدى اىل اهنيار التاسك يف جمتمع حديث 
يف  بعد  مرسخة  تكن  مل  االسامية  املبادئ  إّن  أّي  باالسام، 
قلوب وضائر الغالبية العظمى من املجتمع، لذلك كان املؤمنون 
يمثلون األقلية التي تعرضت اىل االضطهاد، ِمْن إبعاٍد وهتميش 
الغالبية مؤمنة النحازت اىل اإلمام عي  لو كانت  وتقتيل. وإالّ 
عليه السام، واىل االمام احلسن، يف كرباء ألهنم يعرفون َمن 
السام، وما هي مكانتُه احلقيقية عند الل  هو االمام عي، عليه 
يشء  املعرفة  لكن  احلسن،  االمام  هو  َمن  وكذلك  ورسوله، 
أمية، وفضّلوا  بني  لذلك خافوا من بطش  آخر.  واإليان يشء 

حياة الُذّل الفانية عى حياة الكرامة اخلالدة.
املستكرين  عر  ففي  بالباِرحة.  اليوم  أشبه  وما 
وبُكلِّ  املادية  إمكانياهتم  بكّل  سعوا  الذين  واملستبدين 
أساليبهم اخلبيثة، اىل نر ثقافة وسلوك معادين للدين 
االخرى،  الساوية  االديان  ولُكّل  العظيم  االسامي 
يف  الديني  العامل  تأثري  مدى  جيدًا  يعرفون  ألهنم 

املجتمع. 
جهادية  إسامية  قيادات  توفرت  إذا  خاصة 
التصدي  عى  قادرة  الساء،  لقيم  خُملصة 

واملواجهة وتغيري املعادلة لصالح االسام.
إن مقولة االمام احلسن عليه السام تنطبق متامًا 

عى جمتمعنا املعارص. 
أسباب  بدقة  ونشّخص  جانبًا  املجامات  ولنرك 
الفساد  فيها  انتر  التي  االسامية  جمتمعاتنا  ختّلف 
وأصبح  مألوفًا،  أمرًا  القتل  وأصبح  واملادي  األخاقي 
االرهاب الذي هيدف اىل تدمري وجود االنسان، وكأّنُه من 
املسّلات التي اليمكن القضاء عليها. يقول االمام عي، عليه 
السام: »كيفا تكونوا، ُيوّل عليكم«. إذن تنهض احلكومات 
البيئة  إن  أي  هلا،  إنعكاسًا  فتكون  جمتمعاهتا،  َرِحم  من 
السيايس. لذلك ومن  النظام  نوعية  التي حتدد  االجتاعية هي 
خال هذا املنر االسامي األصيل - اهلُدى- ندعو خملصن اىل 
أن يكون دور حوزاتنا العلمية أكثر فاعلية وأكثر تأثريًا ونرفض 

ه الذي ُيريد إبعاد الدين عن السياسة. التوجُّ
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* رضا اخلفاجي
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لق��د مح��ل أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، يف 
قضيتهم، اإلسالم بكل قيمه ومبادئه السماوية 
فكان��وا روح��ه املتج��ددة يف كل زم��ان وم��كان، 
فأذك��وا النف��وس خُبلقهم الس��امي املس��تمد من 
اخلل��ق العظي��م لرس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، وهذا ما أهلم الناس روح التحدي والتغير 
والثورة على الواقع الفاسد. وكان يف الطليعة، 
الش��عراء، الذي��ن كان��وا خالل فرات طويلة من 
تارخين��ا، مبنزل��ة الوس��يلة اإلعالمي��ة الوحيدة. 
ل��ذا قّلم��ا جت��د ش��اعراً مل تس��توقفه قضي��ة 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، وخاص��ة قضي��ة 
الث��ورة احلس��ينية وتل��ك الراية احلم��راء الي ما 
زال��ت ترف��رف على أفق ه��ذه املدينة, وهي ترمز 
إىل ذروة العطاء البش��ري وتش��ّكل صلة نابضة, 
حي��ة ت��روي للعص��ور قص��ة ملحمته��ا اخلال��دة. 

فب��دأت رحل��ة الش��عراء م��ع ه��ذه القضي��ة 
وال��ي مل تتوق��ف يف أقس��ى الظ��روف وأبش��عها 
وأش��دها إرهاب��ًا ورعب��ًا، ول��ن تتوق��ف مادام��ت 
القل��وب تنب��ض باحلي��اة, وم��ا دام��ت دروس ه��ذه 

القضي��ة تزخ��ر بالعط��اء.
لق��د اس��تقطبت ه��ذه القضي��ة قم��م الش��عر 
فراح��وا  وقرون��ه  أدواره  م��دى  عل��ى  العرب��ي 
ينهل��ون م��ن مب��ادئ أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، 
اخُلل��ق،  وعظم��ة  اإلب��اء  عظم��ة  ومواقفه��م، 
فص��ارت ه��ذه القضي��ة عرق��ًا ينب��ض فيه��م يف 
كل زم��ان وم��كان، فصدح��وا به��ا حت��ى يف زم��ن 
احلكومات الي حاربت اس��م »احلس��ن« أشد من 

حربه��ا أعداءه��ا.
ال��ي  والتنكي��ل  البط��ش  سياس��ة  ورغ��م 
اس��تعملها األموي��ون والعباس��يون ض��د ش��عراء 
عليه��م  البي��ت،  أه��ل  ذك��ر  أن  إال  احلقيق��ة، 
الس��الم، مل ينقط��ع ع��ن أفواهه��م فنج��د م��ن 
يق��ول: »إن��ي أمح��ل خش��بي ه��ذه عل��ى كتف��ي 
عش��رين عام��ًا ال أج��د من يصلب��ي عليها«. كما 
ال جت��د املس��لمن يدخل��ون مدين��ة حت��ى يتفجر 
عل��ى لس��ان ش��عرائهم ذك��ر أه��ل البي��ت، كم��ا 
فع��ل ش��عراء األندل��س، وتابعه��م عل��ى نهجه��م 
الش��عراء الفاطميون واحلمداني��ون والبويهيون. 
ومن رّواد هذه املسرة األبدية: السيد احلمري 

)س��يد الش��عراء(, ودي��ك اجل��ن )ش��اعر الش��ام(, 
وس��بط اب��ن التعاوي��ذي )ش��اعر الع��راق(, واب��ن 
هان��ئ األندلس��ي )متن��يب األندل��س(, والش��ريف 
الرض��ي )أش��عر الطالبي��ن(, وأب��و مت��ام, ودعب��ل 
اخلزاعي, والكثر من األمساء الي تربعت على 

ع��رش الش��عر. 
م��ن  املس��رة  ه��ذه  حصيل��ة  كان��ت  لق��د 
التح��دي، ع��رب أربع��ة عش��ر قرن��ًا، كب��رة ج��داً، 
تتض��اءل عنده��ا حصيل��ة املالح��م الك��ربى م��ن 
الش��عر، و الت��زال تل��ك احلصيل��ة مس��تمرة وم��ع 
وج��ود التفاع��ل الكب��ر م��ن ل��دن ش��عراء أف��ذاذ 
يف عه��ود متوالي��ة، وإش��ارة املص��ادر التارخيي��ة 
اىل وج��ود قصائ��د ودواوي��ن ش��عر كث��رة حب��ق 
سياس��ة  أن  إال  الس��الم،  عليه��م  البي��ت،  أه��ل 
القمع والتنكيل من احلكام ألهل البيت، عليهم 
واألدب،  الش��عر  مشل��ت  وألتباعه��م،  الس��الم، 
كون��ه الوس��يلة األس��رع واألكث��ر تأث��راً عل��ى 
الش��ارع، االم��ر ال��ذي تس��بب يف ضي��اع الكث��ر، 
الكث��ر م��ن القصائ��د الوالئي��ة، وم��ا وصلن��ا م��ن 
ش��عر، ميث��ل الن��زر اليس��ر قياس��ًا إىل م��ا قي��ل. 

فعب��ارة: »إن كث��راً م��ن ش��عره ق��د ض��اع«، 
و »ض��اع أغل��ب ش��عره«، و«مل يب��ق م��ن ش��عره 
إال القلي��ل وأغلب��ه ق��د ض��اع«، ت��رد كث��راً يف 
مقدم��ات احملقق��ن عندم��ا ين��ربون لتحقي��ق 

الشعر الحسيني في مواجهة 
سالح التغييب األموي والعباسي

* حممد طاهر حممد



ثقافة رسالية

ديوان ألحد ش��عراء كربالء. فالس��يد احلمري 
مثاًل وهو شاعر أهل البيت كان »ممن ال يدرك 
ش��عره لكثرت��ه«، كم��ا ُوِص��ف حت��ى ق��ال أح��د 

معاصري��ه: 
وظنن��ت  قصي��دة  ألف��ي  للس��يد  »مجع��ت 
أن��ه م��ا بق��ي عل��ّي ش��يء، فكن��ت ال أزال أرى م��ن 
ينش��دني م��ا لي��س عن��دي فكتب��ت حت��ى ضجرت 

ث��م ترك��ت«. 
ه��ذا  ب��ن  تق��ارن  حينم��ا  تتفاج��أ  ولكن��ك 
الق��ول وب��ن ديوان��ه املطب��وع وال��ذي ال حيت��وي 
س��وى قصائ��د ومقطوع��ات مع��دودة. وكذل��ك 
عن��ه  ق��ال  ال��ذي  اخلزاع��ي  دعب��ل  م��ع  احل��ال 
اجلاحظ: »إن دعباًل قال الشعر مدة ستن سنة 
م��ا ذر ش��ارق إال ق��ال ش��عرا«. وقياس��ًا عل��ى ه��ذا 
الق��ول فإن��ه ينبغ��ي أن يك��ون دي��وان دعب��ل أكرب 
م��ن ديوان��ه املطب��وع، رمب��ا أكث��ر م��ن مئ��ة م��رة 
إلنه: »قال الش��عر وهو صيب«، وعاش 98 س��نة و 
»مل ينقط��ع ع��ن الش��عر طيل��ة حيات��ه«، ول��وال أن 
قصيدته التائية املشهورة كان قد أنشدها عند 
اإلم��ام الرض��ا، عليه الس��الم، وتناقلتها األفواه ملا 

س��لمت م��ن ي��د االغتي��ال. 
الش��عرية،  اإلب������ادة  عم������لية  وتس������تمر 
فالكميت بن زيد األس��دي ميوت خمّلفًا مخس��ة 
آالف ومائتن وتسعة ومثانن بيتًا، كما ذكر 
أب��و الف��رج األصفهان��ي والط��ربي ولك��ن ش��عره 
اآلن ال يس��اوي رب��ع ه��ذا الع��دد. كم��ا ض��اع أو 
ُأضي��ع الكث��ر م��ن ش��عر »التواب��ن«، »وكان مم��ا 
قي��ل يف ذل��ك ق��ول أعش��ى هم��دان«، كم��ا ذك��ر 

الط��ربي وكان يس��مى ش��عر »املكّتم��ات«. 
عل��ى  )األمين��ة..(!  الي��د  تل��ك  وتتناس��ل 
يف  بصماته��ا  وتتض��ح  ومتت��د  األدب��ي،  ال��راث 
دي��وان »دي��ك اجل��ن احلمص��ي«، فه��ذا الش��اعر 
ال��ذي قص��ده دعب��ل اخلزاع��ي إىل بل��ده ونعت��ه 
ب���� »أش��عر اجل��ن واإلن��س«، ومل خي��ِف أب��و ن��ؤاس 
انبه��اره بش��عره، فقص��ده ه��و أيض��ًا ليق��ول ل��ه: 
»فتن��ت أه��ل الع��راق بش��عرك«، بقي ش��عره )1110( 
س��نة، متناث��راً يف بط��ون الكت��ب حت��ى تص��ّدى 
عب��د املع��ن امللوح��ي، وحم��ي الدي��ن الدروي��ش 
هذي��ن  ولك��ن   1960 ع��ام  جلمع��ه  احلمصي��ان، 
األس��تاذين قطع��ا كل صل��ة للش��اعر م��ع أه��ل 
البي��ت، عليهم الس��الم، حت��ى ليخيل إىل القارئ 

أن ه��ذا الش��اعر مل ي��درك اإلس��الم، فل��م يذكرا 
بيتًا واحداً للشاعر فيهم، رغم انه من شعرائهم 
حت��ى ان��ربى الدكت��ور أمح��د مطلوب واألس��تاذ 
عب��د اهلل اجلب��وري، لص��ون ه��ذه األمان��ة فجمع��ا 
م��ا بق��ي من ش��عر ديك اجلن يف ح��ق أهل البيت، 
باعتمادهم��ا عل��ى نس��خة خطي��ة بي��د الش��يخ 
حمم��د الس��ماوي بلغ��ت )39( قصي��دة يف )278( 
بيت��ًا بعثها إليهما الش��يخ حممد علي اليعقوبي. 
هك��ذا تلع��ب األه��واء والعصبي��ة دوره��ا يف 
ضي��اع تراثن��ا األدب��ي، وه��ؤالء الش��عراء الذي��ن 
ذكرناهم هم منوذج للكثر من الشعراء الذين 
ضاع شعرهم أو باألحرى ُأضيع بسبب انتمائهم 
ملدرس��ة كرب��الء، فش��عر القضي��ة احلس��ينية، 
كان يرع��ب الس��لطة الظامل��ة فح��ورب الش��عراء 
وط��وردوا ومنه��م م��ن مل يس��لم حت��ى يف ق��ربه ف��� 
»تتبع��وه رميم��ا«، كم��ا ج��رى ملنص��ور النم��ري، 
عندما أمر هارون العباس��ي بقطع لس��انه وقتله 
وقط��ع رأس��ه مل��ا مس��ع عن��ه أن��ه رث��ى احلس��ن 

فأخ��ربوه بأن��ه ق��د م��ات فأم��ر بنب��ش ق��ربه!! 
واضح��ة  ص��ورة  يعط��ي  م��ا  وه��ذا 
الس��لطة  كان��ت  ال��ي  اهلمجي��ة  للممارس��ات 
العباس��ية متارس��ها للح��د م��ن هذا الش��عر ودفنه 
األندلس��ي  التجي��يب  صف��وان  بي��ت  يف  وجن��د 
صورة واضحة عن تلك احلرب الي ُش��نت على 

اس��م كرب��الء يف تل��ك الف��رة 
متمّل��ُك      ل��ي  والك��رب  كرب��ال  في��ا       

مهل��ُك      ذك��رِك  أن  م��ي  ليكفي��ِك 
كم��ا مل يس��لم الش��عر األندلس��ي م��ن ه��ذا 
الضي��اع أو التضيي��ع فم��ا كان يف��وت الس��لطة 
املؤرخ��ون بإضاعت��ه،  تضييع��ه ودفن��ه، يتكف��ل 
ونكتف��ي م��ن ذل��ك مب��ا ج��اء يف مق��ال الدكت��ور 
عب��د اللطي��ف الس��عداني املغرب��ي حت��ت عن��وان 
املغ��رب ومظاه��ره«، يف  التش��ّيع يف  »ح��ركات 

