




* رئيس التحرير
ال عتــب عــى االحــزاب السياســية والتيــارات الثقافيــة 
وعمــوم الرشحيــة املثقفــة الطاحمــة للتغيــر، عندمــا تنشــغل بأمــر 
»القيــادة« يف الربهــة الزمنيــة الراهنــة، بــل وتعــرب عــن ختوفهــا 
وكبــر هواجســها بأســاليب شــتى تتبــع لغــة خطاهبــا للجمهــور، 
ــطوته،  ــوذه وس ــاحة نف ــى مس ــى ع ــة، خيش ــؤول يف الدول فاملس
ــا  ــراءات، في ــد االغ ــري بعدي ــد مجاه ــن تأيي ــبه م ــا اكتس وم
ــادات  ــلوك والع ــى الس ــره ع ــاحة تأث ــى مس ــف ع ــى املثق خيش
ــا  ــك أن بالدن ــرّد ذل ــة، وم ــة الثقافي ــكله املنظوم ــا تش وكل م

- بشــكل عــام- تعيــش عــى صفيــح ســاخن، حيــث 
التقلبــات والتحــوالت السياســية يف كل حلظــة، ممــا يدفــع 

اجلميــع الســتعجال حتديــد حمــور التأثــر، ومــن الــذي 
ــرار؟ ــع الق ــاحة ويصن ــود الس ــي ان يق ينبغ

ــراق و  ــدة يف الع ــرة جدي ــت ظاه ــذه ليس وه
مــر و اخلليــج وســائر بالدنــا، إنــا - باحلقيقــة- 
تعــود اىل مــايض االنســان وبدايــات تشــكيله 

ــظ؛  ــارة، ونالح ــر احلض ــي يف فج ــام االجتاع للنظ
ــو  ــة نح ــعوب البوصل ــم والش ــدت األم ــا افتق كل

القيــادة الرشــيدة والنهــج القويــم، كلــا زاد انغاســها 
ــا  ــا وحياهت ــاكل يف حارضه ــات واملش ــتنقع االزم يف مس

اليوميــة، ولــذا نجــد أن القــرآن الكريــم يعالــج هــذه 
الظاهــرة مــن الناحيــة النفســية والســيكولوجية لالنســان، 

فيشــر اىل نزعــات »العجلــة« و »الِكــرب« وغرهــا مــن احلــاالت 
النفســية القابلــة للتقويــم، ويشــر اىل قصــة بنــي ارسائيــل، 
وكيــف اهنــم، وبعــد فــرة وجيــزة مــن انتصارهــم عــى فرعــون، 
ــون اىل  ــذل، يتجه ــوان وال ــذاب واهل ــك الع ــن ذل ــم م وختلصه
عبــادة »العجــل«، بعــد أن طلبــوا مــن هــارون، شــقيق نبــي اهلل 
ــدى  ــع هلــم إهلــًا كــا هــو ل ــأن يصن موســى، عليهــا الســالم، ب

ــن!  اآلخري
ــت  ــي انته ــرة الت ــآالت املدم ــوارث وامل ــن الك ــم م وبالرغ
ــة«،  ــرة القيادي ــا »البص ــبب فقداهن ــعوب بس ــم والش ــا األم اليه
وتقلبهــا بــن هــذا احلاكــم وذاك، وهــذا النهــج الســيايس 
ــة  ــن الرشحي ــديد م ــاوالت التس ــهدت حم ــا ش ــا قّل وذاك، فاهن
ــى  ــة ع ــتقبل، واألمين ــارض واملس ــى احل ــة ع ــة واحلريص املثقف
ــا  ــان. وم ــعيدة لالنس ــاة الس ــق احلي ــا بتحقي ــعاراهتا واهدافه ش
ــة،  ــرة واخلاطئ ــارب املري ــرار التج ــو تك ــًا؛ ه ــاؤل حق ــر التس يث

ــد  ــال ذلــك؛ اســتخدام لغــة التهدي الواحــدة بعــد اآلخــرى، مث
ــود  ــي تع ــام، الت ــرأي الع ــا ال ــد وأيض ــع القائ ــب يف صن والرغي
ــور  ــهد ظه ــنن، نش ــد آالف الس ــم بع ــون«، ث ــد »فرع اىل عه
شــخص مثــل »صــدام« يتبــع نفــس األســلوب وينجــح يف 
ــًا،  ــن عام ــن ثالث ــر م ــه ألكث ــم هنج ــه وحتكي ــس حكم تكري
ــة  ــرأي ولغ ــتبداد يف ال ــّرس االس ــل. يك ــل كام ــدار جي أي بمق
ــا بــن  ــى أنن ــة العقــل واملنطــق. وبمعن العنــف والقســوة وحمارب
ــة  ــدل واحلري ــا؛ الع ــة، ومنه ــر الصحيح ــس واملعاي ــدي املقايي ي
ــارة  ــجاعة إلن ــادرة الش ــد للمب ــن نفتق ــانية، لك ــة االنس والكرام
ــق  ــادة وف ــى القي ــرف ع ــة للتع ــع واألم ــام املجتم ــق أم الطري
تلــك املعايــر التــي ال خيتلــف عليهــا اثنــان. ولعــل القــرآن 
الكريــم خــر مــن يبــن لنــا هــذه املهمــة يف اآليــة الكريمــة 
»الرســول  وصــف  يف  األعــراف«،  »ســورة  مــن 
ُهــْم َواْلَْغــَاَل  األمــّي«، }..َوَيَضــُع َعنُْهــْم إِْصَ
ُروُه  ــزَّ ــِه َوَع ــوا بِ ــَن َآَمنُ ــْم َفالَِّذي ــْت َعَلْيِه ــي َكاَن الَّتِ
َبُعــوا النُّــوَر الَّــِذي ُأْنــِزَل َمَعــُه ُأوَلئِــَك  وُه َواتَّ َوَنــَرُ

ــوَن{. ــُم اْلُْفلُِح ُه
يف  الثقــايف  احلــراك  يكــون  أن  مــن  وبــدالً 
ــق  ــل واملنط ــم العق ــوب حتكي ــة ص ــة الراهن املرحل
ــالل  ــن أغ ــط ب ــده يتخب ــة، نج ــن احلقيق ــث ع والبح
ــا  ــالح م ــر وإص ــن التغي ــوف م ــة واخل ــر والثقاف الفك
املاضيــة.  العقــود  يف  الفكريــة،  الديكتاتوريــة  أفســدته 
ولعلنــا بذلــك نعــود اىل املربــع األول..! لكــن أي مربــع 
ــوام االوىل  ــه االق ــت علي ــذي كان ــع ال ــه املرب ــرى..؟! ان ــا ت ي
ــول  ــن العق ــر دفائ ــة لتث ــاالت االهلي ــا الرس ــت عليه ــي نزل الت
وتدعوهــم للتفّكــر والتدبــر واكتشــاف حقائــق احليــاة بانفســهم. 
وهــذا يدفعنــا ملراجعــة جتربــة نبــي اهلل ابراهيــم الــذي توصــل اىل 
حقيقــة اخلالــق عــرب التفّكــر والتأمــل كــا يشــر القــرآن الكريــم، 
ــة  ــى درج ــل ع ــة، حص ــه االياني ــة وعزيمت ــجاعته الفكري وبش
»اإلمامــة« والقيــادة مــن الســاء. ان املبــادرة الشــجاعة والباســلة 
إلبراهيــم، عليــه الســالم، بتحطيــم االصنــام احلجريــة - املاديــة، 
ــًا  ــاء طريق ــانية مجع ــم واإلنس ــت لألم ــة، ضمن ــًا الفكري وايض
طويــاًل ممتــدًا مــع التاريــخ، يمكــن ان تســلكه للتغيــر احلقيقــي، 
والتحــّول مــن اجلهــل اىل رحــاب العلــم واملعرفــة باحليــاة 
والكــون واخلالــق. بمعنــى إن هــذا النبــي العظيــم، الــذي ُيعــد 
ــب  ــف تنتخ ــعوب كي ــم الش ــخ، عّل ــرب التاري ــد« ع ــو التوحي »أب

ــة.  ــزة، ُمكرم ــة، عزي ــش قوي ــا لتعي قيادهت
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يف وق��ت ماي��زال الع��راق يس��بح 
قواف��ل  ويق��دم  الدم��اء  ب��رك  يف 
الش��هداء م��ن املدنيني االبري��اء الذين 
يس��قطون ب��ني فرتة واخ��رى ضحية 
العملي��ات االرهابي��ة يف ه��ذه املدين��ة 
أو تل��ك، ويف وق��ت يواج��ه العراقي��ون 
آفاق��ًا غ��ر واضح��ة ملس��تقبل العملية 
الدمي���������قراطية بس���������بب االج��واء 
باالنتخاب��ات  احمل���������يطة  الس��لبية 
القادمة، نرى تصاعد موجة تراش��ق 
كالم��ي جدي��د ب��ني رئي��س ال��وزراء 
ن��وري املالكي وزعيم التيار الصدري 
وتب��ادل  الص��در،  مقت��دى  الس��يد 
اتهام��ات خط��رة م��ن العي��ار الثقي��ل، 
رمب��ا ل��و كان��ت يف بل��د آخ��ر، ل��كان 
من شأنها أن تنهي احلياة السياسية 

ألح��د ط��ريف الن��زاع. 
للس��يد  كلم��ة  يف  ج��اء  ومم��ا 
الصدر، متلفزة اواس��ط ش��هر شباط 
املاض��ي، ان »السياس��ة ص���������ارت باب��ًا 
واالمته���������ان،  واالس��تهتار  للظل��م 
ليت���������ربع دكتات��ور وطاغ��������������وت 

فينهبه��ا  االم��وال  عل��ى  فيتس��لط 
وعل��ى  فيقصفه��ا  الرق��اب  وعل��ى 

فيش��رتيها..«.  الضمائ��ر 
باملق���������ابل ج����������������اء رد رئي��س 
احلكوم��ة ن��وري املالك��ي عل��ى ه��ذه 
االتهام��ات، بنف��س الن��رات احل��ادة، 
حي��ث وص��ف الس��يد مقت��دى الص��در 
انه »حديث على السياس��ة، وال يفهم 
أص��ول العملي��ة السياس��ية«، ب��ل ق��ال 
يف مقابل��ة تلفزيوني��ة اجرته��ا مع��ه 
قن��اة »فران��س 24«، إن »م��ا يص��در عن 
مقت��دى الص��در ال يس��تحق احلديث 

عنه«!
عل��ى صعي��د الش��ارع خ��رج املئات 
م��ن أنص��ار الس��يد الص��در يف غ��ر 
مدينة عراقية مبسرات احتجاجية 
عاّدي��ن  املالك��ي،  تصرحي��ات  عل��ى 
موقف��ه باهلج��وم واالعت��داء الس��افر 
ال��ذي الب��د ان يعت��ذر من��ه، وكان 
اب��رز التظاه��رات م��ا ش��هدته مدين��ة 
»الص��در« بالعاصم��ة بغ��داد، ومدينتا 
والعم��ارة، حي��ث  االش��رف  النج��ف 

ذك��رت املص��ادر ان الق��وى االمني��ة 
يف  الدع��وة  ح��زب  مكات��ب  طوق��ت 
ه��ذه املناط��ق حتس��بًا م��ن احتم��ال 
تعرضها هلجوم من قبل املتظاهرين 

الغاضب��ني.
املراقب��ون يش��رون اىل التوقي��ت 
يف ش��ن اهلج��وم عل��ى رئيس ال��وزراء، 
فقد جاءت بعد ايام من اعالن السيد 
وق��راره  السياس��ة  اعتزال��ه  الص��در 
الرمل��ان  يف  الصدري��ة  الكتل��ة  ح��ل 
ورفض��ه أي متثي��ل سياس��ي، س��واء 
داخ��ل الدول��ة او عل��ى صعي��د املكات��ب 

املنتش��رة يف م��دن الع��راق. 
ش��غل  ال���������ذي  الق���������رار  وه��و 
أي��ام، احمللل��ني واملتابع��ني يف  لع��دة 
الع��راق، فكان��ت أغلبي��ة اآلراء عل��ى 
أن الق��رار رمب��ا يك��ون »تكتيكي��ًا« او 
لتس��جيل موقف تارخيي للترؤ من 
االس��قاطات واهلزائ��م ال��ي تتع��رض 
العملي��ة  وعم��وم  احلكوم��ة  هل��ا 
السياسية، السيما وان السيد الصدر 
أعل��ن صراح��ًة، إن ق��رار االبتع��اد عن 

السياس��ة وغل��ق مكاتب��ه وح��ل الكتلة 
الصدري��ة يف الرمل��ان، ه��و »للحف��اظ 

عل��ى مسع��ة آل الص��در..«. 
الس����������������احة  خ��الل  وم���������ن 
اجلماهري��ة املؤي��دة للس��يد الص��در، 
يتض��ح إن��ه يف الوق��ت ال��ذي يتخّل��ى 
ووزراء  ن��واب  م��ن  السياس��يني  ع��ن 
حيملهم مسؤولية االخفاق والفشل 
يس��عى  فان��ه  الن��اس،  خدم��ة  يف 
لتجدي��د وتقوي��ة عالقت��ه جبمهوره، 
خطاب��ه  يف  دعاه��م  وان��ه  الس��يما 
االول واهلجوم��ي ض��د املالك��ي، اىل 
االنتخاب��ات  يف  الفاعل��ة  املش��اركة 
القادم��ة، مبعن��ى أن الس��يد الص��در 
رمب��ا ل��ن يهم��ه ع��دد املقاع��د ال��ي 
متثل��ه حت��ت قب��ة الرمل��ان يف املرحلة 
رصي��ده  يهم��ه  م��ا  بق��در  القادم��ة، 
اجلماه��ري، بع��د فضيح��ة »قان��ون 
التقاع��د الع��ام« ال��ذي م��ّس مش��اعر 
الن��اس م��ن ذوي الدخ��ل احمل��دود يف 
الصمي��م، يش��كل اتب��اع الس��يد الصدر 

نس��بة كب��رة منه��م.
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حت��اول  احلكوم��ة  ان  يب��دو 
الظه��ور ام��ام ال��رأي الع��ام يف الداخل 
واخل��ارج بص��ورة الضحي��ة واملظل��وم 
يف مواجهته��ا اجلماع��ات االرهابي��ة، 
وكان منه��ا اس��تضافة بغداد املؤمتر 
بي��د ان  الدول��ي ملكافح��ة االره��اب، 
اجلماع��ات االرهابي��ة داخ��ل الع��راق، 
وقب��ل التفك��ر واالع��داد هل��ذا املؤمت��ر 
االس��تفزازية  عملياته��ا  تواص��ل 
بطريق��ة دموية للحف��اظ على حالة 
ع��دم االس��تقرار والقل��ق الدائ��م يف 
الوس��ط االجتماع��ي والسياس��ي، من 
خالل تنفيذ عمليات تفجر ونس��ف 

يف املناط��ق الس��هلة الوص��ول.
ال��ي  االماك��ن  اكث��ر  وم��ن   
امل��رة،  ه��ذه  االرهابي��ون  اس��تهدفها 
تعرض��ت  حي��ث  باب��ل،  حمافظ��ة 
العت��داءات متك��ررة خ��الل ش��هري 
ش��باط امل���������اضي و آذار اجل���������اري، 
مفخخ��ة  س��يارات  عل��ى  تنوع��ت 
بقذائ��ف  وقص��ف  ناس��فة  وعب��وات 
اهل��اون، فق��د تع��رض قض��اء املس��يب 
بقصف بقذائف اهلاون نهاية الشهر 
االنفج��ار  ج��اء ح��ادث  ث��م  املاض��ي، 
يقوده��ا  مفخخ��ة  بس��يارة  امل��روع 
انتح��اري انفج��رت، ب��ني جمموع��ة 

م��ن الس��يارات املزدمح��ة عن��د نقط��ة 
تفتي��ش ق��رب آث��ار باب��ل يف مدين��ة 
احلل��ة، ونظ��راً لتزاح��م الس��يارات يف 
امل��كان، فان املص��ادر الطبية واالمنية 
مل تس��تقر عل��ى ارق��ام حم��ددة لع��دد 
الضحاي��ا م��ن الش��هداء واجلرح��ى، 
بس��بب ش��دة االنفج��ار، حت��ى ج��اءت 
احصائي��ة لنائ��ب جمل��س حمافظ��ة 
باب��ل، ب��ان ع��دد الش��هداء ه��م )77(، 

جري��ح.   )100( واجلرح��ى 
احلكوم��ة م��ن جانبه��ا، اخت��ذت 
قائ��د  بإقال��ة  املعروف��ة  اجراءاته��ا 
عب��د  عب��اس  الل��واء  باب��ل  ش��رطة 
مدي��ر  وتكلي��ف  منصب��ه  م��ن  زي��د 
الل��واء  احملافظ��ة  يف  االس��تخبارات 
رئي��س  ومّح��ل  اخليكان��ي.  ري��اض 
جلن��ة أم��ن مش��ال باب��ل ثام��ر ذيب��ان 
مس��ؤولية  الس��ابق  الش��رطة  قائ��د 
اخلروق��ات االمني��ة احلاصل��ة، وه��و 
ما أكده رئيس الوزراء نوري املالكي 
بق��رار إعفائ��ه م��ن منصب��ه، واتف��ق 
عل��ى ه��ذا ال��رأي جلن��ة االم��ن الدفاع 
النيابي��ة عل��ى لس��ان اح��د اعضائه��ا، 
وهو حاكم الزاملي، باننا » شخصنا 
منذ البداية ان قائد ش��رطة بابل هو 
رج��ل ضعي��ف ومس��كني واليصل��ح 

هلذا العمل االمين و ابدينا استغرابنا 
م��ن تنصيب��ه  خصوص��ا وان��ه كان 
مس��ؤول محاي��ة الح��د الرملاني��ني »!
النائ��ب  ك���������الم  ص�����������ّح  إن 
الص��دري«  »التي��ار  عل��ى  احملس��وب 
فكيف مت تكليف ذلك القائد وبقاؤه 
يف منصب��ه طيل��ة الف��رتة املاضي��ة، 
م��ع عل��م اجلمي��ع ان حمافظ��ة باب��ل 
خط��ورة  املناط��ق  اكث��ر  م��ن  ُتع��د 
واجلن��وب،  الوس��ط  مناط��ق  ب��ني 
وتتعرض باس��تمرار ألبشع اجلرائم 
واالعت��داءات االرهابي��ة م��ن مناط��ق 
حميط��ة بامل��دن واألقضي��ة البابلي��ة، 

ويف مقدمته��ا قض��اء املس��يب؟
تعده��ا  اخ��رى  خط��وة  ويف 
احل���������كومة صاحل���������ة مل���������واجهة 
االره��اب، م��ا أعلن��ه رئي��س ال��وزراء 
ب��أن االنتح��اري ال��ذي فج��ر نفس��ه 
ب��ني الس��يارات املتوقف��ة عن��د حاج��ز 
قادم��ًا  كان  احلل��ة،  يف  للتفتي��ش 
الفلوج��ة، ويف حدي��ث  م��ن مدين��ة 
تعب��وي خ��الل افتت��اح مبن��ى ملؤسس��ة 
الش��هداء يف بغداد، ق��ال: »لقد قالوها: 
اس��ابيع  ثالث��ة  علين��ا  ص��رمت  ل��و 
العلن��ا الدول��ة وحصلنا على اعرتاف 
يف  س��ابقًا«،  امساءه��ا  ذك��رت  دول 

اشارة اىل انه خيوض بنجاح احلرب 
ض��د االرهابي��ني يف معاقله��م، بي��د 
ان الواق��ع ال��ذي يعيش��ه العراقي��ون 
رمب��ا يق��دم ص��ورة اخ��رى ع��ن ه��ذه 
احل��رب، حي��ث االبرياء واملدنيون هم 
وحده��م م��ن يدف��ع ضريب��ة احل��رب 
عل��ى االره��اب دون حتقي��ق النص��ر 
الكام��ل واحلقيق��ي عل��ى اجلماع��ات 
م��ن  جذوره��ا  واجتث��اث  االرهابي��ة 

الع��راق بش��كل كام��ل. 
وم��ن اب��رز مالم��ح ه��ذا الواق��ع 
املري��ر م���������ا ذكرت��ه مصادرن��ا م��ن 
قض��اء املس��يب م��ن أن قوات الش��رطة 
تواكب س��يارات اجلرحى واملصابني 
ناحي��ة  يف  االمني��ة  العملي��ات  م��ن 
ج��رف الص���������خر، اىل مستش��فيات 
املس��يب، وه���������ي تطل��ق الرص��اص 
حبج��ة  كثي��ف  بش��كل  العش��وائي 
الوص��ول،  وس��هولة  الطري��ق  فت��ح 
ويؤكد املصدر - الش��اهد، ان طريق 
االسعافات ال تعرتضه زمحة  السر، 
مم��ا يع��زز حال��ة االحب��اط واهلزمي��ة 
النفسية عند اهالي املسيب، فهم من 
جان��ب يواجه��ون القذائ��ف والعب��وات 
آخ��ر  جان��ب  وم��ن  واملفخخ��ات، 
يواجه��ون اس��تفزازات م��ن ه��ذا النوع.
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الديمقراطية في مصر وسوريا 
أمام تحدي السلطة

يف وق��ت متق��ارب ص��در قان��ون 
مص��ر  م��ن  كل  يف  االنتخاب��ات 
وس��وريا، االول صدر يف مطلع ش��هر 
آذار اجلاري، والثاني يف اواسطه، وقد 
تضم��ن القان��ون املص��ري س��تني بن��داً 
م��ن املف��رتض ان ينظ��م االنتخاب��ات 
عق��د  فق��د  س��وريا  ويف  الرئاس��ية. 
جلس��ة  الس��وري  الش��عب  جمل��س 
يف العاش��ر م��ن آذار اجل��اري، ناق��ش 
خالهل��ا مش��روع قان��ون االنتخاب��ات 
الرئاس��ية. وحس��ب وكال��ة األنب��اء 
السورية فان مشروع القانون »يهدف 
اىل مواكب��ة املتغرات واجراء بعض 
التعدي��الت عل��ى م��واده للتواف��ق م��ع 
الدس��تور اجلدي��د وتطوي��ر العملي��ة 
القضائ��ي  واالش��راف  االنتخابي��ة 
عليه��ا«. وينظ��ر املراقب��ون اىل ه��ذه 
»اخلط��وة الدميقراطي��ة« عل��ى انه��ا 
تأت��ي يف وقت ترتاجع فيه املمارس��ات 
بغ��ض  البلدي��ن  يف  الدميقراطي��ة 
النظ��ر ع��ن الظ��روف الراهن��ة، إذ ال 
خيتل��ف اثن��ان عل��ى أن م��ن اس��باب 
حن��و  وغرهم��ا  البلدي��ن  ان��زالق 
واالضطراب��ات  السياس��ية  االزم��ات 

ع��ن  وابتعاده��ا  احن�������������رافها  ه��و 
الدميقراطي��ة احلقيقي��ة والع��زوف 
تقري��ر  يف  الن��اس  إش��راك  ع��ن 
تتج��ه  م����������صر  فف��ي  مصائره��م. 
الدف��اع  وزي��ر  تق��دم  حن��و  االنظ��ار 
عب����������د الفت��اح السيس��ي، للرتش��يح 
ال��ذي  وه��و  الرئاس��ة،  النتخاب��ات 
بالرئي��س  اإلطاح��ة  عملي��ة  نف��ذ 
حت��ت  مرس��ي  حمم��د  )االخوان��ي( 
اجلماهري��ة  االحتجاج��ات  م��رر 
الواس��عة ض��د السياس��ات االخواني��ة. 
أما سوريا الي ختوض حربًا شرسة 
ب��ني الق��وات النظامي��ة واجلماع��ات 
املسلحة، فانها تنظر اىل تاريخ شهر 
حزي��ران الق��ادم، حي��ث تنتهي الفرتة 
الرئاس��ية الثانية لبش��ار األسد الذي 
توىّل منصب رئاسة اجلمهورية عام 
2002، على انه تكريس لبقاء األسد يف 
السلطة، ولو على أساس مبدأ األمر 
الواق��ع. علم��ًا ان الس��لطات الس��ورية 
الج��راء  حم��دداً  موع��داً  تق��دم  مل 
حوال��ي  لوج��ود  نظ��راً  االنتخاب��ات 
نص��ف الش��عب الس��وري مش��رداً يف 

الداخ��ل واخل��ارج. 

ويف ك������������������ل الدميقراطي��ات 
الس��ائدة يف الع��امل الثال��ث - ولي��س 
املتق��دم دميقراطيًا- فان االنتخابات 
الرئاس��ية او الرملاني��ة تتطلب تنوعًا 
يف املرش��حني مدعوم��ًا باج��واء م��ن 
وه��ذا  واالختي��ار،  التعب��ر  حري��ة 
رمب��ا يك��ون أصع��ب يف س��وريا، حي��ث 
النظ��ام  م��ن  بعي��دة ج��داً  الفاصل��ة 
الس��وري واملعارض��ة الي متثل جانبًا 
آخر من الرأي العام يف سوريا، حيث 
ت��رى دمش��ق املعارض��ة احلقيقي��ة، 
ه��ي تل��ك ال��ي تقي��م بالق��رب م��ن 
النظ��ام احلاك��م وتس��اند احلكوم��ة 
يف مواجهته��ا التحدي��ات اخلارجي��ة.
الكب��ر  املأخ��ذ  ويف مص��ر، ف��ان 
الي��وم عل��ى قانون االنتخابات هو بند 
واح��د أث��ار جداًل واس��عًا يف االوس��اط 
السياس��ية، وه��و »حتص��ني اللجن��ة 
العلي��ا لالنتخاب��ات الرئاس��ية« م��ن 
الطع��ن يف قراراته��ا، وه��و م��ا فس��رته 
واحلقوقي��ة  السياس��ية  اجلماع��ات 
عل��ى أن��ه ن��وع م��ن مص��ادرة حق��وق 
املواط��ن وتنزي��ه اللجنة من أي خطأ 
يف قراراته��ا فيم��ا يتعل��ق برد او قبول 

س��ر  عل��ى  االش��راف  او  املرش��حني 
االنتخاب��ات. 