جمل��ة اهل��ادي 1392ه��� حي��ث يق��ول: 
»..ونتلم��س ه��ذه احلرك��ة فيم��ا بعد عصر 
مب��دع ه��ذه القصيدة احلس��ينية فنعثر على أثر 
آخ��ر للفك��ر الش��يعي حي��ث نلتق��ي بأح��د أدب��اء 
األندل��س يف النص��ف األول م��ن الق��رن الس��ابع 
اهلج��ري ه��و القاض��ي أب��و حمم��د ب��ن عب��د اهلل 
القضاع��ي البلنس��ي املقت��ول يف 20 حم��رم س��نة 
658 ه��� ونق��ف عل��ى اس��م كتاب��ن م��ن مؤلفات��ه 

العدي��دة موضوعهم��ا ه��و رث��اء س��يدنا احلس��ن، 
أوهلم��ا »اللج��ن يف رث��اء احلس��ن«. وال يع��رف 
اليوم أثر هلذا الكتاب غر امسه. وثانيهما: »درر 
الس��مط يف أخب��ار الس��بط«، وكان كل م��ا بقي 
م��ن ه��ذا الكت��اب ه��و م��ا نقل��ه امُلق��ري يف كتاب��ه 
»نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب«. وقد 
اع��رف املق��ري بأن��ه أغف��ل نق��ل بع��ض الفق��رات 
م��ن الكت��اب مم��ا يش��م من��ه رائح��ة التش��يع ث��م 
إن��ه اكتف��ى بنق��ل ج��زء م��ن الباق��ي فق��ط«. إىل 
هن��ا انته��ى كالم الس��عداوي ون��رك التعلي��ق 

للق��ارئ.
وهن��اك م��ن الش��عراء م��ن اختف��ى امس��ه م��ع 
شعره فقد ذكر الطربي: »ان عبد اهلل بن عمرو 
الب��ّدي م��ن أش��جع الن��اس وأش��عرهم وأش��دهم 
حب��ًا لعل��ي«، ولك��ن هل جت��د هلذا الش��اعر املتفّرد 
ب��ن الش��عراء والف��ارس الش��جاع بيت��ًا واح��دًا؟ 
ق��د  الف��ارس  الش��اعر  ه��ذا  أمث��ال  م��ن  وك��م 

أضاعه��م التاري��خ؟ !
ولك��ن م��ا كان هلل ينم��و فباملقاب��ل كان��ت 
هن��اك أي��د أمين��ة عل��ى ه��ذا الش��عر فنقل��ت إلين��ا 
ه��ذا ال��راث العظي��م ال��ذي ه��و ج��زء م��ن ش��عر 
ه��ذه القضي��ة. فكان��ت هن��اك قائم��ة طويل��ة م��ن 

الش��عراء م��ن خمتل��ف العص��ور نهل��وا منه��ا. 
وينبغ��ي اإلش��ارة إىل أن الكث��ر م��ن األبيات 
ال��ي ج��اء فيها ذكر أهل البيت، عليهم الس��الم، 
وخاصة الشعر احلسيي مل تذكر املصادر اسم 
قائله��ا وه��ي م��ن األبي��ات واملقطوع��ات الكث��رة 
ال��ي أخف��ى قائلها امسه يف أوقات عصيبة كان 
فيها الش��اعر الذي يتعرض لقضية أهل البيت، 
يع��رض نفس��ه وأهل��ه للقت��ل لك��ن كل ذل��ك مل 
مينع��ه ع��ن اإلفص��اح عم��ا تغلغ��ل يف نفس��ه م��ن 
حرق��ة وأمل فتنطل��ق أبياته وتتناقلها الناس وال 

ي��درون ملن هي. 
وقد ُعرف هذا الش��عر يف ذلك الوقت بش��عر 
»اهلوات��ف«، وه��و م��ا نس��ب إىل اجل��ن وغره��م، 
وكذل��ك ش��عر »اجلداري��ات«، وه��و الش��عر ال��ذي 
كان يكتبه الش��اعر على جدران األماكن الي 
أع��دت لإلس��راحة يف الس��فر، فيم��ر به��ا الن��اس 
ويقرؤونه��ا وتتناق��ل عل��ى األلس��ن وق��د اش��تهر 
بذلك الشاعر »ابن مفّرغ احلمري« الذي كان 

يهج��و األموي��ن يف ش��عره. 
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  خــــلف الكـــميت بن زيد األســـدي، خمســـة آالف ومـــائتني وتســـعة 
وثمانني بيتًا، كـــما ذكـــر أبو الفـــرج األصفهـــاين والطربي، ولكـــن شعـــره اآلن ال 

يساوي ربع هذا العدد  



اسوة حسنة

َبْعــِد  ُبــوِر ِمــْن  َكَتْبنَــا يِف الزَّ }َوَلَقــْد 
ــوَن  احِلُ ْكــِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَهــا ِعَبــاِدَي الصَّ الذِّ
* إِنَّ يِف َهــَذا َلَباَلًغــا لَِقــْوٍم َعابِِديــَن{ )س��ورة 

االنبي��اء/ 105 - 106(.
فرج��ه  اهلل  عج��ل  امله��دي،  اإلم��ام  قي��ام 
الظل��م  م��ن  للبش��رية  وحتري��ره  الش��ريف، 
واالضطهاد وإقامته حلكومة العدل واحلرية 
والتق��دم، ه��و مما أتفق عليه املس��لمون بعد أن 
أك��دت علي��ه آي��ات قرآني��ة عدي��دة وأحادي��ث 
ب��ل إن  نبوي��ة ش��ريفة معروف��ة ومش��هورة. 
معظ��م أصح��اب الديان��ات األخ��رى يؤمن��ون 
بق��دوم املخّل��ص ال��ذي يأت��ي يف آخ��ر الزم��ان 
لينصر احلق على الباطل نصراً عامليًا عظيمًا. 

* اجلانب العاملي ملرشوع التغير املهدوي 
قي��ام اإلم��ام امله��دي ليس مش��روعًا تغيراً 
إصالحي��ًا فحس��ب، ب��ل ه��و خالص��ة املش��روع 
اإلهل��ي احلضاري األعظم يف احلياة البش��رية 
وه��و  الطوي��ل.  التارخي��ي  مس��ارها  ط��وال 
مش��روع اإلص��الح الش��امل والس��ليم للوض��ع 
العامل��ي بأكمله ثقافي��ًا واجتماعيًا واقتصاديًا 
ونفس��يًا وسياس��يًا. وه��و حتري��ر ت��ام وكام��ل 
للبش��رية م��ن ضغ��ط وظل��م الطغ��اة والق��وى 
الدولي��ة املتج��ربة، ومن ظل��م وتأثر الثقافات 
املادية والعلمانية والسفس��طائية والفلس��فية 
العبثية وكل األطروحات البشرية اخلاطئة 
التغي��ر  وه��ذا  احلياتي��ة.  األبع��اد  مجي��ع  يف 
العامل��ي العظي��م ال��ذي س��يقوده اإلم��ام امله��دي 
ل��ن يك��ون بق��وة الس��الح إال يف جم��ال إزال��ة 
حك��م الطغ��اة الظامل��ن املعاندي��ن، ب��ل التغي��ر 
الش��امل إمن��ا ه��و بق��وة املنط��ق والعل��م وبوع��ي 
وتفاع��ل مجاه��ري عامل��ي ل��ن ُي��رى مثل��ه م��ن 

قب��ل يف تاري��خ البش��رية. أن��ه التح��ول األك��رب 
اىل عه��د حكوم��ة العدال��ة العاملي��ة الش��املة 
ل��كل بق��اع الع��امل، ضم��ن اس��رتيجية ك��ربى 
يقوده��ا اإلم��ام امله��دي، علي��ه الس��الم، عنوانها: 
»ميأل األرض قسطًا وعداًل بعد ان ملئت ظلمًا 
وجورا«. مع مالحظة أن مصطلح »ميأل« الذي 
جاء يف احلديث الشريف، يشمل كافة املواقع 
يف األرض مكانيًا وزمنيًا وإداريًا ولكل شرائح 
اجملتم��ع يف خمتل��ف اجلوان��ب واحمليط��ات. 
فالعدل سيش��مل احمليط األس��ري واجملتمعي 
والبيئ��ي والطبيع��ي، وس��يكون الس��مة ب��ارزة 
واحلقيق��ة املطبق��ة الواضح��ة املع��امل، يف كل 

موق��ع و م��كان و زم��ان، جغرافي��ًا أو إداري��ًا.

* دعاء الندبة وديعة اإلمام
ُيع��د دع��اء »الندبة« الش��ريف، من األدعية 
اهلام��ة يف زم��ن غي��اب اإلم��ام امله��دي، علي��ه 
العالق��ة  خارط��ة  حيم��ل  كون��ه  الس��الم، 
م��ع اإلم��ام الغائ��ب، وم��ا يتطل��ب أن يوف��ره 
املنتظ��رون الصادق��ون يف أنفس��هم ويف الواق��ع 
أن��ه  الدع��اء  أهمي��ة ه��ذا  اخلارج��ي. وتكم��ن 
ص��ادر م��ن اإلم��ام امله��دي نفس��ه، عج��ل اهلل 
فرج��ه الش��ريف، وإن أش��ارت بع��ض األحاديث 
اىل ص��دوره أيض��ًا م��ن اإلم��ام الص��ادق، علي��ه 
ذات  يؤك��د  ب��ل  يض��ر  ال  وه��ذا  الس��الم، 
واس��عًا  تعريف��ًا  الدع��اء  ويتضم��ن  األهمي��ة. 

الق��ادم. ودوره  امله��دي  باإلم��ام 
وق��د ج��اء اس��تحباب ق��راءة ه��ذا الدع��اء 
يف األعي��اد اإلس��المية األربع��ة: )عي��د الفط��ر، 
وعيد األضحى، وعيد الغدير، ويوم اجلمعة(، 
ونالح��ظ أن الركي��ز على قراءته هو يف أيام 
األف��راح م��ن جه��ة، ومبع��دل أس��بوعي يف ي��وم 
اجلمع��ة ال��ذي تذك��ر الرواي��ات أن��ه الي��وم 
الذي س��يعلن اإلمام قيام نهضته الكربى فيه. 
ولع��ل ه��ذا اإلهتمام بقراءته إمنا هو لألهداف 

التالية: 
اهل��ل  عج��ل  اإلم��ام،  ش��خصية  فه��م   -1
فرج��ه الش��ريف، وأن��ه وراث األنبي��اء واألولي��اء 
اإلهل��ي  التغي��ر  مش��روع  وه��و  الصاحل��ن، 
البش��ر، واملتمث��ل يف  الق��ادم إلنق��اذ  العظي��م 
نهضت��ه املبارك��ة القادم��ة. حي��ث يس��تعرض 

الدعاء، مس��رة األنبياء من آدم، عليه الس��الم، 
وإنته��اًء باملصطف��ى حمم��د، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله وسلم، وتسليم مقاليد الوالية واخلالفة 
م��ن بع��ده اىل اإلم��ام عل��ي أم��ر املؤمنن، عليه 
الس��الم، وموقعي��ة ه��ذا اإلم��ام العظي��م، ث��م 
ينطل��ق الدع��اء بإيض��اح إمت��داد اإلم��ام امله��دي 
ووراثته لكل من سبقه من آل حممد، صلوات 
الدي��ن  ع��ن  إن��ه  ب��ل  عليه��م،  وس��المه  اهلل 

وعنوان��ه الكام��ل.
والتأث��ر  العاطف��ة  خم��زون  إب��داء   -2
اىل  وحتويله��ا  املؤمل��ة  البي��ت  أه��ل  مبصائ��ب 
ش��عائر مجاهري��ة إعالمي��ة واس��عة حتم��ل 
رس��الة للع��امل ع��ن عظيم مصائبه��م وحقيقة 
مكانته��م العلي��ا، وأه��داف حركته��م املاضي��ة 
يس��تعرض  وهن��ا  واملس��تقبلية.  واحلاض��رة 
الدع��اء بعض��ًا مم��ا ح��ّل بأه��ل البي��ت عليه��م 
السالم، وما جيب على األمة أن تعمله إلحياء 

مصائبه��م عل��ى نط��اق واس��ع.
3- تركي��ز وتعمي��ق الرابط��ة القلبي��ة، 
)احل��ب والعش��ق لإلم��ام ولقدوم��ه( والرابط��ة 
التنظيمي��ة والس��لوكية بن اإلمام وش��يعته. 

* البحث عن اإلمام والتأثر حلاله
املؤث��ر  م��ن ضم��ن مقاط��ع ه��ذا الدع��اء 
والض��روري يف زم��ن الغيب��ة، ه��و ه��ذا املقط��ع 
الق��ادم، وال��ذي يه��دف اىل خل��ق عالقة تفاعل 
وإرتب��اط مق��دس ومره��ف باإلم��ام امله��دي 

علي��ه الس��الم:
ْت بِــَك  »َلْيــَت ِشــْعِري َأْيــَن اْســَتَقرَّ
َثــَرى،  َأْو  ُتِقلُّــَك  َأْرٍض  َأيُّ  َبــْل  ـَوى،  النَـّ
َهــا َأْم ِذي ُطــًوى. َعِزيــٌز  َأبَِرْضــَوى َأْم َغْرِ
ــَمَع  ــَرى، َواَل َأْس ــَق َو اَل ُت ْل ــيَلَّ َأْن َأَرى اخْلَ َع
ــيَلَّ َأْن  ــٌز َع ــَوى، َعِزي ــًا َواَل َنْج ــَك َحِسيس َل
ــي  ــَك ِمنِّ ــَوى، َو اَل َينَاَل ــَك ُدويِنَ اْلَبْل ــَط بِ ُتِي

َضِجيــٌج َواَل َشــْكَوى«.
ويف الدع��اء، هنال��ك املق��ام الرفي��ع لإلم��ام 

وافت��داؤه بالنفس:
ــا،  ــُل ِمنَّ ــٍب مَلْ خَيْ ــْن ُمَغيَّ ــَت ِم ــِي َأْن »بِنَْف
بِنَْفــِي َأْنــَت ِمــْن َنــاِزٍح َمــا َنــَزَح َعنَّــا، 
ـى ِمــْن  بِنَْفــِي َأْنــَت ُأْمنِيَّــُة َشــائٍِق َيَتَمنَـّ
ــَت  ــِي َأْن ــا، بِنَْف ــَرا َفَحنَّ ــٍة َذَك ــٍن َو ُمْؤِمنَ ُمْؤِم
ِمــْن َعِقيــِد ِعــزٍّ اَل ُيَســاَمى، بِنَْفــِي َأْنــَت ِمــْن 
ــاَزى، بِنَْفــِي َأْنــَت ِمــْن تـِـاَلِد  َأثِيــِل َمْــٍد اَل جُيَ
نَِعــٍم اَل ُتَضاَهــى، بِنَْفــِي َأْنــَت ِمــْن َنِصيــِف 

ٍف اَل ُيَســاَوى«. َشَ

* عشق اإلمام
ــْواَلَي، َو  ــا َم ــَك َي ــاُر فِي ــى َأَح »إىَِل َمَت

* السيد جعفر العلوي

وديعة اإلمام المهدي - عجل اهلل فرجه- 
لدى أحبته وأنصاره
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ــَك َو َأيَّ  ــُف فِي ــاٍب َأِص ــى َو َأيَّ ِخَط إىَِل َمَت
ــَك َو  ــاَب ُدوَن ــيَلَّ َأْن ُأَج ــٌز َع ــَوى، َعِزي َنْج
ــَك  ُذَل ــَك َو خَيْ ــيَلَّ َأْن َأْبكَِي ــٌز َع ــى، َعِزي ُأَناَغ
ــِرَي َعَلْيــَك ُدوَنـُـْم  اْلــَوَرى، َعِزيــٌز َعــيَلَّ َأْن جَيْ

ــَرى..«.  ــا َج َم

* تصور حلظات اللقاء باإلمام:
ــْرَوى،  ــَة َفنَ ِويَّ ــَك الرَّ ــِرُد َمنَاِهَل ــى َن »َمَت
ــاَل  ــْد َط ــَك َفَق ــْذِب َمائِ ــْن َع ــعُ  ِم ــى َننَْتِف َمَت
ــرَّ  ــَك َفنُِق ــَك َو ُنَراِوُح ــى ُنَغاِدي ــَدى، َمَت الصَّ
َت  ِمنَْهــا َعْينــًا، َمَتــى َتَراَنــا َو َنــَراَك َوَقــْد َنــرَشْ
ــَك َو  ــفُّ بِ ــا َنُح ــَرى، َأَتَراَن ــْرِ ُت ــَواَء النَّ لِ
َأْنــَت َتــُؤمُّ امْلَــَأَ َو َقــْد َمــَأَْت اأْلَْرَض َعــْداًل، 
ــْرَت  ــًا، َوَأَب ــًا َو ِعَقاب ــَداَءَك َهَوان ــَت َأْع َوَأَذْق
َدابِــَر  َوَقَطْعــَت   ، ــقِّ احْلَ َوَجَحــَدَة  اْلُعَتــاَة 
ــَن، َو  ــوَل الظَّاملِِ ــَت ُأُص ــَن، َواْجَتَثْث ي ِ امْلَُتَكبِّ

ــَن«  ِ ــُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَل ْم ــوُل احْلَ ــُن َنُق َنْح

* بعض واجباتنا جتاه اإلمام املهدي
ج��اء يف ه��ذا الدع��اء املب��ارك، م��ا ي��دل عل��ى 
برنام��ج عم��ل، وه��و م��ا أش��ارت له ه��ذه الفقرة 

م��ن الدعاء:
ُهــمَّ َبْينَنَــا َو َبْينَــُه ُوْصَلــًة  »َوِصــِل اللَّ
ـْن  َـّ ُتــَؤدِّي إىَِل ُمَراَفَقــِة َســَلِفِه، َواْجَعْلنَــا ِم
ِهــْم،  ظِلِّ يِف  َوَيْمُكــُث  بُِحْجَزِتِــْم،  َيْأُخــُذ 
ــاِد  ــِه، َوااِلْجتَِه ــِه إَِلْي ــِة ُحُقوِق ــا َعــىَل َتْأِدَي َوَأِعنَّ
يِف َطاَعتِــِه، َوااِلْجتِنَــاِب َعــْن َمْعِصَيتِــِه«. 

ه��ذه الفق��رة اهلام��ة م��ن الدع��اء تدعو اىل 
االرتباط باإلمام املهدي عرب اإلرتباط بسلفه. 
وسلف اإلمام املهدي، إما أن يكونوا هم األئمة 
األطه��ار الذي��ن س��بقوه م��ن وق��ت ص��دور ه��ذا 
الدع��اء الش��ريف، م��ن اإلم��ام الص��ادق عل��ى 
رواي��ة، وذا أم��ر مؤك��د ومس��ّلٌم ب��ه، بض��رورة 
اإلرتب��اط بأئم��ة أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، 
وإم��ا أن يك��ون س��لف امله��دي يف عص��ر الغيب��ة، 
وه��م العلماء املخلص��ن والعاملن وفق منهج 
األم��ة،  وإص��الح  تغي��ر  يف  امله��دي،  اإلم��ام 
كونه��م س��لفه امُلمهدي��ن له من حي��ث اإلعداد 

لقيام��ه املق��دس والعظي��م.
إال أن األه��م بع��د اليق��ن بقدوم��ه املب��ارك 
ب��إذن اهلل، ه��و م��ا أعددنا لقدومه، وأين موقعنا 
م��ن ه��ذا الق��دوم، ه��ل ه��و العل��م واالستبش��ار، 

أم ه��و كذل��ك باإلضاف��ة اىل العم��ل اجل��اد 
الواق��ع.  أرض  وعل��ى  أنفس��نا  يف  واملخل��ص 
ويف احلدي��ث الش��ريف: »خ��ر أعم��ال أم��ي 
انتظ��ار الف��رج«. واحلدي��ث هن��ا يتح��دث ع��ن 
املقص��ود  ي��دل عل��ى أن  خ��ر األعم��ال، مم��ا 
ه��و االنتظ��ار اإلجياب��ي بالعم��ل ولي��س فق��ط 
ع��دة  ل��ذا جن��د هنال��ك  والتمني��ات.  بالقل��ب 
واجبات أزاء إمامنا الغائب - عجل اهلل فرجه-:
الدع��اء،  ه��ذا  ق��راءة  عل��ى  املداوم��ة   -1
بش��كل  مجع��ة  كل  صبيح��ة  باخلص��وص 
مجع��ي أو حبض��ور عائل��ي أو يف حض��ور ع��دة 
عوائ��ل م��ع بعض. مع قراءة زيارة »آل ياس��ن« 

ليل��ة اجلمع��ة. 
2- االرتق��اء اىل مس��توى االرتب��اط به��ذا 
الدع��اء اهل��ام، فاألولوي��ة ه��ي يف املواظب��ة عل��ى 
قراءته كل مجعة، ثم حماولة فهم مضامن 
نوص��ي  وهن��ا  ع��ام،  بش��كل  الدع��اء  ومعان��ي 
بقراءة كتاب »تأمالت يف آيات الظهور- دعاء 
الندب��ة« لس��ماحة الش��يخ ف��وزي آل س��يف. ويف 
املق��ام الثال��ث؛ التفاع��ل احلقيق��ي م��ع الدع��اء 
تأث��راً وب��كاًء، واملق��ام األرف��ع واأله��م ه��و العمل 

مبضام��ن م��ا ج��اء يف ه��ذا الدع��اء الش��ريف.
3- تربي��ة أنفس��نا على األخ��الق الفاضلة 
وتق��وى اهلل وال��ورع ع��ن حمارم��ه، فق��د ج��اء 
يف احلدي��ث ع��ن أب��ي عب��د اهلل الص��ادق، علي��ه 
السالم: »من سّره أن يكون من أصحاب القائم 
فلينتِظ��ر، وليعم��ل بالورع وحماس��ن األخالق 
وهو منتِظر، فإن مات وقام القائم بعده كان 
ل��ه م��ن األج��ر مث��ل أج��ر م��ن أدرك��ه، فج��ّدوا 
وانتظروا هنيئًا لكم أيتها العصابة املرحومة«.

فن��ون  والف��ي عل��ى  البدن��ي  اإلع��داد   -4
ومع��ارف القت��ال، فع��ن أب��ي بص��ر كم��ا ج��اء 
يف »غيب��ة النعمان��ي«، ق��ال أب��و عب��د اهلل، علي��ه 
ن أحُدك��م خل��روج القائم ولو  الس��الم: »لُيع��دَّ
س��همًا، ف��إّن اهلل إذا عل��م ذل��ك م��ن نّيت��ه رج��وت 
ألن ينسئ يف عمره حّتى يدركه، ويكون من 

أعوان��ه وأنص��اره«. 
م��ا  فه��ذا  اهلل يف كل ش��يء،  إطاع��ة   -5
يري��ده من��ا امله��دي، عج��ل اهلل فرجه الش��ريف، 
فع��ن اإلم��ام الص��ادق، علي��ه الس��الم، ق��ال: »ي��ا 
أب��ا بص��ر طوب��ى لش��يعة قائمن��ا املنتظري��ن 
لظه��وره يف غيبت��ه، واملطيع��ن ل��ه يف ظه��وره، 
أولئ��ك أولي��اء اهلل الذي��ن ال خ��وف عليه��م وال 
ــم...  ه��م حيزن��ون«. ويف دع��اء الندب��ة: »الله
ــاِد  ــِه، َوااِلْجتَِه ــِه إَِلْي ــِة ُحُقوِق ــا َعــىَل َتْأِدَي وَأِعنَّ
َمْعِصَيتِــِه،  َعــْن  َوااِلْجتِنَــاِب  َطاَعتِــِه،  يِف 
ــُه  ــا َرْأَفَت ــْب َلنَ ــاُه، َوَه ــا بِِرَض ــْن َعَلْينَ َواْمنُ

ُه«. ــْرَ ــاَءُه َوَخ ــُه َوُدَع َت َوَرمْحَ
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* حممد الصفار
بق��در م��ا أزاح��ت الث��ورة الش��عبية العارمة 
عل��ى سياس��ة عثم��ان م��ن أعباء أثقل��ت كاهل 
ص��دور  أقرح��ت  وآالم  اإلس��المية،  األم��ة 
املس��لمن، فإنه��ا أيض��ًا فتح��ت جبه��ات قاده��ا 
النفعي��ون واإلنتهازي��ون ض��د أم��ر املؤمن��ن، 
علي��ه الس��الم، م��ن بطان��ة عثم��ان وأوليائ��ه 
م��ا  كل  وضحاه��ا  ليل��ة  يف  فق��دوا  الذي��ن 

ميلك��ون.
فق��د كان للتح��ّول اجل��ذري السياس��ي 
يف  كب��ر  أث��ر  الث��ورة  ه��ذه  أحدثت��ه  ال��ذي 
التح��ّول االجتماع��ي واالقتص��ادي لدى هؤالء 
الذي��ن تع��ّودوا عل��ى حي��اة ال��رف والقص��ور 
واملعدم��ن  الفق��راء  عل��ى حس��اب  واملناص��ب 
م��ن املس��لمن مم��ا دفعه��م إىل الع��داوة وش��ن 
احل��رب عل��ى أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، 
بدع��وى ه��م يعرف��ون بطالنه��ا قب��ل غره��م، 
وه��ي مطالبته��م ب��دم عثم��ان ألن منه��م م��ن 

وعائش��ة  والزب��ر  كطلح��ة  بدم��ه  اش��رك 
ال��ي كان��ت حتّرض الن��اس على قتله، وطاملا 
ارتف��ع صوته��ا يف املدين��ة: »اقتل��وا نعث��اًل فق��د 
كف��ر«. وه��م يعلم��ون ان علي��ًا، علي��ه الس��الم، 
كان أب��رأ الن��اس م��ن دم عثم��ان، رغ��م أن��ه 
كان م��ن اجملاهري��ن بال��رأي املض��اد الق��وي 
ض��ده، وأّي��د م��ا أراده الث��وار م��ن اإلصالح لكنه 

مل حُي����ض عل��ى قتل��ه.
لق��د ج��رت عل��ى أث��ر ه��ذه الدع��وى م��ن 
الدماء ما مل جتر بقدرها يف حروب البس��وس 
ه��ؤالء  أن  احلقيق��ة  ويف  والغ��رباء.  وداح��س 
الثالث��ة مل يك��ن اش��راكهم يف قت��ل عثم��ان، 
سياس��ته  عل��ى  وغضب��ًا  للمس��لمن  محي��ًة 
اجلائ��رة، وإمن��ا اش��رك طلح��ة والزب��ر يف 
الث��وار  أن يطاهلم��ا غض��ب  م��ن  قتل��ه خوف��ًا 
ألنهم��ا كان��ا م��ن بطان��ة عثم��ان واملنتفع��ن 
م��ن سياس��ته، ه��ذا أواًل وثاني��ًا انهم��ا اش��ركا 
يف قتل��ه بع��د أن بلغ��ت الث��ورة مداه��ا وأهلب��ت 
غضبه��ا ومل تط��ق كظ��م آالمه��ا فدعتهم��ا 

إىل  النفعي��ة  عل��ى  جبلت��ا  اللت��ان  نفس��اهما 
االنتف��اع م��ن حمّصل��ة ه��ذه الث��ورة. 

أم��ا داف��ع عائش��ة ف��كان مادي��ًا أيض��ًا، ألن 
عثم��ان منعه��ا عطاءه��ا اس��تناداً إىل احلدي��ث 
املوض��وع ال��ذي منع به أبوه��ا، فاطمة حقها يف 

ف��دك وه��و: »حن��ن معاش��ر األنبي��اء ال نورث«. 
ه��ذه ه��ي اجلبه��ة األوىل ال��ي اّتضح��ت 
أغراضه��ا م��ن ش��ن احل��رب عل��ى دول��ة أم��ر 
املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، أم��ا اجلبه��ة الثاني��ة 
فه��م والة عثم��ان وأه��ل بيت��ه وبطانت��ه الذي��ن 
وصفه��م أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم بقول��ه: 
)ث��م ق��ام مع��ه بنوا أبيه خيضمون مال اهلل 

خضم اإلبل نبتة الربيع(. 

* ثورة عيل )ع(!
بع��د أن بوي��ع أمر املؤمنن، عليه الس��الم، 
للخالف��ة، ف��ان أول م��ا فعل��ه، علي��ه الس��الم، 
إحداث ثورة شاملة ضد األوضاع اإلجتماعية 
والسياس��ية، واجراء تغير جذري لنظام قائم 
عل��ى اإلث��رة، فأعل��ن ع��زل والة عثم��ان، ويف 
واس��رجاع  الش��ام،  ع��ن  معاوي��ة،  مقدمته��م 
القطائ��ع واألم��وال و إزال��ة التماي��ز الطبق��ي 
ال��ذي رف��ع م��ن ال يس��تحق وخف��ض م��ن ال 
إىل  احلق��وق  اس��رداد  اىل  فدع��ا  يس��تحق، 

أصحابه��ا بقول��ه: 
»وال��ذي بع��ث حمم��داً باحل��ق أن��ه ال بد أن 
يع��ود أس��فلكم أعالك��م وأعالك��م أس��فلكم 
وليس��بقن س��ابقون كان��وا قص��روا وليقصرن 

س��باقون كان��وا س��بقوا«. 