والصحف��ي  الكات��ب  اش��ار  وق��د 
هي��كل  حس��نني  حمم��د  املخض��رم 
يف  مص��ر  يف  االوض��اع  حقيق��ة  اىل 
حدي��ث صحفي بان »إحدى األزمات 
ال��ي تواجه الب��الد يف رأيي هي غياب 
البدائ��ل، بعد إس��قاط حك��م اإلخوان، 
حي��ث إن األح��زاب املدني��ة غر قادرة 
عل��ى ط��رح نفس��ها كبدي��ل، وه��ي 

باختص��ار أح��زاب ب��ال مجاه��ر«.
وحس��ب م�����������راقبني سياس��يني 
الرئاس��ي  النظ��ام  جترب��ة  ف����������ان 
ال��ي يرونه��ا األنس��ب واألق��رب اىل 
اوضاعن��ا االجتماعي��ة والسياس��ية، 
البعي��دة  رمب��ا تك��ون نقط��ة األم��ل 
ام��ام الش��عوب، نظ��راً اىل ان منص��ب 
رئي��س اجلمهوري��ة، يع��د القم��ة يف 
احلك��م، وم��ن الصع��ب الوص��ول الي��ه 
فيم��ا بع��د وتوجيه النقد اليه، بعكس 
النظ��ام الرملاني، مما جيعل املعنيني 
يف داخل مصر وسوريا ويف العواصم 
الدولي��ة املعني��ة، ترتي��ث للحص��ول 

عل��ى اخلي��ار األفض��ل للجمي��ع.
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البحري��ن  م��ن  املص��ادر  تؤك��د 
ان الس��لطات احلاكم��ة يف البحري��ن 
القم��ع والتنكي��ل  توغ��ل يف سياس��ات 
املطالب��ني حبقوقه��م  املواطن��ني  ض��د 
املشروعة،س��واًء يف الش��وارع او داخ��ل 
الس��جون، وق��د بدأت بأس��اليب االهانة 
الكيف��ي  واالعتق������ال  والتج������������ريح 
واالس��تفزاز، واش�����������كال م��ن احل��رب 
للتف��وق  النفس��ية يف حماول��ة منه��ا 
عل��ى املد اجلماهري املتصاعد وامُلصر 

عل��ى التغي��ر.
فق��د جاء استش��هاد الش��اب املعتقل 
يف  التعذي��ب  حت��ت  ال��درازي  جعف��ر 
وق��ت س��ابق م��ن ش��هر ش��باط املاض��ي 
يف  الغاضب��ة  املش��اعر  هلي��ب  ليش��عل 
الش��ارع، حي��ث تته��م املعارض��ة بوج��ود 
تعّم��د بابق��اء الش��اب يف الس��جن رغ��م 

حاجت��ه للع��الج. 
ومتابع��ني  م�����������راقبني  وحس��ب 
الس��لطات  ف��ان  البحري��ين  للح��دث 
تفج��ر  ح��ادث  اس��تغلت  البحريني��ة 
قنبلة اسفر عن مقتل ثالثة من افراد 
أثره��ا ش��نت محل��ة  عل��ى  الش��رطة، 
املعارض��ة،  ض��د  وقمعي��ة  سياس��ية 
كان��ت ابرزه��ا ق��رار حظ��ر مجاع��ات 
معارضة منها »ائتالف الرابع عشر من 
فراي��ر«، ضم��ن التنظيم��ات االرهابية 
م��ن  سلس��لة  اىل  اضاف��ة  احملظ��ورة. 
حب��ق  الظامل��ة  القمعي��ة  االج��راءات 
يف  املضايق��ات  تش�����������مل  املواطن��ني، 
حمي��ط العم��ل ويف املناف��ذ احلدودي��ة، 
فق��د ش��هدت الف��رتة املاضي��ة اعتق��ال 
ع��دد م��ن املواطن��ني ل��دى عودته��م م��ن 

خ��ارج الب��الد دون توجي��ه تهمة معينة 
صم��ت  ظ��ل  يف  جي��ري  وه��ذا  هل��م. 
ع�����������ربي ودول��ي أزاء م��ا جي��ري م��ن 
انته��اكات حلق��وق االنس��ان يف ه��ذا 
البل��د اخلليج��ي ال��ذي تهمش��ه وس��ائل 
باحلكوم��ة  يتعل��ق  مم��ا  إال  االع��الم، 
واجراءاته��ا وم��ا تتع��رض ل��ه م��ن ردود 

فع��ل مجاهري��ة غاضب��ة. 
تبقى بع��������������������ض اجل���������معيات 
البحريني��ة  واالنس��انية  احلقوقي��ة 
داخ��ل  جي��ري  م��ا  مبتابع��ة  تتكف��ل 
الب��الد، منه��ا قس��م احلري��ات الديني��ة 
يف مرص��د البحرين حلقوق اإلنس��ان، 
ال��ذي أك��د »تلقي��ه بالغ��اٍت موثق��ة 
املواطن��ني  عش��رات  بتع��رض  تفي��د 
م��ن اتب��اع اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، 
مروره��م  أثن��اء  والش��تم  لإلهان��ة 
بنق��اط التفتي��ش املنصوب��ة يف مناطق 
وق��رى البحري��ن، بع��د ح��ادث التفجر 
املُ��دان ، وال��ذي أودى حبي��اة ثالث��ة من 
منتس��ي وزارة الداخلي��ة البحريني��ة 

بينه��م ضاب��ط امارات��ي«.
الس��لمان  ميث��م  الش��يخ  ويق��ول 
مس��ؤول قس��م احلري��ات الديني��ة يف 
مرص��د البحري��ن حلق��وق اإلنس��ان: 
»إن الس��لطة تتخ��ذ ح��ادث التفج��ر 
املُ��دان ذريع��ة لقمع املواطن��ني وترويع 
اآلمن��ني وهت��ك احلرم��ات، وتعري��ض 
أل��وان  ألقب��ح  أصي��ل  وط��ين  مك��ون 
االزدراء واإلذالل والس�����������ب بناًء على 

خلفيت��ه الديني��ة واملذهبي��ة«.
وطالب الس��لمان اجملتمع الدولي 
مبمارس��ة دوره اإلنس��اني والسياس��ي 

يف الضغ��ط عل��ى حكوم��ة البحري��ن 
إليق��اف  احلرج��ة  املرحل��ة  ه��ذه  يف 
العقوب��ة اجلماعية على املواطنني من 
اتباع اهل البيت، عليهم الس��الم، والي 
االعتق��االت  يوم��ني  آخ��ر  يف  مشل��ت 
التعس��فية، واقتح��ام البي��وت اآلمن��ة 
الق��رى  وإغ��راق  احلرم��ات  وهت��ك 
وامل��دن بالغ��ازات الس��امة، واحل��د م��ن 
حركتهم وجتوهل��م احلر وتعرضهم 
عن��د  والش��تيمة  واالزدراء  لإلهان��ة 

مروره��م بنق��اط التفتي��ش.
م��ن جانبه��ا ع��رت س��ت منظم��ات 
حقوقي��ة حبرينية بأش��د العبارات عن 
قلقه��ا إزاء تصاع��د أعم��ال العن��ف يف 
البحرين واستخدام قوات أمن أجنبية 
لضب��ط اإلحتجاج��ات الس��لمية حت��ت 

س��تار اإلتفاقي��ة األمني��ة اخلليجية.
ه��ذه  اصدرت��ه  بي��ان  يف  وج��اء 
الس��نوات  م��دى  »عل��ى  ان��ه  املنظم��ات 
املاضي��ة، نف��ت دول جمل��س  الث��الث 
تعاون اخلليج مشاركة قوات أجنبية 
يف ضبط حركة االحتجاج السلمية، 
ولك��ن وف��اة ش��رطي إمارات��ي يف قري��ة 
الدية أبرز شكوكًا يف هذا التصريح«.
بداي��ة  »من��ذ  ان��ه  البي��ان  وأك��د 
البحري��ن  الش��عبية يف  االحتجاج��ات 
العدي��د  وثق��ت   ،2011 ع��ام  فراي��ر  يف 
املنظم��ات احمللي��ة والدولي��ة  م�����������ن 
االنته��اكات املس��تمرة واس��عة النطاق 
واجلس��يمة حلقوق اإلنسان يف البالد، 
وال��ي خلق��ت بيئة من اخل��وف، فضاًل 
حق��وق  أبس��ط  عل��ى  التع��دي  ع��ن 

اإلنس��ان واحلق��وق املدني��ة«.

وص��رح البي��ان »بع��د وف��اة العدي��د 
م��ن املواطن��ني، يف أكث��ر م��ن ش��كل 
م��ن أش��كال القتل خ��ارج نطاق القضاء 
نفذته��ا ق��وات األم��ن، وع��دد ال حيصى 
م��ن اإلعتق��االت التعس��فية والتعذي��ب 
اجلس�����������دي والنف�����������سي واجلنس��ي 
املنهج��ي، فض��اًل ع�����������ن االس��تخدام 
املتواصل للقوة املفرطة؛ والي تؤكد 
ب��أن س��بل املع�����������ارضة الس��لمية ق��د 
س��حقت بش��كل فعال وهذا م��ا أظهرته 
املس��تقلة  البحريني��ة  اللجن��ة  نتائ��ج 

لتقص��ي احلقائ��ق«.
ان  ق�����������ائاًل:  البي�����������ان  أردف  و 
»حركة االحتجاج الي بدأت س��لمية 
كب��ر،  ح��د  إىل  س��لمية  واس��تمرت 
إنع�������طافًا بطيئ��ًا جلماع��ات  ش��هدت 
تكتي��كات  اس��تخدام  حن��و  منش��قة 
عنيف��ة. معظ��م الناش��طني يف جم��ال 
يف  إم��ا  الب��الد  يف  اإلنس��ان  حق��وق 
الس��جن أو املنف��ى ورغب��ة احلكوم��ة يف 
اإلص��الح والدخ��ول يف ح��وار حقيق��ي 
م��ا زال��ت وع��داً مل يتحق��ق من��ذ ث��الث 

س��نوات«.
وحس��ب املراقب��ني، ف��ان الس��لطات 
البحريني��ة جت�����������د يف أج��واء العن��ف 
ي��رر هل��ا مواصل��ة  م��ا  واالضط��راب 
واالبتع��اد  واالضطه��اد  القم��ع  نه��ج 
م��ا أمك��ن م��ن أي��ة حماول��ة للتغي��ر او 
حت��ى اإلص��الح السياس��ي، م��ع ع��دم 
وج��ود أي مؤش��رات من عواصم دولية 
معني��ة بق��رب حص��ول تغي��ر سياس��ي 
يف ه��ذا البل��د الصغ��ر حبجمه والكبر 

باهميت��ه االس��رتاتيجية.
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* إعداد / بشري عباس
حميط��ه،  يف  يؤث��ر  االنس��ان 
واحملي��ط باملقاب��ل يؤثر فيه، االنس��ان 
ميارس عماًل ويصوغه حسب نظرته 
وفك��ره، ولك��ن ذلك العم��ل ال يلبث ان 
يؤث��ر في��ه. مث��ال ذل��ك؛ الص��الة، فه��ي 
حس��ب  وتك��ون  االنس��ان،  صنيع��ة 
مق��دار اميان��ه، وه��ي باملقاب��ل س��رعان 
ما تؤثر فيه، وكذلك العمل الس��يئ. 
واالم��ر ينس��حب عل��ى احملي��ط، حي��ث 
يؤث��ر يف االنس��ان، وق��د يتغر احمليط 
االنس��ان،  يبق��ى  ق��د  باملقاب��ل  ولك��ن 
كف��رد وحت��ى كمجتم��ع، مس��تمراً 
عل��ى آث��ار ذل��ك احملي��ط. وعلى س��بيل 
املث��ال ق��د يك��ون هن��اك دول��ة قائم��ة 
والقم��ع  االس��تبداد  و  القه��ر  عل��ى 
الدول��ة  وه��ذه  والدكتاتوري��ة، 
يرفضه��ا الن��اس، ولكنه��م يتأث��رون 
به��ا، وتنعك��س ممارس��اتها و قوانينه��ا 
نفوس��هم،  يف  واخالقه��ا،  وصفاته��ا 
وق��د تس��قط ه��ذه الدول��ة اىل غ��ر 
رجع��ة، ولك��ن تل��ك اآلث��ار اخلبيث��ة 
ال��ي توغل��ت يف النف��وس تبق��ى تض��ر 

بالن��اس وحياته��م.

* الشكلة الكربى عند االنسان
القرآني��ة يف  اآلي��ات  لنتدب��ر يف 
)س��ورة االع��راف(، ع��ن ب��ين اس��رائيل، 
الصدي��ق،  يوس��ف  اصب��ح  حينم��ا 

س��الم اهلل علي��ه، ه��و احلاك��م االعلى 
والرج��ل الق��وي ال��ذي ُيش��رف عل��ى 
م��ع  آن��ذاك.  مص��ر  ش��عب  مق��درات 
علي��ه  يعق��وب،  ابن��اء  م��ن  اخوت��ه 
ِذيــَن  الَّ اْلَقــْوَم  }َوَأْوَرْثنَــا  الس��الم، 
َكاُنــوْا ُيْســَتْضَعُفوَن َمَشــاِرَق األَْرِض 
ــْت  َّ ــا َوَت ــا فِيَه ــي َباَرْكنَ تِ ــا الَّ َوَمَغاِرهَبَ
َبنِــي  َعــَى  احْلُْســنَى  َربِّــَك  َكِلَمــُت 
ــا َكاَن  ــا َم ْرَن وْا َوَدمَّ ــرَبُ ــَا َص ــَل بِ اِئي إرِْسَ
َيْصنَــُع فِْرَعــْوُن َوَقْوُمــُه َوَمــا َكاُنــوْا 
ــَل  اِئي ــي إرِْسَ ــا بَِبنِ ــوَن * َوَجاَوْزَن َيْعِرُش
اْلَبْحــَر َفَأَتــْوا َعــَى َقــْوٍم َيْعُكُفــوَن َعــَى 
ــل  ــى اْجَع ــا ُموَس ــوْا َي ــْم َقاُل ُ ــاٍم هلَّ َأْصنَ
ُكــْم َقــْوٌم  نَــا إهَِلـًـا َكــَا هَلـُـْم آهِلـَـٌة َقــاَل إِنَّ لَّ
ــْم  ــا ُه ٌ مَّ ــربَّ ــُؤالء ُمَت ــوَن * إِنَّ َه َهُل جَتْ
ــا َكاُنــوْا َيْعَمُلــوَن * َقــاَل  فِيــِه َوَباطِــٌل مَّ
ــْم  َلُك ــَو َفضَّ ــا َوُه ً ــْم إهَِل ــْرَ اهللَِّ َأْبِغيُك َأَغ
االع��راف  )س��ورة  اْلَعامَلِــَن{  َعــَى 
يف  مص��ر  عاش��ت  فق��د   ،)140-137/
تل��ك الف��رتة يف أم��ن ورف��اه اقتص��ادي 
متمي��ز، ثم بدأت هذه احلالة ترتاجع 
م��ن بع��ده ش��يئًا فش��يئًا حت��ى س��يطر 
الفراعن��ة م��رة اخ��رى عل��ى مص��ر، 
الش��مس،  عب��ادة  برتوي��ج  فقام��وا 
وصنع��وا معاب��د الش��مس، علم��ًا أنه��م 
ما كانوا يعتقدون بالشمس و القمر 
وال يعرتفون بالفلك او الطبيعة، امنا 
كان��وا يري��دون حتقي��ق مصاحله��م 
اخلاص��ة، الن الش��مس ال��ي صوروها 
)أي  به��م  تتمث��ل  الن��اس،  اىل  رّب��ًا 

الن��اس  فعالق��ة  ول��ذا  الفراعن��ة(، 
به��ا تت��م عره��م. وم��ع م��رور الزم��ن 
أخ��ذ الن��اس يعارض��ون ه��ذه العقي��دة 
بدوره��م  والفراعن��ة  الفرعوني��ة، 
اخ��ذوا يعارض��ون الن��اس وحياول��ون 
بالقه��ر والتس��لط من��ع أي اع��رتاض، 
ولك��ن م��ع ذل��ك كان��ت هن��اك يف ب��ين 
اس��رائيل ب��ذور ث��ورة ض��د االحنراف، 
النض��ام  ع��ودة  يري��دون  وكان��وا 
االميان��ي ليوس��ف الصدي��ق، ولذل��ك 
ب��دأ الص��راع بينه��م وب��ني الفراعن��ة 
واذاقوه��م  اس��تضعفوهم  الذي��ن 
االمري��ن. ل��ذا فق��د أي��د اهلل س��بحانه 
هل��م  بع��ث  و  اس��رائيل  ب��ين  وتع��اىل 
موس��ى علي��ه الس��الم، فجائه��م بي��ده 
البيضاء، وبعصاه الي ابتعلت ثعابني 
س��حرة فرعون، ومن ثم البحر الذي 
ش��قه هل��م واجناه��م وخلصه��م م��ن 

فرع��ون وجن��ده اىل غ��ر رجع��ة.
هن��ا؛ ختّل��ص ب��ين اس��رائيل م��ن 
بقوته��م  لي��س  نضام��ه  و  فرع��ون 
ونص��ره،  اهلل  بفض��ل  امن��ا  الذاتي��ة، 
س��بحانه  هل��م  ش��ق  حي��ث  اجناه��م 
بعصا موس��ى البحر، فدخلوه وس��اروا 
عل��ى أرض يابس��ة، ث��م دخ��ل فرع��ون 
اثره��م ومل خيرج��وا إال  وجن��ده يف 
وه��م غرق��ى يف مي��اه البح��ر. والع��رة 
احتفظ��وا  ه��ؤالء  أن  امله��م  وال��درس 
يف نفوس��هم بثقاف��ة وآث��ار الفراعن��ة، 
حياته��م  يف  املظلم��ة  احلقب��ة  تل��ك 

  لو كانت 
النفوس 

التي تطبق 
الدميقراطية، 
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ثقافة 
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كان��ت و بقي��ت تالحقه��م، و رمب��ا 
اىل  اآلن،  حل��د  تالحقه��م  ت��زال  ال 
درج��ة أن��ك ق��د جت��د يف قل��ب وداخ��ل 
كل واح��د منه��م يف فلس��طني الي��وم 
فرعون��ًا صغ��را، فه��م يتفرعن��ون يف 
املنطق��ة نتيج��ة تأثره��م بتل��ك الروح 

الفرعوني��ة. الثقاف��ة  و 

* درٌس للديمقراطية يف العراق
حن��ن نري��د وجي��ب ان نس��توحي 
أم��راً  الكرمي��ة،  اآلي��ات  ه��ذه  م��ن 
ينفعن��ا وينف��ع بالدن��ا. فف��ي الع��راق 
حكم��ت الدكتاتوري��ة ف��رتة طويل��ة 
ج��دًا، ومل نش��هد يف الع��راق حكوم��ات 
نظيف��ة وعادل��ة، رمب��ا حلظ��ات بعم��ر 
الزم��ن، رمب��ا كان��ت هنال��ك اي��ام او 
اش��هر، ج��رت فيها نس��مة م��ن العدالة 
واحلري��ة ونفح��ة م��ن عم��ل اخل��ر. 
تل��ك احلكوم��ات الدكتاتوري��ة ال��ي 
حكم��ت بالن��ار واحلدي��د، والقوان��ني 
آثاره��ا  خلف��ت  والفاس��دة،  الظامل��ة 
الس��يئة يف اجملتم��ع اىل ه��ذا الي��وم. 
الكب��ر  الصن��م  ذاك  آث��ار  وهك��ذا 
علي��ه  اهلل  لعن��ة  املقب��ور  واحلاك��م 
وعل��ى م��ن ج��اء ب��ه، لي��س ان��ه مبج��رد 
س��قوطه أن كل ش��يء انته��ى، كال. 
موج��ودة.  وثقافت��ه  واف��كاره  فآث��اره 
فالكتاتوري��ة ق��د تستنس��خ وتس��تمر 
ننه��ض  أن  جي��ب  مجيع��ا  انن��ا  ل��وال 
الب��الد  ننق��ي  واح��دة، حت��ى  نهض��ة 
والعب��اد والنف��س العراقي��ة م��ن آث��ار 
تل��ك احلقب املظلمة يف حياة العراق. 
والدكتان��ور لي��س ه��و املس��ؤول 
نظ��ام  فالدكتاتوري��ة  كف��رد، 
وثقافة، وتسلس��ل تنظيمي و اجهزة، 
وه��ذه االجه��زة ق��د متض��ي ولكن هذا 
لوح��ده لي��س كافي��ا. اآلن ق��د رأيت��م 
وعايش��تم الث��ورات يف بع��ض الب��الد، 
فه��ذه مص��ر وتون��س وليبي��ا، وهك��ذا 
جت��ارب التاري��خ، جت��دون أن اكث��ر 
لك��ن  جنح��ت،  وإن  حت��ى  الث��ورات 
والص��ور  الوج��وه  أن  جت��د  لالس��ف 
تأث��ر  بق��ي  و  تبدل��ت،  ال��ي  ه��ي 

وناف��ذاً. عميق��ًا  الدكتاتوري��ة 
النظ��ام  ان  نق��ول:  هن��ا  م��ن 
يف  نعيش��ه  ال��ذي  الدميقراط��ي 
الع��راق، لعل��ه اق��رب اىل واقعن��ا م��ن 
غ��ره.. وعل��ى اق��ل تقدي��ر ه��و النظ��ام 
املمك��ن يف ه��ذه املرحل��ة وإن كان��ت 

لن��ا حتفظ��ات عل��ى كث��ر م��ن بن��وده 
وآليات��ه، لك��ن هذا النظام يف احلقيقة 
ل��و طب��ق تطبيق��ا س��ليما، ول��و كان��ت 
النف��وس ال��ي تطبق��ه وال��ي يطب��ق 
املس��ؤلية  م��ن  عليه��ا عل��ى مس��توى 
الدميقراطي��ة  لكان��ت  والوع��ي 
آث��ار  م��ن  للتخل��ص  جي��دة  وس��يلة 
الدكتاتوري��ة. والتخل��ص م��ن ه��ذه 
االثار ليس��ت عملية س��هلة وبسيطة، 
ألنه��ا عميقة، ل��ذا فان التخلص منها 
واج��راء  متطاول��ة،  لف��رتة  حباج��ة 
انتخاب��ات متعاقب��ة برملاني��ة وحملية 
للمحافظ��ات او مهني��ة او انتخاب��ات 
تك��ون  ان  جي��ب  كله��ا  االحت��ادات، 
ضم��ن مس��رة ممت��دة م��ن الش��ورى 
واالنتخ��اب، وم��ن ث��م، عم��ل وب��ذل 
جه��د مكث��ف م��ن اج��ل التخل��ص م��ن 
ش��عبنا  والي��وم  الدكتاتوري��ة.  آث��ار 
اس��تحقاق  اب��واب  عل��ى  الع��راق،  يف 
جي��ب  االس��تحقاق  وه��ذا  انتخاب��ي، 
ان يس��تمر، وجي��ب ان يك��ون الش��عب 
كل��ه مس��تعدا ل��ه، وأن يك��ون خف��را، 
م��ن  ي��رز  لك��ي  اجلمي��ع  وليعم��ل 
االنتخاب��ات رج��ال اكف��اء صاحل��ون 
يغ��روا  ان  يس��تطعون  خملص��ون 
االفض��ل  اىل  الع��راق  يف  الوض��ع 

املنش��ود.

* الديكتاتورية يف كل مكان
 ولكن اعود واقول: ان االنتخابات 
ليس��ت ه��ي وصف��ة احل��ل والع��الج 
كل��ه، ب��ل ه��ي عام��ل م��ن العوام��ل 
واداة وآلي��ة لتحقي��ق ج��زء مه��م م��ن 
الدكتاتوري��ة  آث��ار  إلن  اهل��دف، 
ليس��ت خاص��ة باجلان��ب السياس��ي او 
ب��ل  كال،  فق��ط،  االداري  باجلان��ب 
إن آثاره��ا عميق��ة والب��د ان نتخل��ص 
م��ن كل تل��ك اآلث��ار وجذوره��ا. ول��و 
اول  ف��أن  أمثل��ة عل��ى ذل��ك  ضربن��ا 
اس��باب وآث��ار الدكتاتوري��ة ق��د نراها 
يف الب��دء داخ��ل االس��رة وه��ي الوح��دة 
االجتماعي��ة الصغ��رة، ف��رتى رج��ال 
ومن��ذ اي��ام زواج��ه االوىل حي��اول ان 
يف��رض دكتاتوريت��ه عل��ى زوجت��ه، 
ويتناسى أنها مثله، هلا حق وكرامة 
ان  اب��داً  ل��ه  والجي��وز  وش��خصية، 

يتج��اوز حقه��ا ويظلمه��ا. 
وهك���������ذا اي��������ضا يف اجل��������انب 
االس��ري، جت��د امل��رأة باملقاب��ل كم��ا 

الرج��ل، مت��ارس دكتاتوريته��ا عل��ى 
يف  الكب��ار  جت��د  م��ا  وغالب��ا  ابنائه��ا، 
األم  و  األب  وباخلص��وص  البي��ت 
يقومون بتحطيم وكس��ر ش��خصية 
ان��ك  ابنائه��م من��ذ الصغ��ر، لدرج��ة 
ق��د ت��رى الطف��ل الصغ��ر يبك��ي ألم��ر 
م��ا جتهل��ه، رمب��ا عن��ده حاج��ة، رمب��ا 
أن��ه متس��خ ويري��د أح��دا أن ينظف��ه، 
او ان��ه عطش��ان او جائ��ع او مت��أمل او 
ب��ه أي ش��يء آخ��ر، فيع��ر ع��ن ذل��ك 
بالب��كاء، فتج��د بع��ض األمه��ات تنهال 
علي��ه بالس��ب والش��تم، وتنه��ره بش��دة 
ورمب��ا تضرب��ه ايض��ا..! بينم��ا النظ��ام 
االس��ري إذا ق��ام عل��ى القان��ون االهل��ي 
والش��ريعة املقدس��ة، وعل��ى االح��رتام 
املتبادل واحلقوق والعدل، فانه يربي 
اف��راداً )رج��ااًل ونس��اًء( غ��ر قمعي��ني 
وغ��ر دكتاتوريني. وكذا يف النظام 
هن��اك  جت��د  والتعليم��ي،  الرتب��وي 
ثقاف��ة الدكتاوري��ة والقم��ع متارس 
عل��ى التالمي��ذ والطلب��ة بص��ورة أو 
اخ��رى. فه��ذا املعل��م او تل��ك املدرس��ة، 
او مش��اكل  رمب��ا تتع��رض لضن��ك 
اجتماعي��ة ومعيش��ية فتعك��س ذل��ك 
عل��ى تعامله��ا واس��لوبها داخ��ل الص��ف 
الدراس��ي، فيق��ع الظل��م عل��ى الطالب 
لفظ��ًا او عم��اًل. وق��س عل��ى ذل��ك يف 

الدوائ��ر و مس��ؤوليها وموظفيه��ا.
إن النظ��ام ال��ذي نري��ده ومنط��ح 
اح��رتام  نظ��ام  ه��و  الي��ه  الوص��ول 
االنس��ان، واحرتام قانون اهلل، واحرتام 
االعراف والقيم والنظم االجتماعية 
الس��ليمة. ه��ذا النظ��ام لي��س املس��ؤول 
عن��ه ش��خص رئي��س ال��وزاء اورئي��س 
اجلمهوري��ة او ه��ذا الش��خص او ذاك 
املس��ؤول، إمن��ا كلن��ا مس��ؤولون، نعم؛ 
ق��د تك��ون مس��ؤولية البع��ض اك��ر و 
اوس��ع و أوىل م��ن غ��ره، لكنن��ا مجيعا 
مسؤولون ان ال نصبح أناسًا قمعيني، 
ومن هنا ننطلق ايضا حتى ال نس��مح 
ان  قمعي��ًا  يصب��ح  ان  اراد  اذا  ألح��د 
يف��رض علين��ا رأي��ه وقمع��ه. ه��ذه هي 
احلال��ة ال��ي حن��ن حباج��ة هل��ا، فه��ذه 
االث��ار الس��لبية ال��ي تراكم��ت عل��ى 
جي��ب  وانظمتن��ا  وافكارن��ا  ثقافتن��ا 
ان نتخل��ص منه��ا بش��كل ج��دي عل��ى 
نواح��ي  مجي��ع  ويف  املس��تويات  كل 
س��لوكنا وحياتن��ا العام��ة واخلاص��ة، 

ب��ل ويف اصغ��ر وادق التفاصي��ل .

  النظام 
الذي نريده هو 

نظام احرتام 
االنسان، واحرتام 

قانون اهلل، 
واحرتام االعراف 

والقيم والنظم 
االجتماعية 

السليمة، 
وهذا ليس 

املسؤول عنه 
شخص رئيس 
الوزاء او رئيس 

اجلمهورية، 
إمنا اجلميع 
مسؤولون  
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اهلل  آي��ة  الدي��ين  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي )دام 
إىل  الع��راق  يف  السياس��ية  األح��زاب  ظل��ه(، 
م��ن  احلقيق��ي  مبعناه��ا  احلري��ة  اس��تيعاب 
خ��الل قب��ول كاف��ة املنافس��ني م��ن املكون��ات 
ع��ر  التس��قيط  ع��ن  واالبتع��اد  السياس��ية، 
وس��ائل اإلع��الم، داعي��ًا إىل التناف��س الش��ريف 
يف العم��ل السياس��ي واالنتخاب��ات الرملاني��ة 
منزل��ق  إىل  الب��الد  ج��ر  وع��دم  القادم��ة، 
الصراع��ات واالقتت��ال بس��بب ممارس��اتهم او 
أفكاره��م اخلاطئ��ة. ويف جان��ب م��ن كلم��ة 
القاه��ا مبكتب��ه يف كرب��الء املقدس��ة حبض��ور 
مج��ع م��ن الوف��ود والزائري��ن واألهال��ي؛ ق��ال 
الع��راق  يف  السياس��يني  »عل��ى  ان:  مساحت��ه 
واالخت��الف  الص��راع  فلس��فة  يعرف��وا  أن 
وتوظيفهم��ا بالش��كل الصحي��ح ال��ذي خي��دم 
البلد باس��تخراج الطاق��ات الكامنة يف داخلهم، 
وخلل��ق جو من اإلبداع والتطوير لضمان بناء 
العراق ال لتخريبه وتهدميه«، داعيًا املؤسسات 
فه��م  إىل  والسياس��ية  واإلعالمي��ة  الديني��ة 
مب��دأ احلري��ة بالش��كل الصحي��ح الذي يضمن 
وح��دة العراقي��ني ولي��س لنش��ر حال��ة التم��زق 
والكراهي��ة ب��ني أبن��اء الش��عب العراق��ي وب��ث 

الطائفية والتفرقة. وبنّي مساحته قائال: »إن 
تعدد اجلهات السياسية واألحزاب أمر مقبول 
ومطل��وب و يكفل��ه الدس��تور ال��ذي ه��و ميث��اق 
العم��ل ال��ذي وق��ع علي��ه العراقي��ون«. مش��دداً 
عل��ى ض��رورة التطبيق الس��ليم للدس��تور ألنه 
يكفل حرية العمل السياس��ي بالش��كل املثمر و 

املناس��ب ملصلح��ة الش��عب والب��الد.
إىل ذل��ك دع��ا مساح��ة املرج��ع املدرس��ي 
الكتل السياس��ية إىل توقيع ميثاق ش��رف قبل 
االنتخابات القادمة يؤكدون من خالله على 
التواف��ق فيم��ا بينه��م و أن ال ي��أكل بعضه��م 
حلم بعض، باالتهامات والتش��هر والتسقيط 
السياس��ي والش��خصي، الفت��ًا إىل أن خ��رات 
العراق كثرة تس��ع اجلميع، وعليهم اعتماد 
الع��دل واحملب��ة فيم��ا بينه��م واالعتب��ار مم��ا 
جيري يف س��وريا والصومال وجنوب الس��ودان 
وغره��ا من الدول، بس��بب التناحر واالقتتال. 
م��ن جان��ب آخ��ر أك��د مساحت��ه عل��ى أن 
كم��ا  وفره��ا  للعراقي��ني  اهلل  هب��ة  احلري��ة 
تك��ون  النع��م، واالس��تفادة منه��ا  وف��ر س��ائر 
م��ن خ��الل إحس��ان ضياف��ة ه��ذه النعم��ة لك��ي 
احلري��ة  اس��تثمار  رافض��ًا  وتنفعن��ا،  ت��دوم 
واالتهام��ات  التس��قيط  ع��ر  خاط��ئ  بش��كل 

تنحس��ر  ال  لك��ي  السياس��ية،  والتجاذب��ات 
س��ائر  وكذل��ك  الع��راق  يف  احلري��ة  نعم��ة 
النع��م األخ��رى. ه��ذا وأه��اب مساحت��ه بالعلماء 
واخلطب��اء والسياس��يني واإلعالمي��ني وكل 
فئ��ات اجملتم��ع ب��أن تك��ون ط��رق التح��دث ع��ن 
الظ��ن  حس��ن  واىل  تهذب��ًا  أكث��ر  اآلخري��ن 
باآلخري��ن، مش��راً إىل أن الع��راق ش��عب واحد 
وال حيق ألحد الس��عي إىل تقس��يمه ومتزيقه 
مساحت��ه  وتاب��ع  الطائف��ي.  اخلط��اب  ع��ر 
االس��تفادة  إىل  اجلمي��ع  أدع��و  »إن��ين  قائ��ال: 
م��ن تن��وع االنتم��اءات والطوائ��ف واألدي��ان يف 
يكف��ل  ال��ذي  الش��ريف  التناف��س  يف  الع��راق 
للعراقي��ني اإلب��داع والتق��دم وتطوي��ر الب��الد، 
واالبتع��اد ع��ن ثقافة التناح��ر وإلغاء اآلخرين 
واالس��تفادة م��ن احلري��ة باالجت��اه الصحي��ح«. 
أن  ض��رورة  عل��ى  مش��دداً  مساحت��ه  وخت��م 
تن��زل احل��وزات العلمي��ة إىل املي��دان السياس��ي 
واالجتماع��ي حل��ث العراقي��ني عل��ى احملب��ة 
الطيب��ة،  الكلم��ة  والس��الم والوئ��ام واعتم��اد 
الفت��ًا إىل أن احل��وزات العلمي��ة واملرجعي��ات 
الدينية كان هلا الدور الفاعل والكبر يف وأد 
الفتن��ة ومواجه��ة التحدي��ات والصراع��ات يف 

الع��راق ع��ر التاري��خ.

المرجع و األمة

البد من معرفة فلسفة الصراع 
وتوظيف االختالف لبناء العراق ال هدمه



المرجع و األمة

دع��ا مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي )دام ظل��ه( 
و  الثقافي��ة  واملؤسس��ات  احلس��ينية  اهليئ��ات 
اخلري��ة بتفعي��ل دوره��ا االجتماع��ي والثق��ايف 
والسياس��ي التوع��وي م��ن منطل��ق قي��م الدي��ن 
احلنيف عر توعية اجملتمع لتجنب ومعاجلة 
عوام��ل الفس��اد ب��كل انواع��ه واس��بابه، واختي��ار 
األفض��ل واألصل��ح م��ن املرش��حني يف الكت��ل 

السياس��ية لالنتخاب��ات الرملاني��ة القادم��ة.
حديث��ه   م��ن  جان��ب  يف  مساحت��ه  وق��ال 
ف��دك  مجعي��ة  م��ن  وف��داً  اس��تقباله  خ��الل 
م��ن  اخلري��ة  الس��الم،  عليه��ا  الزه��راء، 

أن��ه واىل جان��ب تفعي��ل  البص��رة،  حمافظ��ة 
الب��د  والثق��ايف،  والتبليغ��ي  اخل��ري  العم��ل 
م��ن تفعي��ل جان��ب التوعي��ة السياس��ية ايض��ا  
هل��ذه اهليئ��ات م��ن منطل��ق الدي��ن ال املصلح��ة 
الشخصية والفئوية، لكي يكون اختيار الناس 
تقيي��م  م��ن  نابع��ًا  وحلكامه��م  للمس��ؤولني  
يت��م جتن��ب  لك��ي  أس��س وقي��م صحيح��ة  و 
الفاس��دين. كم��ا اش��ار مساحت��ه إىل ض��رورة 
واجلمعي��ات  احلس��ينية  اهليئ��ات  تتبن��ى  أن 
اخلري��ة والثقافي��ة مب��ادرات إصالحي��ة داخل 
اجملتم��ع، لالصالح ب��ني املتنازعني واملختلفني 

م��ن خ��الل إش��اعة ثقاف��ة إص��الح ذات الب��ني 
االس��ياق  ه��ذ  اوض��ح يف  و  الطيب��ة.  والكلم��ة 
احلس��ينية  اهليئ��ات  أرض  يع��د  الع��راق  أن 
واملؤسسات اخلرية، عدداً وحمتوًى ملا نشهده 
من نشاط دؤوب هلا ، والسيما خالل الزيارات 
املليوني��ة لإلم��ام احلس��ني، عليه الس��الم، داعيًا 
القائم��ني عل��ى ه��ذه اهليئ��ات واملؤسس��ات إىل 
االهتم��ام بتثقي��ف اجملتم��ع و إقام��ة ال��دورات 
اىل  واألخ��الق،  والعقائ��د  الفق��ه  يف  الديني��ة 
جان��ب تقدي��م م��ا ميك��ن تقدمي��ه م��ن خدم��ات 

م��ن قب��ل ه��ذه املؤسس��ات واهليئ��ات.  

اهلل  آي��ة  الدي��ين  املرج��ع  مساح��ة  أك��د 
امُلدّرس��ي )دام  الس��يد حمم��د تق��ي  العظم��ى 
ظل��ه(، عل��ى ض��رورة أن يكون الش��عب العراقي 
وكل شعب يف العامل اإلسالمي على قدٍر عاٍل 
م��ن املس��ؤولية واهلم��ة حلم��ل راي��ة اإلص��الح 
وحماربة الفس��اد وكل إش��كال الظلم والفقر 

والتخل��ف.
وخ��الل درس األخ��الق األس��بوعي ال��ذي 
يلقي��ه يف مكتب��ه مبدين��ة كرب��الء املقدس��ة 
حبض��ور مج��ع اس��اتذة م��ن وطلب��ة احل��وزات 

العلمي��ة؛ اوض��ح مساحت��ه:
يف  املستش��ري  والفس��اد  املش��اكل  إن   
الع��راق والع��امل اإلس��المي حيتم علين��ا العودة 
إىل ثقافتن��ا اإلس��المية األصيل��ة ال��ي جاء بها 
الني حممد، صلى اهلل عليه وآله وسلم، والي 
انق��ذ به��ا األم��ة م��ن التم��زق و الفس��اد واجلهل 
والظلم والفقر.. وحنن كشعب عراقي جيب 

أن نك��ون عل��ى ق��در كب��ر م��ن اهلم��ة إلصالح 
الوضع يف البالد وحماربة الفساد من جذوره.

 ويف ه��ذا الس��ياق اش��ار مساحت��ه اىل أن 
يت��م إال ع��ر  للبن��اء احلض��اري ال  النه��وض 
إيقاظ العقول وتفجر الطاقات الكامنة داخل 

أبن��اء الش��عب العراق��ي. 
وطلب��ة  اخلطب��اء  دور  عل��ى  مؤك��داً 
احل��وزات العلمي��ة يف ه��ذا اجلان��ب م��ن خ��الل 
خطاباته��م  يف  املؤث��رة  الكلم��ات  اس��تخدام 
وكتاباته��م ال��ي م��ن ش��أنها أن تزي��ل حج��ب 
العق��ل وإيقاظ��ه م��ن س��باته. ويف ه��ذا الس��ياق 
دع��ا مساح��ة املرجع امُلدّرس��ي اخلطب��اء وطلبة 
احل��وزات العلمي��ة إىل العم��ل اجل��دي من اجل 
قول الكلمة النافذة ونشر الثقافة الصحيحة 
أه��ل  وت��راث  الكري��م  الق��رآن  كلم��ات  ع��ر 
البي��ت، عليه��م الس��الم. و أوض��ح ان اهلجم��ات 
ال��ي يتع��رض هل��ا ش��يعة اه��ل البي��ت، عليه��م 

الس��الم، الي��وم يف كل م��كان يف الع��امل، ه��و 
ألنه��م حيمل��ون فك��راً متح��رراً يرف��ض الظل��م 
والتس��ّلط، لي��س هل��م ب��ل للع��امل أمج��ع، وأن 
رس��التهم االهلي��ة ه��ذه نعتره��ا رس��الة عاملي��ة 
وليست طائفية، وال حيق ألحد أن حيوهلا اىل 
خط��اٍب طائف��ي. منوه��ًا اىل أن ان دموع��ًا ودماًء 
غالي��ة أريق��ت ع��ر التأري��خ م��ن اج��ل أن يص��ل 
لن��ا ت��راث أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، وجي��ب 
احلف��اظ عل��ى ه��ذا الفك��ر واالرث م��ن التش��ويه 
املنحرف��ة  الوهابي��ة  وم��ن خط��ر احل��ركات 
كالقاع��دة وم��ا يس��مى ب��� »داع��ش« وغره��ا 
والي هناك من ميوهلا ويدعمها بالسالح عر 
الصفق��ات الس��رية به��دف التخري��ب والفتن��ة 
واشاعة ثقافة املوت والقتل ليس ضد الشيعة 
والتشيع وانتشاره يف العامل فحسب، بل وضد 
كل م��ن ه��و خمتل��ف ومغاي��ر هل��م ولفكره��م 

الس��قيم. 
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الوعي والثقافة 
الدينية تساعد 

الناس على اختيار 
األصلح

الفكر الشيعي الرافض للظلم يواجه 
خطر التشويه من التيارات الوهابية 



المرجع و األمة

امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح�����������ة  ح�����������ذر 
بالع��راق  احملي��ط  اخلط��ر  م��ن  ظل��ه(  )دام 
م��ن قب��ل ال��دول الداعم��ة لإلره��اب والفك��ر 
التكف��ري يف املنطق��ة، داعي��ًا الش��عب العراق��ي 
إىل التمس��ك بركائ��زه املتمثل��ة باملرجعي��ات 
الديني��ة والعش��ائر، واىل العمل اجلماعي عر 
اهليئ��ات احلس��ينية والتجمع��ات واملؤسس��ات 

اخلري��ة والثقافي��ة.
ويف جان��ب م��ن حديث له خالل اس��تقباله 
الش��يخ  كرب��الء  حمافظ��ة  جمل��س  عض��و 
ق��ال  ل��ه،  املراف��ق  والوف��د  اليس��اري  حس��ني 
مساحته: »إن العراق حماط بذئاب يف املنطقة 
اإلره��اب  دع��م  م��ن خ��الل  حت��اول متزيق��ه 

واجملامي��ع التكفرية«. وبنّي مساحته أن على 
احملافظ��ات،  وجمال��س  والرمل��ان  احلكوم��ة 
»مراع��اة مب��دأ التع��اون ومش��اورة الش��ركاء 
وجتن��ب اخلالف��ات والصدام��ات فيم��ا بينه��م، 
خمطط��ات  مجي��ع  إفش��ال  يف  يس��هم  مب��ا 
األع��داء« م��ن داخ��ل وخارج العراق، مش��راً إىل 
ض��رورة العم��ل اجل��دي م��ن قب��ل السياس��يني 
وكاف��ة ش��رائح اجملتم��ع العراق��ي ملواجه��ة 
األخط��ار القادم��ة وااللتف��اف ح��ول مراج��ع 
يف  الفاعل��ة  واملش��اركة  والعش��ائر،  الدي��ن 
املؤسس��ات  خمتل��ف  ع��ر  اجلماع��ي  العم��ل 
االجتماعية والثقافية واحلس��ينية واخلرية 
. و دع��ا مساحت��ه العلم��اء واحل��وزات العلمي��ة 

و  والتش��اور  للتع��اون  اجملتم��ع  توجي��ه  إىل 
للعم��ل اجلماع��ي م��ن خ��الل هك��ذا هيئ��ات 
الديني��ة  للمرجعي��ة  أن  مبين��ًا   ، ومؤسس��ات 
يف الع��راق ال��دور الكب��ر يف توحي��د صف��وف 
الش��عب العراق��ي ملواجه��ة التحدي��ات وتقدي��م 
اإلرش��اد والتوعي��ة س��واء يف اجمل��ال السياس��ي 
اواالجتماع��ي اواالقتص��ادي. وش��دد مساحت��ه 
عل��ى أهمي��ة بن��اء الدول��ة عل��ى أس��س قوي��ة، 
علمي��ة واداري��ة و ديني��ة ،ع��ر تغي��ر القوان��ني 
الي ال تتفق مع الدين وال تنسجم مع الواقع 
اس��تثمار  ض��رورة  عل��ى  مؤك��داً  العراق��ي، 
يف  املوج��ودة  والكف��اءات  والعق��ول  الطاق��ات 

الع��راق.

ظل��ه(  )دام  امُلدّرس��ي  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
الساسة يف العراق وشعبه اىل: »االستعداد النفسي 
األخط��ار  م��ن  ن��وع  اي  ملواجه��ة  املس��بق  وامل��ادي 
واملش��اكل يف املس��تقبل، والقض��اء عل��ى العقب��ات 
الب��الد«.  يف  واالقتصادي��ة  واألمني��ة  السياس��ية 
واوض��ح مساحت��ه خ��الل كلمت��ه أم��ام حش��د م��ن 
كرب��الء  مبدين��ة  مبكتب��ه  الزائري��ن  و  الوف��ود 
املقدسة، إننا: ينبغي ان نفكر يف االعداد العسكري 
والنفس��ي واجلس��دي قبل ان تقبل علينا املش��اكل 
نس��تعد  ان  علين��ا  كان  واض��اف:  واالخط��ار. 
للمشاكل واملواجهات العسكرية مع زمر االرهاب 
يف املنطق��ة الغربي��ة قب��ل حدوثه��ا. ولفت مساحته 

اىل أن: الش��باب يف العراق مثلما أن عليهم التس��لح 
بالعل��م والوع��ي جي��ب أن يكونوا أيضا قادرين على 
مح��ل الس��الح ومس��تعدين للدف��اع ع��ن وطنه��م 
املليئ��ة  الدني��ا  يف  يعيش��ون  ش��عبهم  م��ع  ألنه��م 
باملش��اكل واألخط��ار والتحدي��ات.. ولذل��ك الب��د 
م��ن إع��داد الش��عب اعداداً نفس��يًا وثقافي��ًا وترمجة 
الش��عارات ال��ي نردده��ا يف عاش��وراء واالربعني  اىل 
تطبي��ق عمل��ي يس��هم يف صياغ��ة جمتم��ع حي��وي 

ومتص��ٍد ملس��ؤوليته للدف��اع ع��ن وطن��ه.
ب��ه  مي��ر  م��ا  أن:  اىل  مساحت��ه  واش��ار  ه��ذا 
الع��راق مرحل��ة تارخيي��ة خط��رة جي��ب أن يك��ون 
فيه��ا السياس��يون والش��عب العراق��ي كاف��ة عل��ى 

ق��در ع��اٍل م��ن املس��ؤولية  إلص��الح الوض��ع ،وعل��ى 
السياس��يني تغلي��ب املصلح��ة العلي��ا للب��الد. كم��ا 
أك��د أن: للش��عب العراق��ي بكل أطياف��ه ومناطقه، 
تطلعات��ه املش��روعة، ولك��ن جي��ب أال تتخ��ذ منح��ًى 
آخر فيتحول األمر إىل االستعانة ببعض اجلهات 
اخلارجي��ة الس��تجالب الدع��م واملس��لحني لتدم��ر 
بالده��م. واض��اف مساحته: ندع��و أهلنا يف املنطقة 
الغربي��ة إىل الرج��وع للحكم��اء والعق��الء واعتم��اد 
مبدأ احلوار يف حل املش��اكل العالقة، والعراقيون 
تكون��وا  أن  بع��د  لك��م  ينتص��رون  س��وف  مجيع��ا 
بعيدي��ن ع��ن اصحاب األف��كار املتطرف��ة واهدافهم 

ومراميه��م اهلدام��ة. 

على نواب البرلمان ومجالس المحافظات 
إحباط مخططات األعداء في الداخل والخارج

لنستعد نفسيًا وبدنيًا وعسكريًا 
قبل ان تداهمنا المخاطر
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التبرؤ من 
الظلم يخيف 

الحكام 
الطغاة

ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي، إن: الطغاة 
رم��وز  م��ن  الت��رؤ  ع��ن  احلدي��ث  يف  ي��رون 
الظل��م وأع��داء الدي��ن خط��راً يه��دد س��لطانهم 

وس��يطرتهم عل��ى ش��عوبهم. 
درس  هام��ش  عل��ى  مساحت��ه  أوض��ح  و 
م��ن  غف��ر  مج��ع  حبض��ور  القرآن��ي  التدب��ر 
اس��اتذة وطلب��ة احل��وزات العلمي��ة، إن: التول��ي 
للقي��ادات الرس��الية والت��رؤ م��ن ح��كام اجل��ور 
والظل��م أص��الن م��ن أص��ول الدي��ن، وقاعدت��ان 
م��ن قواع��ده و تس��لط الظامل��ني وح��كام اجل��ور 
س��ببه  اإلس��المية،  البل��دان  ش��عوب  عل��ى 
واض��اف  منه��م.  الت��رؤ  وع��دم  مس��اندتهم 
تعط��ي  ق��د  الظامل��ة  األنظم��ة  إن:  مساحت��ه 
احلق لش��عوبها باحلديث عن التولي عر مدح 

العلم��اء والقي��ادات الرباني��ة وزي��ارة األضرحة 
املقدس��ة، ولكنه��ا ترف��ض احلدي��ث ع��ن الظل��م 

والعمال��ة والصف��ات الس��لبية.
ويف ه��ذا الس��ياق أك��د مساحت��ه عل��ى أن: 
اص��ول وقي��م الدي��ن وآيات الق��رآن تؤكد على 
اإلنس��ان أن يكف��ر بالطاغ��وت ويلعن��ه ويت��رأ 
منه، وإال فان هذا االنسان كفرد وكمجتمع 
معس��كر  اىل  الوق��ت  مب��رور  يتح��ول  أيض��ا 
بالطاغ��وت  الكف��ر  أن:  اىل  مش��را  الباط��ل. 
واح��د  قرآني��ة  ثقاف��ة  من��ه،  والت��رؤ  ولعن��ه 
األس��اليب يف بي��ان رف��ض اتب��اع احل��ق للباط��ل 
والظلم، والبد من أن يكون سلوكًا يف حياتنا 
اليومي��ة وباخلص��وص فيم��ا يرتب��ط باختي��ار 
األنظم��ة السياس��ية. وتاب��ع مساحت��ه بالق��ول: 

قيمن��ا  ع��ن  نداف��ع  أن  تس��تدعي  إنس��انيتنا 
ومقدس��اتنا بالت��رؤ مم��ن حي��ارب الدين وهذا 
يك��ون م��ن الذي��ن يع��ادون الدي��ن وحياربون��ه 
ولي��س ألصح��اب الديان��ات واملذاه��ب األخ��رى، 
ال��ي ال تتع��رض لقيمن��ا والني��ل م��ن رموزن��ا. 
موضح��ا أن اللع��ن والت��ري م��ن الظامل��ني ج��اء 
يف الق��رآن الكري��م وجي��ب أن يب��ين عل��ى أس��س 
صحيح��ة ووف��ق الثقاف��ة القرآني��ة الي جاءت 
العزي��ز وال يتح��ول اىل س��ب  يف كت��اب اهلل 
وشتم متطرف. وحنن-املسلمني- ال ميكن لنا 
أن نرتض��ى ع��ن الظ��امل واملظل��وم مع��ا والقات��ل 
واملقت��ول مع��ًا. ول��ذا ف��إن الت��رؤ يع��زز موق��ف 
الرفض لدى الش��عوب املستضعفة يف مواجهة 

الطغ��اة واحل��كام الظامل��ني.

ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي )دام ظل��ه( 
االره��اب  وب��اء  معاجل��ة  يف  يس��هم  »مم��ا  إن 
جذري��ا واحل��د من��ه يف األم��ة والع��امل، تفعي��ل 
قان��ون وثقاف��ة الق��رآن الكري��م، ب��درء الس��يئة 
بن��اء سياس��ة حكيم��ة  م��ن خ��الل  باحلس��نة 
ونزيه��ة وباحلري��ة والدميقراطي��ة واحل��وار 
يوف��ر  ع��ادل  واقتص��اد  الصاحل��ة  والقوان��ني 

الرف��اه للجمي��ع« .
وح��ول اس��باب انتش��ار االره��اب وكيفي��ة 
مواجهت��ه يف الع��امل، قال مساحته إن: »مش��كلة 
ودرء  ملعاجل��ة  الينتب��ه  أن��ه  كل��ه  الع��امل 
أن  بع��د  إال  واالخط��ار  واملش��اكل  الس��يئات 
أن:  واض��اف  ب��ه«  وحتي��ط  وتس��تفحل  تق��ع 
»االره��اب معضل��ة عاملي��ة هل��ا ع��دة ابع��اد جي��ب 
عل��ى الع��امل بأس��ره التفك��ر اجل��دي والس��ليم 

الق��وة  عل��ى  باالعتم��اد  لي��س  معاجلته��ا،  يف 
العكس��رية فحس��ب ودائم��ا واب��دا، ب��ل أيض��ا 
مبعاجل��ة جذوره��ا وأس��بابها ال��ي تش��كل م��ادة 
خام��ًا و أرضي��ة خصب��ة إلنت��اج االرهاب، وعلى 
ال��دول مجيع��ا أن تلتف��ت اىل معاجل��ة ج��ذور 
االره��اب م��ن خمتل��ف اجلوانب ع��ر معاجلات 
ع��دم  وباملقاب��ل  ومقاتلت��ه،  مبواجهت��ه  آني��ة 
أهم��ال الع��الج اجل��ذري مبن��ع انتش��ار الش��عور 

باالحب��اط والس��خط يف نف��وس الن��اس«.
ويف ه��ذا الش��أن اش��ار مساحت��ه ب��أن: »عل��ى 
الع��امل وبال��ذات الذي��ن مسح��وا بتغذي��ة ودع��م 
االره��اب وجل��ب االرهابيني من كل مكان اىل 
الع��راق وس��وريا او اليم��ن وغره��ا م��ن الب��الد 
أن يب��ادروا اىل معاجل��ة أمره��م جذري��ا ألنه��م 
يش��كلون خط��راً عل��ى الع��امل أمج��ع«. ويف ه��ذا 

الس��ياق ق��ال املرج��ع امُلدّرس��ي إن: »العامل اليوم 
لدي��ه ق��درة هائل��ة والفت��ة على صن��ع االزمات 
و م��ن ث��م تعث��ر وضع��ف ش��ديد يف حله��ا، وم��ن 
ذلك أنهم اتوا باالرهابيني اىل سوريا من كل 
ح��دب وص��وب وس��لحوهم وكان��وا يعتق��دون 
وف��ق حس��اباتهم اخلاطئ��ة ب��أن النظام س��ينهار 
يث��م حيكم��ون  ب��ني عش��ية وضحاه��ا، وم��ن 
س��يطرتهم على اجليش، وم��ن بعدها يقضون 
عل��ى اولئ��ك االرهابيون، ولكن هذه احلس��ابات 
مل تك��ن دقيق��ة، فحس��ابات البي��در ليس��ت ه��ي 
حس��ابات احلق��ل.. وه��ؤالء االرهابي��ني الذي��ن 
مجعوه��م م��ن دول العامل باتوا يش��كلون خطراً 
متزاي��داً عل��ى اجلمي��ع، فكث��ر منه��م س��وف 
مش��بع  منه��م  وكل  بلدانه��م  اىل  يع��ودون 

بنزع��ة االره��اب والقت��ل والتط��رف«. 

معالجة وباء اإلرهاب جذريًا 
بثقافة القرآن الكريم
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* إعداد / عيل جواد 
التغيــر  ان حركــة  تعتقــدون  • هــل 
الطريــق  يف  تســر  االســالمية  بالدنــا  يف 

؟ لصحيــح ا

- ال اعتق��د ذل��ك.. نع��م هنال��ك تغي��ر يف 
بالدن��ا، وهنال��ك نقاط اجيابية يف هذا التغير 
ويف بع��ض اجلوان��ب، حن��ن نس��ر يف الطري��ق 
الصحيح، ولكن املس��افة بني الطموح والواقع، 

مس��افة كب��رة جداً.
الق��وات  انس��حاب  بع��د  املتوق��ع  كان 
االجنبي��ة م��ن بالدن��ا، أن تس��ر جمتمعاتن��ا يف 
طري��ق التط��ور والتغي��ر يف خمتل��ف جوان��ب 
احلض��ارة  صن��ع  يف  واملس��اهمة  ب��ل  احلي��اة، 
ه��ذا  مقوم��ات  الن  كب��ر.  بش��كل  البش��رية 

التغي��ر كان��ت موج��ودة يف االم��ة.
وهن��اك ع��دد كب��ر من البش��ر، اىل جانب 
أراٍض واس��عة وخصب��ة، و الثقاف��ة الديني��ة 
الفاعل��ة والقي��م وامُلث��ل االس��المية، كل ه��ذه 

العوام��ل كان ميك��ن ان تك��ون س��ببًا لنهض��ة 
ش��املة ت��ؤدي اىل تغي��ر واق��ع الن��اس باجت��اه 
افض��ل، لك��ن ذل��ك مل حي��دث، ولس��نا بص��دد 
تبي��ني العوام��ل الس��لبية الي منع��ت وقوع هذا 
التط��ور يف داخ��ل االم��ة، امن��ا التغي��ر اجت��ه 
ليك��ون سياس��يًا. فج��اءت حكوم��ات و اح��زاب 
ورفع��ت ش��عارات رمب��ا كان بعضه��ا براق��ة 
وجذاب��ة لك��ن وق��وع الكث��ر م��ن العامل��ني يف 
الس��احة يف ش��رك املصاحل الشخصية، وابتعاد 
الكثر من احلركات عن القيم الدينية، أدى 

آية اهلل السيد هادي المدرسي في حوار مع »الهدى«
• الشعوب الضعيفة تبحث عن الرجل القوي

• نبحث عن االختالف في وجهات النظر ألنها 
تؤدي الى معرفة الطريق
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اىل مزي��د م��ن التخل��ف.. بالطب��ع؛ ال اق��ول ان��ه 
ال توج��د نق��اط مضيئ��ة، لك��ن ال تكف��ي ه��ذه 
النق��اط إلن��ارة الطري��ق ووض��ع االم��ة عل��ى 

س��كة التط��ور.

• ماهــي الطريقــة الفضــى برأيكــم، 
ملطالبــة الشــعوب بحقوقهــا ؟

الطري��ق؛  ه��ذا  يف  األس��اس  اخلط��وة   -
التوعي��ة. فالوع��ي باحل��ق مقدم��ة للمطالب��ة 
ب��ه. فحينم��ا ال يع��رف الف��رد أن ل��ه حقوق��ًا يف 
ه��ذه احلي��اة، ل��ن يطال��ب مب��ا ال ي��راه لنفس��ه، 
وم��ن ثم فان اخلطوة االوىل ملطالبة الش��عوب 
حبقوقه��ا، معرف��ة احلق��وق ذاته��ا، وان يع��رف 
كل ف��رد ان ل��ه حق��ًا يف الوج��ود، و حق��ا يف 
احلي��اة، وحق��ًا يف العي��ش الكري��م، و حق��ًا يف 
امل��وارد املوج��ودة يف ه��ذه االرض، ب��ل ان ل��ه 
حق��ا يف الش��مس والقمر والنج��وم والكواكب 
والنبات��ات  والودي��ان  واجلب��ال  والبح��ار 
واحليوان��ات، الن كل ذل��ك، خلق��ه اهلل تع��اىل 
للبش��ر ب��ال اس��تثناء، كم��ا عل��ى اجلماع��ات أن 
تع��رف أيض��ًا ان هل��ا حقوق��ًا يف ه��ذه االرض. 
جه��ة،  م��ن  املعرف��ة  ه��ذه  تت��م  وحينم��ا 
وتك��ون هن��اك ثق��ة بالنفس لدى الف��رد ولدى 
اجلماع��ة م��ن جهة اخرى، ويتح��رك اجلميع 
باجت��اه احلص��ول عل��ى احلق��وق ولي��س فق��ط 
املطالب��ة به��ا، هن��ا تب��دأ مرحل��ة العم��ل لني��ل 

تلك��م احلق��وق. 
الن احل��ق ال يطل��ب ب��ل يؤخ��ذ، ف��ال يكفي 
ان يرف��ع الن��اس ش��عار »الش��عب يري��د - مثاًل - 
حتقي��ق العدال��ة«، أو »الش��عب يري��د احلري��ة«، 
أو »الش��عب يري��د املش��اركة يف اخت��اذ القرار«. 
ف��ال تكف��ي ه��ذه املطالبات، بل ال ب��د من العمل 

م��ن أجلها.. 
فحينم��ا يع��رف الف��رد وتع��رف اجلماع��ة 
ان هل��ا حقوق��ًا يف ه��ذه احلي��اة أعطاه��ا اهلل ل��ه 
وهل��م، ويث��ق بقدرات��ه يف احلص��ول عل��ى تل��ك 

احلقوق، ثم يتوكل على اهلل عز وجل، ويبدأ 
بأخ��ذ تل��ك احلق��وق، حينئ��ذ حيص��ل االف��راد 

عل��ى م��ا هل��م م��ن حق��وق يف ه��ذه احلياة.