إضاءات من نهج البالغة

سياسة علي »عليه السالم« 
روح اإلسالم



اسوة حسنة

أم��ا يف مي��دان العط��اء فق��د أح��دث تغي��راً 
ثوري��ًا آخ��ر، متث��ل يف مب��دأ املس��اواة يف العط��اء 
بص��رف النظ��ر ع��ن اإلنتم��اء القبل��ي والعرقي 
وه��و املب��دأ ال��ذي كان معم��واًل ب��ه يف عه��د 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وال��ذي ألغاه 
عم��ر، وجع��ل بدل��ه التماي��ز باإلنتم��اء القبل��ي 
والعرق��ي، وبل��غ ه��ذا التماي��ز الطبق��ي ح��داً 
بش��عًا يف عهد عثمان وكان الس��بب يف الثورة 

واالنق��الب اجلماه��ري علي��ه. 
اإلم��ام،  إق��رار  إن  الق��ول:  ميك��ن  ل��ذا 
علي��ه الس��الم، مب��دأ املس��اواة يف العط��اء، ُيع��د 
انقالب��ًا اجتماعي��ًا ب��كل م��ا تعني��ه ه��ذه الكلم��ة 
م��ن دالالت، وه��و ال��ذي ع��اد باجملتم��ع واألم��ة 
إىل النظ��ام األصي��ل يف اإلس��الم ال��ذي ألغ��ى 
الف��وارق الطبقي��ة. وه��ذه السياس��ة كان��ت 
حاج��ة  وس��د  الفق��ر  ج��وع  بإنه��اء  كفيل��ة 
احمل��روم ال��ذي س��ببه احت��كار األغني��اء للثروة، 

فق��د أعل��ن، علي��ه الس��الم: 
»إن اهلل ف��رض يف أم��وال األغني��اء أق��وات 
الفق��راء فم��ا ج��اع فق��ر إال مب��ا مت��ع ب��ه غ��ي«. 
م��ن  ل��ه موق��ف حاس��م وح��ازم  كم��ا كان 
األم��الك واألموال ال��ي اقتطعها عثمان ألهل 
بيت��ه وأعوان��ه ووالت��ه فأعل��ن، علي��ه الس��الم، 

رده��ا إىل ملكي��ة الدول��ة وح��وزة بي��ت امل��ال: 
عثم��ان  أقطعه��ا  قطيع��ة  كل  إن  »أال 
وكل م��ال أعط��اه م��ن م��ال اهلل فه��و م��ردود 
يف بي��ت امل��ال، ف��إن احل��ق القدي��م ال يبطل��ه 
شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق يف 
البل��دان لرددت��ه إىل حاله، فإن يف العدل س��عة 
وم��ن ض��اق عن��ه العدل فاجل��ور علي��ه أضيق«.

عثم��ان  حلاش��ية  ي��رق  مل  املب��دأ،  ه��ذا 
وأقارب��ه الذي��ن كان بي��ت امل��ال حت��ت أيديهم، 
وه��م م��روان ب��ن احلك��م وس��عيد ب��ن الع��اص 
والولي��د ب��ن عقب��ة وأمثاهل��م، فتكل��م عنه��م 
الولي��د وطل��ب م��ن أم��ر املؤمن��ن م��ن مجل��ة 
كالمه أن يضع عنهم ما أصابوه من األموال 
الطائل��ة م��ن بي��ت امل��ال يف عه��د عثم��ان فق��ال، 

علي��ه الس��الم هل��م: 
»لي��س ل��ي أن أض��ع ح��ق اهلل عنكم وال عن 

غركم«.
يف  ليعم��ل  ومكتل��ه  مس��حاته  أخ��ذ  ث��م 

حفر بئر وهو يردد اآلية الكرمية: »تلك الدار 
اآلخ��رة جنعله��ا للذي��ن ال يري��دون عل��وا يف 

األرض وال فس��ادا والعاقب��ة للمتق��ن«.
ويف الي��وم الثان��ي أعط��ى، علي��ه الس��الم، 
ل��كل م��ن حض��ر دون اس��تثناء ثالث��ة دنان��ر 
وأخ��ذ ه��و، علي��ه الس��الم، ثالث��ة دنان��ر ايض��ًا، 
فق��ال س��هل ب��ن حني��ف: يا أم��ر املؤمن��ن.. هذا 
غالم��ي باألم��س وق��د أعتقت��ه الي��وم فق��ال، 

علي��ه الس��الم:
»نعطيه كما نعطيك«

أن  يع�������رف  الس��الم،  علي��ه  كان، 
الف��وارق  إزال��ة  يف  السياس��ية  املب��ادئ  ه��ذه 
األغني��اء  مبعارض��ة  س��تجابه  اإلجتماعي��ة، 
الذي��ن اخت��ذوا انتماءاته��م القبلي��ة وقرابته��م 
من عثمان س��بياًل الحتكار الثروات واألموال، 
فب��دأت حماوالته��م إلس��تعادة مكانته��م، ومن 
أل��ف أم��را ش��ق علي��ه فراقه، فش��ق عليهم ذلك 
جمتم��ع  يف  الزب��ر  ص��اح  حت��ى  وأنك��روه، 
املدينة معلنًا بداية شرارة التمرد: هذا جزاؤنا 
م��ن عل��ي..! قمن��ا ل��ه يف أم��ر عثمان حت��ى قتل، 
فلم��ا بل��غ من��ا م��ا أراد جع��ل فوقن��ا م��ن كن��ا 

فوق��ه..! 
لق��د أوض��ح الزب��ر بقول��ه ه��ذا كوامن��ه 
وبل��غ ب��ه طمع��ه أن ص��ار يتح��دث باألباطي��ل 
بقت��ل  اش��راكه  يف  علي��ًا  يس��تأذن  مل  فه��و 
عثم��ان ومل يكره��ه أم��ر املؤمنن عل��ى بيعته، 
كم��ا مل يك��ره غ��ره مم��ن مل يبايع��وه لك��ن 
األم��وال ال��ي كان جينيه��ا م��ن عثم��ان وال��ي 
فقده��ا اآلن أفقدت��ه صواب��ه فنس��ي أو تناس��ى 
سياس��ة رس��ول اهلل، يف األم��وال ال��ي أعاده��ا 
أم��ر املؤمن��ن بع��د أكث��ر م��ن عش��رين س��نة، 
وش��ارك الزب��ر، طلح��ة يف مت��ّرده إىل احل��د 
ال��ذي بل��غ بهم��ا إىل نق��ض البيع��ة و إع��الن 

احل��رب حت��ت س��تار الطل��ب ب��دم عثم��ان. 
وطلح��ة  الزب��ر  يك��ن  فل��م  عل��ي،  أم��ا 
وغرهم��ا م��ن الذي��ن أش��رب يف قلوبه��م ح��ب 
امل��ال وكث��رة العط��اء يثنون��ه ع��ن عزم��ه يف 
تطبي��ق ش��ريعة اإلس��الم احلّق��ة وانته��اج نهج 
رسول اهلل يف املساواة فأعلن موقفه أمام كل 

املعارض��ن: 
باجل��ور  النص��ر  أطل��ب  أن  »أتأمرون��ي 

فيمن وليت عليه واهلل ال آمر به لو كان املال 
ل��ي لس��ويت بينه��م فكي��ف وأن امل��ال م��ال اهلل«. 
فاتس��عت جبه��ة املعارضة م��ن قبل بطانة 
عثم��ان وأوليائ��ه ليعلن��وا احل��رب، فكم��ا حارب 
عل��ي، علي��ه الس��الم، كف��ار قري��ش، إلرس��اء 
دعائم االس��الم، فقد محل الس��يف للدفاع عن 
مبادئ اإلس��الم وتطبيق ش��ريعته، فتجسد يف 
سياس��ته روح اإلس��الم ال��ي تنّكر هل��ا املنافقون 
وش��قوا  الطاع��ة  وفارق��وا  البيع��ة  فنقض��وا 
الصف��وف بعص��ا اخل��الف، لك��ن علي��ًا مل يثن��ه 
ع��ن موقف��ه املبدئ��ي ش��ن احل��روب علي��ه وبقي 

متمس��كًا به.
قاتلته��م  لق��د  واهلل  ولقري��ش  »مال��ي 
وإن��ي  مفتون��ن  وألقاتلنه��م  كافري��ن 
لصاحبه��م باألمس كما أن��ا صاحبهم اليوم«. 

* القّلة يف طريق احلق
األمص��ار  يف  املعارض��ة  رقع��ة  وتتس��ع 
وتتس��لل فل��ول املنهزم��ن م��ن ح��رب اجلم��ل 
م��ع غره��م م��ن األغني��اء وبقي��ة األمص��ار إىل 
الش��ام لينضم��وا إىل جبهة معاوي��ة ولكن عليًا 
القائ��ل: »ال تستوحش��وا طري��ق احل��ق لقل��ة 
ه��ؤالء  انضم��ام  ليض��ره  يك��ن  مل  س��الكيه«، 
الظ��روف  ت��أّزم  الباط��ل ورغ��م  إىل معس��كر 
فإن��ه كان مطمئن��ًا وه��و حي��ارب، حرب احلق 
وينتص��ر للعدال��ة بالع��دل فيكت��ب إىل عامل��ه 

عل��ى املدين��ة س��هل ب��ن حني��ف: 
»أم��ا بع��د فقد بلغ��ي أن رجااًل ممن قبلك 
يتس��لّلون إىل معاوي��ة ف��ال تأس��ف عل��ى م��ا 
يفوت��ك م��ن عددهم ويذه��ب عنك من مددهم 
فإمن��ا ه��م أه��ل دني��ا ه��م مقبل��ون عليه��ا ق��د 
عرف��وا الع��دل ورأوه وعلم��وا أن الن��اس عندن��ا 
يف احل��ق أس��وة فهرب��وا إىل اإلث��رة فبع��داً هل��م 

وس��حقًا«. 
أردش��ر  عل��ى  عامل��ه  أن  بلغ��ه  وعندم��ا 
مصقلة بن هبرة الشيباني يفّضل أهله على 

غره��م يف العط��اء كت��ب إلي��ه: 
»بلغ��ي عن��ك أم��راً إن كن��ت فعلت��ه فق��د 
ح��ق  إن  إمام��ك  وأغضب��ت  إهل��ك  أس��خطت 
م��ن قبل��ك وقبلن��ا م��ن املس��لمن يف قس��مة هذا 

الف��يء س��واء«. 
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اسوة حسنة

قطيب��ة  ب��ن  األس��ود  إىل  يكت��ب  كم��ا 
حل��وان:  جن��د  صاح��ب 

»أما بعد فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه 
ذل��ك كث��راً م��ن الع��دل فليك��ن أم��ر الن��اس 
عن��دك يف احل��ق س��واء فإن��ه لي��س يف اجل��ور 

ع��وض ع��ن الع��دل«. 
التارخي��ي  عه��ده  يف  األش��ر  ويوص��ي 
اخلال��د عندم��ا واله مص��ر من ضم��ن وصاياه: 
»وإياك واإلس��تئثار مبا الناس فيه أس��وة فعما 
قلي��ل تنكش��ف عن��ك أغطي��ة األم��ور وينتصف 

من��ك للمظل��وم«. 
ويأت��ي إلي��ه عقي��ل ب��ن أب��ي طال��ب وق��د 
افتق��ر أش��د الفق��ر وتغ��رت وج��وه أوالده م��ن 
اجل��وع ليطل��ب م��ن أخي��ه صاع��ًا م��ن القم��ح 
يف  املوق��ف  ه��ذا  املؤمن��ن  أم��ر  لن��ا  فيص��ف 

خطبت��ه فيق��ول :
الس��عدان  حس��ك  عل��ى  أبي��ت  ألن  »واهلل 
مس��هداً أو أج��ر يف األغ��الل مصّف��داً أح��ب إل��ي 
م��ن أن ألق��ى اهلل ورس��وله ي��وم القيام��ة ظامل��ًا 
لبع��ض العب��اد وغاصب��ًا لش��يء م��ن احلط��ام 
وكي��ف أظل��م أح��دا لنف��س يس��رع إىل البل��ى 
قفوهل��ا ويط��ول يف الث��رى حلوهل��ا واهلل لق��د 
رأي��ت عقي��اًل وق��د أمل��ق حت��ى اس��تماحي م��ن 
برك��م صاع��ًا ورأي��ت صبيان��ه ش��عث الش��عور 
س��ودت  كأمن��ا  فقره��م  م��ن  األل��وان  غ��رب 
وجوهه��م بالعظل��م وعاودن��ي مؤك��داً وكرر 
علّي القول مردداً فأصغيت إليه مسعي فظن 
أن��ي أبيع��ه دي��ي وأتب��ع قياده مفارق��ًا طريقي 
فأمحي��ت ل��ه حدي��دة ث��م أدنيته��ا م��ن جس��مه 
ليعت��رب به��ا فض��ج ضجي��ج ذي دن��ف م��ن أمله��ا 
ل��ه  فقل��ت  ميس��مها  م��ن  حي��رق  أن  وكاد 
ثكلت��ك الث��واكل ي��ا عقي��ل أتئ��ن م��ن حدي��دة 
ن��ار  إىل  وجترن��ي  للعب��ه  إنس��انها  أمحاه��ا 
س��جرها جباره��ا لغضب��ه أتئ��ن م��ن األذى وال 

أئ��ن م��ن لظ��ى«. 
ويأتي إليه األش��عث بن قيس بهدية، هي 
يف احلقيق��ة رش��وة أراد منه��ا حتقي��ق غ��رض 

اإلنتهازي��ة  نف��س األش��عث  دني��وي كان يف 
فق��ال، علي��ه الس��الم:

»وأعجب من ذلك طارق طرقنا مبلفوفة 
كأمن��ا  ش��نئتها،  ومعجون��ة  وعائه��ا،  يف 
عجن��ت بري��ق حي��ة أو قيئه��ا فقل��ت: أِصل��ة أم 
زكاة أم صدق��ة ؟ فذل��ك حم��رم علين��ا أه��ل 
البي��ت.. فق��ال: ال ذا وال ذاك، ولكنه��ا هدي��ة. 
فقل��ت هبلت��ك اهلب��ول..! أع��ن دي��ن اهلل أتيت��ي 
أم  جّن��ة؟  ذو  أم  أن��ت  أخمتب��ط  لتخدع��ي؟ 
تهج��ر؟ واهلل ل��و أعطي��ت األقالي��م الس��بعة مب��ا 
حت��ت أفالكه��ا عل��ى أن أعص��ي اهلل يف منل��ة 
أس��لبها جل��ب ش��عرة م��ا فعلت��ه وإن دنياك��م 
ج��رادة  ف��م  يف  ورق��ة  م��ن  أله��ون  عن��دي 
تقضمها. ما لعلي ولنعيم ُيفنى ولذة ال تبقى 
نع��وذ ب��اهلل م��ن س��بات العق��ل وقب��ح الزل��ل وب��ه 

نس��تعن(.
ويأت��ي إلي��ه عب��د اهلل ب��ن زمع��ة وه��و م��ن 

ش��يعته يطل��ب من��ه م��ااًل فق��ال ل��ه:
»إن ه��ذا امل��ال لي��س ل��ي وال ل��ك، وإمن��ا 
ه��و ف���يء للمس��لمن وجل��ب أس��يافهم، ف��إن 
ش��ركتهم يف حربه��م كان ل��ك مث��ل حظه��م 
وإال فجن��اة أيديه��م ال تك��ون لغ��ر أفواهه��م«.

ويقول من خطبة له: 
»م��ن اس��تهان باألمان��ة ورت��ع يف اخليان��ة 
ومل ين��زه نفس��ه ودين��ه عنه��ا فقد أحل بنفس��ه 
ال��ذل واخل��زي يف الدني��ا وه��و يف اآلخ��رة أذل 
األم��ة  خيان��ة  اخليان��ة  أعظ��م  وإن  وأخ��زى 

وأفظ��ع الغ��ش غ��ش األئم��ة«. 
وخيط��ب يف الن��اس فيق��ول م��ن بع��ض 
خطبته: »و أللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي 

م��ن عفط��ة عنز«. 
يف  امل��ال  بي��ت  الس��الم،  علي��ه  ويدخ��ل، 
البص��رة بع��د انتص��اره يف حرب اجلمل، فنظر 
واألم��وال  الذه��ب  م��ن  في��ه  م��ا  كث��رة  إىل 

فق��ال:  والنفائ��س 
»غري غري« مراراً..