ــٍب  ــن تغيي ــدث ع ــن يتح ــك م • هنال
للبنــاء الثقــايف مقابــل البنــاء الســيايس.. مــا 

ــك؟ ــى ذل ــم ع ردك

أن  مبعن��ى  تغيي��ب..  هنال��ك  نع��م   -
البح��ت  السياس��ي  العم��ل  اجلمي��ع خي��وض 
بعي��داً ع��ن البن��اء الثق��ايف، يف ح��ني أن الثقاف��ة 
ه��ي االس��اس، الن معن��ى الثقاف��ة ه��ي تل��ك 
للنف��س  والس��ليمة  الصحيح��ة  الرؤي��ة 
وللن��اس وللحي��اة، وبن��اء الع��ادات والتقالي��د 
وف��ق تل��ك الرؤية، فحينم��ا تكون هذه الثقافة 
س��ليمة، يك��ون العم��ل السياس��ي واالجتماع��ي 
واالقتص��ادي باالجت��اه الصحي��ح، أم��ا حينم��ا 
يغي��ب العم��ل او البناء الثقايف يف االمة، فحتى 
بع��ض  عل��ى  حصل��وا  االف��راد  بع��ض  ان  ل��و 
حقوقه��م، وان بع��ض اجلماعات طوروا بعض 
جوان��ب حياته��م فه��ذا ال يكف��ي الن احلق��وق 
ستكون جمزوءة، ولن تكون شاملة، وال تكتب 

هل��ا االس��تمرارية والبق��اء. 
فم��ن املع��روف، حينم��ا يول��د طف��ل جدي��د 
يف عائل��ة ويب��دأ االب��وان يف تربيت��ه، ينص��ّب 
االم��ر  االم��ور:  م��ن  مبجموع��ة  اهتمامه��م 
االول: ُيفهمون الطفل، ما هو صحيح وما هو 
خط��أ، فحينم��ا يق��ول االب��وان للطف��ل - مث��اًل- 
، او ُكل، او اشرب.. - وهذه امور  حترك، او َنْ
أولي��ة حيت��اج اليه��ا كل الناس- فهم يعطونه 
ثقافة، مبعنى رؤية، عما جيب ان يكون عليه 
الطفل، وحينما مينعونه من ارتكاب االخطاء، 
- مثاًل- أن يكسر الكؤوس، او ان يضرب طفاًل 
آخر، فهم حينئٍذ يعلمونه ما هو الصحيح وما 
ه��و اخلط��أ، اىل جان��ب ذل��ك يهتم��ون بفراش��ه 
وملبس��ه وغرفته، كما يهتمون مبس��تلزماته 

الدراس��ية، وغ��ر ذلك. 

كذل��ك الش��عوب، حباج��ة اىل بناء ثقايف، 
أي أن تع��رف م��ا ه��و الص��ح وم��ا ه��و اخلط��أ يف 
القضاي��ا االولي��ة عل��ى االق��ل م��ن حياته��م، 
مث��ل القضايا املعيش��ية والقضاي��ا االجتماعية 
لك��ن  السياس��ية،  والقضاي��ا  واالقتصادي��ة، 
عندم��ا تق��ع اجلماع��ات يف التناف��س السياس��ي 
البح��ت بعي��داً ع��ن جوان��ب العل��م واملعرف��ة، 
وبعي��داً ع��ن انتاج العلم وصناعته واالس��تفادة 
من��ه، حينئ��ذ ميك��ن الق��ول ان ه��ذه اجلماع��ات 
تتص��رف مث��ل »حيوان��ات سياس��ية«، ولي��س 
عل��ى  يتنافس��ون  النه��م  سياس��يني،  كبش��ر 
الدني��ا،  جي��ف  عل��ى  ويتقاتل��ون  املص��احل، 
انع��دام  م��ن  جن��ده  م��ا  ذل��ك  عل��ى  ويرتت��ب 
التع��اون م��ا ب��ني اجلماع��ات و وج��ود التناف��س 
غ��ر الش��ريف حي��ث ان احده��م ي��رى جناح��ه 
حرم��ان  يف  ومصلحت��ه  اآلخري��ن  فش��ل  يف 

اآلخري��ن وتقدم��ه يف تأخ��ر اآلخري��ن. 
حبي��ث  احلي��اة،  تع��اىل  اهلل  خل��ق  لق��د 
ويتط��وروا  يتقدم��وا  ان  اجلمي��ع  يس��تطيع 
وحيصل��وا عل��ى حقوقه��م، وذل��ك بالتع��اون 
والتعاض��د ولي��س بالتناف��ر والتناف��س. احلياة 
الدني��ا ليس��ت مباري��ات ك��رة الق��دم حي��ث ال 
ينجح فريق إال على حس��اب فش��ل فريق آخر، 
فم��ن املمك��ن ان ينج��ح اجلمي��ع، حس��ب املث��ل 
االجن��ي املع��روف: »ون ون...«، مبعن��ى »واح��د 
مقاب��ل واح��د، فأن��ت ترب��ح وان��ا ايض��ًا أربح، بل 
يرب��ح اجلميع، وهذا هو األمر الصحيح، فمن 
املمك��ن، ب��ل م��ن الواج��ب ان يرب��ح اجلمي��ع يف 

مجي��ع جوان��ب حياته��م. 
م��ن هن��ا؛ فان الدخول يف العمل السياس��ي 
ي��ؤدي  الثق��ايف  العم��ل  اىل  االس��تناد  ب��دون 
اىل الفوض��ى واىل م��ا جن��ده ل��دى الش��عوب 

املتخلف��ة م��ن التقات��ل عل��ى جي��ف الدني��ا.

• الشــعوب تبحــث عــن القــوي حتــى 
وإن كان حيمــل صفــات الدكتاتــور.. مــا 

ــرة؟ ــذه الظاه ــبب يف ه الس

  حينما يغيب العمل او البناء الثقايف يف األمة، فحتى لو ان 
بعض االفراد حصلوا على بعض حقوقهم، فهذا ال يكفي، الن 

احلقوق ستكون جمزوءة  



الش��عوب الضعيف��ة تبح��ث ع��ن  - نع��م؛ 
الرجل القوي، أما الشعوب القوية فرتى قوتها 
يف نفس��ها ولي��س يف ش��خص واح��د. فاملش��كلة 
تتمثل يف أن الناس يرون وجود رأس قوي يف 
ش��عب م��ن الش��عوب، هو ال��ذي ينفعهم ويدافع 
ع��ن مصاحله��م ويؤّم��ن هل��م املعيش��ة واحلي��اة 
احل��رة الكرمي��ة، وه��ذا اعتق��اد غ��ر صحي��ح، 
فق��د وّزع ربن��ا ع��ز وج��ل، العق��ول بالتس��اوي، 
كم��ا وزع االذواق واخلي��ال ب��ني الن��اس ايض��ا 
بالتس��اوي، ف��اذا م��ا تعاون��وا فيم��ا بينه��م تق��دم 
اجلميع، اما اذا رأى احدهم نفسه زعيمًا فوق 
اآلخري��ن، وقب��ل الن��اس ب��ه فال��ذي حي��دث ه��و 
توق��ف االم��ة ملصلحة حركة ش��خص واحد. 
أي ان مجيع العقول تلغى والكل ينتظر عقل 
احلاك��م و إرادت��ه وذوق��ه وخيال��ه، م��ن ث��م 
س��تتعطل هذه الطاقات االساس��ية املهمة الي 
أودعه��ا اهلل يف الن��اس بالتس��اوي، فالش��خص 

الواح��د ل��ن يك��ون بدي��ال ع��ن اجملموعة. 
إن ظاه��رة البح��ث ع��ن الش��خص الق��وي 
ليس��ت موج��ودة ل��دى الش��عوب القوي��ة واألمم 
القوي��ة واجلماع��ات القوي��ة، إمنا هي موجودة 
ل��دى الش��عوب واألم��م الضعيف��ة واجلماع��ات 

الضعيفة. 

• اذا ســلمنا بتقــارب الشــعوب مــع 
ــع  ــًا للوض ــوي وفق ــم الق ــكر او احلاك العس
القائــم، فهــل يمكــن القــول ان املطالبــة 

ــاذا؟ ــل أم م ــر أصي ــٌر غ ــة أم بالديمقراطي

- مصطل��ح الدميقراطي��ة، ُمفس��ر س��لفًا، 
دكتات��ور  ف��أي  ش��عار،  جم��رد  لي��س  وه��و 
بامكان��ه أن يرف��ع ش��عار الدميقراطي��ة، لك��ن 
تتحق��ق  الدميقراطي��ة  ان  ذل��ك  ه��ل معن��ى 
برف��ع ه��ذا الش��عار ؟ كال؛ الن الدميقراطي��ة 
تع��ين املش��اركة م��ن قب��ل اجلمي��ع يف اخت��اذ 
القب��ول  وع��دم  الق��رار  تطبي��ق  ويف  الق��رار 
مبص��ادرة احلق��وق الدميقراطي��ة، تع��ين رأي 
االكثري��ة بالقب��ول والرف��ض، كم��ا تع��ين 
رأي القانون. بعبارة اخرى، ال يكون أحٌد فوق 
القان��ون، س��واء كان حاكم��ًا او حمكومًا، ولو 
ان احلاك��م الق��وي ارتكب جرمية قتل تنتهي 
حياته السياسية كحاكم و زعيم، والبد ان 
ينظ��ر الي��ه قانوني��ًا واجتماعي��ًا عل��ى أن��ه قات��ل. 
كم��ا أن الدميقراطي��ة، تع��ين أن يك��ون 
يف  اجلمي��ع  يش��ارك  وان  حاكم��ًا،  القان��ون 
كتابت��ه، م��ن ث��م يع��رتف ه��ذا القان��ون حب��ق 
يك��ون  ال  وان  األقلي��ة،  وحق��وق  املعارض��ة 
هن��اك آكل ومأك��ول، أو يكون هناك حاكم 

وحمك��وم.
أم��ر  أخالقي��ات  »م��ن  كتاب��ي  ويف 
»الدميقراطي��ة«،  معن��ى  ذك��رت  املؤمن��ني«، 
واالص��ول االربع��ة ال��ي تق��وم عليه��ا، وه��ي: 
س��يادة القان��ون، وحري��ة اجلمي��ع يف االختيار، 
عل��ى  االعت��داء  وع��دم  األكثري��ة،  وح��ق 

املفه��وم  ه��ذا  واألقلي��ات..  املعارض��ة  حق��وق 
للدميقراطي��ة جي��ب ان يس��ود ويأخ��ذ جم��راه 
دائمًا، ال أن يأتي يوٌم نكون فيه مس��تغنني عن 
س��يادة القان��ون، او ال حنت��اج اىل مش��اركة 
اجلمي��ع يف اخت��اذ الق��رار س��لبًا واجياب��ًا، وال 
حنت��اج في��ه اىل احلف��اظ عل��ى حق��وق االنس��ان 
والدف��اع ع��ن الضعف��اء. فه��ذه االم��ور ال تتقي��د 
يأت��ي زم��ان ال  ان  بالزم��ان، كم��ا ال ميك��ن 
حنت��اج في��ه اىل الص��دق يف التعام��ل، حبي��ث 
ان االخ��الق مس��ألة نس��بية - كم��ا  نق��ول: 
تق��ول بع��ض النظري��ات- فاذا كن��ا حنتاج اىل 
الصدق اليوم فرمبا حنتاج اىل الكذب غداً..! و 
اذا كن��ا نتح��اج اىل الع��دل الي��وم لرمبا حنتاج 

اىل الظل��م غ��داً، وه��ذا أم��ر غ��ر صحي��ح.
ولي��س  االم��ة  م��ن  ج��زء  العس��كر،  إن 
ان يص��ادر ح��ق  للعس��كر  كله��ا، وال جي��وز 
املدني��ني بدع��وى امتالك��ه اس��باب الق��وة ، ب��ل 
بالعك��س، الق��رار العس��كري جي��ب ان يك��ون 
بي��د املدني��ني، ال أن يك��ون الق��رار املدن��ي بي��د 
العس��كريني، ف��اذا اصب��ح الق��رار املدن��ي بي��د 
العس��كريني تقوم الدكتاتورية البغيضة، أما 
اذا كان الق��رار العس��كري بي��د املدنيني فذلك 

الدميقراطي��ة. معن��ى 
 

القــوة  سياســة  تواجــه  الشــعوب   •
الــرد  هــو  مــا  االنظمــة  مــن  والعنــف 

برأيكــم؟ املناســب 

حوار

  القرار العسكري يجب ان 
يكون بيد املدنيني، ال أن يكون 
القرار املدين بيد العسكريني، 

فاذا اصبح القرار املدين بيد 
العسكريني تقوم الدكتاتورية، 

أما اذا كان القرار العسكري 
بيد املدنيني فذلك معنى 

الدميقراطية  



حوار

- املش��كلة تكم��ن يف وج��ود تكت��ل ق��وي يف 
مقاب��ل جتمع��ات ضعيف��ة، فالب��د م��ن تقوي��ة 
التجمع��ات، وم��ن ث��م الب��د م��ن ان ال تك��ون 
هنال��ك كتل��ة قوي��ة يف جمامي��ع ضعيف��ة، 
مبعنى، اذا كان هنالك نظام حكم بيده كل 
ش��يء، وهنالك ش��عب ليس بيده شيء، فمعنى 
ذل��ك ان النظ��ام س��رتكب الظل��م والع��دوان، 
والس��بب ه��و ان الق��وة حينم��ا تك��ون بي��د ف��رد 
او جمموع��ة فانه��ا تغريه��م بارت��كاب الظل��م 
والتع��دي والطغي��ان. يق��ول ربن��ا ع��ز وج��ل: 
ْنَســاَن َلَيْطَغــى{ )س��ورة العل��ق  }َكاَّ إِنَّ اْلِ

.)6/
احل��ل يف ان ال تك��ون الق��وة كلها بيد فرد 
او مجاع��ة مرتبط��ة بف��رد، بل الب��د من توزيع 
القوة، كما ال بد من توزيع الثروة، والبد من 

توزيع احلرية والعدالة على الناس مجيعا.

الســيايس  الــراع  جانــب  اىل   •
والعســكري هنــاك رصاع صامــت يف ســاحة 
الفكــر والثقافــة. مــا هــي الطريقــة الُفضــى 
التــي جيــب ان يتعامــل هبــا النــاس يف وســط 

ــراع؟ ــذا ال ه

- يق��ول االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم: »يف 
اخت��الف اآلراء عل��م مواق��ع اخلط��أ والصواب«.
حن��ن لي��س فق��ط ال خنش��ى م��ن وج��ود 

الص��راع الفك��ري، ب��ل نطال��ب ب��ه يف احل��االت 
الصحي��ة، فاذا جتم��ع الناس يف غرفة واحدة، 
ف��ان كل واح��د منه��م س��ُيبدي رأي��ه ويتكل��م 
مب��ا ي��راه داخل ه��ذه الغرفة. بينما يف احلاالت 
فيم��ا  س��اكتني،  اجلمي��ع  جن��د  املرضي��ة، 
ش��خٌص واح��د يتكل��م. م��ن هن��ا؛ حن��ن نطال��ب 
ه��ذا  الن  عن��ه  ونبح��ث  الفك��ري  بالص��راع 
االختالف يف وجهات النظر يؤدي اىل معرفة 

الطري��ق. 
ــا َأَرى  ــْم إاِلَّ َم ــا ُأِريُك ان سياس��ة }..َم
ــاِد{ ، )س��ورة  َش ــبِيَل الرَّ ــْم إاِلَّ َس ــا َأْهِديُك َوَم
غافر /29(، وهي املقولة الي جاءت عن لس��ان 
فرع��ون، ه��ي سياس��ة فرعوني��ة بغيض��ة،  إمن��ا 
السياس��ة الصحيح��ة: }َوَشــاِوْرُهْم يِف اْلَْمــِر 
ــبُّ  ــَى اللَِّ إِنَّ اللََّ ُيِ ْل َع ــَوكَّ ــَت َفَت ــإَِذا َعَزْم َف
لِــَن{ )س��ورة آل عم��ران /159(، فيج��ب  اْلَُتَوكِّ
كي��ف  ويتعلم��وا  يفك��روا  ان  الن��اس  عل��ى 
ُيب��دون آراءه��م بص��وت ع��ال، لك��ن دون اللجوء 

اىل تس��قيط اآلخري��ن. 
من الصحيح ان جتد مفكرين يتناقشان، 
وكل واح��د منه��م يب��دي رأي��ه لآلخ��ر، لك��ن 
لي��س م��ن الصحي��ح ان جت��د اجل��دال، والفرق 
ب��ني احل��وار واجل��دال، أن الطرفني يف اجلدال 
حي��اول ان ُيغّل��ب رأي��ه، وال يريد ان يبحث عن 
احلقيقة يف اختالف اآلراء. شئنا أم أبينا، فان 
البش��رية ختتل��ف يف آرائه��ا، وش��ئنا أم أبين��ا، 
هنال��ك ص��راع ثق��ايف - فك��ري عل��ى مس��توى 

نعم��ل  ان  علين��ا  فيج��ب  االرضي��ة  الك��رة 
باآلي��ة الش��ريفة: }الَِّذيــَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل 
ــَك الَِّذيــَن َهَداُهــُم اللَُّ  َفَيتَّبُِعــوَن َأْحَســنَُه ُأوَلئِ
َوُأوَلئِــَك ُهْم ُأوُلــو اْلَْلَبــاِب{  )س��ورة الزمر 
/18(، فم��ن يع��رف الب��د ان ُيب��دي علم��ه وم��ن 
ال يعرف فال بد ان يس��تمع ليتعلم وخيتار ما 

يفهم��ه بعقل��ه وضم��ره.

بتعــدد  الفكــر  مصــادر  تتعــدد   •
وســائل االعــالم مــا هــي معايــر االختيــار 

بنظركــم؟

ب��ني  أمري��ن:  ب��ني  التميي��ز  م��ن  - الب��د 
ال��ذي ال يلت��زم بالقي��م واملث��ل، وال  االع��الم 
يبحث عن مصاحل الناس الفكرية والسياسية 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة والديني��ة، وب��ني 
االع��الم ال��ذي يلت��زم باملثل والقي��م، وما جيب 
علينا هو ان ال نتأثر مبا يسمى ب� »الروبغاندا« 

ال��ي تع��ين؛ الدعاي��ات.
أن��ت حينم��ا تك��ون أم��ام شاش��ة التلف��از، 
وتش��اهد هنال��ك دعاي��ة ملنت��ج م��ا، أو ل��دواء م��ا، 
فالطريق��ة ال��ي تس��تخدمها بع��ض القن��وات  
الفضائي��ة، تب��ني أن��ك اذا حصل��ت عل��ى ه��ذا 
املنت��ج، س��يحل كل مش��اكلك يف احلي��اة، أو 
ان ذل��ك ال��دواء ي��ؤدي ب��ك اىل الش��فاء الف��وري. 
الدعاي��ة واإلع��الن،  فهن��اك قن��وات مهمته��ا 
وإن مل يك��ن بش��كل مباش��ر، لك��ن الغاي��ة منه��ا 
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  عندما تخّلفت األمة 
رأت يف »ابن سينا« فيلسوفًا 

وطبيبًا. فاالمم املتخلفة جتد 
الكتب القدمية أهم من الكتب 

اجلديدة، الن فيها القليل 
من العلوم واالبداع من الكتب 

القدمية  



واضح��ة، يف املقاب��ل هنال��ك قن��وات فضائي��ة 
مب��ادئ  لديه��ا  وكت��ب  وصح��ف  وجم��الت 

ومنه��ج وبرنام��ج وأس��س تلت��زم به��ا.
الس��الم:  علي��ه  احلس��ن،  اإلم��ام  يق��ول 
»عجب��ت مل��ن يفك��ر يف مأكوله، عم��ا ال يرديه، 
كي��ف ال يفك��ر يف معقول��ه عم��ا اليهلك��ه«. 
فحينم��ا يري��د أحدن��ا تن��اول الطع��ام، ال مي��د 
ي��ده إال بع��د التأك��د م��ن س��المته، لك��ن رمب��ا 
تتن��اول كتاب��ًا ذا غالف مجي��ل وعنوان جّذاب 
فتق��رأه ف��وراً. وه��ذا عم��ل غ��ر صحي��ح، فالبد 
م��ن التأك��د م��ن صحة مصادر الفك��ر، وايضًا 

م��ن صح��ة الذي��ن يصنع��ون ه��ذا الفك��ر.
 

احلــروب  ان  يقــول  مــن  هنالــك   •
ــر  ــة جت ــراف خارجي ــا اط ــل هب ــي تتدخ الت
معهــا تأثــرات ثقافيــة وفكريــة، افغانســتان 

ــم؟ ــو رأيك ــا ه ــاالً ؟م مثـــ

اجله��ة  ان  وخاص��ة   .. صحي��ح  ه��ذا   -
الغالب��ة املنتص��رة حت��اول ان تف��رض ثقافته��ا 
يف خمتل��ف اجمل��االت عل��ى اجله��ة املغلوب��ة 
،ف��اذا كان��ت اجله��ة املغلوب��ة جه��ة ذات قي��م 
تلت��زم به��ا وتنطل��ق منه��ا، ف��ال ميك��ن ف��رض 
ثقاف��ة الغالب��ني عليه��ا، جن��د ذل��ك مث��ااًل يف 

الياب��ان ، فالياباني��ون تلق��وا اول، ورمب��ا آخ��ر 
قنبلت��ني نوويت��ني يف الع��امل، االوىل ضرب��ت 
ضرب��ت  والثاني��ة  »ناكازاك��ي«،  مدين��ة 
عليه��م  وفرض��ت  »هوروش��يما«،  مدين��ة 
امريكي��ة  ق��وات  هنال��ك  ت��زال  وال  اهلزمي��ة 
موج��ودة يف االراض��ي الياباني��ة، إال ان الش��عب 
ان  واس��تطاع  هزميت��ه  عل��ى  تغل��ب  اليابان��ي 
يتغل��ب حت��ى عل��ى حمتلي��ه، ولذل��ك جن��د ان 
متغّل��ب  الياباني��ني  عن��د  الصناع��ي  اجلان��ب 
للياباني��ني  ان  مبعن��ى  ال  االمريكي��ني،  عل��ى 
اخرتاعات واكتشافات اكثر، إمنا يف التعامل 
املي��زان التج��اري م��ا ب��ني  االقتص��ادي، ف��ان 
الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة والياب��ان يص��ل 
اىل مق��دار مئ��ة ملي��ار دوالر ملصلح��ة الياب��ان. 
والي��وم جن��د أن  اك��ر ش��ركات صناع��ات 
االمريكي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات  يف  الس��يارات 
ه��ي ش��ركات ياباني��ة، مثل ش��ركة »تويوتا«، 
بالرغم من ان امريكا كانت االوىل يف العامل 
يف صناع��ة الس��يارات، ومق��دار املبال��غ الت��ى 
ُتصرف يف شراء وبيع السيارات يف العامل، هي 

س��نويًا. دوالر  ملي��ار  مخس��مائة 
من هنا؛ ميكن للش��عوب املغلوبة عس��كريا 
ان تك��ون غالب��ة ثقافي��ًا اذا كان عنده��ا أس��س 
ومب��ادئ وقي��م والتزم��ت به��ا، و إال فهي تذوب 

بالغالب��ني واملنتصرين. 

حركــة  عــن  راضــون  انتــم  هــل   •
بالدنــا؟ يف  الدينــي  الوعــي  ونشــاط 

- جي��ب ان نطرح الس��ؤال بصيغة أخرى.. 
املس��توى  عل��ى  ه��ي  الديني��ة  ه��ل احلرك��ة 
املطل��وب ؟ اجل��واب: كال؛ والس��بب يف أمري��ن: 
االم��ر االول انن��ا مل نس��توعب بع��د م��ا عندن��ا 
م��ن ال��رتاث الدي��ين، والس��بب الثان��ي: انن��ا ال 
نتط��ور. فعندن��ا الكث��ر م��ن املؤلف��ني ولك��ن 
تأليفاته��م عب��ارة عن اجرتار وليس فيها ابداع 
. ان��ت تس��مع احيان��ًا ع��ن كت��ب »اب��ن س��ينا« و 
»الفاراب��ي« و »ال��رازي«، فتوض��ع ه��ذه الكت��ب 
يف القم��ة، لك��ن هذا دليل ختلف ذلك الش��عب. 
فلم��اذا مل ينت��ج ه��ذا الش��عب م��ن يتف��وق عل��ى 
»اب��ن س��ينا«.. فه��ذا الرج��ل مل يك��ن معج��زة. انا 
ش��خصيًا أراه رج��اًل عادي��ًا متام��ًا. لكن ختلفت 

االم��ة ف��رأت في��ه فيلس��وفًا وطبيب��ًا.
ان االم��م املتخلف��ة جت��د الكت��ب القدمي��ة 
أه��م م��ن الكتب اجلديدة، الن الكتب اجلديدة 
فيه��ا القلي��ل م��ن العل��وم واالب��داع م��ن الكت��ب 
القدمي��ة، بينم��ا الش��عوب املتقدم��ة آخ��ر م��ا 

يؤل��ف ويطب��ع يك��ون أفض��ل م��ن ال��ذي س��بق.

حوار

  على الناس ان يفكروا 
ويتعلموا كيف ُيبدون آراءهم 
بصوت عال، لكن دون اللجوء 

اىل تسقيط اآلخرين  

  حينما يريد أحدنا 
تناول الطعام، ال ميد يده إال 

بعد التأكد من سالمته، لكن 
رمبا تتناول كتابًا ذا غالف 

جميل وعنوان جّذاب فتقرأه 
فورًا  
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* كرار عبد احلسن
اىل  املصــور  الزميــل  مــع  توجهنــا 
ــة كربــالء املقدســة،  أحــد ضواحــي مدين
ــر  ــان والفق ــن احلرم ــورة م ــاط ص اللتق
ــع  ــق م ــة، وتتطاب ــالف املجل ــح لغ تصل
العنــوان »عــي والدولــة العادلــة«، وبــن 
وبيــوت  واالكــواخ  املتعّرجــة  الطــرق 
وجدنــا  القــاش..  وحتــى  الصفيــح 
مهمتنــا أبعــد وأعمــق مــن التقــاط جمــرد 
صــور، والعــودة هبــا اىل مقــر املجلــة، فقد 
احتوشــنا االطفــال برباءهتــم وابتســاماهتم 
النقيــة، كــا اقــرب الكبــار بمالمــح 
ــا  ــم رب ــب الهن ــدة بالعت ــم املتق وجوهه
بغــر  فــرة، اشــخاصًا  منــذ  يــروا،  مل 
ــون بــن بيــوت  زهيــم و مظهرهــم يتجول
»التجــاوز«. ان االمــر بحاجــة  اىل حتقيــق 
ــون  ــاس يعيش ــن أن ــعة ع ــة موس ودراس
البــؤس واحلرمــان بأبشــع صــوره، وهــم 
ال يتميــزون عــن أي شــخص آخــر يف 
البيــوت  يســكن  االنســاين،  التكويــن 
بــكل  ويتمتعــون  الفارهــة  اخلرســانية 

ــد. ــش الرغي ــة والعي ــبل الرفاهي س
نعــم؛ حتدثــت الصــورة مــع الصــوت 
عــرب القنــوات الفضائيــة بجهود مشــكورة 
عــن مناطــق عديــدة يف العــراق، ونقلــت 
ونقلــت  واالطفــال،  النســاء  معانــاة 
للمشــاهد ذلــك املعــّوق صاحــب العائلــة 
الكبــرة، واألرملــة  واليتيــم وغــر ذلــك 
كثــر. أمــا اجلديــد - القديــم امللفــت 
ــل  ــي حتم ــات الت ــو الراي ــًا، ه ــر حق للنظ
او  املؤمنــن،  ألمــر  مفرضــة  صــورًا 
ــي  ــالم، وه ــا الس ــن، عليه ــام احلس االم
ــوت  ــد مــن تلكــم البي ترفــرف عــى عدي
ليســت  ظاهــرة  وهــي  »التجــاوز«. 
ــب  ــد صاح ــاذا يري ــًا؛ ف ــدة طبع باجلدي

ــة؟ ــك الراي ــن تل ــت م ــك البي ذل
ــم  ــد يتفقده ــون أن ال أح ــم يقول ه
ــم،  ــم واحتياجاهت ــن أحواهل ــأل ع او يس
ــٌد،  ــاء اح ــل وج ــول وإن حص ــن نق ونح
ــزري  ــع امل ــن الواق ــرًا م ــر كث ــه ال يغ فان
الــذي تعيشــه هــذه الرشحيــة  الفقــرة 
أن  جزمــًا  يعتقــدون  ولــذا  واملعدمــة، 
ــى أن ينتشــلهم مــن معاناهتــم،  ــادر ع الق
عليــه  »عــي«،  بمواصفــات  شــخص 
الســالم، وليــس بمواصفــات اخــرى، 

ــت..  ــا كان مه
هنــاك  النــاس  يدفــع  مــا  وهــذا 
ــه  ــتفهموا مهمت ــر ليس ــتقبال أي زائ الس
ــن  ــرب م ــا يق ــن اجله ــي م ــة الت والغاي
بيوهتــم و اوضاعهــم، وملجــرد ســاع 
»جملــة« او »مرجعيــة دينيــة«، فانــه يبــدي 
ارتياحــه ملهمتنــا، وربــا لــو كان اجلــواب 
بغــر ذلــك، كان الــرد خمتلفــًا ايضــًا، 
ــة  ــات احلكومي ــن املؤسس ــادم م ألن الق
يتوقــع منــه النــاس الكثــر، فمــن خــالل 
ــة  ــات املادي ــى االمكان ــل ع ــؤالء حيص ه
ــرة«  ــة الفق ــن »الطبق ــة، فعناوي واملعنوي
يكثــر  ممــا  وغرهــا،  و«املحرومــن« 
اســتخدامها يف تلــك املؤسســات، ويكون 
واملســاعدة،  بالعــون  كبــرًا  اإلدعــاء 
ــوه  ــان وج ــذا ف ــام.. ل ــذه األي ــيا ه الس
النــاس هنــاك، ختفــي الكثــر الكثــر 
ــوق  ــط احلق ــة بأبس ــب واملطالب ــن العت م
ــكن  ــل املس ــن قبي ــم، م ــش الكري يف العي
واملــاء  البــرشي،  لالســتخدام  الالئــق 
ــرق  ــاء والط ــرشب والكهرب ــح لل الصال
املدرســة  اىل  االطفــال  تنقــل  التــي 
ــور  ــة. لنتص ــواق القريب ــاء اىل االس والنس

ــول:  ــم يق أحده
تتدهــور  املطــر  هطــول  ملجــرد 
اىل  تنفــذ  والرطوبــة  فاملــاء  احوالنــا.. 

داخــل البيــت )الكــوخ( مــن كل مــكان. 
ومعــروف ان ســقوف هــذه االكــواخ، 
عبــارة عــن صفيــح مغطــى بالنايلــون مــع 
ــاح  ــام  الري ــد ام ــار ليصم ــض االحج بع

ــة. العاتي
ــب  ــن الصع ــض: م ــول البع ــا يق رب
ــب،  ــن أيب طال ــي ب ــخصية ع ــرار ش تك
ــه وحرصــه عــى  ــه الســالم، يف رعايت علي
الفقــراء وااليتــام، بــل وعــى أوضــاع 
ال  ربــا  الــذي  القــول  وهــذا  األمــة، 
جيانــب احلقيقــة، بيــد انــه لــن يكــون 
ــربرًا ألن ال  ــوال م ــن االح ــال م ــأي ح ب
يطــرق شــخٌص يعــد نفســه »مســؤوالً«، 
ــة معدمــة  ــزور عائل ــواب الفقــراء، او ي أب
ويلتقــي بمعيــل باحــث عــن العمــل 
دون جــدوى، ليســهم يف اجيــاد فرصــة 
ــه، ومســاعدته عــى حــل بعــض  عمــل ل

مشــاكله االساســية.
والشــهور  االيــام  تــي  وعندمــا 
والســنن يف عــراق النفط واخلــر، والناس 
مــكان  كل  ويف  التجــاوز«  »بيــوت  يف 
يســكنه الفقــراء واملعدمــون، فــان رايــات 
ــوت،  ــم البي ــى تلك ــة ع ــي« املرفوع »ع
تطلــق رســالة قويــة وعنيفــة بــان الفقــراء 
ينتظــرون أتبــاع »عــي« ومــن يّدعــي 
ــر  ــه قــرأ وبحــث وحــارض كثــرًا، ونّظ ان
يف حكومتــه ومنهجــه، عليــه الســالم، 
ــة، او  ــورة املفرض ــون الص ــم اذا يرفع فه
ــم  ــدران، فه ــى اجل ــا ع ــون امثاهل يلصق
ــدة   ــم الوحي ــن صلته ــربون ع ــك يع بذل
ــا  ــة، بين ــة والعظيم ــوز املقدس ــذه الرم هب
ــذا  ــرًا هب ــدون كث ــا ال يعتق ــرون، رب آخ
النمــط مــن الصلــة والتوّســل، الهنــم 
ــى  ــإىل مت ــر..! ف ــك بكث ــن ذل ــع م أرف
ســتبقى هــذه الرايــات مرفوعــة عــى 

ــر. ــراق اخل ــراء يف ع ــوت الفق بي

راية علي ترفرف هناك



 قضية الشهر 

اإلمام علي ]عليه السالم[ .. معارضًا 
ومــعـترفًا بـشـرعية الـمـعارضة

الس��الم،  البي��ت، علي��ه  اه��ل  ان مدرس��ة 
تتعام��ل م��ع رموزه��ا املعصوم��ني م��ن خ��الل 
حج��ة  كونه��ا  احلياتي��ة  حتركاته��م  كل 
وميزان��ًا يوض��ح الص��واب م��ن اخلط��أ ومرجع��ًا 
ال ميك��ن احلي��اد عن��ه ل��ذا تك��ون حي��اة االم��ام 
علي، عليه السالم، السياسية مرجعية اساسًا 
الس��تخالص ال��دروس والقواع��د يف العم��ل 

السياس��ي.
انن��ا نس��تطيع ان نقس��م احلياة السياس��ية 
لالم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم، اىل أربع��ة ادوار 

رئيس��ة يف ارب��ع مراح��ل وه��ي :
ومؤسس��ًا  ثائ��راً  كون��ه  األول:  ال��دور 
م��ع الرس��ول االعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
للحرك��ة االس��المية املبارك��ة يف املرحل��ة 
النظ��ام  ض��د  الثوري��ة  املرحل��ة  أي  املّكي��ة، 
عل��ى  واس��تبداده  بفك��ره  املس��يطر  اجلاهل��ي 

الن��اس.
للقائ��د  وزي��راً  كون��ه  الثان��ي:  ال��دور 
اهلل  االك��رم، صل��ى  الرس��ول  االعل��ى، وه��و 
علي��ه وآل��ه، يف الس��لم واحل��رب. وه��ي مرحل��ة 
املش��اركة يف الس��لطة السياس��ية يف املدين��ة 

املن��ورة.
ال��دور الثال��ث: كون��ه معارض��ًا يف زم��ن 

»اخللف��اء« الثالث��ة. وه��ي مرحل��ة املعارض��ة.
بع��د  حاكم��ًا  كون��ه  الراب��ع:  ال��دور 
»اخلليف��ة« الثال��ث، وه��ي مرحل��ة احلك��م. )1(

املالح��ظ ان الرتكي��ز مت يف حي��اة االم��ام 
حبث��ًا وكتاب��ة وحتلي��اًل وخطاب��ة يف اط��ار 
املرحلة الثورية ومرحلة املش��اركة ومرحلة 
احلكم، أما مرحلة املعارضة - الي استغرقت 

اكث��ر م��ن ثل��ث حيات��ه الش��ريفة- فقلم��ا مت 
الرتكي��ز والبح��ث عنه��ا. 

وألهمي��ة هذه املرحل��ة، ينبغي ان نتعرف 
عل��ى مس��ات ومع��امل معارض��ة اإلم��ام أواًل؛ اذ 
تع��د ه��ذه املعارض��ة منوذجًا حيم��ل الكثر من 
ال��دروس القّيم��ة ل��كل م��ن اراد ان يتخ��ذ دور 

املعارض��ة يف ظ��ل اجملتمع االس��المي.

* أوالً: اهلدفية 
يق��ول االم��ام، علي��ه الس��الم: »الله��م ان��ك 
يف  منافس��ة  كان  ال��ذي  يك��ن  مل  ان��ه  تعل��م 
سلطان وال التماس شيء من فضول احلطام، 
ولك��ن ل��رّد املع��امل م��ن دين��ك ونظه��ر االصالح 
يف بالدك فيأمن املظلومون من عبادك وتقام 

املعطل��ة م��ن ح��دودك..«. )2(
م��ن  الس��الم،  علي��ه  االم��ام،  ح��دد  فق��د 
خ��الل ه��ذا الدع��اء هدفني رس��اليني ملعارضته 

: السياس��ية  وحركت��ه 
اهل��دف االول: »لن��رد املع��امل م��ن دين��ك«، 
وه��و إرج��اع مع��امل الدي��ن بش��كله الع��ام لتكون 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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اجملتم��ع  يف  امللحوظ��ة  و  احلاكم��ة  ه��ي 
االس��المي، م��ع مالحظ��ة ان صل��وات اجلمع��ة 
والعب��ادات العام��ة كاحل��ج واجله��اد وغره��ا، 
كانت مقامة من قبل الذين كان يعارضهم 
االم��ام مم��ا يدلن��ا عل��ى ان مع��امل الدي��ن ال��ي 
يقصده��ا االم��ام ه��ي الش��املة ل��كل مقتضيات 
الدي��ن سياس��يًا وتربويًا واجتماعي��ًا واقتصاديًا 

وم��ا اىل ذل��ك.
يف  االص��الح  »نظه��ر  الثان��ي:  اهل��دف 
ب��الدك«، وه��و اظه��ار االص��الح الع��ام ال��ذي 
يتعل��ق مبجم��ل وض��ع ب��الد الس��لمني س��واء 
يف اجلان��ب الرتب��وي واالخالق��ي والسياس��ي 

العمران��ي. او  واالقتص��ادي 
وم��ن ث��م يعق��ب االمام، عليه الس��الم، بأن 
حتقي��ق هذي��ن اهلدفني س��يؤدي اىل نتيجتني 

طبيعيت��ني هما :
اواًل: إنص��اف املظلوم��ني، وه��ي القضي��ة 
الك��رى يف احلي��اة، حي��ث ان املظلوم��ني عن��وان 
عام لكل من هضمت حقوقه املادية واملعنوية. 
ثاني��ًا: إقام��ة م��ا تعط��ل من احل��دود الي متثل 
الس��ياج ال��ذي حيم��ي اجملتم��ع االس��المي م��ن 

كل ح��االت التع��دي والع��دوان.

* ثانيًا: البدئية
مل ينطل��ق ام��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، 
يف معارضته من خالل اجتهاداته الشخصية، 
ب��ل م��ن مرجعي��ة مبدئي��ة ه��ي الق��رآن الكريم 
والس��نة النبوي��ة، فمت��ى م��ا ُوج��دت فج��وة بني 
النظري��ة االس��المية م��ن جه��ة والواق��ع ال��ذي 
يدي��ره احلاك��م م��ن جه��ة اخ��رى، كان��ت 
هنالك معارضة مبقدار تلك الفجوة. وكلما 
اتس��ع مق��دار الفج��وة ازدادت نس��بة املعارض��ة.

معارض��ة  ش��دة  يف  نالحظ��ه  م��ا  وه��ذا 
االمام، عليه الس��الم، ل� »اخلليفة« عثمان بعد 
اتساع الفجوة يف عهده، عمن سبقه، واتساعها 
مبق��دار أعظ��م يف عه��د الطاغي��ة يزي��د مم��ا 
اس��توجب م��ن االم��ام احلس��ني، علي��ه الس��الم، 
اخت��اذ منه��ج املعارض��ة الثوري��ة ال��ي ال جمال 

للمس��اومة فيه��ا.
عل��ي،  االم��ام  معارض��ة  اس��تندت  لق��د 
علي��ه الس��الم، مل��ن عاصره��م م����ن احل��كام إىل 

اساس��ني هم��ا :
أواًل : ان موقع اخلالفة وإمامة املس��لمني 
قد أنيطت به شخصيًا بناء على نّصني: االول: 
الغدي��ر  حادث��ة  يف  نب��وي  والثان��ي:  قرآن��ي، 
وغره��ا، وق��د أعلن االمام، عليه الس��الم، ذلك 
صراحة يف العديد من اقواله وخطبه، منها ما 

أوضحه يف بداية »اخلطبة الشقش��قية«.

علمي��ًا  اآلخري��ن  ق��درة  ع��دم   : وثاني��ًا 
وفقهي��ًا وعملي��ًا، عل��ى القي��ام مبهم��ة قي��ادة 
لقي��ادة  مكم��اًل  يك��ون  ال��ذي  بالنح��و  االم��ة 
الرس��ول االعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ومب��ا 
حياف��ظ عل��ى حيوي��ة االمة امياني��ًا وحضاريًا. 
ان ع��دم وج��ود الكف��اءة العلمي��ة ل��دى غ��ر 
اس��س  عل��ى  س��رهم  ع��دم  اىل  ادى  االم��ام 
علمي��ة صحيح��ة يف جم��ال احلك��م كم��ا ادى 
اىل وج��ود ممارس��ات س��لطوية غ��ر صحيح��ة 

أوغل��ت يف هض��م حق��وق بع��ض الن��اس.
»اخلطب��ة  يف  علي��ًا  االم��ام  ان  فن��رى 
الشقش��قية«، يعر ع��ن اجلو العام حلكم غره 
ب��� » طخي��ة )ظلمة(عمي��اء، يه��رم فيه��ا الكب��ر 
ويشيب فيها الصغر..«، وهي كناية واضحة 
ع��ن حال��ة التخب��ط يف الس��ر بعيداً ع��ن املنهج 
ال��ذي ينبغ��ي ان يث��ر أج��واء  الربان��ي الن��ر 
الرق��ي والس��المة، معت��راً تل��ك احلكومة - يف 
فق��رة اخ��رى م��ن اخلطب��ة- مبثاب��ة االرض 
و  التضاري��س،  الصعب��ة  اخلش��نة  الوع��رة 
لوعورته��ا يكث��ر الس��قوط والعث��ار فيه��ا مم��ا 

يتطل��ب كث��رة االعت��ذار.
ام��ا فيم��ا يتعل��ق بهض��م حق��وق بع��ض 
الناس، فقد هّب االمام مدافعًا عن أي مظلوم 
ُظل��م حبك��م قضائ��ي، او أم��ر اداري خاط��ئ، 
كم��ا يف دف��اع االم��ام، علي��ه الس��الم، ع��ن اب��ي 
حمج��ن ح��ني اراد عمر جل��ده اكثر من احلد 
الش��رعي اخل��اص بش��رب اخلم��ر بع��د ان ق��ال 
بيت��ًا م��ن الش��عر أوض��ح في��ه رغبت��ه األكي��دة 
بش��رب اخلم��ر، )3( فرف��ض االم��ام اس��تحقاق 

اب��ي حمج��ن للزي��ادة يف اجلل��د. 

* ثالثًا: العلنية
كان��ت معارض��ة االم��ام للح��كام، علني��ة 
و واضح��ة، فه��و ي��رى نفس��ه أح��ق باخلالف��ة، 
خول��ه  مب��ا  مبهامه��ا  القي��ام  عل��ى  أج��در  و 
النّص��ان القرآن��ي والنب��وي، يف واقع��ة الغدي��ر، 
ف��كان جيه��ر مبعارضت��ه ويق��ول: »ان��ا خليف��ة 
رس��ول اهلل و وزي��ره و وارث��ه«. وح��ني احتج��ت 
قري��ش عل��ى االنص��ار بأنها من ش��جرة رس��ول 
اهلل، قال كلمته الش��هرة: »احتجوا بالشجرة 
ايض��ًا  ذل��ك  يف  وي��روى  الثم��رة«.  اضاع��وا  و 
ان��ه مس��ع صارخ��ًا ين��ادي: ان��ا مظل��وم..! فق��ال 
ل��ه، علي��ه الس��الم، هل��ّم فلنص��رخ مع��ًا، فان��ي 
مازل��ت مظلوم��ًا منذ قبض رس��ول اهلل.. وقوله 
»فلنصرخ معًا« داللة على صدحه واعالنه يف 

املعارض��ة.
بكلم��ة  تص��دح  الصادق��ة  املعارض��ة  ان 
احل��ق أم��ام الس��لطان اجلائ��ر، وال تتح��رك 

بنفاق معهم، كما هو ديدن املتملقني، الذين 
يقول��ون هل��م: »إن��ا معك��م..«، وعندم��ا يكون��ون 
ب��ني الن��اس، يب��دون امتعاضه��م م��ن سياس��ات 

احلاك��م..!
ام��ا م��ا نراه م��ن جلوء املعارض��ة الصاحلة 
اىل حال��ة الس��رية يف بع��ض االزمن��ة، فامن��ا 
تل��ك  زال��ت  ف��اذا  القه��ر،  ظ��روف  تفرض��ه 
الظ��روف، فالعلني��ة ه��ي الطري��ق االنف��ع و 
األص��وب، وه��ذا م��ا نسرتش��ده م��ن املرحل��ة 
الس��رية عن��د ب��دء الدع��وة النبوي��ة الش��ريفة.

* رابعًا: السلمية
كان��ت معارض��ة االم��ام، علي��ه الس��الم، 
سلمية بعيدة عن البطش والتخريب والعنف 
باملنط��ق  معارضت��ه  يف  يتح��رك  كان  ب��ل 
والكلم��ة احل��ق، ذل��ك أن الكلم��ة احل��ق أق��وى 
من أي س��الح، فه��ي ختاطب العقل والضمر، 
أم��ا التخري��ب وخل��ق االج��واء الضاغط��ة، فه��و 
من االس��اليب االرهابية، من أي جهة كانت، 
ل��ذا ن��رى ان ام��ر املؤمن��ني، مل يرف��ع س��يفه 
بوج��ه أح��د، رغم قدرته على التحرك املس��لح، 
وحني جلأ املعارضون ل� »اخلليفة عثمان« اىل 
اس��تخدام وس��ائل الق��وة، مل ينض��م اليه��م ب��ل 

داف��ع عن حياة »اخلليفة«.

* خامسًا: االجيابية
البي��ت،  اه��ل  مدرس��ة  يف  املعارض��ة 
عليه��م الس��الم، عل��ى نوع��ني: معارض��ة تتس��م 
بالث��ورة عل��ى النظام احلاك��م باجلور واملعلن 
للفس��ق و القام��ع للحري��ات والناه��ب الم��وال 
الن��اس، كال��ي اختطه��ا س��يد الش��هداء االم��ام 
الس��الم. وهنال��ك معارض��ة  احلس��ني، علي��ه 
اجيابي��ة يف تعاطيه��ا وتعامله��ا م��ع احلاك��م، 
كالي اختذها االمام علي، عليه الس��الم، مع 
»اخللف��اء الثالث��ة«، ففي عهده��م كان االمام 
خيتل��ط به��م وينصحه��م، ومل يك��ن يتجنبه��م 
ويرتكهم حلاهلم، بل كان يتدخل ملصلحة 
االمة. فنراه، عليه السالم، يتدخل لنصح هذا 
احلاك��م وذاك، ويش��ر علي��ه بال��رأي احلس��ن 
كم��ا اش��ار م��راراً على »عم��ر« يف القضايا الي 

تتعل��ق بش��ؤون االم��ة والن��اس. 
ان املعارض��ة الصاحل��ة، يف الوق��ت ال��ذي 
تب��دي ال��رأي وتصح��ح مس��رة النظ��ام وتقدم 
احلل��ول العملي��ة، ينبغ��ي ان ال تتح��ول اىل آلة 
يس��خرها النظ��ام لتمري��ر خمطط��ه او بع��ض 
مشاريعه غر السليمة، او تكون بوقًا ينفخ يف 
م��دح الس��لطة. فم��ن امله��م ان تبق��ى املعارض��ة 
باس��تقالليتها  يعرفه��ا اجلمي��ع  يف وضعي��ة 
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و جترده��ا ع��ن املناص��ب احلكومي��ة، وع��دم 
اس��باغها الش��رعية للنظ��ام مب��ا ال يس��تحقه.

* سادسًا : االخاقية 
تتس��م  ال��ي  ه��ي  الصادق��ة،  املعارض��ة 
باالخ��الق يف تص��رف قياداته��ا و افراده��ا، ف��اذا 
كان م��رر املعارض��ة ه��و وج��ود حال��ة الظل��م، 
ف��ال جي��وز ان متارس هي اآلخ��رى الظلم بأي 
ش��كل م��ن االش��كال حب��ق أي ف��رد، او أي جه��ة 

اخ��رى منافس��ة هل��ا.
وحيدثن��ا التاري��خ ان االم��ام علي��ًا، كان 
يس��تخدم أعل��ى درج��ات اخلل��ق احلس��ن م��ع 
معارضيه. ومل تكن هذه االخالقية، مقتصرة 
عل��ى مرحل��ة املعارض��ة، بل حت��ى وهو يف زمن 
احلك��م والق��وة الظاهري��ة. ف��ذاك اخلارج��ي 
الذي كان يس��تمع اىل االمام مس��ألة فقهية، 
قال بصوت مسموع أمام أمر املؤمنني: »قاتله 
اهلل م��ن كاف��ر ما أفقه��ه..«! حتى أراد اصحاب 
االم��ام قتل��ه فنهاه��م وق��ال كلمت��ه احلكيمة: 
)إمن��ا ه��و س��ّب بس��ّب او عف��و ع��ن ذن��ب، وأن��ا 
أوىل بالعف��و عن��ه«. وحتى معاوية واهل الش��ام 
الذي��ن خرج��وا لقتال��ه مل يك��ن االم��ام لرض��ى 
بس��بهم، فق��ال خماطب��ًا اصحاب��ه: »إن��ي أكره 

لك��م أن تكون��وا س��بابني«. 

* عيل.. اخلليفة والعارضة 
إذا كان االم��ام، علي��ه الس��الم, ق��د أس��س 
املعارض��ة الش��رعية يف االس��الم بع��د الرس��ول، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وه��و يومئ��ذ أح��د اف��راد 
يع��د  فان��ه  عص��ره،  ح��كام  مقاب��ل  يف  األم��ة 
ايض��ًا، امُلنظ��ر األول ملنهج التعامل احلس��ن مع 
املعارض��ة، يوم أصبح اخلليفة على املس��لمني. 
بيع��ة  عل��ى  املس��لمون  أمج��ع  فحينم��ا 
عثم��ان,  مقت��ل  بع��د  الس��الم،  علي��ه  اإلم��ام، 
ختل��ف ع��دد م��ن الصحاب��ة عن��ه، وث��ار علي��ه 
آخ��رون، ومت��رد علي��ه البع��ض اآلخ��ر، فكي��ف 

كان موقف��ه م��ن ه��ذه الفئ��ات املختلف��ة ؟
ب��دءاً، كان امتن��اع البع��ض ع��ن البيع��ة 
لالمام,علي��ه الس��الم , أول اختب��ار ملنهج��ه يف 
التعاط��ي م��ع اآلخ��ر املختل��ف, وبالرغ��م مم��ا 

كان ميثل��ه االمتن��اع ع��ن البيع��ة م��ن خ��روج 
س��افر عل��ى مب��دأ الطاع��ة خلليف��ة املس��لمني، 
الس��يما وأن بيعت��ه كان��ت الوحي��دة م��ن ب��ني 
م��ن س��بقوه، فق��د حتققت مبش��اركة ش��عبية 
املس��لمني, إال  واس��عة و بإمج��اع ش��امل م��ن 
أن النف��ر الذي��ن ختلف��وا وه��م: س��عد ب��ن أب��ي 
وق��اص وعب��د اهلل ب��ن عم��ر، واس��امة ب��ن زي��د, 
وآخ��رون, ال يتج��اوزن بضعة نفر.. مل ُيعاملوا 
املعامل��ة املتوقع��ة مبقايي��س احلك��م والس��لطة 

يف ذل��ك العص��ر.
الس��الم,  علي��ه  عل��ي,  م��ع  حص��ل  لق��د 
والذي��ن ختلف��وا ع��ن بيع��ة أب��ي بك��ر, أنه��م 
ه��ددوا وحوص��روا يف بي��ت عل��ي، ومت كش��ف 
البي��ت بالق��وة يف حادث��ة اهلج��وم عل��ى ال��دار، 
ان  إال  الس��الم،  الزه��راء, عليه��ا  بي��ت  وعل��ى 
االم��ام علي��ًا ت��رك م��ن ختّل��ف عن��ه وش��أنه ومل 
يرغم��ه يف ش��يء مل يك��ن مقتنع��ًا ب��ه, حت��ى 
ن��دم النادم��ون يف حلظ��ة ف��وات األوان. م��ع أن 
احاديث »البيعة والسمع والطاعة لالمر الر 
والفاج��ر«، كان��ت م��ن الس��مات املعروف��ة عند 
عب��داهلل ب��ن عم��ر, مم��ا يوح��ي أن موقفه كان 
سياس��يًا, ولي��س نابع��ًا م��ن ش��بهات حال��ت بين��ه 
وبني أن يساوي بني علي يف سنة 36 للهجرة, 
وب��ني يزي��د ب��ن معاوي��ة يف س��نة 60 للهج��رة, و 
احتف��ظ املتخلف��ون بكام��ل حقوقه��م يف دول��ة 
عل��ي, علي��ه الس��الم , بينم��ا مل ي��ؤدوا واجباتهم 
املفرتض��ة , وعل��ى رأس��ها القب��ول بالرئي��س 
األعلى للدولة االسالمية. لقد كان مفهومًا 
أن علي��ا ,علي��ه الس��الم , مينح بذلك معارضيه 
فرصة التعبر عن مواقفهم , ويبني ما أش��كل 
عليه��م معرفت��ه وفهمه, والدوافع الي كانت 
تقوده��م اىل تب��ين تل��ك املواق��ف , ومل حيج��ر 
عل��ى أح��د أو يق������طع عط��اء أح��د م��ن بي��ت 

املال.)4( 
طري��ق  البع��ض  اخت��ار  ذل��ك،  كل  م��ع 
الفتن��ة والتوظي��ف الس��يئ ألج��واء احلري��ة، 
فحدثت معركة اجلمل وصفني والنهروان, 
ط��ول  هل��م  ناصح��ًا  كان  األم��ام  أن  رغ��م 
الطري��ق. فق��د كان اإلم��ام، علي��ه الس��الم، 
ي��ري أن احلري��ات جي��ب أن يرافقه��ا مراع��اة 

اجلوان��ب والضواب��ط ال��ي حددته��ا الش��ريعة 
حت��ى ال تنته��ك حقوق اآلخرين املش��روعة يف 
العي��ش بس��الم وأم��ان, وتص��ان احلي��اة العام��ة 
والنظ��م ال��ي تس��ر احلي��اة االجتماعي��ة م��ن 
كل احنراف وجتاوز)5(. هذه النظرة للحرية 
كونه��ا حري��ة مس��ؤولة، وملتزمة جعلت من 
اإلم��ام، يب��ين س��جنًا )6( للمس��يئني والس��راق 
وم��ن تثب��ت خيانت��ه، وم��ع ذل��ك كان اإلم��ام 
يؤكد ان »احلبس بعد معرفة احلق ظلم« )7(.
صفوة القول: »ان جزءاً من اسباب ختلف 
االم��ة االس��المية ه��و حال��ة االره��اب الفك��ري 
ال��ذي س��يطر وخّي��م عل��ى الب��الد االس��المية, 
اذ مارس��ه »اخللف��اء« يف أج��ّل ص��ورة, وُكت��ب 
التاريخ مليئة بالشواهد واالمثلة الي حتكي 
واق��ع ه��ذا االره��اب وانعكاس��اته الس��لبية عل��ى 
احلرك��ة الثقافي��ة وعلى املفكرين املس��لمني, 
مجع��اء.  االس��المية  االم��ة  عل��ى  ث��م  وم��ن 
ول��و كان��ت احلري��ة ه��ي الس��ائدة يف الدول��ة 
االس��المية لط��رح اجلمي��ع آراءه��م وافكارهم، 
وحلص��ل التالق��ح الفك��ري ال��ذي يع��ود عل��ى 
اجملتم��ع االس��المي بالفوائ��د اجلم��ة, وحلل��ت 
اكث��ر االختالف��ات الفكري��ة والفقهي��ة ال��ي 
نش��أت ب��ني املس��لمني, وم��ن ث��م لع��ادت عل��ى 

البش��رية مجع��اء بالفوائ��د اجلم��ة«. )8(
------------------

1- جملــة النبــأ، العــدد )64(، معــامل عــى 
طريــق املعارضــة، الســيد جعفــر العلــوي.

2- تذكرة اخلواص/ ص 120.
3- اخالقيــات امــر املؤمنــن، آيــة اهلل هــادي 

املــدريس، ص234.
4- االمــام عــي، عليــه الســالم، والــرأي 

اآلخــر- موقــع تبيــان.
ــي،  ــام ع ــد االم ــي عن ــر االجتاع 5- يف الفك
ــدي، ص198. ــا الزبي ــد الرض ــالم، عب ــه الس علي

ــي، ج2/  ــحاق الثقف ــو اس ــارات، اب 6- الغ
.727 ص

ج1/  الريشــهري،  احلكمــة،  ميــزان   -7
.5 2 6 ص

ــالمي،  ــخ االس ــدريس، التاري ــع امل 8- املرج
ص344.

  مل ينطلق امري املؤمنني، 
عليه السالم، يف معارضته من 

خالل اجتهاداته الشخصية، بل من 
مرجعية مبدئية هي القرآن الكرمي 

والسنة النبوية  

  املعارضة الصادقة تصدح بكلمة احلق 
أمام السلطان اجلائر، وال تتحرك بنفاق معهم، 

كما هو ديدن املتملقني، الذين يقولون لهم: 
»إنا معكم..«، وعندما يكونون بني الناس، 

يبدون امتعاضهم من سياسات احلاكم..!  