وعند خروجه من البصرة قال: 

»ما تنقمون مي وأش��ار إىل قميصه واهلل 
ان��ه م��ن غ��زل أهل��ي. م��ا تنقم��ون م��ي ي��ا أه��ل 
البص��رة وأش��ار إىل ص��رة يف ي��ده فيه��ا نفقت��ه 
وإن  املدين��ة  يف  غل��ي  م��ن  إال  ه��ي  م��ا  واهلل 
خرج��ت عنك��م بأكث��ر مما ترون فأنا عند اهلل 

م��ن اخلائن��ن«. 
ومن خطبة له، عليه السالم:

)أال وإن إمامك��م ق��د اكتف��ى م��ن دني��اه 
بطمري��ه وم��ن طعم��ه بقرصي��ه، أال وإنك��م 
ال تق��درون عل��ى ذل��ك ولك��ن أعينون��ي ب��ورع 
واجته��اد وعف��ة وس��داد، ف��واهلل م��ا كن��زت من 
دنياك��م ت��رباً وال ادخ��رت م��ن غنائمه��ا وف��راً 
وال أع��ددت لبال��ي ثوب��ي طم��راً وال ح��زت م��ن 
أرضه��ا ش��رباً وال أخ��ذت من��ه إال كق��وت أت��ان 
دب��رة وهل��ي يف عيي أوهى من عفصة مقرة«. 
»هيهات أن يغلبي هواي ويقودني جشعي 
إىل ختر األطعمة ولعل باحلجاز أو اليمامة 
من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع 
أو أبي��ت مبطان��ًا وحولي بطون غرثى وأكباد 

حرى أو أكون كما قال القائل: 
 وحس��بَك داًء أن تبي��َت ببطن��ٍة    وحول��َك 

أكب��اٌد حت��نُّ إىل القدِّ
أأقن��ع م��ن نفس��ي ب��أن يق��ال ه��ذا أم��ر 
املؤمن��ن، وال أش��اركهم يف م��كاره الده��ر أو 
أك��ون أس��وة هل��م يف جش��وبة العي��ش. فم��ا 
خلق��ت ليش��غلي أكل الطيب��ات كالبهيم��ة 

املربوط��ة همه��ا علفه��ا...«
»إلي��ك ع��ي ي��ا دني��ا فحبل��ك عل��ى غارب��ك 
قد انس��للت من خمالبك وأفلت من حبائلك«. 
»اعزب��ي ع��ي ف��وا اهلل ال أذل فتس��تذّليي 

وال أس��لس ل��ك فتقودي��ي«.
ه��ذه ه��ي سياس��ة احل��ق والع��دل والنب��ل.. 
سياس��ة عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم، 
وه��ذه ه��ي نفح��ة م��ن نفح��ات نه��ج البالغ��ة 
وقبس��ًا م��ن هدي��ه ال��ذي ح��اد عن��ه املس��لمون 
فتاه��وا بغياه��ب الظل��م وابتل��وا ب��والة اجل��ور 

وح��كام الض��الل. 

  كما حارب علي، 
عليه السالم، كفار قريش، 

إلرساء دعائم االسالم، 
فقد حمل السيف للدفاع 

عن مبادئ اإلسالم وتطبيق 
شريعته  



* كريم املوسوي 
بلداننا،  يف  السياسة  بالسلطة  اإلسامية  احلركة  عاقة 
وسمت بالشائكة أو املأزومة، أو امللتبسة، واملحصلة؛ تبقى أحد 
العقد املستعصية عى احلل مع كثري من العقد التي تثقل بادنا 

اإلسامية مما يؤخر من تقدمها وانطاقتها يف ركب احلضارة.
إن كثريًا من أزماتنا املستعصية - ومنها هذا املوضوع- هي 
أزمات عندما تسكن يف بادنا، لكنها يف الباد املتحرة، نراها 
واالستبداد  التخلف  حالة  بسبب  وهذا  أزمة،  تعد  وال  تذوب 

املستحكم عندنا.
التخلف واالنحطاط،  التشّيع يف عامل  ُيعاب عى  مما  وكثري 
ما لو وزنته يف عامل التحر لكان من مفاخر التشّيع، و مدعاة 
باملرجعية  يسمى  ما  أو  اإلداري  النظام  منها  الشيعة،  الفتخار 

الدينية. 
الشيعة  بوالء  التشكيك  من  البعض  يثريه  ما  ذلك  ومثال 
لبلداهنم، او احتجاجهم عى الشيعة بالعمل السيايس والثقايف 
التصور  هذا  نقل  تم  لو  أن  يل  فخطر  السنّية،  األكثرية  باد  يف 

واالعتقاد، اىل مؤسسات املجتمع املدين يف الدول املتحرة، 
لكان رد الفعل آالف عامات التعجب واالستنكار ألهنا 

ختالف أوليات احلقوق املدنية لإلنسان، ألهنم بالتأكيد 
السيايس،  دون  الفكري  التعاطف  عن  يتحدثون 

عليهم:  السؤال  فريجع  السيايس  بالوالء  عنوا  ولو 
الوالء  عن  املجتمع  من  عريضة  فئة  تبحث  ومِلَ 
السيايس  النظام  خطأ  بسبب  أليس  اخلارجي؟ 
الداخي وظلمه، وبالتايل هو أحق باللوم والعتب 

والتشنيع؟
وأكثر  تقنينًا  أكثر  -إمجاالً-  الشيعي  الفكر 

التباسًا، يف آن، مقارنة بالفكر السني، فالفكر السنّي، 
كونه مذهبًا إساميًا نشأ يف قصور اخلافة، وبالتحصيل 

األمر«،  »ويل  شعار  حتت  -واستمرت-  السلطة  كانت 
حال  يف  التنفيذ  يف  األسبقية  وله  الطاعة  املفروض 

التعارض انطاقًا من اقران طاعته بطاعة الل والرسول، 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا  َ و استنادًا اىل قول البارئ - عز وجل-: }يا َأيُّ

ُسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم{، أما الفكر  َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ
الشيعي املحكوم باإلمامة، ذو املواصفات الكاملة، فقد بدأت 
األكرم،  الرسول  ملواراة  األوىل  الساعة  يف  السلطة  مع  أزمته 

املعارضة  صف  يف  أصبح  ألنه  الراب،  وآله،  عليه  الل  صى 
تسمية  هناك  من  وانطلقت  للمعصوم،  باحلكم  طالب  حينا 

»الروافض«، وغريها عليهم.
السلطة  أن  والسبب  ملتبس،  بلداننا  يف  الوالء  معيار  إن 
الوطن، وخُيتر  السياسية - وقل احلاكم- هو األصل وليس 
الوطن يف فرد واحد أو عائلة، وبالتايل عند احلديث عن الوالء 

بالتعزية  املواطن  امللك، ومطالب  أو  للرئيس  الوالء  فاملطلوب 
إذا رحل األول وكتابة التريكات للثاين إذا جلس عى الكريس. 
وعندما يتم فصل الوطن عن احلاكم - وهي رضورة قاطعة- 
سبيلها  يف  والتضحية  أجلها  من  والعمل  األوطان  حب  يكون 
يف  الذوبان  يف  الشيعة  البعض  ومطالبة  إيانًا،  عنها  والدفاع 
السيايس  النظام  وليس  الوطن  القصد  كان  إذا  مقبولة  بلداهنم 

بكل سوءاته.
أو  طارئة  تعد  ومل  السني  الفكر  يف  تأصلت  النظرية  هذه 

حمكومة بعنوان »الرورة«، أو 
»االضطرار« كا يف الفقه الشيعي، وإال باذا نفرس السكوت 
املريع وعدم التحرك أمام االستبداد والديكتاتورية طيلة العقود 
يف  وسقطت  بلداننا  يف  التنمية  حركة  جتمدت  حتى  املاضية، 

وحل التخلف واحلرمان؟
إن تركيب نظرية »ويل األمر« عى احلاكم هي أكثر النظريات 
نظري  ألهنا  وخطورة،  ختلفًا  اإلسامي  الفكر  يف  تغلغلت  التي 
يف  السياسية  احلياة  شّلت  وقد  اليد،  مبسوطة  للدكتاتوريات 
وطننا اإلسامي عقودًا من الزمن، ونقلته من أزمة إىل أخرى، 
بنسف  يكون  واحلل  واالنقابات،  الراعات  من  جو  يف 
وأخطر  األمر«،  »ويل  هو  احلاكم  أن  تقول  التي  النظرية 
قد  مادام  املؤمنن«،  »أمري  احلاكم  تسمية  نظرية  منها 
تربع عى العرش بأي طريق كان، دون موازين عقائية 
ورشوط الكفاءة والدين والتي خيترها الل يف كتابه 
أكرمكم  }إن  تعاىل  قوله  يف  »التقوى«  بـ  العزيز 
الشيعي  الفكر  يف  تأطرت  كا  أتقاكم{،  اهلل  عند 
احلاكم  مع  التعامل  ويكون  »املرجعية«،  نظام  يف 
حتت عنوان »احلكومة«، كا ورد تفصيله يف الفقه 

اإلسامي دون إلزام الوالء والعبودية والبنّوة.
ليس  تنفيذية  سلطة  لتكون  تأيت  فاحلكومات 
إال، وليس أي عنوان أكر من هذا، وهلا مهمة حمدودة 
بزمن، فإن نجحت يف مهمتها تبقى، وإال فعليها الرحيل 
لتحل حملها من هي خري منها وأكثر قدرة عى خدمة هذا 
املتقدمة،  الدول  املجتمع، فا أسهل رحيل احلكومات يف 
عى  البلد  يقف  قد  بل  دولنا.  يف  مسألة  من  أعقدها  وما 
تعيش  كلها  واألمة  الرئيس،  رحيل  حال  يف  أقدامه  أطراف 
احلاكم  تغيري  أجل  من  بادنا  فبعض  واالضطراب،  القلق 
إلزاحة  »ناتو«  مثل  ضخم  عسكري  حلف  يتعبأ  أن  جيب 

شخص مثل »القذايف« عن السلطة. 
املشؤومة؟  األموية  النظرية  هذه  هو  هذا  يف  السبب  أليس 
عى  املتصارعن  نلوم  فهل  األمر  ويل  هو  احلاكم  فادام  وإال 
العرش - اخلليج مثاالً- وهم يفكرون ليل هنار يف الطريقة التي 
يصلون فيها اىل قمة السلطة، حتى وإن سالت يف الطريق أهنار 

من الدماء.
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* إعداد / أمد عيل الربيعي
م��ن أب��واب احلوائ��ج املعروف��ة واملش��هورة، 
هلل  وعده��م  صدق��وا  الذي��ن  الرج��ال  وم��ن 
تع��اىل، ومض��وا عل��ى س��رة آبائه��م، حامل��ن 
راي��ة »ال إل��ه اال اهلل حمم��د رس��ول اهلل عل��ي 
ول��ي اهلل«، متأّس��ن مبص��اب جده��م احلس��ن، 
عليه الس��الم، انه الس��يد اجلليل س��ليل العرة 
الطاهرة، القاسم بن االمام موسى بن جعفر، 
عليهم��ا الس��الم، االخ الش��قيق لالم��ام الرض��ا، 
ه��ذا  ويف  والس��الم.  الص��الة  افض��ل  عليه��م 
احلّيز، حناول ان نلقي نظرة عن حياة االمام 
القاس��م، علي��ه الس��الم، واملدين��ة ال��ي مُسي��ت 
بامس��ه، وال��ي اصبح��ت م��ن امل��دن املهم��ة يف 

حاض��رة الع��راق الع��راق.
ول��د اإلم��ام القاس��م ع��ام 150ه��� يف املدينىة 
املن��ورة. عاص��ر خ��الل حيات��ه الش��ريفة أربع��ة 
م��ن خلف��اء ب��ي العباس وهم املنص��ور، املهدي، 
اهل��ادي و الرش��يد، وُأّم��ه، ُأّم ول��د ، تكّن��ى ب��ُأّم 

البن��ن .

* »خرج منها خائفًا يرتّقب«
العب��اس،  ب��ي  م��ن  العت��اة،  كان  ومل��ا 
عل��ى  وطأته��م  وش��دة  ببطش��هم  معروف��ن 
رج��ال البي��ت العل��وي، وألنه��م ضاق��وا ذرع��ًا 
بوج��ود اإلم��ام مل��ا ميث��ل م��ن امت��داد للنب��وة 
ومع��دن للحكمة ومنه��ل للعلم وأبوة ورمحة 
للمؤمن��ن، فق��د تعقب��وا العلوي��ن للتخل��ص 
منه��م بأي��ة طريق��ة كان��ت، مما دف��ع األئمة، 

عليه��م الس��الم، التباع نه��ج التخّفي والتمويه 
م��ن  املعصوم��ن  غ��ر  بأبنائه��م  باالس��تعانة 
إلخف��اء  وتق��وى  علم��ًا  يرادفونه��م  الذي��ن 
اإلم��ام املعص��وم، حفاظ��ًا عل��ى الوج��ود الكون��ي 
برمته، بناًء على احلديث الش��ريف عن اإلمام 
الص��ادق، علي��ه الس��الم: »ل��وال وج��ود اإلم��ام 
لس��اخت األرض بأهله��ا«، وهك��ذا فق��د انتش��ر 
أوالد اإلم��ام الكاظ��م، علي��ه الس��الم، يف بق��اع 
األرض للتموي��ه عل��ى ش��خص اإلم��ام الرض��ا، 
علي��ه الس��الم، ويف مقدمته��م اإلم��ام القاس��م، 
عليه الس��الم، املعروف بغ��زارة علمه ورجاحة 
حلمه وشدة ورعه إضافة لكونه األخ الشقيق 
م��ن  الس��الم  علي��ه  الرض��ا  لإلم��ام  الوحي��د 

الذك��ور. 
هاج��ر اإلم��ام القاس��م علي��ه الس��الم م��ن 
مدين��ة ج��ده املصطف��ى، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
ص��وب الع��راق م��ع القواف��ل التجاري��ة ال��ي 
فارقه��ا عن��د مش��ارف الكوف��ة ليس��ر مبح��اذاة 
نه��ر الف��رات قاطع��ًا املس��افات الط��وال، ت��اركًا 
كل قري��ة أو مدين��ة مي��ر به��ا حتى وصل إىل 
منطقة »سورى«، إذ وجد بنتن تستقيان املاء، 
فقال��ت إحداه��ن لألخ��رى: »ال وح��ق صاح��ب 
بيع��ة الغدي��ر.. م��ا كان األمر ك��ذا وكذا...«! 
فس��ره مس��اع ه��ذا القس��م، وتق��دم باس��تحياء 

ليس��أل ال��ي أقس��مت: 
الغدي��ر«؟  بيع��ة  بصاح��ب  تعن��ن  »م��ن 

بت��ه: فأجا
 ان��ه س��يدي وم��والي أم��ر املؤمن��ن عل��ي 
ب��ن أب��ي طالب، علي��ه أفضل الصالة والس��الم.

عنده��ا أطم��أن قلب��ه وهف��ت نفس��ه أله��ل 
ه��ذا احل��ي ال��ذي يس��مى »بامخ��را«، نس��بة اىل 
كث��رة مخ��ار الط��ن، وه��و ال��راب املخل��وط 

بامل��اء والت��ن املس��تخدم يف البن��اء واملل��ج.
طل��ب القاس��م، علي��ه الس��الم، م��ن البن��ت 
صاحب��ة القس��م ان تدل��ه عل��ى مضي��ف رئي��س 
احل��ي، فاس��تجابت لطلب��ه قائل��ة: »إن رئي��س 
احل��ي ه��و أب��ي..«، وال��ذي رح��ب ب��ه، وأحس��ن 
ضيافته، وانتظر القاس��م، عليه الس��الم، حتى 

مض��ت ثالث��ة أي��ام فب��ادره بقول��ه: 
ي��ا ع��م..! م��ا عب��د اهلل بأفض��ل م��ن العم��ل، 

القاسم - عليه السالم- 

مرقد شامخ و رمز 
للصبر والتحدي

  متكن مبفرده أن يستعيد ما سلبه الغزاة من احلي 
بعد ان قاتلهم وشتت جمعهم، إذ وقعت احلادثة بغياب 

رجال احلي واستنجاد النسوة بالقاسم، عليه السالم  
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فه��ال وج��دت ل��ي عم��اًل يك��ون لي مغنم��ًا؟ فقد 
ط��اب ل��ي العي��ش ب��ن ظهرانيكم. 

الس��تضافة  اس��تعداده  الش��يخ  أب��دى 
القاس��م، علي��ه الس��الم، م��دى عم��ره، إال ان��ه 
أم��ام إص��راره، علي��ه الس��الم، طل��ب إلي��ه أن 
خيت��ار عم��اًل بنفس��ه، عنده��ا اخت��ار أن يك��ون 
س��اقيًا للماء، ملا يف س��قاية املاء من أجر عظيم، 
ومل��ا للماء م��ن أهمية يف احلياة. فجذب اإلمام 
القاس��م، عليه الس��الم، بورعه وتق��واه وعبادته 
مقدمته��م  ويف  احل��ي  اه��ل  أنظ��ار  وعلم��ه 
رئيس��هم ال��ذي يولي��ه اهتمام��ًا بالغ��ًا، وكان 

كلم��ا تفق��ده لي��اًل وج��ده صاف��ًا قدمي��ه قائمًا 
قاعداً، راكعًا س��اجداً، ونوره س��اطع اىل عنان 
الس��ماء، ث��م ان��ه ميض��ي نه��اره صائم��ًا غال��ب 
األي��ام ، ل��ذا اس��تقر يف نفس��ه أن يزوجه إحدى 
بنات��ه، فعرض األم��ر على قومه فأنكروا عليه 
ذل��ك ألنه��م مل يعرف��وا ل��ه حس��بًا ونس��بًا، إذ إن 
القاس��م، علي��ه الس��الم، مل يعرفه��م بنفس��ه 
س��وى ان��ه »الغري��ب«، ومل يوقفه��م عل��ى نس��به 
الش��ريف خماف��ة بط��ش الس��لطة الغامش��ة. 
فل��م يك��رث الش��يخ الع��راض قوم��ه فمض��ى 
يف مش��يئته ليعرض أمر الزواج على القاس��م، 
الس��الم،  علي��ه  فاس��تجاب،  الس��الم،  علي��ه 
لعرض الش��يخ مفضاًل البنت صاحبة القس��م 
ال��ي دلت��ه عل��ى مضي��ف أبيه��ا ي��وم قدوم��ه 
احلي، وبهذا تش��به قصة االمام القاس��م، عليه 
الس��الم، قص��ة ن��يب اهلل موس��ى، علي��ه الس��الم، 
يف خروج��ه متخفي��ًا اىل األرض ال��ي كان 
فيه��ا ن��يب اهلل ش��عيب، علي��ه الس��الم، ولقائ��ه 
البنت��ن عند س��قاية امل��اء، والداللة على البيت 

ث��م ال��زواج م��ن إحداه��ن .

* الشجاعة اىل جانب األخالق
جتتم��ع الروايات تقريب��ًا على عدم وجود 
عق��ب للقاس��م، علي��ه الس��الم، م��ن الذك��ور 
فيم��ا تش��ر أخ��رى إىل ان��ه أعق��ب بنت��ًا امسه��ا 

»فاطمة«.
ظه��رت م��ن االمام القاس��م، عليه الس��الم، 
كرام��ات وصفات مل جتتمع لش��خص خالل 
وج��وده يف احل��ي، فق��د وف��رت مياهه��م، وزادت 
حماصيله��م، وب��ورك يف جمهوده��م، إضاف��ة 
إىل م��ا متت��ع ب��ه، علي��ه الس��الم، م��ن حس��ن 
مشائ��ل وطي��ب معش��ر ومس��و أخ��الق وغ��زارة 

عل��م أفاض��ت عل��ى أه��ل احل��ي .
البل��دة، س��ّجل  وخ��الل وج��وده يف تل��ك 
أصالت��ه  أثب��ت  ش��جاعًا  موقف��ًا  القاس��م، 
وج��ذوره العلوي��ة الي تدفعه ملناصرة املظلوم 
تع��رض  أن  فق��د حص��ل  الظ��امل.  ومقارع��ة 
احل��ي ال��ذي يس��كنه اىل حماول��ة غ��زو وس��لب 
ونهب من قبل لصوص وقطاع طرق، ومتكن 

مبفرده أن يس��تعيد ما س��لبه الغزاة من احلي 
وقع��ت  إذ  مجعه��م،  وش��تت  قاتله��م  ان  بع��د 
احلادثة بغياب رجال احلي واستنجاد النسوة 
الغ��زاة  تب��ع  ال��ذي  الس��الم،  علي��ه  بالقاس��م، 
واس��رجع ما بأيديهم لتقص النس��اء ما حدث 
للرج��ال عن��د عودتهم وما كان من ش��جاعته 
وخنوت��ه فاك��ربوا مقام��ه وأجّل��وا ش��خصه 

أكث��ر
م��رض القاس��م مرض��ًا ش��ديداً فأحض��ر 
عم��ه وأخ��ذ يوصيه بوصاياه، وق��ال: اذا أنا مت 
فادف��ي يف حجرت��ي ه��ذه وأجع��ل عل��ى ق��ربي 
علم��ًا خضراً، هذه الكلمة أثارت الرجل، فقال 

يف نفس��ه: آن األوان ألن ختربن��ي؛ م��ن أن��ت؟
فق��ال: ي��ا ع��م اذا كن��ت تس��أل عن حس��يب 
ونس��يب، أن��ا القاس��م اب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر، 
عليهم��ا الس��الم، فجع��ل الرج��ل يض��رب رأس��ه 
وه��و يق��ول« وا حيائ��ي من أبيك االمام موس��ى 

بن جعف��ر..!
فأوص��اه بابنت��ه، اذا ص��ار موس��م احل��ج 
مع��ك  طفل��ي  وتأخ��ذ  وزوج��ي  أن��ت  حت��ج 
وتص��ل اىل املدين��ة انش��اء اهلل ورس��م ل��ه املوق��ع 
ملن��زل أهل��ه وق��ال ان يف تل��ك ال��دار أم��ي فأنزل 

ابن��ي فس��تدرج وتع��رف طريقه��ا.
هن��اك  الس��الم،  علي��ه  القاس��م،  ت��ويف 
مظلوم��ًا غريب��ًا، وق��د نّفذ عّم��ه الوصية، وبنى 
عل��ى ق��ربه قّب��ة، ونص��ب عليه��ا علم��ًا أخض��راً. 
وتش��ر املص��ادر التارخيي��ة أن وفات��ه، علي��ه 
الس��الم كان��ت يف أوائ��ل ش��هر ذي احلج��ة 
ع��ام 190 للهج��رة، أي يف نهاي��ة خالف��ة ه��ارون 
العباس��ي، وس��افر عّم��ه ألداء مناس��ك احل��ج، 
وم��ن  القاس��م(،  )ابن��ة  مع��ه  وأخ��ذ حفيدت��ه 
هن��اك لينف��ذ وصي��ة القاس��م، علي��ه الس��الم، 
ب��أن يوص��ل ابنته اىل أهل��ه يف املدينة. وكانت 
ت��أن وحت��ن  الطري��ق،  اللي��ل وط��وال  ط��وال 
وتتذك��ر أباه��ا، فلم��ا دخ��ل املدين��ة وتوج��ه 
اىل دور ب��ي هاش��م، وص��ل اىل ب��اب دار عالي��ة، 
فس��أل: مل��ن ه��ذه ال��دار؟ قال��وا: ه��ذه دار خت��ص 
علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول  ذراري  و  أوالد 
وآل��ه، ولك��ن م��ا فيه��ا إاّل أرام��ل وأطف��ال، فبع��د 
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  أنكر القوم على تزويجه ألنهم مل يعرفوا له حسبًا 
ونسبًا، لكن والد الفتاة مل يكرتث العرتاضهم فمضى يف 

قراره بتزويج القاسم من إحدى بناته، ملا رأى فيه من أخالق 
رفيعة و ورع وتقوى  
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أن��زل  عنده��ا  ل��ه،  ُفتح��ت  الب��اب،  ط��رق  أن 
داخ��ل  اىل  وتدل��ف  ت��درج  فأخ��ذت  الطفل��ة، 
ال��دار، فاجتمع��ن النس��اء حوهل��ا، فج��اءت أم 
القاس��م، علي��ه الس��الم، وجعل��ت تتطل��ع اىل 
مشائلها وعلمت من خالل مشائلها، أنها ابنة 
ولده��ا القاس��م. وهك��ذا تتك��رر حادث��ة أخ��رى 
م��ن تاري��خ االنبي��اء م��ع ه��ذا الس��يد الزك��ي 
والولي الصاحل. فكما استشعر نيب اهلل يعقوب 
ري��ح ابن��ه يوس��ف م��ن قميص��ه، استش��عرت أم 

القاس��م، ري��ح ابنه��ا م��ن خ��الل ابنت��ه.
أصب��ح بع��د ذلك قرب القاس��م مزاراً حيكي 
معان��اة ه��ذا الس��يد املظل��وم، وق��د ظه��رت يف 
ق��ربه الكثر من الكرامات دونها بعض الكتاب 
يف مؤل��ف خمتص��ر، ويف ه��ذا االط��ار هن��اك 
قصي��دة مجيل��ة للخطيب الش��يخ حممد علي 
اليعقوب��ي وكانت له حاجة وقضيت بربكة 
الس��يد املظل��وم، القاس��م ب��ن االم��ام موس��ى ب��ن 

جعف��ر، والقصي��دة طويل��ة:

يا سعد دع ذكر االوىل قد أغضبوا 
أمحد يف عرتته ملا مىض

فيا بنفي وبأهيل أفتدي
سليل موسى وأخ املوال الرضا
القاسم الندب الذي يف وجهه

سنا النبي والويص قد أضا
ذاك الذي فيه ويف آبائه

مجيع حاجات البايا تقتىض
مل أنسه يف كل حي خائفًا

مل ير إال شانئًا ومبغضًا
حتى قىض ما بن قوم

ما دروا انه ابن فاطم واملرتىض

* مدينة القاسم والروضة املقدسة 
املهم��ة  النواح��ي  م��ن  القاس��م  ناحي��ة 
وتتب��ع يف التقس��يمات االدراي��ة اىل حمافظ��ة 
باب��ل، وتق��ع يف منتص��ف الطري��ق ب��ن مدين��ة 
قري��ة  مش��ااًل  حيده��ا  واحلل��ة،  الديواني��ة 
»املعيم��رة« وش��رقًا ناحي��ة »املدحتي��ة«، وغرب��ًا 
ناحي��ة »الكف��ل«، ويبلغ عدد نفوس��ها )200( الف 

نس��مة. س��كن مدين��ة القاس��م يف أواخ��ر العه��د 
العثمان��ي أس��ر قليل��ة ث��م توس��عت يف العه��د 
امللك��ي، واخ��ذت بالتوس��ع يف العهد اجلمهوري 
الوق��ت  يف  علي��ه  ه��ي  م��ا  اىل  وصل��ت  حت��ى 

احلاض��ر.
أم��ا ع��ن عم��ارة املرق��د الش��ريف، فق��د م��ّر 
مبراح��ل متع��ددة يذكره��ا الباح��ث حمم��د 
ان  اىل  يذك��ر  حي��ث  الدي��ن،  حم��ي  عل��ي 
املص��ادر التارخيي��ة مل تش��ر اىل تأريخ العمارة 
االوىل للق��رب الش��ريف، وال نعل��م ع��ن طرازها 
وطري��ق بنائه��ا ، أم��ا العم��ارة الثاني��ة فكان��ت 
بقاؤه��ا  وامت��د  اهلج��ري،  الراب��ع  الق��رن  يف 
حت��ى الق��رن اخلامس اهلج��ري 334-447ه� يف 
العه��د البويه��ي، وه��ي العم��ارة الي أش��ار اليها 

العالم��ة ج��واد ش��رب.
ام��ا العم��ارة الثالث��ة فق��د كان��ت عم��ارة 
الق��رن الس��ادس، وبقي��ت حت��ى الق��رن الس��ابع 
، ذل��ك أن مش��هد القاس��م، علي��ه الس��الم، كان 
أقام��ت  وق��د  الصف��وي،  العه��د  قب��ل  مش��يداً 
حول��ه جمموع��ة م��ن االس��ر العلوي��ة، لعله��ا 
م��ن بقاي��ا اه��ل »بامخ��را« والعم��ارة الرابع��ة يف 
الق��رن التاس��ع املي��الدي، يف العه��د الصف��وي 
س��نة 914ه��� ويص��ف لن��ا الش��يخ حمم��د ح��رز 
الدي��ن، العم��ارة ال��ي وق��ف عليها س��نة 1325ه� 
ويع��ود عهده��ا اىل اواخ��ر الق��رن الثال��ث عش��ر 
اهلجري فيقول: كان ملرقده الش��ريف حرمًا 
مسي��ك الدعائم ضخم البناء متوس��ط الس��عة 
واالس��اطن اىل جنب��ه رواق للزائري��ن علي��ه 
قب��ه بيض��اء، وكان ف��وق قربه ش��باكًا خش��بيًا 
أثري الصنع.  ويف عصرنا احلاضر، وحتديداً 
يف س��نة 1325ه��� تص��دى الع��امل اجللي��ل الس��يد 
حمم��د، جن��ل الع��امل اجللي��ل الس��يد مه��دي 
القزوي��ي، إلص��الح احل��رم و إنش��اء ش��باك 
جديد مكسو بالفضة ببذل من الشيخ خزعل 
الكعيب امر والية »عربستان« ويف سنة 1341 ه� 
/1922 م ب��ي ح��ول املرق��د صح��ن واس��ع كبر 
في��ه الغ��رف وامامه��ا أواوي��ن لتك��ون م��أوى 
للزائري��ن والوف��ود، وكان بناؤه��ا م��ن ام��وال 
مجعته��ا القبائ��ل اجمل��اورة للمرق��د لغ��رض 