23

* حسن حممد عيل
الدعاية واالعالن يف احلملة االنتخابية، حٌق مرشوع للسيايس 
يف  فوزه  حال  يف  ومشاريعه  براجمه  عرض  يريد  الذي  املرشح 
امللصقات  مثل  عديدة،  وسائل  خالل  من  وذلك  االنتخابات، 
واللوحات االعالنية اهلادفة لتوصيل الفكرة اىل الناس، با يتضمن 

املصداقية والواقعية.
بيد أن من حق الناخب، بل وعموم الناس الذين يمرون من 
االهداف  عن  يسألوا  أن  االعالنية،  وامللصقات  الالفتات  تلكم 
هذه  لنصب  املبذول  والعضي  املايل  اجلهد  هذا  وراء  من  احلقيقية 

خاصة  مصلحة  ثمة  فهل  املختلفة؟   باحجامها  االعالنات 
يرمي من خالهلا املرشح؟ وهل تتكرر الوعود الرباقة كا 

سبق يف الدورات االنتخابية املاضية؟ ثم هل ستكون 
هذه االعــــالنات ســــاحة اخرى للراعات 

والتجاذبات بن الكــــتل والشــــخصيات 
السياسية، با يشبه التنافس املحــــموم 

عى الظهور والتأثر؟
نذكر  أن  بنا  اجلدير  مــــن 

ثانية، أن الشعب العراقي ما 
يزال يعيش االزمــات 

واملشاكل، يف اكثر من 
صعيد، ويف املقدمة يأيت 

والسكن  العمل  ثم  األمن 
القائمة  و...  والتعليم  والربية 

تطول. فهل وضع املرشحون نصب 
أعينهم هذه اهلموم؟ وهل هنالك حصة 

للشباب وللمرأة والطفل؟ 
عن  املسؤول  ان  نعتقد  التساؤالت،  هذه 

امواالً  بذل  الذي  املرشح  ذلك  هو  عليها،  االجابة 
هو  االعتقاد،  هلذا  يدفعنا  وما  االعالنات،  عى  طائلة 

املرشحن،  معظم  منها  ينطلق  التي  والدينية  االيانية  القاعدة 
اعالناهتم  أن حتمل  فاملفرض  اسالمية،  اىل مجاعات  ينتمون  وهم 
طابعًا قيميًا ومبدئيًا، وهذا ما ينتظره العراقيون منهم، كا يتوقعون 

منهم احلذر من منزلقن خطرين:
االنتخابية.  والوعود  الشعارات  يف  املصداقية  فقدان  االول: 
الرأي  واحرام  احلرية  مفاهيم  جيسد  أن  باملرشح  اجلدير  فمن 
وغرها  اآلخرين،  اجل  من  والتضحية  املسؤولية  وحتمل  اآلخر 
اآلخرين،  مع  ومواقفه  وتعامله  السيايس  سلوكه  يف  املفاهيم،  من 
ال ان يركها عى قطعات القاش او يف امللصقات، لتتمزق وتداس 

التفاوت  الناس  انتهاء احلملة االنتخابية. عندما جيد  بعد  باالقدام 
الكبر بن القول والعمل.

رشاء  اىل  البعض  جلوء  فهو  واألخطر،  الثاين  املنزلق  أما 
العالقة غر طيبة  فاذا وجدنا  االثان،  بأبخس  والذمم  االصوات 
اىل  فمرّده  عام،  بشكل  الدولة،  يف  واملسؤولن  الناس  بن  اليوم، 
االموال  عى  بنيت  الهنا  العالقة،  هلذه  واخلاوي  اهلّش  األساس 
كانت  وإن  حتى  والسكن،  العمل  بفرص  والوعود  والتعيينات 
بصوته  يديل  الذي  الناخب  ان  يف  املشكلة  لكن  صادقة.  الوعود 
عليه  االعراض  بامكانه  سيكون  هل  »األدسم«  املرشح  لصالح 
والشعب  الوطن  خدمة  عن  وسياسته  هنجه  يف  ينحرف  عندما 
حقه  من  يكون  ولن  صوته،  ثمن  قبض  قد  فهو  واملبادئ..؟ 
عدم  ثم  االستالم  عدم  بامكانه  كان  وإال  االعراض، 

االنتخاب..!
أمانة  يمثل  باحلقيقة  االنتخايب  الصوت  إن 
بالسهولة  تأت  مل  وهي  املرشحن،  اعناق  يف 
بعد  جاءت  إنا  البعض،  يتصورها  التي 
بذهلا  التي  الزكية  الدماء  من  سيول 
السنوات  خالل  العراق  شهداء 
التــــجربة  ختللتها  التي 
حـــيث  الديمقراطية، 
انتقام  واضـحًا  بات 
اجلاعات االرهــــابية 
والتكفرية من هذا الشعب 
مصره  يقرر  ان  اختار  الـــذي 
بنفسه، بعيدًا عــــــن الديكتاتورية 
والتزييف   والتضليل  الكبت  وسياسة 
التي تارسها اليوم تلكم اجلاعات االرهابية.
الرنانة  الشعارات  خمتلف  نرى  كنا  فاذا 
الشعب  يرى  ان  اجلدير  من  للمرشحن،  والطنانة 
بخط  يكتب  والعظيم،  الرشيف  النبوي  احلديث  العراقي 
كبر ويرفع عاليًا: »كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته«. هذا 
بمعنى  اجلميع،  اجلميع مسؤولون عن  أن  يعني  الرشيف  احلديث 
حتّمل  وعدم  االنتخابات،  هذه  يف  املرشح  كا  الناخب  يشمل  أنه 
هذه املسؤولية، يكون امام خطر »إشكال الذّمة« يوم القيامة، فحتى 
ُنربئ ذمتنا امام اهلل تعاىل، البد ان نعيد النظر يف قناعاتنا وافكارنا، 
ونجعل االصوات االنتخابية أمانة يف رقابنا امام اهلل تعاىل، وايضًا 
امانة امام االجيال القادمة، التي جيب ان تشهد النتائج الطيبة هلذه 
التجارب فيا يأيت من الزمان، وترحم عى املاضن الهنم حافظوا 

عى القيم واملبادئ رغم صعوبة الظروف السياسية.

الدعايات االنتخابية في العراق.. الى أين؟
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المناصب الحكومية والطريق نحو العدالة

يف  اإلس��الم  ب��ه  عن��ى  م��ا  أه��ّم  م��ن  إّن 
تش��ريعاته السياس��ية وأنظمت��ه اإلداري��ة ه��و 
العم��ل عل��ى تطوي��ر الب��الد يف ميادين الزراعة 
والصناع��ة، ومحاي��ة املواطن��ني م��ن امل��رض 
املتكافئ��ة،  العم��ل  ف��رص  وتوف��ر  والفق��ر، 
وضم��ان م��ا حيتاج��ون إلي��ه م��ن ضروري��ات 

احلي��اة وغره��ا.
الوس��ائل  أه��ّم  م��ن  أّن  املؤّك��د  وم��ن 
الفّعال��ة إلقام��ة جمتم��ع مت��وازن يف س��لوكه 
وأمن��ه ورخائ��ه، اعتماده على اجلهاز احلاكم 
إجي��اد  ع��ن  املس��ؤول  فه��و  والنزي��ه،  الكف��وء 
الفعالّيات الي تؤّدي إىل تقّدم البالد وازدهار 

احلي��اة فيه��ا.

* امهية المارة وخطورهتا 
الرفيع��ة  االداري��ة  املناص��ب  اصح��اب 
الي��وم  عليه��م  تق��ع  الدول��ة،  يف  واحلساس��ة 
اقام��ة  و  والع��دل،  احل��ّق  مس��ؤولية حتكي��م 
عل��ى  والعم��ل  وأحكام��ه،  تع��اىل  اهلل  س��ّنة 
تطوي��ر الب��الد وتنميت��ه عل��ى الصع��د كاف��ة، 
مبعن��ى ان مس��ؤولياتهم تبل��غ م��ن اخلط��ورة 
مب��كان، أن يف ح��ال اإلخ��الل به��ا والقص��ور 
عنه��ا، يكل��ف الش��عب واألم��ة مثن��ًا باهظ��ًا يف 
التخل��ف واحلرم��ان. أم��ا اذا أّدي��ت عل��ى الوج��ه 
الصحي��ح، تقدم��ت االم��ة، وجن��ا صاحبه��ا م��ن 
ع��ذاب اهلل وعقاب��ه، وهذا قول رس��ول الرمحة، 
صلى اهلل عليه وآله، يصف فيها »اإلمارة« بانها 
ع��ذاب وندام��ة وخس��ران مل��ن حاد ع��ن الطريق 
واق��رتف الظل��م واالعت��داء عل��ى الن��اس، حي��ث 
قال: صلى اهلل عليه وآله: »..وإن شئتم أنبأتكم 

ع��ن اإلم��ارة وم��ا ه��ي..؟
فان��رى إلي��ه ع��وف ب��ن مال��ك قائ��ال: وم��ا 

ه��ي ي��ا رس��ول اهلل؟ 
ندام��ة،  وثانيه��ا  مالم��ة،  »أّوهل��ا  ق��ال: 
وثالثه��ا ع��ذاب ي��وم القيام��ة، إاّل م��ن ع��دل، 

قريب��ه..«.  م��ع  يع��دل  وكي��ف 

والش��ك أن عق��اب االعم��ال يك��ون بق��در 
االنس��ان  حي��اة  يف  وحساس��يتها  خطورته��ا 
الوظائ��ف  إن  في��ه،  الش��ك  ومم��ا  واالم��ة. 
الرفيع��ة مب��ا هل��ا م��ن مس��اس مباش��ر حبي��اة 
الن��اس؛ فانه��ا غاي��ة يف اخلط��ورة، وهن��ا يق��ول 
االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم: »..وإّن��ي مسع��ت 
رس��ول اهلل، صل��ى  اهلل  علي��ه  وآل��ه يق��ول: يؤت��ى 
باإلم��ام اجلائ��ر ولي��س مع��ه نص��ر وال ع��اذر 
فيلق��ى يف جهّن��م في��دور كم��ا ت��دور الّرح��ى، 

ث��ّم يرتب��ط يف قعره��ا«.

* إمارة السفهاء 
الطوي��ل  اكت��وت أمتن��ا وع��ر تارخيه��ا 
بوالي��ة الس��فهاء الذي��ن دم��روا كل مقوم��ات 
عزته��ا ورفعته��ا؛  فع��ادت بع��د عزته��ا صاغ��رة 
ذليل��ة ب��ني االم��م، ولع��ل ه��ذا م��ن البديهي��ات 
ال��ي يعلمه��ا ابن��اء االم��ة، ولك��ن ولالس��ف فان 
م��ا التعلم��ه امتن��ا الي��وم ه��و ان الس��فاهة يف 
احلك��م ال تتعل��ق باألش��خاص، تنته��ي وت��زول 
ب��زوال أولئ��ك الس��فهاء. إمن��ا املس��ألة تتعل��ق 
ان  قب��ل  اخل��ط،  ط��ول  عل��ى  املمت��د  باملنه��ج 
يتجس��د يف اش��خاص معين��ني. ف��رتى االم��ة 
تك��رر التجرب��ة م��راراً وتك��راراً، وذل��ك بس��بب 

* الشيخ فارس اجلبوري
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افتق��اد الن��اس لبوصل��ة التش��خيص ه��ذه.
وق��د ح��ّذر النّي، صلى اهلل عليه وآله، من 
إمارة السفهاء الذين ال رصيد هلم من الوعي 
والتق��وى، فق��د روى كع��ب ب��ن عج��رة ع��ن 
النّي، صلى اهلل عليه وآله، أّنه قال له: »أعاذك 

اهلل ي��ا كع��ب! من إمارة الّس��فهاء«.
وب��ادر كع��ب قائ��ال: وم��ا إم��ارة الس��فهاء 
ي��ا رس��ول اهلل؟ ق��ال: أم��راء يكون��ون بع��دي ال 
يهت��دون بهدي��ي، وال يس��تّنون بس��ّني، فم��ن 
ظلمه��م،  عل��ى  وأعانه��م  بكذبه��م،  صّدقه��م 
فاولئ��ك ليس��وا م��يّن ولس��ت منه��م، وال يردون 
عل��ّي حوض��ي، ومن مل يصّدقهم بكذبهم، ومل 
يعنه��م عل��ى ظلمه��م، فأولئك م��يّن وأنا منهم، 
وس��ردون عل��ّي حوض��ي..«. إّن إم��ارة الس��فهاء 
ظل��م وج��ور واعت��داء عل��ى الن��اس ؛ ألّنه��م ال 
يهتدون بهدي النّي، صلى اهلل عليه وآله، وال 

يس��تّنون بس��ّنته.

* احذروا عّشاق السلطة وطاهبا
لع��ل ش��هوة الس��لطة والنف��وذ، أو املناص��ب 
الرفيعة من أشد ما يصبو اليه االنسان؛ فرتى 
الكث��ر م��ن الن��اس يب��ذل الغال��ي والنفي��س 
يف س��بيل بلوغه��ا؛ وه��ذا م��ا ح��ذر من��ه رس��ول 
الرمح��ة، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، حينم��ا خاطب 
اصحاب��ه قائال: »س��تحرصون على اإلمارة ثّم 
تك��ون حس��رة وندام��ة ي��وم القيام��ة، فنعم��ت 
ح��رص  وق��د  الفاطم��ة«.  وبئس��ت  املرضع��ة 
الكث��رون من الصحابة وتهالكوا على االمارة 
والس��لطان فكان��ت النتائ��ج املؤس��فة أّن الع��امل 
اإلس��المي غ��رق بالف��ن والك��وارث. ويف ه��ذا 
م��ن  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  ح��ّذر،  الس��ياق 
توظي��ف طالب للس��لطة ملناصبهم، فقد روي 
أّن رجاًل قال: يا رس��ول اهلل.. اس��تعملين؟ فرّده 
الن��ّي وق��ال: إّن��ا ال نس��تعمل عل��ى عملن��ا م��ن 

أراده...«.
ولع��ل الس��ّر يف ذل��ك، أّن الوالي��ات أمان��ات، 
وأمواهل��م،  اخلالئ��ق  أرواح  يف  وتص��رف 
دلي��ل عل��ى اخليان��ة،  األمان��ة  والتس��ّرع إىل 
وأّن��ه ال خيطبه��ا إاّل م��ن يري��د أكله��ا.. وإذا 
كان  األمان��ات  موض��ع  عل��ى  خائ��ن  اؤمت��ن 
كم��ن اس��رتعى الذئ��ب عل��ى الغن��م. وهل��ذا 

اخت��ذ أم��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، موق��ف 
الش��ّدة والصرام��ة م��ع طلح��ة والزب��ر، ح��ني 
أظه��را ل��ه رغبتهما امللّح��ة يف الوالية، فرفض 
كأشّد ما يكون الرفض، ألّنه كان على علم 
أّنهم��ا يّتخ��ذان م��ال اهلل دواًل وعب��اده خ��وال، 
رغباتهم��ا.  لتنفي��ذ  الس��لطة  ويس��تخدمان 
والي��وم ينبغ��ي بأبن��اء االم��ة ان يبع��دوا ط��الب 

الس��لطة والنف��وذ ع��ن تولي��ة ش��ؤون االم��ة. 
وتتحم��ل االم��ة مس��ؤولية من��ع وص��ول 
اجله��ال الذي��ن ال يفقه��ون يف دي��ن اهلل، وال 
املناص��ب  اىل  ش��يئًا،  الن��اس  ش��ؤون  ادارة  يف 
واصن��اف:  ان��واع  اجله��ال  ولع��ل  احلكومي��ة. 
فمنه��م م��ن يس��مى جاهاًل باختص��اص معني، 
وان امتلك قاعدة عامة من الثقافة االنسانية، 
يف  ال  اجلاهل��ون  وه��م  آخ��ر  صن��ف  وهن��اك 
اختص��اص مع��ني فحس��ب، ب��ل ه��م جاهل��ون 
بابس��ط القواعد الثقافي��ة املطلوب توافرها يف 
جم��ال العم��ل االداري، ب��ل عل��ى العك��س ت��راه 
ميتل��ئ بعق��دة النق��ص القات��ل ال��ي يعكس��ها 
بتعامل��ه م��ع الن��اس. ان الش��عوب ال��ي حت��رتم 
نفس��ها ال تعطي الوالية للجاهل باختصاصه 
حت��ى، وان امتل��ك قاع��دة ثقافي��ة عام��ة، ب��ل 
توّل��ي عليه��ا م��ن امتل��ك ثقاف��ة عام��ة كافي��ة 
وم��ع  انن��ا  إال  باختصاص��ه.  متمي��زاً  وعلم��ًا 
ش��ديد االس��ف ق��د ابتلين��ا ويف معظ��م بلدانن��ا 
ب��ان والتن��ا جيهل��ون أبس��ط القي��م الثقافي��ة 
الالزمة الدارة ش��ؤون االمة عالوة على جهل 
فاض��ح بالعل��م التخصص��ي الدارة اعماهل��م، 
فض��ال ع��ن جه��ل مدق��ع بتعالي��م الدي��ن، فل��م 
اعماهل��م،  جم��ال  يف  ش��يئا  المته��م  يقدم��وا 
وه��و دلي��ل جهله��م التخصصي. كم��ا انهم مل 
يتنازل��وا لغرهم بل ومل يفكروا حتى بعواقب 
التخل��ف وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن مس��ؤوليات 
اخالقي��ة وحضاري��ة. وهن��ا يق��ول االم��ام علي، 
علي��ه الس��الم: »م��ن نصب نفس��ه للن��اس إمامًا 
فليب��دأ بتعليم نفس��ه قب��ل تعليم غره، وليكن 
تأديب��ه بس��رته قب��ل تأديب��ه بلس��انه، ومعل��م 
نفس��ه ومؤدبه��ا أح��ق باإلج��الل م��ن معل��م 
الن��اس ومؤدبه��م«. وهل��ذا كان اإلم��ام، علي��ه 
الس��الم، خيت��ار والت��ه وعّمال��ه عل��ى البل��دان 
م��ن ذوي املعرف��ة وم��ن أه��ل البصائ��ر، اّلذي��ن 

يف  والصالب��ة  والوع��ي  باملعرف��ة  يتمتع��ون 
العقيدة ليكونوا - اىل جانب عملهم اإلداري - 
معّلمني ورجال رس��الة، وكان يوجههم حنو 

ه��ذه املهم��ة املعين��ة. 
الس��لطة  عل��ى  الله��اث  تداعي��ات  وم��ن 
والتناف��س احملم��وم عل��ى املناص��ب، م��ا نش��هده 
الي��وم م��ن تطبيق��ات ال��والة واحل��كام يف أمتن��ا 
االس��المية، يف جم��ال التعام��ل م��ع االم��وال 
خيتلق��ون  فنجده��م  البل��د،  وث��روة  العام��ة 
مس��ميات خمتلف��ة لش��رعنة الظل��م يف توزي��ع 
االم��وال، كالعائل��ة امللكي��ة واالنتم��اء القبل��ي، 
او احلزب��ي، او ال��ذات االعتباري��ة. وهن��ا يق��ول 
االم��ام، علي��ه الس��الم، يف وصيت��ه لعب��د اهلل 
اب��ن عب��اس ح��ني واله البص��رة: »أنص��ف اهلل، 
الن��اس م��ن نفس��ك، وم��ن خاص��ة  وأنص��ف 
أهل��ك، وم��ن ل��ك في��ه هوى م��ن رعيت��ك، فإنك 
إال تفع��ل تظل��م، ومن ظل��م عباد اهلل كان اهلل 
خصم��ه دون عب��اده...«. وه��ذا ما أك��ده االمام، 
علي��ه الس��الم، مم��ن ال جي��ب توليته��م بقول��ه: 
»وال احلائ��ف لل��دول فيتخ��ذ قوم��ًا دون ق��وم«. 
وامل��راد باحلائ��ف بال��دول؛ الظ��امل يف توزي��ع 
امل��ال حي��ث يفض��ل قوم��ًا عل��ى ق��وم يف العط��اء.

* الراقبة والحاسبة
وزراء  أو  برمل��ان  اعض��اء  م��ن  ال��والة  ان 
او اصح��اب درج��ات وظيفي��ة خمتلف��ة، ه��م 
بش��ر، وهلم اهواء وش��هوات؛ ولذلك صار لزاما 
ان توض��ع عليه��م انظم��ة مراقب��ة وحماس��بة 
وه��و  مراكزه��م،  خلط��ورة  نظ��رَا  مش��ددة، 
نظ��ام معتم��د حديث��ًا وقدمي��ًا، ولن��ا مب��ا ق��ام به 
ام��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، أس��وة حس��نة، 
فاإلم��ام، علي��ه الس��الم، وبالرغم م��ن اهتمامه 
كان  والورع��ة،  الكف��وءة  العناص��ر  بانتق��اء 
حيرص على اإلحاطة بأس��اليبهم يف معاملة 
الرعي��ة م��ن خ��الل  اس��تحداث نظ��ام املراقب��ة 
والتفتي��ش ليحي��ط بالوض��ع االداري بش��كل 
كامل. فاس��تعان جبهاز من الرقباء والعيون؛ 
ل��رى م��دى طاع��ة ال��والة وتنفيذه��م لقواع��د 
العدال��ة اإلس��المية، فس��لك س��بيل مراقب��ة 
توزيعه��ا  وكيفي��ة  األم��وال،  جباي��ة  ط��رق 
عل��ى قطاع��ات األمة، كما ش��دد عل��ى مراقبة 

  الشعوب التي حترتم نفسها ال تعطي الوالية للجاهل 
باختصاصه حتى، وان امتلك قاعدة ثقافية عامة، بل توّل عليها 

من امتلك ثقافة عامة كافية وعلمًا متميزًا باختصاصه  
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والت��ه يف األمص��ار، ف��إذا ب��دا م��ن أحده��م خطأ 
أو تقص��ر، ب��ادر اإلم��ام إىل تقوي��م س��لوكه 
بالوسائل الرتبوية تارة، وبالتهديد أو بالعزل 
إذا ل��زم األم��ر. ويتحم��ل رج��ال الدي��ن الي��وم 
مس��ؤولية عظيمة يف اس��داء النصح والتوجيه 
اىل والة االم��ة مبختل��ف درجاتهم الوظيفية؛ 
فالعلم��اء  الي��وم ه��م االمت��داد الطبيعي لوالية 
احل��ق املتمثل��ة بام��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، 
حي��ث ان��ه، ورغ��م اس��تعانته جبه��از م��ن ال��والة 
واملوظفني إلدارة دفة احلياة اإلسالمية، يعّد 
أفراده منوذجًا يف مستواهم الروحي والفكري 
وااللتزام��ي والقدرة اإلداري��ة والقيادية، مثل 
عثم��ان ب��ن حني��ف، وحمم��د ب��ن أب��ي بك��ر، 
ومال��ك األش��رت وامثاهل��م، وبالرغ��م م��ن أن 
اإلم��ام، علي��ه الس��الم، ق��د زوده��م خبط��ط 
هادية ومناهج راشدة، يهتدون بها يف حياتهم 
العملي��ة، ويف عالقاته��م مع خمتلف قطاعات 
األم��ة ال��ي يباش��رون قيادته��ا. اال ان��ه م��ا انفك 
لضم��ان  الوصي��ة  تل��و  بالوصي��ة  يتعهده��م 
اس��تمرار دق��ة وحس��ن ادائه��م االداري . وم��ن 
هنا جتد الكثر من النصوص الي يوجه فيها 
اإلم��ام، علي��ه الس��الم، والي��ًا أو جابي��ًا للم��ال 

باجت��اه الطريق��ة املثل��ى يف عمل��ه املن��اط ب��ه.
م��ن هن��ا؛ ف��ان جمالس��ة علم��اء الدي��ن، 
تفتح ملسؤولي الدولة، آفاقًا واسعة من الوعي 
والثقافة والتجارب الثرية، ألن املسؤول يأتي 
لفرتة من الزمن ثم حيّل حمله مسؤول آخر، 
بينم��ا ع��امل الدي��ن، يعي��ش م��ع اجملتم��ع طيلة 
حيات��ه، وق��د أّك��د اإلم��ام، علي��ه الس��الم، يف 
عه��ده اىل مال��ك االش��رت. حي��ث ق��ال: »وأكث��ر 
يف  احلكم��اء،  ومناقش��ة  العلم��اء،  مدارس��ة 
تثبي��ت م��ا صل��ح علي��ه أم��ر ب��الدك، وإقام��ة ما 

اس��تقام ب��ه الّن��اس قبل��ك«.  
بال��دروس  الغ��ين  العه��د  ه��ذا  يف  وج��اء 
والع��ر، ان��ه، علي��ه الس��الم، نه��ى والت��ه م��ن 
االس��تئثار مبا الناس فيه، فليس له من س��بيل 
أن يستأثر بشيء يعود جلميع املواطنني، فإّن 
ذل��ك ين��ّم ع��ن الش��ره والطم��ع، وذل��ك مّم��ا ال 
يليق بالوالي النزيه، فقال: »وإّياك واالستئثار 
مب��ا الّن��اس في��ه أس��وة، والّتغاب��ي عّم��ا تعن��ى 
ب��ه مّم��ا ق��د وض��ح للعي��ون، فإّن��ه مأخ��وذ من��ك 
لغ��رك. وعّم��ا قلي��ل تنكش��ف عن��ك أغطي��ة 

األم��ور، وينتص��ف من��ك للمظل��وم«.
 

* االمة ومسؤولية عزل الفاسدين
األس��اس  ال��دور  يبق��ى  ذل��ك،  كل  م��ع 
لالنس��ان الف��رد وايض��ًا اجملتم��ع، يف حتّم��ل 
مس��ؤولية االص��الح والتغي��ر، فيم��ا يتعل��ق 
بعم��ل وأداء املس��ؤولني، مهما كانت درجاتهم 
ومناصبه��م، اذا م��ا ثب��ت فس��ادهم. فأي��ن أمتن��ا 
ع��ن »س��ودة بن��ت عم��ارة«، تل��ك امل��رأة الي ثبت 
التاري��خ امسه��ا دون مالي��ني النس��اء، مبوقفه��ا 
اىل  االنتق��اد  بتوجي��ه  والش��جاع  اجل��ريء 
أم��ر  عن��د  منطقته��ا  يف  والوال��ي  احلاك��م 
املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، فم��ا كان م��ن اإلمام، 
إال ان كت��ب كتاب��ًا بعزل��ه. وج��اء يف التاري��خ 

ع��ن امل��رأة املؤمن��ة:
 واهلل لق��د جئت��ه � تع��ين أم��ر املؤمن��ني، 
عليه السالم، يف رجل كان قد واّله صدقاتنا 
فجار علينا. فصادفته قائمًا يصلي، فلما رآني 
انفت��ل م��ن صالته ثم أقبل عل��ّي بلطف ورفق 
ورمح��ة وتعط��ف. وق��ال: أل��ك حاج��ة؟ قل��ت 
نع��م، فاخرت��ه اخل��ر. فبك��ى، علي��ه الس��الم، 
ث��م ق��ال: رافع��ًا طرفه إىل الس��ماء : »اللهم أنت 
الش��اهد عل��ّي وعليه��م، وأن��ي مل آمره��م بظل��م 
خلق��ك، وال ب��رتك حق��ك«. ث��م أخ��رج، علي��ه 
الس��الم، قطع��ة جل��د كت��ب فيه��ا: بس��م اهلل 
الرمح��ن الرحي��م .. }َقــْد َجاَءْتُكــْم َبيِّنـَـٌة ِمــْن 
ُكــْم َفَأْوُفــوا اْلَكْيــَل َوامْلِيــَزاَن َوال َتْبَخُســوا  َربِّ
ـاَس َأْشــَياَءُهْم َوال ُتْفِســُدوا يِف األَْرِض  النَـّ
ــْم  ــْم َخــْرٌ َلُكــْم إِْن ُكنُت ــا َذلُِك ــَد إِْصالِحَه َبْع
ُمْؤِمنَِن{.  )األع��راف /86( فاذا قرأت كتابي 
ه��ذا فاحتف��ظ مب��ا يف ي��دك م��ن عملن��ا حت��ى 

يق��دم علي��ك م��ن يقبض��ه. والس��الم«. 
قال��ت: ث��م دف��ع الرقع��ة إل��ي، ف��واهلل م��ا 
ختمه��ا بط��ني، وال خذمه��ا، فجئ��ت بالرقع��ة 

إىل صاحب��ه، فانص��رف عّن��ا مع��زواًل.
أرض  عل��ى  االوض��اع  وحس��ب  والي��وم 
الواق��ع،  ف��ان بن��اء الدول��ة  ل��ن يس��تقيم ول��ن 
ينج��ح م��ن دون والة خياف��ون اهلل تعاىل، وهلم 
الدول��ة،  تتحم��ل  وه��ؤالء  متمي��زة.  صف��ات 
ش��عبًا وحكوم��ة مس��ؤولية انتخابه��م، وتقوي��م 
أدائه��م، ووض��ع انظم��ة الرقاب��ة واحملاس��بة 
عليه��م. وتتحم��ل املؤسس��ة الدينية مس��ؤولية 

اهلل  حب��ق  وتذكره��م  بالنص��ح،  امداده��م 
والن��اس وح��ق انفس��هم عليه��م. ويتحمل��ون 
ه��م مس��ؤولية إقام��ة العدل والرف��ق بالرعية. 
واجلل��وس اىل علم��اء الدي��ن االع��الم، واقام��ة 

حك��م اهلل يف ارض��ه.