الس��لطة  م��ن  امللق��اة عليه��م  الغرام��ات  س��د 
احلاكمة بعد فشل ثورة العشرين، ملا عدلت 
الس��لطة عن اخذها أمجع رأيهم على صرفها 
يف بن��اء ه��ذا الصح��ن الكبر للمرقد الش��ريف. 
ويف س��نة 1341 ه���/1949م ُكس��يت القب��ة 
البيضاء بالقاش��اني االزرق بس��عي من احلجة 
وكي��اًل  كان  ال��ذي  حم��ي،  قاس��م  الش��يخ 
للس��يد اب��ي احلس��ن االصفهان��ي يف املدين��ة، 
وق��د س��عى حينه��ا اىل ش��راء ماكين��ة لتولي��د 
الكهرباء خاصة باملرقد الشريف ، واىل اعمال 

اخ��رى خت��دم احل��رم املطه��ر وزائري��ه .
املرج��ع  أم��ر  1960م   / ه���   1380 س��نة  ويف 
 - احلكي��م  حمس��ن  الس��يد  الراح��ل  الدي��ي 
يف  عام��ة  مكتب��ة  بتأس��يس  س��ره-  قدس��ر 
الصح��ن الش��ريف وه��ي أول ف��رع م��ن ف��روع 
مكتبت��ه العام��ة يف النج��ف االش��رف، وكان 
وكيله يف املدينة السيد حممد تقي اجلاللي 
يف  كب��رة  حس��ينية  ش��يدت  بس��عيه  ال��ذي 
اجلان��ب الغرب��ي الش��مالي م��ن الصح��ن ومت 
ايض��ا حتوي��ل م��ا بقي م��ن خان الوق��ف اجملاور 
العل��م  ل��رواد  ديني��ة  ح��وزة  اىل  للصح��ن، 
والفضيل��ة، فازده��رت يف عه��ده ، وكث��ر فيه��ا 
ط��الب العل��وم الديني��ة، لك��ن ج��اء الي��وم ال��ذي 
تطبق فيه السلطة البعثية الغامشة على هذا 
النش��اط احلض��اري والعلم��ي، وتعتق��ل الس��يد 
اجلالل��ي ث��م حتكم عليه باالعدام، مما أس��فر 

ع��ن اغ��الق احل��وزة ، وتف��رق طلبته��ا. 
هن��اك  كان��ت  التس��عينات  أواس��ط  ويف 
الصح��ن  لتطوي��ر  االخي��ار  لبع��ض  جه��ود 
واملرق��د الش��ريف، منه��م احل��اج حس��ن عب��ود 
وكاظم عّماش الذين قاموا جبمع التربعات 
واالش��راف عل��ى اعم��ال البن��اء ، وتوس��ع العمل 
توس��عًا كب��راً، وبني��ت قب��ة كب��رة ُكس��يت 

بالذه��ب . 
ويبق��ى االم��ام القاس��م م��الذاً آمن��ا ته��وى 
الي��ه قل��وب املؤمنن، فهو س��ليل لعرة طاهرة. 
كيف ال.. وهو حبق خر خلف ألطهر سلف، 
و هو الذي قال فيه االمام الرضا عليه السالم: 
»من مل يستطيع زيارتي، فليزر أخي القاسم«.



* عيل جواد
متثل  ومشاهد  مزارات  االسامي  العامل  أرجاء  يف  تنتر 
واحد،  مكان  يف  ختتزل  حيث  تارخينا،  من  مضيئة  حلقات 
والرذائل.  الفضائل  وبن  والباطل،  احلق  بن  املحتدمة  املواجهة 
وعندما نجد القلوب هتفو اىل هذه األماكن، نعرف أن االنتصار 
واضح للحق والفضيلة، لذا فان الزائر الذي حيمل مشكلة أرسية 
أمام  أنه يقف  واجتاعية تضّيق عليه صدره وتعّكر مزاجه، جيد 
تلك  تضمها  التي  واملفاهيم  القيم  تلك  بفضل  عديدة  حلول 
املشاهد. كذلك اذا كان يعاين مشكلة مع النظام احلاكم، فانه جيد 
نفسه منترًا، النه - ببساطة - مظلوم وليس ظاملًا. هذا فضًا 
واملحامي  الطبيب  عنها  يعجز  التي  املستعصية  احلاجات  عن 

هذه  بعض  فتكون  احيانًا،  املال  وحتى 
للكثري  األخري  املاذ  بمنزلة  املزارات 
حوائجهم  لقضاء  واملؤمنن  املحبن  من 

وحتقيق أمانيهم.
اخلارطة،  عى  بنظرنا  نجول  وعندما 
العراق  عن  جدًا  بعيدة  بادًا  أن  نجد 
الل  رسول  ألوالد  مراقد  تضم  وايران، 
او ألولياء صاحلن،  وآله،  الل عليه  صى 
عليهم  املعصومن،  لأئمة  املقربن  من 
يف  حكيمة«  يب  »يب  ذلك  مثال  السام، 
السيدة  شقيقة  وهي  اذربيجان،  مجهورية 
الكاظم،  االمام  ابنة  املعصومة«  »فاطمة 
األشر«  »مالك  مرقد  او  السام،  عليه 
يف االردن، او املزارات واملشاهد املقدسة 

مات  عادلة  قضايا  عى  تؤرش  كلها  ولبنان.  سوريا  يف  املوجودة 
ويستدر  القلوب  ويعتر  النفوس  يشجي  مما  دوهنا،  هؤالء 
حيث  الزمن،  من  مى  فيا  احلالة  هذه  عى  كنّا  واذا  الدموع. 
أمام  سطروها  التي  واملاحم  البطولية  املواقف  تلك  نستذكر 
االعداء، قبل أن يقضوا نحبهم يف مواجهة غري متكافئة، فنحن 
فقد تضاعف  نزورهم ونستذكرهم،  آخر عندما  اليوم يف وضع 
األسى مرات عديدة، السباب أمهها؛ ظهور امتداد حلقبة الظلم 
اجلاعات  يف  متمثًا  والعبايس  األموي  واالنحراف  والطغيان 
بمنزلة  املزارات  هذه  جتد  التي  الدموية،  واالرهابية  التكفريية 
لذا  وجوههم،  يف  االنفجار  رشارة  منه  تصدر  الذي  املنطلق 
حياولون إبعاد الناس عنها بمختلف االساليب، سواًء بالرهيب 

أو النسف والتدمري، او نر االكاذيب والتشكيكات حوهلا. 

خارج   من  الغرباء  وليس  نحن،  الينا  يعود  اآلخر  والسبب 
بل  املزارات،  هبذه  واجلّدية  االهتام  عدم  هو  الشيعي.  البيت 
ولعل  األمة.  حياة  يف  احلضارية  ابعادها  و  امهيتها  إدراك  عدم 
األخطر يف األمر ان يتصور البعض أن الصحيح لديه هو حر 
فائدة  ثمة  كانت  فإن  الدينية«،  »السياحة  إطار  يف  املزارات  هذه 
ترجتى - حسب هذا التصور- فهي يف حتويلها اىل مناطق جذب 
والفنادق  واملطاعم  الغنّاء،  احلدائق  حوهلا  تشّيد  كأن  سياحي، 
وسط  املرقد  يكون  ثم  االحتفال...!  صاالت  وحتى  واملسابح 
هذا الصخب السياحي، مثل حتفة تارخيية مجيلة، تصلح اللتقاط 

الصور التذكارية! 
ومع عدم معارضتنا ألي جتميل وتوسعة للمراقد واملزارات 
اخلدمية،  الناحية  من  مكتفيًا  وجتعله  الزائر  ختدم  بحيث  املقدسة 
دروس  امام  أننا  ننسى  ال  أن  جيب  لكن 
ومستقبلنا،  حلارضنا  تفيد  تارخيية،  وعر 
وحكايات  قصصًا  حتمل  التي  فاملراقد 
شجّية ومثرية، مثل قصة »أوالد مسلم«، 
أو قصة »سعيد بن جبري«، أو قصة »حجر 
األئمة  أوالد  قصص  أو  عدي«،  ابن 
ايران  يف  مراقدهم  املنترة  املعصومن 
هذا  يف  تنحر  أن  جيب  ال  والعراق، 
يف  متتد  إنا  والعاطفي،  الضيق  االطار 
العقول واالذهان، ليتدبر يف أمرها الزائر، 
دفع  الذي  السبب  عن  نفسه  ويسأل 
والطغيان،  الظلم  يواجهوا  ألن  هؤالء 
يواجه  ومل  مات  منهم،  البعض  وربا 
السلطة بشكل مبارش، مثل »عبد العظيم 
احلسني« املدفون يف منطقة »ري« جنوب طهران، فا الذي أتى به 
من املدينة اىل ايران، ليستقر يف »ري«، وحسب املصادر التارخيية، 
فان هذا السيد اجلليل، مل يمض سوى أربعن يومًا يف »ري« قبل 

أن توافيه املنية ويدفن هناك. 
موسوعة  بوجود  إال  تنتظم  لن  والتفاصيل  املعلومات  هذه 
معرفية متكاملة عن املزارات الشيعية يف العامل أمجع، ترف عليه 
مؤسسة عاملية تأخذ عى عاتقها تدوين وتنظيم ثم نر سرية حياة 
بأرسه،  والعامل  بل  األمة،  اوساط  بن  الصاحلن  األولياء  هؤالء 
ليعرف  والتقنية،  الفنية  الوسائل  أحدث  من  باالستفادة  وذلك 
وحياهتم  بأمواهلم  و  براحتهم  ضحوا  أناسًا  هنالك  أن  العامل 
واالنحراف  التضليل  عن  بعيدين  اآلخرون  يبقى  أن  اجل  من 

واجلهل.

المزارات الشيعية .. الِعبرة والَعبرة

  مع عدم معارضتنا ألي 
جتميل وتوسعة للمراقد 

واملزارات املقدسة بحيث 
تخدم الزائر وجتعله مكتفيًا 

من الناحية اخلدمية، لكن 
يجب أن ال ننسى أننا أمام 

دروس وعرب تاريخية، تفيد 
حلاضرنا ومستقبلنا  

اسوة حسنة
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إعداد / هيأة التحرير
ــاء  ــة البيض ــن دار احلج ــًا ع ــدر حديث ص
تفســري  مــن  »املنتقــى  كتــاب  بــريوت  يف 
ــة الل  مــن هــدى القــرآن«، ملؤلفــه ســاحة آي
ــدريس - دام  ــي امل ــد تق ــيد حمم ــى الس العظم
ظلــه-، والواقــع يف ســتة أجــزاء مــن القطــع 

ــري. الكب
ــم  ــارئ الكري ــى الق ــل ع ــدء، تط يف الب
ــى  ــذا املنتق ــن ه ــزء االول م ــح للج واملتصف
ــاحة  ــراع س ــا ي ــة، خطه ــريي، مقدم التفس
الطيبــة يف  املؤلــف، وهــو حيلــق بكلاتــه 
ــرآن  ــًا: »الق ــات الل قائ ــدة آلي ــاق البعي اآلف
الــدرب،  عــى  وهــدى  القلــب،  يف  نــور 
وســلطان ملــن اعتمــده، وأمــان ملــن جلــأ إليــه، 
ــل  ــن عم ــاح مل ــه، وف ــن إنتهج ــاح مل وص

ــن«. ــن رب العامل ــى م ــيلة قرب ــه، و وس ب
ثــم يضــع ســاحته ملســاته الطيبــة لتعريــة 
ــب  ــل أغل ــن قب ــرآين م ــر« الق ــة »اهلج ثقاف
ــب  ــر أغل ــا هج ــول: »وعندم ــلمن، بالق املس
ــت  ــه، ران ــرآن وحقائق ــر الق ــلمن بصائ املس
وخــارت  عقوهلــم،  واحتجبــت  قلوهبــم، 
عزائمهــم، وأحــاط الســبات بحضارهتــم، 
الدنيــا  مــن  األكــدى  حظهــم  وكان 
واآلخــرة«، اال ان ســاحته يســتدرك منوهــًا: 
»وإن هــم شــاؤوا النهضــة بعــد هــذا الرقــاد 
الطويــل، واللحــاق بركــب التقــدم يف احليــاة، 
ــم  ــرآن الكري ــودة اىل الق ــم االّ الع ــا عليه ف

ــه، و: ــروا في ــي يتدب لك
أوالً: يوقظــوا بــه ضائرهــم، ويشــحذوا 
ببصائــره  ويســتنهضوا  عزائمهــم،  بآياتــه 

تطلعاهتــم. 

ــًا: ثــم يســتثريوا عقوهلــم ويســتنريوا  ثاني
بمناهجــه ســبل التفكــر الســليم.

ــور  ــه حم ــن أحكام ــوا م ــًا: وليجعل ثالث
ويتخــذوا  خافاهتــم،  ومرجــع  وحدهتــم 
مــن رشائعــه أنظمــة حياهتــم، ومــن وصايــاه 
مناهــج أخاقهــم، ومــن حكمــه وعــره روح 

ــم«. جمتمعه
ثــم يبــن ســاحته دواعــي »املنتقــى« 
هــذا بالقــول: »وعندمــا وفقنــي الــرب قبــل 
حــوايل عقديــن مــن الزمــن بالتدبــر يف القرآن 
الكريــم، وأفــاض ســبحانه عــيَّ مــن بصائــره 
مــا ســطرته يف موســوعة »مــن هــدى القــرآن« 
وأســتقبل برحــاب مــن قبــل املؤمنــن، دعاين 
البعــض إلختصــاره بــا ال يــّر بجوهــر مــا 
فيــه، فقــام بذلــك بعــض األخــوة، وهــا هــو 
قــد هتيــأ للطباعــة بفضــل الل أوالً ثــم بجهــود 

األخــوة الكــرام«.
ــه  ــرة والدت ــى« وفك ــه »املنتق ــا قصت ام
ــر«  ــز الع ــا »مرك ــدث عنه ــة، يتح امليمون
للثقافــة والنــر يف بــريوت، والــذي كان 
ــري  ــذا التفس ــق ه ــري يف حتقي ــدور الكب ــه ال ل
ــرون  ــاء واملفك ــرى العل ــًا: ان ــد، قائ اجلدي
ــل  ــن أج ــري م ــو التفاس ــري تل ــون التفاس يكتب
رأى  وقــد  األذهــان،  اىل  القــرآن  تقريــب 
ألكــر  لتتــاح  اجيازهــا  رضورة  البعــض 
رشحيــة ممكنــة مــن القــراء، ومــن مجلــة هــذه 
املوســوعات التفســريية، تفســري »مــن هــدى 

القــرآن«. 
ثــم يوضــح املركــز قائــًا: عندهــا رحنــا 
نبحــث عــن طــرق أخــرى لاختصــار، 
هــذا  يف  مقرحــات  عــدة  مــت  ُقدِّ وقــد 
عــى  اجلميــع  اتفــق  وقــد  اخلصــوص، 

اإلخــال  مــن  التفســري  حيفــظ  اقــراح 
ــك  ــزال، وذل ــن االخت ــه م ــواه ويصون بمحت
ــت  ــدّون حت ــري امل ــل التفس ــى أص ــاء ع باالبق
عنــوان »بينــات مــن اآليــات«، مــن دون 
»بحــوث متهيديــة« يف مقدمــة التفســري، اذ 
يمكــن للقــارئ الكريــم اذا أراد الرجــوع 
ــرآن  ــوث يف الق ــاب »بح ــع كت ــا أن يطال إليه
ــا  ــد ألغين ــا وق ــف، ك ــيد املؤل ــم«، للس الكري
»اإلطــار العــام« لــكل ســورة عــن هــذا 
ــاع  ــارئ اذا اراد االّط ــع الق ــري، ونرج التفس
ســور  »مقاصــد  كتــاب  اىل  حمتــواه  عــى 
ــم  ــا ت ــف، ك ــيد املؤل ــم«، للس ــرآن الكري الق
ــارئ  ــن للق ــورة«، اذ يمك ــل الس ــاء »فض إلغ
الكريــم الوقــوف عليهــا يف كثــري مــن الكتــب 

احلديثيــة والتفســريية. 
املرجــع  الســيد  ســاحة  يفــت  ومل 
املــدريس ان هيــدي ثــواب هــذا »املنتقــى« اىل 
ــا  ــح« - رمحه ــة »أم صال ــه الراحل روح زوجت
الل- كــا فعــل يف موســوعة التفســري األوىل- 
حيــث يقــول ســاحته: »أهــدي ثــواب كتــايب 
ــح«  ــة »أم صال ــي الوفي ــذا اىل روح زوجت ه
التــي إختطفتهــا املنيــة يف شــباهبا، تقديــرًا 
ملســاعدهتا إيــاي عــى صعوبــات احليــاة، 
واســأل الل العــي القديــر أن يتغمدهــا برمحتــه 

ــعة«. الواس
ــل  ــن قب ــه م ــر بانتقائ ــى«.. جدي »املنتق
رجــال العلــم واملعرفــة وطــاب التأمــل 
ــه  ــيا وان ــز، الس ــاب الل العزي ــر يف كت والتدب
حافــل بــا يقــارب الـــ)500( صفحــة يف كل 
جــزء مــن اجزائــه الســتة، بالبصائــر والــرؤى 
ــادة  ــة واع ــة األم ــرية هنض ــة يف مس التغيريي

ــد. ــن جدي ــا م ــخصية ابنائه ــة ش صياغ

المنتقى من تفسير 
من هدى القرآن

قراءة في كتاب:



* عيل دايش اخلفاجي - كربالء املقدسة
الكثــري مــن الزيــارات املليونيــة يف كربــاء املقدســة، 
نســتقبلها واألخــرى نودعهــا، لكــن مــا الواجــب علينــا جتــاه 
ــاه  ــا جت ــا علين ــحاب؟ وم ــر الس ــر م ــا مت ــا وكأهن ــي نودعه الت

ــر ؟ ــدروس والع ــة بال ــي حممل ــا وه ــل علين ــي ُتقب الت
هنــاك الكثــري مــن الذيــن حُييــون هــذه الزيــارات املليونيــة، 
ــن  ــن. ولك ــه ممك ــن وج ــى أحس ــتغلها ع ــن يس ــل مم والقلي
ــم  ــا؟ ث ــة منه ــتفادة الصحيح ــن االس ــؤالء م ــن ه ــف متك كي

ــا؟ ــن منه ــن متك ــل مم ــك القلي ــون هنال ــاذا يك مل
ــارات  ــذه الزي ــن ه ــض م ــتفادة البع ــدم اس ــبب ع ان س
ــدم  ــل، وع ــم املتكام ــود الفه ــدم وج ــود اىل ع ــة، يع املليوني
اإلحاطــة بمراســيم الزيــارة، وايضــًا املقصــود بالزيــارة، 
ــوى  ــن املحت ــور، تارك ــر والقش ــكن بالظواه ــون متمس فيبق
ــم  ــح، وتراه ــكل صحي ــا بش ــون معناه ــم ال يفهم ــا جيعله مم
ــا يف  ــتفادة منه ــون االس ــي، ال حياول ــكل روتين ــتقبلوهنا بش يس

ــم. ــًا جمتمعه ــهم وايض ــا بأنفس ــري م تغي
ــم  ــتفيدين، يف فهمه ــة املس ــك القّل ــن رس أولئ ــا يكم بين
ــن،  ــام احلس ــد االم ــارة ملرق ــألة الزي ــح ملس ــم الصحي وتقييمه
ــة -  ــارة املليوني ــا - الزي ــون هب ــم حييط ــام، فراه ــه الس علي
ــا  ــا ك ــًا، ويعرفوهن ــًا متكام ــا فه ــة، ويفهموهن ــة كامل إحاط
ــيًا  ــتعدادًا نفس ــا اس ــتعدون هل ــم يس ــهم، وتراه ــون انفس يعرف
ــون  ــم يقف ــذا تراه ــًا، ل ــًا خاص ــا برناجم ــدون هل ــًا، ويع ومادي
ــكل  ــد ان حتجبهــم عنهــا ب ــي تري بقــوة أمــام كل احلواجــز الت
مــا أوتــوا مــن قــوة قيــم ومفاهيــم مــن مدرســة االمــام، عليــه 

ــام.  الس
ــة،  ــاء املقدس ــهدها كرب ــي تش ــة الت ــارات املليوني ان الزي
يف مناســبات عديــدة، متثــل حمطــات تــزود النفــوس بشــحنات 
ــود وعطــف  ــرم وج ــاء وك ــب وعط ــن ح ــة، م ــة ومعنوي اياني
ــن  ــوب م ــي القل ــوس وتنق ــروض النف ــا ت ــا أهن ــان، ك وحن
ــع  ــل م ــن التفاع ــة م ــة العالي ــذه الدرج ــة. ه ــوائب العالق الش
الزيــارات املليونيــة، حتتــاج ملــن يمثلهــا وجيســدها يف املجتمــع، 
ــؤالء  ــة، ألن ه ــوم الديني ــة العل ــم طلب ــون ه ــن يك ــري م وخ
يمثلــون قاعــدة الثقافــة والوعــي الدينــي يف املجتمــع، ولــوال 
هــذه القاعــدة كيــف يمكــن ان نطالــب بمعرفــة قيمــة الزيــارة 

ــا.  ــة صاحبه ومنزل

مــن هنــا، ينبغــي عــى طلبــة احلــوزات العلميــة، ان 
ينــروا الثقافــة احلســينية و يبثــوا الوعــي بــن النــاس، ويقووا 
دوافــع النــاس و يزيدوهــم وعيــًا هبــذه الشــعائر لتتضــح هلــم 
بالشــكل الصحيــح، ويتمكنــوا مــن املواصلــة معهــا بروحيــة 

ــة. عالي
ــن  ــوا بعيدي ــم ليس ــات، فه ــدارس واجلامع ــة امل ــا طلب أم
عــن هــذا الــدور الريــادي، فعليهــم أن يعــززوا وجودهــم يف 
هكــذا مناســبات حســينية ودينيــة مــن شــأهنا ان تعــزز الــروح 
االيانيــة يف نفوســهم، لنأخــذ مثــًا زيــارة النصــف مــن 
ــم  ــارف والقي ــة باملع ــا مليئ ــة«، فاهن ــارة »عرف ــعبان، وزي ش
ــه  ــن التي ــان ع ــن االنس ــي حتص ــانية، الت ــة واالنس االخاقي

ــة.  ــدة والزائف ــكار الواف ــن االف ــال ب والض
ــة  ــة االكاديمي ــة، أن الدراس ــا الطلب ــى اصدقاؤن وال ينس
ــكار  ــارف و االف ــان باملع ــاء االنس ــة يف إغن ــون كافي ــن تك ل
األصيلــة. لــذا عليهــم ان يكثفــوا تواجدهــم يف أوســاط 
ــة، لاســتفادة ممــا توصلــوا  ــة العلــوم الديني اقراهنــم مــن طلب
ــة  ــة الديني ــتهم للثقاف ــن معايش ــارف م ــق ومع ــن حقائ ــه م الي
ــًا  ــون ممتلئ ــذي يك ــح ال ــيني الواض ــط احلس ــينية، فاخل واحلس
بالنــور واهلدايــة ال يكــون فيــه جمــال للجهــل والظــام، حينهــا 
يفهــم الطالــب مــا عليــه مــن واجبــات جتــاه نفســه وجتــاه ابنــاء 
ــارات  ــذه الزي ــة يف ه ــاركته الفاعل ــال مش ــن خ ــه م جمتمع

ــة.  املليوني
ــتقبال  ــوون الس ــة مدع ــا الطلب ــان أصدقاءن ــا؛ ف ــن هن م
ــا كل  ــة، ورب ــاء املقدس ــة يف كرب ــارات املليوني ــم الزي مواس
ــوب  ــة ص ــة ومتوجه ــوب واهل ــا القل ــون فيه ــة، تك ــة مجع ليل
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــهم لاس ــوا انفس ــف، و هييئ ــد الري املرق
ــحاب،  ــا كالس ــر علين ــرص مت ــي ف ــة، فه ــات الروحاني النفح
جيــب ان نقتنصهــا ال أن نضــع الــروط واحلواجــز أمــام 
ــذه  ــن ه ــا م ــي نأخذه ــة الت ــل، ألن الطاق ــاركة والتفاع املش

ــه  ــا في ــتقبل ب ــة املس ــى مواجه ــاعدنا ع ــواء تس االج
مــن عراقيــل، وبــكل جــدارة. واألهــم 

ــر  ــدروس والع ــق ال ــك، تطبي ــن ذل م
التــي نســتلهمها مــن هــذه الزيــارة، 

وكذلــك  اليوميــة  حياتنــا  يف 
مســــريتنا  يف 

ــة.  العلمي

ما بعد الزيارات المليونية

بأقال مكم
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* حسن احلسني
جمدها  سّلم  تبني  املتقدمة  والشعوب  املتحرة  االمم  أن  الشك 
يرسل  احلوار  ألن  ذلك  والتفاهم،  احلوار  قنوات  عر  ابنائها  وجمد 
لآلخر رسالة االحرام والتقدير، وهو االساس يف زرع الثقة املتبادلة 
ومن ثم حتقيق املطالب.اما اللجوء اىل خيار التشنّج والشحن النفي 
اآلخر،  »إلغاء«  اىل  بل  واالساءة،  التحقري  يرافقه  والذي  والعاطفي 
بمثابة  اخليار  هذا  ُيعد  مهذبة،  وغري  الئقة  غري  كلات  عر  كوجود 

اطاق رصاصة الرمحة عى الذات اوال وأخريا.
العراق  من  الغربية  املناطق  يف  مؤسفة  أحداث  من  حصل  ما  إن 
وخال عام كامل؛ من رفع الفتات ونصب خيام و زرع بؤر ساخنة 
وبطوالت  مقتدر  شعب  عقيدة  من  نيل  االسف-  مع   - رافقها  وقد 
مرفة و قتل أبرياء من محاة الوطن يف ساحات ُسميت بـ »ساحات 
ما  أفقدت »رشعية«  االعتصام«.. وغريها من ترفات غري مهذبة، 
قيل أن هناك مطالب ُتعد رشعية..! ينبغي االستجابة اليها، و زرعت 
و  رشعية  يف  الشك  وملفات  اوراق  من  أطنانًا  العراقين  نفوس  يف 

حسن نية القائمن عى هذه االعتصامات.
املطالبات حتققت ومنها  الكثري من  ان  يتساءل:  العراقي  املواطن 
هبذا  جلان  وتشكلت  بالشبهة،  واملعتقات  املعتقلن  عن  االفراج 
تم  ملطلب  احلكومة  استجابت  كلا  يبدو-  كا   - انه  إال  اخلصوص، 
الدستور، كإلغاء  ينايف  ما  تصعيد ورفع سقف مطالب جديدة ومنها 

قانون اجتثاث البعث الذي صوت عليه نواب الشعب..!
إن رفع هذه املطالب املخالفة للدستور، وما رافقه من استضافة 
مع  مشينة،  بعبارات  الساحقة  االكثرية  مذهب  ونعت  القاعدة  رموز 
ماحظة ان تكاليف اليوم الواحد ملروف هذه الساحات قدرت بائة 
مليون دينار عراقي. أثارت شكوكًا لدى كافة االوساط بأن اصحاب 

الساحات هم مجاعة مستفيدة ومغرضة والهيمها مستقبل وبناء هذا 
البلد، مما حدا باملسؤولن حلسم املوقف وحتذير وجهاء وعشائر املنطقة 
كبرية حلايتها،  مبالغ  الدولة  التي كلفت  االعتصامات  الغربية لفض 
ناهيك بأن بلدانًا بدأت تلمح بوقوفها خلف هذه الساحات، منها ما 
العريفي«  والداعية »حممد  السابق  السعودي  املخابرات  أعلنه ضابط 

بالقول: »ان الغاء االعتصامات يف االنبار يعد كارثة«.
االنبار  يف  والرطة  اجليش  قطعات  ترف  حكمة  رغم  و 
بعد  املؤامرة  بحجم  العراقيون  تفاجأ  العشائر،  وجهاء  مع  وتوافقها 
دولة  يسمى  با  مرتبطة  جماميع  باحتال  الساحات  فّض  عمليات 
االسام يف العراق والشام )داعش( مدن مهمة كالفلوجة والرمادي.

وبكافة  العراقين  لكل  درسًا  يكون  ان  ينبغي  حصل  ما  ان 
العراق  استقرار  هلم  يروق  ال  اجلديد  العراق  اعداء  بأن  مكوناهتم؛ 
احلظرية  اىل  املهم  البلد  هذا  يرجع  بأن  يتخوفون  بل  وتقدمه،  وأمنه 
الدولية واالسامية والعربية وبامتياز، وأهم من ذلك خشية االعداء 
صعيد  عى  املنطقة  ابناء  قبل  من  به  حيتذى  نموذجًا  العراق  يكون  ان 
يقود  أن  السيا  االقراع،  صناديق  اىل  واالحتكام  السيايس  التحول 
الثقايف  التحول  هذا  السام،  عليهم  البيت،  اهل  مذهب  اتباع 

والسيايس يف عموم املنطقة.
أزماهتم  حلل  احلوار  اىل  اللجوء  إال  هلم  السبيل  العراقين  ان 
ان  بعدت  او  قربت  مها  دولة  يمكن ألي  الداخلية، وال  ومشاكلهم 
تكون أحّن وأحرص من العراقين عى أنفسهم وبلدهم. ويبقى عى 
ابناء املنطقة الغربية ان يشمروا عن ساعد اجلّد لطرد االرهاب واقتاع 
املطالبة  مشوار  يبدأوا  و  األبد،  واىل  أرضهم  من  وحواضنه  جذوره 
مناطقهم  إلعار  احلكومة  و  بالرملان  ممثليهم  قنوات  وعر  اجلادة 
وتقدمها نحو األفضل، باالستفادة من كل الفرص املتاحة من زراعة 

وصناعة وغريها. 

الحرب دمار.. والحوار إعمار