* والية الظامل 
والي��وم وم��ع كث��رة مظ��امل الن��اس ص��ار 
م��ن امله��م فت��ح والية مظ��امل حقيقية يف ربوع 
االم��ة كم��ا فع��ل إمامن��ا أم��ر املؤمن��ني، علي��ه 
الس��الم، ف��أّول م��ن أّس��س والي��ة املظ��امل يف 
اإلس��الم ه��و اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم، فق��د 
اخّت��ذ يف الكوف��ة بيت��ا مّساه بي��ت املظامل، وأمر 
املظلوم��ني أن يس��ّجلوا في��ه ظالمته��م، وق��د 
تط��ّورت ه��ذه الوالي��ة يف العص��ر العباس��ي، 
وفاق��ت منص��ب القضاء، وقد عهد إليها النظر 
يف الشكاوى الي يرفعها املواطنون ضّد الوالة 
واحلّكام إذا احنرفوا عن طريق احلّق وجاروا 
عل��ى الرعي��ة. ويف ج��ور العّم��ال إذا ش��ّذوا يف 
جباي��ة األم��وال وغره��ا م��ن الواجب��ات. وق��د 
اهملت هذه الوالية الي هي من أهّم املناصب 
و أخطره��ا، فق��د أني��ط به��ا تطبي��ق الع��دل 
وصيان��ة احلق��وق وإقص��اء الظل��م ع��ن الناس.

وهك��ذا؛ وبالرغ��م م��ن قص��ر امل��دة ال��ي 
قضاه��ا أم��ر املؤمنني،علي��ه الس��الم، يف قي��ادة 
األم��ة، ف��إن منه��ج اإلص��الح والبن��اء القوي��م 
ال��ذي قدم��ه لن��ا اإلم��ام، علي��ه الس��الم، كفيل 
تغ��رت  مهم��ا  اإلنس��ان  حاج��ات  بتغطي��ة 
خطب��ه،  ج��اءت  فق��د  واالح��وال،  الظ��روف 
علي��ه الس��الم، ورس��ائله وأوام��ره وإرش��اداته 
أروع  جمس��داً  الوّض��اء،  النه��ج  به��ذا  زاخ��رة 
احلي��اة  ش��ؤون  إلدارة  وأنضجه��ا  أطروح��ة 
اإلنس��انية. فق��د ط��رح اإلم��ام، علي��ه الس��الم، 
وح��دد  املش��كالت،  لع��الج  متكام��اًل  نظام��ًا 
برام��ج واضح��ة تتج��اوز األخط��اء املرتاكم��ة. 
ومل يلتم��س اإلم��ام ،علي��ه الس��الم، املواق��ف 
الوعظية يف عالج املش��كالت املختلفة فحسب 
وإمن��ا س��لك - إىل جان��ب خماطب��ة الضمائ��ر 
واالس��تفادة م��ن رصي��د اإلمي��ان ب��اهلل فيه��ا- 
يف  القانوني��ة  الضواب��ط  اس��تخدام  س��بيل 
حتقيق التوازن والعيش الرغيد، وإنهاء حالة 

الظل��م يف اجملتم��ع.

  جمالسة علماء الدين، تفتح ملسؤول الدولة، آفاقًا واسعة من الوعي 
والثقافة والتجارب الرثية، ألن املسؤول يأتي لفرتة من الزمن ثم يحّل حمله 

مسؤول آخر، بينما عامل الدين، يعيش مع املجتمع طيلة حياته  
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لنبدأ من ذواتنا في مكافحة »الديكتاتورية« 
* عبد الكريم احلافظ 

اىل  وصعــوده  الديكتاتــور  نشــوء  يف  الــر  كشــفنا 
ــوال  ــر ط ــدث الكث ــر وحت ــب ونّظ ــد كت ــلطة.. فق ــة الس قم
ــة يف  ــعب واألم ــاس للش ــدور األس ــن ال ــة ع ــود املاضي العق
ــرت  ــد ظه ــا. وق ــخص م ــة يف ش ــة الديكتاتوري ــة احلال صناع
ــعوب اىل  ــو الش ــة تدع ــة وفكري ــارات ثقافي ــاحة تي ــى الس ع
النهضــة والتغيــر واإلصــالح، وتقّبــل كل الفواتــر، مــن 
تضحيــات وآالم مــن اجــل التخلــص مــن احلاكــم او النظــام 
الديكتاتــوري. بيــد أن حتّمــل الشــعوب يف غــر بلــد اســالمي 
ــع،  ــر والواس ــر الكب ــًا يف التغي ــي قدم ــؤولية وامل ــذه املس ه
ــوء  ــور ونش ــل دون ظه ــام، مل حُي ــات اجلس ــه التضحي وتقديم
ديكتاتوريــات بأشــكال ومظاهــر جديــدة، ممــا يعنــي احلاجــة 
ــا اىل  ــص منه ــرة للتخل ــذه الظاه ــة هل ــدة وثاقب ــة جدي اىل رؤي
األبــد، وليــس القيــام بعمليــات ترقيعيــة او حلــول ســطحية.

نشــوء  يف  دور  لــه  الشــعب  أن  نعــرف  وعندمــا 
اجلــذري  العــالج  بصــدد  أننــا  بمعنــى  الديكتاتوريــة، 
ــة  ــا كحال ــة، ليســت فقــط كمارســة سياســية، إن للديكتاتوري
ونزعــة انســانية. فالعبــارة مــن الناحيــة اللغويــة، تعنــي - عــى 
األغلــب- االســتبداد بالــرأي، وعــدم الســاح لآلخريــن 
باملشــاركة يف اختــاذ القــرار. وهــي حالــة تســتمد جذورهــا مــن 
ــًا نزعــات  النفــس االنســانية، فكــا ان االنســان جتتاحــه احيان
الِكــرب والغــرور والغطرســة، فانــه معــرٌض دائــًا حلالــة 
لالعتــداد بالنفــس والتســّيد عــى اآلخــري، فــا الفائــدة مــن 
ــت  ــس، اذا كان ــم والرئي ــب الزعي ــور يف قال ــة الديكتات مكافح

ــع؟ ــراد املجتم ــوس اف ــة يف نف ــذور الديكتاوري ــا ب لدين
ــرة  ــا نظ ــم، والقين ــاز احلاك ــن اجله ــاًل ع ــا قلي واذا ابتعدن
خاطفــة عــى املجتمــع بــكل رشائحــه، ومعــه الطبقــة املثقفــة 
متمثلــة يف منظــات جمتمــع مــدين ومؤسســات ثقافيــة ودينيــة، 
نجــد آثــار وترســبات حلالــة الديكتاتوريــة باشــكال وكميــات 
ــة  ــان ثم ــو األرسة، ف ــر، وه ــع الصغ ــدءًا باملجتم ــة. ب خمتلف
حــاالت لديكتاتوريــة مقيتــة تتجســد احيانــًا يف األب او األخــر 
األكــرب، بــل حتــى يف األم وأي فــرد يتــوىل دور القيمومــة عــى 
األرسة. ثــم نخــرج اىل ميــدان العمــل، فنجــد احلــاالت التــي 
ــل  ــط العم ــة او يف حمي ــر احلكومي ــى يف الدوائ ــد وال حت ال تع
بالقطــاع اخلــاص بشــكل عــام. وانتقلــت العــدوى اىل املحيــط 
ــذي  ــع املغ ــدر والنب ــون املص ــرض ان يك ــذي يف ــايف ال الثق
ــل  ــاء وحتم ــر والبن ــرام اآلخ ــم اح ــة بمفاهي ــة العام للذهني
ــانية.  ــة واالنس ــم االخالقي ــم واملفاهي ــائر القي ــؤولية وس املس
ــة تعــود اىل نزعــة نفســية يف كوامــن  وكــا اســلفنا فــان القضي
االنســان، فعندمــا جيــد البعــض نفســه يف موقــع حيتاجــه 

ــم،  ــم وحوائجه ــاء اعاهل ــًا لقض ــه طلب ــون امام ــاس، ويقف الن
ــأن يشــارك  ــًا ب ــادرًا حق ــا اذا كان ق ــار العســر في ــدأ االختب يب
ــه  ــة، أم ان ــة الديكتاتوري ــي ملكافح ــال احلقيق ــك النض يف ذل
ــاء  ــوع واالنحن ــد اخلض ــية اىل ح ــه النفس ــام نزعت ــف ام ضعي
امامهــا لتظهــر الديكتاتوريــة بوجههــا القبيــح أمــام اآلخريــن، 

ــة. ــانية واالخالقي ــه االنس ــم مالحم ــب عنه ــا تغي في
ــي  ــارات الت ــات والتي ــأن اجلاع ــائد، ب ــاد س ــاك اعتق وهن
ــّم  ــغلة باهل ــت منش ــة، كان ــة الديكتاتوري ــواء مكافح ــت ل رفع
ــّم  ــة، دون اهل ــائل املختلف ــام بالوس ــة النظ ــيايس ومقارع الس
ــن  ــذا ل ــد أن ه ــة، بي ــية واالخالقي ــة النفس ــي والربي االجتاع
ــرًا معقــوالً، الســيا اذا  ــأي حــال مــن االحــوال تربي يكــون ب
ــة  ــة أو الفردي ــة احلزبي ــاعي الديكتاتوري ــل مس ــت ال جته كان
ــاذة يف  ــة الش ــذه احلال ــس ه ــا، يف تكري ــهدنا يف بالدن ــي ش الت
ــف  ــة العن ــوة ولغ ــة القس ــج ثقاف ــالل تروي ــن خ ــوس، م النف
ــرض  ــا يتع ــن. فعندم ــى اآلخري ــتقواء ع ــتفزاز واالس واالس
األب وهــو رب األرسة، او مديــر الدائــرة او الضابــط أو املعلــم 
ــخص  ــد ش ــى ي ــة ع ــباب تافه ــل الس ــة والتنكي ، اىل االهان
متنفــذ وذو قــدرة سياســية وعســكرية فائقــة، فانــه طبقــًا 
ــذي  ــال ال ــن املج ــيبحث ع ــل، س ــل ورد الفع ــة الفع لنظري
ــي  ــحنات تذك ــول اىل ش ــا تتح ــرد، او رب ــك ال ــه ذل ــرغ في يف
فيــه - آجــاًل- نــار االســتبداد والكربيــاء وقمــع الطــرف 

ــل.  املقاب
ولعــل العــراق يكــون أبــرز األدلــة عــى نجــاح االنظمــة 
الديكتاتوريــة يف تكريــس ثقافتهــا اهلدامــة يف املجتمــع مقابــل 
تراجــع ملحــوظ يف الــدور الثقــايف والربــوي مــن لــدن 

اجلاعــات املعارضــة للديكتاتوريــة. 
ــد  ــم - جدي ــتحقاق قدي ــام اس ــا ام ــدو انن ــا؛ يب ــن هن م
ــوس،  ــة  يف النف ــبات الديكتاتوري ــة لرس ــة ذاتي ــة تصفي لعملي
قبــل البــدء بعمليــة اســتئصال الديكتاتــور مــن قــره او مــن 
عــى كــريس احلكــم، حتــى نضمــن عــدم وصــول ديكتاتــور 
آخــر اىل هــذا الكــريس. هــذا املــرشوع يــراه بعــض املفكــرون 
ــة اجلســدية للحاكــم،  ــة التصفي ــه اصعــب بكثــر مــن عملي أن
ــه شــخص واحــد، بينــا نحــن أمــام جمتمــع وشــعب  الن
ــون  ــع، وتك ــى اجلمي ــع ع ــؤولية تق ــى أن املس ــه.. بمعن بأكمل
ــًا  ــة وايض ــر احلكومي ــة والدوائ ــن األرسة واملدرس ــة م البداي
اجلاعــات السياســية واملؤسســات الثقافيــة، أمــا اآلليــة؛ فليس 
افضــل مــن تقديــم النمــوذج العمــي مــن قبــل اجلميــع، قبــل 
الــرشوع بالقــاء املحــارضات ونــرش االفــكار والنصائــح، إنــا 
ــع  ــادل، فاجلمي ــوايص« متب ــكل »ت ــى ش ــة ع ــون العملي تك
ــع باملشــاركة يف اختــاذ القــرار، واحــرام اآلخــر  يــويص اجلمي

ــؤولية.  ــل املس وحتم
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لماذا العدالة اآلن؟

ل��ن يك��ون م��ن الع��دل أن أتنّف��ل يف ال��كالم 
ج��وراً يف مق��ال يتح��دث ع��ن الع��دل والعدال��ة، 
ب��ل س��يكون م��ن اإلنص��اف، حتقيق��ًا للعدال��ة 
م��ع النف��س والغ��ر، أن أتوج��ه مباش��رة للنق��اط 
الرئيسية الي أود تناوهلا هنا، وهي ثالث نقاط 
أساسية. األوىل؛ أن املركز األساس يف اخلطاب 
اإلس��المي الذي صاغ جمموع جتربة املس��لمني 
العقدي��ة  ببنيته��ا  العدال��ة؛  ه��و  احلضاري��ة 
التش��ريعية  وجتلياته��ا  األخالقي��ة،  وأصوهل��ا 
خصوص��ًا يف إدارة احلي��اة العام��ة. الثانية؛ غياب 
فكري��ًا  املعاص��رة  النخب��ة  أدبي��ات  يف  العدال��ة 
أساس��ية  عقب��ة  جعله��ا  تنظيمي��ًا  وممارس��تها 
الباح��ث ع��ن  الضم��ر اجلمع��ي  أم��ام صح��وة 
العدال��ة يف الع��امل العرب��ي - اإلس��المي. ثالث��ًا؛ 
حن��ن أم��ام فرص��ة تارخيي��ة حضاري��ًا، كفيل��ة 

خبل��ق وانبع��اث جتربة حضاري��ة أصيلة إلعادة 
مركزي��ة العدالة يف خط��اب التغير، وتطويره 

يف مس��ارات اإلص��الح والتأهي��ل.

-1-
مركزية العدالة

اخلط��اب  يف  اإلنس��ان  ص��ور  تتقاب��ل 
القرآن��ي ب��ني عنوان��ني هم��ا؛ اإلمي��ان والظل��م، 
الروائ��ي  ال��رتاث  يف  أخ��رى  ص��ور  ومتاثلهم��ا 
العق��ل  ب��ني  املؤِسس��ة  جذورهم��ا  إىل  مش��رة 
واجله��ل. فاإلمي��ان يف جوه��ره مقاب��ل للظل��م، 
أس��اس  إن  ح��ني  يف  وجن��وده  العق��ل  وأساس��ه 
الظل��م ه��و اجلهل وجن��وده. واإلمي��ان يف جوهره 
وع��ي احل��ق، والقي��ام بالع��دل، وس��نامه اجله��اد 
يف س��بيل اهلل � س��بحانه � إلقام��ة الع��دل ببس��ط 
القس��ط يف األرض. }وُقــْل آَمنـْـُت بِا َأْنــَزَل اهللَُّ 
ِمــْن ِكتــاٍب وُأِمــْرُت أِلَْعــِدَل َبْينَُكــُم{، وهك��ذا 
حيدثن��ا اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب )ع( ع��ن 
دعائم اإلميان حني عّد العدَل من دعائمه الذي 
يس��تند إىل الص��ر واليق��ني، ويتجل��ى يف اجلهاد 
يف س��بيل اهلل. ويف املقاب��ل ف��إن الكف��ر يف جوه��ره 
زي��غ ع��ن احل��ق يس��تتبع ظلم��ًا مس��تمراً، وأعمق 
ــْم  ُك ــْن َربِّ ــقُّ ِم ــِل احْلَ دركات��ه الطغي��ان، }وُق
ــا  ــْر إِنَّ ــاَء َفْلَيْكُف ــْن ش ــْن وَم ــاَء َفْلُيْؤِم ــْن ش َفَم
َأْعَتْدنــا لِلظَّاملـِـَن نــارًا َأحــاَط هِبِــْم رُساِدُقهــا{.

ال تتوق��ف دالل��ة ه��ذه املفاهي��م عن��د ه��ذه 

احل��دود، ب��ل تتعداه��ا يف ش��بكة م��ن العالق��ات 
واملفاهي��م يك��ون الع��دل ب��كل ش��عبه يف املرك��ز 
مع��راً ع��ن اإلمي��ان، والظل��م مبختل��ف ص��وره 
يف املرك��ز املقاب��ل مع��راً ع��ن الكف��ر. فاإلم��ام 
الع��ادل أس��اس الش��رعية السياس��ية مب��ا حيف��ظ 
القس��ط  � يف إقام��ة  � س��بحانه  م��ن ح��دود اهلل 
وحف��ظ األمان��ة. كم��ا أن ث��روات الب��الد جي��ب 
أن ُت��دار ضم��ن قن��وات )معام��الت( عادل��ة حتقق 
الرتاض��ي، وتراع��ي احلقوق، ومتنع الغرر. كما 
أن طوائف اجملتمع تتماسك ضمن ُعرى العدل 
والقس��ط، ف��ال تطغ��ى إحداه��ا عل��ى األخ��رى ب��ل 
ت��رتاص بالقس��ط املتب��ادل. وهكذا أيض��ًا تتالحم 
األسرة فيما بينها وما بني أجياهلا، ف� }اَل ُتَضارَّ 
ــَى  ــِدِه َوَع ــُه بَِوَل ــوٌد َل ــا َواَل َمْوُل ــَدٌة بَِوَلِدَه َوالِ
ــَك{. والتحاك��م يف ش��ؤون  ــُل َذلِ ــَواِرِث ِمْث اْل
الن��اس ب��ني بعضه��م البع��ض ال يق��وم إال عل��ى 
الع��دل، ف��ال حيك��م إال ذو الع��دل م��ن املؤمن��ني، 
وال يش��هد إال م��ن ُش��هد ل��ه بالع��دل، وال خُيض��ع 
لقض��اء حاك��م إال مب��ا أس��ند إىل أص��ول الع��دل. 
وكذل��ك املؤم��ن يس��عى أن يك��ون ع��اداًل ي��أمّت به 
الن��اس مب��ا أنص��ف م��ن نفس��ه هواه��ا، ف��ال يظل��م 
نفس��ه باملعصي��ة والش��رك والكف��ر. ويف مقاب��ل 
كل ه��ذه املف��ردات واملفاهي��م تق��ف مف��ردات 
الظل��م واجل��ور والطغي��ان مبختل��ف جتلياته��ا 

لتك��ون مقاب��اًل س��لوكيًا للعدال��ة.
يف  حتول��ت  املفاهيمي��ة  الش��بكة  ه��ذه 

* الشيخ حسن البلويش
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التجربة اإلسالمية إىل مركز حيوي ملختلف 
الفعالي��ات واملمارس��ات يف احلي��اة االجتماعي��ة 
والسياس��ية والفردي��ة، كم��ا أنه��ا انعكس��ت يف 
خمتل��ف املس��تويات الفكري��ة، كالمي��ًا وفقهي��ًا 
اجل��داالت  م��ن  فكث��ر  وأخالقي��ًا.  وأصولي��ًا 
الكالمي��ة تتمرك��ز يف أص��ل العدال��ة، وكث��ر 
م��ن البح��وث الفقهي��ة، ُتع��د حم��اوالت لتقن��ني 
العدل ضمن تشريعات فقهية مجعية وفردية.
تقاب��ل ه��ذه املركزية للعدال��ة يف التجربة 
لتج��ارب  أخ��رى  مركزي��ات  اإلس��المية، 
حضاري��ة خمتلف��ة س��يكون هل��ا تداعياته��ا يف 
أكث��ر م��ن مس��توى. فعل��ى س��بيل املث��ال، وم��ن 
فرض��ت  س��طحية،  أو  خمّل��ة  اخت��زاالت  دون 
التجرب��ة الغربي��ة ضم��ن مس��اراتها احلضاري��ة 
والتارخيي��ة مركزي��ة خمتلف��ة ع��ن تل��ك ال��ي 
وّلدتها التجربة اإلسالمية، حيث متركزت يف 
احلري��ة الفردي��ة، وتداع��ت بع��ُد يف الرأمسالي��ة 
اقتصادي��ًا، والليرالي��ة سياس��يًا. ولع��ل مجل��ة 
واس��عة م��ن اجلدلي��ات الفكري��ة الفلس��فية ال��ي 
ش��هدها الغ��رب كان��ت � مبس��تويات خمتلف��ة 
كالوجودي��ة،  املركزي��ة،  هل��ذه  انع��كاس   �
التعاق��د  نظري��ة  أو  والعدمي��ة،  والفرداني��ة، 
الليرالي��ة يف الفك��ر السياس��ي، أو حت��ى جمم��ل 
إش��كالية ال��ذات واملوض��وع يف املعرف��ة واحلل��ول 

املقرتح��ة فيه��ا.
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لظ��روف مركب��ة ومعق��دة، غاب��ت العدال��ة 
� امجااًل � يف خطاب النخبة الفاعلة وممارس��تها 
أولوي��ات  حلس��اب  وذل��ك  الواق��ع،  أرض  عل��ى 
وأخ��رى  حضاري��ة  ظ��روف  فرضته��ا  أخ��رى 
الغي��اب  ه��ذا  ويتمث��ل  سياس��ية.   � اجتماعي��ة 
يف فق��ر األدبي��ات الفكري��ة ال��ي تناولته��ا تل��ك 
النخ��ب ملعاجلة مس��ألة العدال��ة، وتقديم تصور 
عمي��ق وش��امل هل��ا. فعل��ى الرغ��م مم��ا تزخ��ر ب��ه 
أدبي��ات النخ��ب م��ن مطالب��ات بعناوي��ن تنص��ب 
يف إط��ار العدال��ة؛ كاحلري��ة، وتوزي��ع الث��روة، 
واملش��اركة السياس��ية، إال أن��ه ي��كاد يغيب متامًا 
تقدي��م مس��اهمات فكري��ة تنّظ��ر ملس��ألة العدالة 
امللف��ت  ب��ل  واقتصادي��ًا.  واجتماعي��ًا  سياس��يًا 
النخ��ب اش��رتكت  أدبي��ات ه��ذه  يف األم��ر، إن 
الثقاف��ات  م��ع  احل��وار  مبس��تويات متع��ددة يف 
األخ��رى، خصوص��ًا الغربي��ة، يف ع��دة جم��االت 
فلس��فية وفكري��ة وأدبي��ة؛ س��واًء م��ن منطل��ق 
التح��دي أو التكام��ل، لكنه��ا مل تتح��اور معه��ا 
يف نط��اق مس��ألة العدال��ة كنظري��ة مطروح��ة 
باعتباره��ا تأسيس��ًا إلدارة اجمل��ال الع��ام وحتدي��د 

سياس��يات الدول��ة واالجتم��اع البش��ري.
انعك��س ه��ذا الغي��اب الفك��ري عل��ى واق��ع 

املس��ار العمل��ي لنش��اطات النخ��ب الفاعل��ة. فف��ي 
واحل��ركات  االجتماعي��ة،  املؤسس��ات  إط��ار 
السياس��ية، غابت اهلياكل اإلدارية واملمارس��ات 
التنظيمي��ة ع��ن ترس��يخ العدال��ة فيه��ا. فت��داول 
ال  واحل��ركات  املؤسس��ات  ه��ذه  أم��ور  قي��ادة 
خيتل��ف كث��راً ع��ن الواقع اخلاط��ئ الذي دعت 
لتأسيس��ها، كم��ا أن قن��وات الق��رار، وش��فافية 
مس��ار حتديد السياس��يات، والرتبي��ة التنظيمية 
غلب عليها هي األخرى غياب التأس��يس املرس��خ 

للعدال��ة.
س��لبيان،  متظه��ران  ب��دوره  هل��ذا  وكان 
النخ��ب  الظ��روف هل��ذه  األول؛ عندم��ا تهي��أت 
للتح��ول م��ن مؤسس��ة اجتماعي��ة إىل كي��ان 
تنفي��ذي جمل��ال ع��ام يرتب��ط باجملتم��ع، كان��ت 
الس��لوكيات والنتائ��ج متش��ابهة إىل ح��د كبر 
م��ع س��لوكيات األنظم��ة ال��ي كان��ت تنتقده��ا. 
م��ن  النخ��ب  ه��ذه  حتول��ت  عندم��ا  وكذل��ك 
كونه��ا ح��ركات سياس��ية إىل حكوم��ات دول، 
تك��رر األم��ر ذات��ه ويف أحي��ان أخ��رى كان أس��وأ 

م��ن س��ابقه.
الثان��ي؛ عندم��ا انتفض��ت ش��عوب املنطق��ة 
بصح��وة م��ن الضم��ر اجلمع��ي وضم��ن تراكم 
كش��عار  بالعدال��ة  مطالب��ة  عمي��ق  تارخي��ي 
النخ��ب  كان��ت  حراكه��ا،  عم��وم  يف  أس��اس 
س��نوات  م��دى  عل��ى  عمل��ت  وال��ي   - الفاعل��ة 
طويل��ة م��ن أج��ل اس��تنهاض ه��ذا الضم��ر- أحد 
أه��م العقب��ات يف إدارة ه��ذا التح��ول التارخي��ي، 
باإلضاف��ة إىل عقب��ة الق��وى اخلارجي��ة. ألنه��ا 

مل تك��ن تس��توعب أبع��اد احل��دث، ومن��ه عم��ق 
املطالب��ة بالعدال��ة، وألنه��ا أيض��ًا كان يغيب عن 
باهلا وممارس��اتها مفاهيم العدالة وتأسيسها يف 
اجملال العام. ومن يلقي السمع وهو شهيد يرى 
ذلك خالل الس��نوات العش��ر املاضي��ة، وخصوصًا 
يف الس��نوات الث��الث املاضية م��ع حتوالت الربيع 

العرب��ي.
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عل��ى الرغ��م م��ن التوصي��ف الس��ابق، فإنن��ا 
العميق��ة  والتج��ارب  املعطي��ات  الي��وم وضم��ن 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة، أم��ام فرص��ة تارخيي��ة 
وحن��ن نعي��ش متوالي��ة التح��ول ال��ي ال ت��زال 
تش��هد س��رها العميق إلعادة العدالة كمركز 
رئي��س يف خط��اب التغي��ر للمج��االت البالي��ة 
التأهي��ل  أو  الفاس��دة  للمج��االت  اإلص��الح  أو 
للمجاالت املتعثرة. وهذه اإلعادة تتطلب ثالثة 

مس��ارات متوازي��ة.
أخطره��ا  ولعل��ه  الفك��ري،  املس��ار  األول؛ 
وأهمه��ا، وال��ذي يعن��ى بتأس��يس مفه��وم العدالة 
عل��ى املس��توى النظ��ري. وال أظن م��ن الضروري 
املنهجي��ة  ع��ن  املك��رر  للحدي��ث  التط��رق  هن��ا 
والعالق��ة بال��رتاث واملعاص��رة يف تأس��يس مث��ل 
ه��ذه املفاهي��م. فق��د بات��ت ه��ذه املس��ائل اليوم من 
النض��ج حبي��ث ينبغي الرتكيز على التطبيقات 
هلذه املنهجيات أكثر مما يتطلب األمر اجرتار 

املتك��ررات ال��ي ت��دور يف حلق��ات مفرغ��ة.
الثان��ي؛ وه��و املس��ار العمل��ي، وال��ذي يعن��ى 
الرتبوي��ة  اجمل��االت  يف  أواًل  العدال��ة  بتأس��يس 
على صعيد املؤسسات واحلركات االجتماعية، 
وثاني��ًا يف إط��ار اهلي��اكل اإلداري��ة واملمارس��ات 
التنظيمي��ة. وذل��ك لتك��ون أمثال هذه املؤسس��ات 
كيان��ات إجيابي��ة فاعل��ة تراهن عل��ى تراكمها 

الكم��ي إلح��داث نقل��ة نوعي��ة.
عن��ه  التعب��ر  ميك��ن  ال��ذي  وه��و  الثال��ث؛ 
باملس��ار الالش��عوري ال��ذي حي��دد املواق��ف العامة 
للنخ��ب  اجلمع��ي  الباط��ن  العق��ل  يف  الثاوي��ة 
الفاعل��ة )أو م��ا يع��ر عن��ه باخلي��ال اجلمع��ي يف 
أدبي��ات فالس��فة االجتم��اع(. ويع��ين ه��ذا املس��ار 
تأس��يس قن��وات اتص��ال وتواص��ل وتفاع��ل دائم��ة 
ب��ني النخ��ب الفاعل��ة واجلماه��ر )أو الش��عوب أو 
األم��ة . . وال مش��احة يف األلف��اظ هن��ا(. وذل��ك 
ألن األم��ة برتاكمه��ا التارخي��ي تعر عن الروح 
العام��ة، وتتص��ل بالواق��ع الفعل��ي، ف��إن االتص��ال 
به��ا يؤّم��ن فع��ل النخب��ة م��ن العي��ش يف ب��روج 
عالي��ة، وجيع��ل م��ن تنظراته��م وممارس��اتهم 
وآماهل��م أق��رب لواق��ع آم��ال األم��ة وال��ي تك��ون 
ع��ادة متصل��ة مبطال��ب احل��ق والع��دل واخل��ر 

الع��ام. 

  نحن أمام فرصة 
تاريخية إلعادة العدالة 

كمركز رئيس يف 
مسارات عديدة، أهمها: 

املسار الفكري، والذي 
يعنى بتأسيس مفهوم 
العدالة على املستوى 
النظري، وايضًا املسار 

العملي الذي يعنى 
بالتأسيس يف املجاالت 

الرتبوية، أواًل، ويف 
إطار الهياكل اإلدارية 

واملمارسات التنظيمية 
ثانيًا  
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في دولة علي .. 
األمن للمحكوم قبل الحاكم

* أنور عز الدين
م��ا ت��زال ش��عوبنا تبح��ث ع��ن األم��ن عل��ى 
حياتها وأمواهلا و مصدر رزقها، وال جتد سوى 
ومظاه��ر  االهلي��ة  واحل��روب  االضطراب��ات 
العن��ف حت��ت مس��ّميات و اش��كال خمتلف��ة. 
وه��ذا حيص��ل رغ��م مض��ي عه��د االس��تعمار 
واهليمن��ة اخلارجي��ة، ث��م عه��د الديكتاتوري��ة 
واهليمن��ة الداخلي��ة، وحت��ى الوق��ت احلاض��ر، 
حي��ث بع��ض احلكوم��ات واألنظم��ة السياس��ية 
املنبثق��ة م��ن أح��الم وطموحات هذه الش��عوب، 
فم��ا ي��زال امل��وت نس��فًا وغيل��ة، يه��دد نس��بة 
كب��رة م��ن الس��اكنني يف خارط��ة املنطق��ة. 
حت��ى بل��غ األم��ر أحيان��ًا ح��د االس��تغناء ع��ن 
مطال��ب اساس��ية مثل احلري��ة واخلبز، مقابل 
توف��ر األم��ن يف الش��ارع نه��اراً، والن��وم بأم��ان 

. لياًل
فما السبب وراء ذلك..؟ ومن املسؤول..؟

أن  عل��ى  الي��وم،  اثن��ان  الخيتل��ف  رمب��ا 
األم��ن، كم��ا النزاه��ة والعدال��ة واخلدم��ات 
وأمثاهل��ا، تن��درج ضم��ن مفاهي��م تق��وم عليه��ا 

الدول��ة  ب��ني  والراس��خة  املتين��ة  العالق��ة 
واجملتم��ع، حي��ث يؤك��د الباحث��ون واملفك��رون 
على مبدأ »احلقوق والواجبات« او ما يصطلح 
فبمق��دار  »االس��تحقاق«،  ب���  سياس��يًا  الي��وم 
الواق��ع،  أرض  عل��ى  املب��دأ  ه��ذا  تطبي��ق 
املفاهي��م  تلك��م  تطبي��ق  يف  النج��اح  يكت��ب 

)االس��تحقاقات(.
بي��د أن نظ��رة خاطف��ة عل��ى واق��ع الب��الد 
االس��المية، جن��د أن الش��عوب رمب��ا يك��ون هل��ا 
دور ثان��وي او مس��اعد يف حتقي��ق األم��ن، فيما 
يك��ون للدول��ة او النظ��ام احلاك��م أو القائ��د، 
الدور األول واألس��اس.. ولعل التجارب املاثلة 
امامن��ا يف التاري��خ املعاص��ر، تك��ون خ��ر دلي��ل 
عل��ى ذل��ك، فف��ي ظ��ل االنظم��ة الديكتاتوري��ة 
او  احل��زب  او  الف��رد  يف  متمثل��ة  والظامل��ة، 
القبيل��ة، كان��ت الش��عوب بعي��دة كل البع��د 
ع��ن مس��اع ص��وت أزي��ز الرص��اص واص��وات 
ش��كل  اهله��ا  يش��هد  مل  ورمب��ا  االنفج��ارات، 
ثكن��ات  يف  إال  والبس��يط  اخلفي��ف  الس��الح 
اجلي��ش ويف اماك��ن حم��دودة ج��داً. وكان 
كل ش��يء عل��ى م��ا ي��رام، فاجلمي��ع آمن��ون 

لي��ل نه��ار، وال خ��وف عل��ى االرواح واملمتل��كات 
الغط��اء  ه��ذا  لك��ن  ش��يء..  وكل  والبي��وت 
انه��ارت  عندم��ا  فج��أة  مت��ّزق  الفضف��اض 
التغي��ر  أم��ام ري��اح  حص��ون وق��الع احل��كام 
اجلماهري��ة  االنتفاض��ات  او  باالنقالب��ات 
العارم��ة، ف��اول نتيج��ة كان��ت هط��ول س��هام 
امل��وت ال��زؤام من كل جان��ب على جدار األمن 
السياس��ي واالجتماع��ي واالقتصادي، وفقدان 
الش��عوب عل��ى ح��ني غ��رة، نس��بة كب��رة م��ن 
اكتش��فت  ذاك  عن��د  واالس��تقرار.  األم��ن 
الش��عوب املعادل��ة اخلفي��ة خل��ف ذل��ك الواق��ع 
الزائ��ف، وهي »األم��ن للحاكم قبل احملكوم«.

فهل هذا هو قدر الشعوب االسالمية..؟
وه��ل ع��اش املس��ملون قبلن��ا، الس��يما يف 
العه��ود االوىل م��ن تاري��خ االس��الم، جت��ارب 

مش��ابهة مل��ا مررن��ا ب��ه؟
بالقط��ع كال.. ألنن��ا أم��ام من��وذج مضيء 
لتحقي��ق أقص��ى درج��ات األم��ن واالس��تقرار 
عرف��ه الع��امل متمث��اًل يف نه��ج أم��ر املؤمن��ني، 
علي��ه الس��الم، وحتدي��داً يف الفرتة الي اعقبت 
وف��اة الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
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حيث ش��هد االسالم أول جتربة لنظام احلكم 
الفتوح��ات  وقع��ت  حي��ث  الوح��ي،  غي��اب  يف 
النظ��ام  معه��ا  ليتوس��ع  الب��الد،  وتوس��عت 
االداري واالقتص��ادي، كم��ا تط��ور النس��يج 
االجتماع��ي، لتض��م األم��ة أعراق��ًا وقومي��ات 
خيم��ة  حت��ت  بأمجعه��م  يعيش��ون  متع��ددة 
االس��الم، وبالنتيجة تصبح لنا دولة اسالمية 
عظم��ى حبدود مرتامية بني املش��رق واملغرب، 
تواج��ه حتدي��ات ال��روم مشااًل والفرس ش��رقًا. 
ولي��س أق��رب اىل احل��رص عل��ى ه��ذا الكي��ان 
العظي��م، م��ن أم��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، 
ال��ذي اتف��ق معظ��م الباحث��ني واملؤرخ��ني م��ن 
الطوائ��ف كاف��ة، عل��ى أن��ه اجلن��دي ال��ويف 
واملخلص بامتياز للرس��الة على طول اخلط. 
وذات م��رة حدث��ه رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
ال��ي  علي��ه وآل��ه، ع��ن التحدي��ات واالزم��ات 
س��يواجهها م��ن بع��ده، ب��ل وأن��ه سيس��فك دم��ه 
ظلم��ًا وعدوان��ًا. ف��كان س��ؤال االم��ام العف��وي 
والس��ريع: »أو يف س��المة م��ن دي��ين..؟!« فق��ال، 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »بل��ى، ي��ا عل��ي..«.
يف  وللمس��لمني  للدي��ن  الس��المة،  ه��ذه 
وق��ت واح��د، حققه��ا أم��ر املؤمن��ني بثم��ن غ��ال 
لي��س بوس��ع أح��د مهم��ا كان حتمله��ا. ولع��ل 
احمل��اورة  يف  والفاص��ل  التارخي��ي  موقف��ه 
العصيب��ة بينه وب��ني الصديقة الزهراء، عليها 
الس��الم، وه��ي تلوم��ه عل��ى قعوده ع��ن املطالبة 
حبق��ه باخلالف��ة، فج��اء ص��وت امل��ؤذن يص��دح 
ب��� »أش��هد أن حمم��داً رس��ول اهلل«، فق��ال، علي��ه 
الس��الم - مضمون احلديث -: »إن ش��ئت زوال 

ه��ذا االس��م م��ن عل��ى امل��آذن فعل��ت«.
م��ن خ��الل مطالع��ة س��رة االم��ام عل��ي، 
علي��ه الس��الم، يتض��ح أن االمام، عليه الس��الم، 
جّسد االمن واالستقرار لألمة وليس لنفسه، 
يف ثالث��ة م��وارد م��رت يف حيات��ه، وحت��ى ال 
جنان��ب احلقيق��ة، فاننا حمكومون مبا وصلنا 
م��ن التاري��خ وم��ن الرواي��ات الش��ريفة املوثق��ة 
علي��ه  املؤمن��ني،  أم��ر  بس��رة  يتعل��ق  فيم��ا 
الس��الم، فرمب��ا تك��ون هنال��ك مواق��ف وم��وارد 
كث��رة يف حيات��ه، علي��ه الس��الم، أّم��ن فيه��ا 
عل��ى حي��اة املس��لمني وضم��ن أم��ن واس��تقرار 

االم��ة والب��الد االس��المية.

* الفراغ السيايس
حمارب��ة  اخلط��اب  ب��ن  عم��ر  اعت��زم 
ال��روم، فجّه��ز اجلي��ش والع��ّدة والع��دد، وقب��ل 
أن يتح��رك باجلي��ش حن��و س��احة املواجه��ة، 
ج��اء اىل االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم، ليش��اوره 
يف أم��ر اخل��روج بنفس��ه، ف��كان جواب��ه، علي��ه 
الس��الم، كم��ا ج��اء يف اخلطب��ة )136( يف نه��ج 
البالغة، »إنك متى تِسر اىل هذا العدو بنفسك، 
فتلقه��م فُتنك��ب، ال تك��ن للمس��لمني كانف��ة 
مرج��ٌع  بع��دك  لي��س  بالده��م،  أقص��ى  دون 
يرجع��ون الي��ه، فابع��ث اليه��م رج��اًل حِمرب��ًا، 
واحفز معه أهل البالء والنصيحة، فإن أظهر 
اهلل ف��ذاك م��ا حت��ب، وإن تك��ن األخ��رى، كنت 

ردءاً للن��اس، ومثاب��ًة للمس��لمني«.
يوص��ي  التارخيي��ة،  الواقع��ة  ه��ذه  يف 
أم��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، وه��و اخلليف��ة 
الش��رعي م��ن بع��د رس��ول اهلل، وال��ذي جي��ب 
ان حيك��م الب��الد، ينص��ح »ُعم��ر« بعدم اخلروج 
بنفس��ه اىل احل��رب، ألن��ه اذا قت��ل يف الب��الد 
البعيدة، يتعرض املس��لمون اىل ما يش��به التيه 
والتش��رذم، ويع��ر، علي��ه الس��الم، حالته��م ب��� 

»كانف��ة«، وتع��ين امللج��أ أو امل��كان العاص��م. 
يف ه��ذه النصيح��ة يكم��ن أم��ن املس��لمني 
وأم��ن األم��ة االس��المية مجع��اء، ف��اذا كان��ت 
النصيح��ة باالجتاه املعاك��س، تكون النتيجة 
التضحي��ة مبص��ر االس��الم واملس��لمني. وطاملا 
جن��د امث��ال هك��ذا تضحي��ات م��ن قب��ل ساس��ة 
يف بالدن��ا، بدع��وى االطاحة بش��خص وصعود 
آخ��ر أفض��ل من��ه، أم��ا املعاي��ر واملقايي��س يف 
األفضلي��ة، ف��ان مصدره��ا الش��خص الطام��ح 
اىل احلكم أو احلزب السلطوي. والثمن كما 
ه��و مع��روف على ذمة املس��لمني، كما ش��هدنا 
يف التاري��خ االول، حي��ث جرت معارك طاحنة 
عل��ى كرس��ي »اخلالف��ة« واحلك��م، ونش��هد يف 
الوق��ت احلاض��ر، إذ ال جي��د بع��ض الساس��ة، 
غضاض��ًة م��ن حالة الفراغ السياس��ي يف البالد 
عندما يعّطل العمل بالدستور او يؤجل اجراء 
االنتخابات، ويتمسك بالرئاسة والزعامة مع 

صفة »تصريف االعمال«. 
يف هك��ذا اح��وال؛ الساس��ة ل��ن يتعرض��وا 

املادي��ة،  او  السياس��ية  مصاحله��م  يف  لس��وء، 
إمن��ا مسع��ة الب��الد ومكانته��ا ب��ني ال��دول ه��ي 
الي تتصدع، وتفقد الثقة بني الدول النامية 
والتنمي��ة  االس��تثمار  طري��ق  يف  واملتقدم��ة 
االس��تقرار  يفتق��د  ال��ذي  فالبل��د  والتط��ور، 
للنم��و  فرص��ة  لدي��ه  تك��ون  ل��ن  السياس��ي 
االقتص��ادي، بس��بب فق��دان القوان��ني الداعم��ة 
واالج��واء اآلمن��ة املف��رتض توفره��ا كأه��م 

ضمان��ات جن��اح املش��اريع االقتصادي��ة .

* التامسك االجتامعي
ل��دى  تص��وراً  مث��ة  ف��ان  أس��لفنا..  كم��ا 
البع��ض، باكتفائه��م باالس��تقرار الظاه��ري 
لالوضاع االجتماعية واالقتصادية يف البالد، 
الضواب��ط  حس��ب  ميض��ي  ش��يء  كل  وان 
والقوانني املوضوعة من قبل الس��لطة، بيد ان 
ه��ذا االس��تقرار واالم��ن الظاه��ري يف اجملتم��ع 
خي��دم قب��ل كل ش��يء الواجه��ة السياس��ية 
للبل��د ام��ام الع��امل، بينم��ا يك��ون هنال��ك مث��ن 
يدفع��ه اجملتم��ع يف متاس��كه ونس��يجه. فم��ا 
ال��ذي يض��ر نظ��ام حك��م، مث��ل نظ��ام ص��دام 
البائ��د يف الع��راق، أن يتحول اجملتمع العراقي 
اىل كت��ل متناف��رة ومتضاربة، عرقيًا وقوميًا 
وطائفي��ًا وحت��ى طبقي��ًا اذا كان ه��ذا خي��دم 
خمطط��ه يف البق��اء ف��رتة اط��ول يف احلك��م. 
فاجملتم��ع ال��ذي يوف��ر أمن��ه بنفس��ه بفض��ل 
التماس��ك واالنس��جام الداخل��ي يف هيكليت��ه، 
ل��ن يتمك��ن النظام من تطويعه وتوجيهه حنو 
ح��روب كارثي��ة او زرع اجلواس��يس والعمالء 

ب��ني ابنائ��ه؟
لنالح��ظ سياس��ة أم��ر املؤمن��ني، علي��ه 
السالم، يف التعامل مع استحقاق أمين واضح 
بع��د تولي��ه اخلالف��ة، حي��ث واج��ه الفئ��ة ال��ي 
تطال��ب ب��دم عثمان. وقد دع��اه بعض اصحابه 
اعتق��ال الضالع��ني يف عملي��ة قت��ل عثم��ان، 
وكان جوابه الرتّيث والصر: ».. فاهدأوا عيّن، 
وانظ��روا م��اذا يأتيك��م ب��ه أم��ري، وال تفعل��وا 
فعل��ة تضعض��ع ق��وة، وتس��قط مّن��ة، وت��ورث 
وهنًا وذّلة، وسأمسك أألمر ما استمسك، وإذا 

مل أج��د ُب��داً فآخ��ر ال��دواء الك��ّي«.
 واض��ح يف منه��ج االم��ام، علي��ه الس��الم، 

  متزق غطاء األمن الفضفاض، عندما انهارت حصون 
وقالع احلكام أمام رياح التغيري باالنقالبات او االنتفاضات 

اجلماهريية العارمة  
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اخلي��ار  الس��الح،  ورف��ع  احل��رب  وض��ع  أن��ه 
األخ��ر، فيم��ا أعط��ى األولوي��ة اىل االس��تقرار 
ال��ذي  للمس��لمني  االجتماع��ي  واالم��ن 
اخلارجي��ة  التحدي��ات  مواجه��ة  ش��أنه  م��ن 
والداخلي��ة، بينم��ا يف احلال��ة املعاكس��ة، ف��ان 
اجملتم��ع املم��زق واملتف��رق رمب��ا يتمك��ن م��ن 
كل  م��ن  يس��تفيد  فه��و  احلاك��م،  خدم��ة 
ه��ذه  بينم��ا  اجملتم��ع،  يف  املقطع��ة  االج��زاء 
االج��زاء املتباع��دة واحيان��ًا املتضارب��ة لن يكون 
مبقدوره��ا حتقي��ق ش��يء لص��احل اجملم��وع. 

* االمن مع الكرامة 
يف الدول��ة العادل��ة، يكون االمن يف خدمة 
االنسان الفرد واجملتمع بشكل عام. فاالنسان 
ال��ذي يتع��رض لالهان��ة واإلذالل والتميي��ز 
يف بل��ده، ل��ن يش��عر بل��ذة األم��ن واالس��تقرار، 
الن��ه ال جي��د فائ��دة يف ه��ذا االم��ن لكرامت��ه 
م��ا  وش��خصيته وطموحات��ه. وه��ذا حتدي��داً 
فّج��ر االنتفاض��ات العارم��ة يف الب��الد العربي��ة 

ض��د احل��كام املتش��بثني بالس��لطة من��ذ عق��ود 
م��ن الزم��ن. 

ل��ذا جن��د أم��ر املؤمن��ني، علي��ه الس��الم، 
الش��هر  عه��ده  يف  األش��رت  م���الكًا  يوص��ي 
الرمح��ة  قلب��ك  وأش��عر   ..« بقول��ه  واملفّص��ل 
وال  به��م،  واللط��ف  هل��م،  واحملب��ة  للرعي��ة، 
تكون��ن عليه��م س��بعًا ضاري��ًا تغتن��م أكله��م..«. 
وهن��اك ش��واهد عدي��دة من��ه، علي��ه الس��الم، 
يف تأكي��ده عل��ى ع��دم »التنّم��ر« عل��ى الن��اس 
العادي��ني، والس��عي لب��ذل الل��ني واللط��ف هل��م. 
واذا طبقن��ا الصالحي��ات ال��ي كان��ت لل��والة 
يف ذل��ك العه��د، م��ع املعاي��ر احلديث��ة ألنظمة 
احلك��م ومؤسس��ات الدول��ة، جن��د أن الوال��ي 
يس��اوي الي��وم، حاك��م والي��ة ضم��ن نظ��ام 
وأكث��ر  ب��ل  واس��عة،  بصالحي��ات  فيدرال��ي 
م��ن ذل��ك، إذ ان الوال��ي آن��ذاك جتتم��ع لدي��ه 

والديني��ة. السياس��ية  الصالحي��ات 
املؤمن��ني،  أم��ر  أن  نع��رف  هن��ا؛  م��ن 
علي��ه الس��الم، جّس��د العدال��ة يف توف��ر األم��ن 

واالس��تقرار للمس��لمني عل��ى ط��ول وع��رض 
الرقعة اجلغرافية للدولة االسالمية، فحتى 
استش��هاده، علي��ه الس��الم، مل تش��هد منطق��ة 
واح��دة، حال��ة مت��ّرد او احتج��اج على سياس��ات 
االم��ام ونهج��ه يف احلك��م، وإن كان��ت، فه��ي 
بتحري��ك م��ن معاوي��ة، كم��ا حص��ل يف مص��ر 
وحت��ى  داخل��ي.  بس��بب  تك��ن  ومل  والع��راق، 
اللحظ��ة االخ��رة م��ن حيات��ه الش��ريفة، توجه 
اىل بين هاشم يوصيهم بأمن واستقرار البالد 
االس��المية قائ��اًل: »ال ألفينك��م ي��ا ب��ين هاش��م 
ختوض��ون دم��اء املس��لمني تقول��ون: قتل علي«.

وه��ذا يدلن��ا عل��ى احلقيق��ة التارخيي��ة 
الواضح��ة، وه��ي فق��دان االم��ة ألي ش��كل م��ن 
اش��كال االم��ن واالس��تقرار من��ذ اغتي��ال االم��ام 
على يد اخلارجي »ابن ملجم«. فلم يتحس��س 
عل��ى  واالس��تقرار  األم��ن  طع��م  املس��لمون 
املستوى الفردي او االجتماعي يف ظل أنظمة 
احلك��م ال��ي توال��ت عل��ى األم��ة، وامت��د النه��ج 
عل��ى ط��ول التاريخ ليص��ل اىل يومنا احلاضر.

  ما الذي يضري نظام حكم، مثل نظام صدام البائد، أن 
يتحول املجتمع العراقي اىل كتل متنافرة ومتضاربة، عرقيًا 

وقوميًا وطائفيًا وحتى طبقيًا اذا كان هذا يخدم خمططه يف 
البقاء فرتة اطول يف احلكم؟  
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األمن .. حٌق يؤخذ وال ُيعطى
* قاسم الَكرعاوي 

ــاد،  ــالد والعب ــن للب ــًا باألم ــز مطالب ــع يرجت ــمع اجلمي نس
وكيــف ال.. وهــو حــق مــرشوع ومطلــب مجاهــري، كــا هو يف 
الوقــت ذاتــه طمــوح حيقــق مكاســب سياســية، بيــد ان األمــن، 

ــد  ــى صعي ــوض ع ــه الغم ــي، يكتنف ــق عم ــوم و تطبي كمفه
املجتمــع والدولــة، فهــل يتحقــق بالعطــاء واملنحــة، 

ــة  ــم والصح ــاء والتعلي ــاء والكهرب ــال امل ــو ح ــا ه ك
ــات. ــن اخلدم ــا م ــوراع وغره ــد الش وتعبي

ان االجابــة الدقيقــة عــى هــذا الســؤال، ربــا 
يكــون حــاًل للنــاس من هــذه العقــدة املســتعصية، 
ويف نفــس الوقــت يكــون حتديــدًا ملســؤولية 

رجــال الدولــة واحلكــم، وأن يعرفــوا كيــف 
يترفــون مــع هــذه القضيــة، كــا يعرفــون 

ــب  ــع املطال ــون م ــف يترف ــوم كي الي
ــة. اجلاهري

وبــا أن »األمــن« ُيعــد مرشوعــًا 
ــى  ــد ع ــو يمت ــًا، فه ــس خاص ــًا ولي عام

ــو  ــان، فه ــاة االنس ــدة يف حي ــد عدي صع
ــع  ــر بجمي ــرد ويم ــان الف ــن االنس ــدأ م يب

افــراد املجتمــع، بــدءًا بــاألرسة الصغــرة يف 
منزهلــا، ثــم باجلــران املحيطــن، مــرورًا باحلــي 

الســكني ثــم املدينــة، وحتــى البلــد بأكلمــه، وهــذا 
ــاة، مــن  ينســحب - طبعــًا - عــى مجيــع مرافــق احلي
مرافــق عمــل وتعليــم وغرهــا. وهــذا يعــزز املطالبة 
ــوا  ــر ليعرف ــدى اجلاه ــي ل ــي األمن ــس الوع بتكري

مســؤوليتهم أوالً؛ ثــم يكونــوا عــى اســتعداد للعمــل 
والتحــدي والتضحيــة، وخيــرج مــن »ُشــّح نفســه«، اىل 

ــام. ــر الع ــوع وباملص ــر باملجم التفك
ــا  ــل فيه ــن تدخ ــول: ان األم ــن يق ــك م ــم؛ هنال نع

مســائل مهنيــة وفنيــة وتقنيــة ليســت مــن اختصــاص 
النــاس العاديــن املشــغولن بتأمــن حاجاهتــم اليوميــة، وان 

معظــم اخلروقــات االمنيــة التــي حتصــد ارواح النــاس يوميًا، 
مرّدهــا القــرارات اخلاطئــة مــن أجهــزة األمــن يف الدولــة. بيد 

ــة  ــون الباع ــوال أن يك ــن االح ــال م ــأي ح ــي ب ــذا اليعن أن ه
واصحــاب املحــال التجاريــة وأي مواطــن عــادي، غــر مبالــن 
ــق. او  ــة الطري ــى قارع ــة ع ــة مركون ــة اهلوي ــيارة جمهول أزاء س
ــذا  ــا ه ــك.. ورب ــر ذل ــا وغ ــخص م ــبوهة لش ــركات مش حت
التحســس والوعــي يكــون عامــل ردع مؤثــرًا جــدًا ملــن تســّول 
ــة بحــزام ناســف او تفجــر  ــة ارهابي ــذ أي عملي ــه نفســه تنفي ل

ــة. ــيارة مفخخ س

هــذا الشــعور املتحّفــز لــن يكــون إال عــى قاعــدة رصينــة 
ــة يف  ــامية متمثل ــم الس ــم واملفاهي ــان بالقي ــدة واالي ــن العقي م
الكتــاب املجيــد والســنّة الرشيفــة، ولــس خافيــًا حجــم التأكيــد 
يف النصــوص الدينيــة عــى حتمــل املســؤولية اجلاعيــة، وعمــل 
ــذه  ــا ه ــاء، وبتطبيقن ــة يف األرج ــب والفضيل ــرش احل ــر ون اخل
ــن،  ــق األم ــى حتقي ــنا ع ــاعدنا انفس ــد س ــون ق ــم، نك التعالي
فلــو طبقنــا شــيئًا مــن هــدى القــرآن الكريــم يف مســائل 
ــذا  ــامل، ل ــّباقن يف الع ــا الس ــتقرار، لكنّ ــن واالس األم
ــاءات  ــن اإلض ــث ع ــًة؛ البح ــا بداي ــي علين ينبغ
ــع.  ــان واملجتم ــن لالنس ــال األم ــة يف جم القرآني
ــن  ــر م ــاء أم ــة: }وإذا ج ــة الكريم ــول اآلي تق
المــن او اخلــوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه اىل 
الرســول واىل أويل المــر منهــم لعلمــه الذيــن 
يســتنبطونه منهــم ولــوال فضــل الل عليكــم 
ــا{. ــيطان إال قلي ــم الش ــه التبعت ورمحت

بمعنــى ان املنطلــق القــوي واحلــازم 
واالســتقرار،  االمــن  حتقيــق  نحــو 
ــتمد  ــد تس ــر وقواع ــق معاي ــون وف يك
قوهتــا مــن قــوة الســاء، فعندمــا نرجــع 
اىل اهلل ورســوله وأويل األمــر، يف تقويــم 
مســألة  ومنهــا  حياتنــا،  ونظــام  اعالنــا 
االمــن، نكــون قــد آمنــا باســتمرارية هــذه 
ــرام  ــن الك ــع الدي ــد مراج ــى ي ــة ع ــة احلّق الوالي
الذيــن يتحملــون مســؤولية النيابــة عــن االمــام 
ــن  ــم الذي ــه، فه ــل اهلل فرج ــب، عج ــوم الغائ املعص
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــكام م ــتنبطون االح يس

ــان. ــر األم ــو ب ــا نح ــرون بن ــة، ويس الرشيف
ــؤوليات  ــدد مس ــدًا، تتح ــق حتدي ــذا املنطل ــن ه وم
ــى  ــا ع ــد منّ ــرص كل واح ــث حي ــع، بحي ــراد املجتم اف
ــل او  ــا خل ــح دون ــكل الصحي ــه ودوره بالش ــة عمل تأدي
ــا  ــن، إن ــط األم ــس فق ــا لي ــون حققن ــك نك ــص، وبذل نق
ــه  ــراد في ــون االف ــث يك ــع، بحي ــة يف املجتم ــة األمني الثقاف
ــًا للتضحيــة ومواجهــة كل الصعــاب، وهــذا  مســتعدين دائ
ــدًا- حيــث شــهدنا  مــا نلمســه مــن الواقــع العراقــي - حتدي
مالحــم بطوليــة مــن افــراد الرشطــة واالمــن وهــو يضحــون 
ــون كل  ــأن يك ــي ب ــن. وال نعن ــاة اآلخري ــظ حي ــهم حلف بانفس
ــه  ــة بنفس ــوت والتضحي ــى امل ــاًل ع ــع مقب ــخص يف املجتم ش
لتحقيــق االمــن. فهــذه مســؤولية واختصــاص رجــال االمــن 
ــة  ــن واللحم ــف والتضام ــد ان التكات ــة، بي ــزة املختص واالجه
الوطنيــة والشــعور باملســؤولية هــي التــي جتعــل مهمــة األمــن ، 

ــًا. ــًا وعظي ــاًل مقدس عم

لو طبقنا 
شيئًا من 

هدى القرآن الكرمي 
يف مسائل األمن 

واالستقرار، 
لكّنا السّباقني 

يف 
العامل
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مقطع من عهده »عليه السالم« إلى 
»األشتر« ُيسهم في تقدم اليابان

* كريم الوسوي
يتص��ور البع��ض ع��دم الصل��ة ب��ني مفهوم 
»احلضارة«، و »الدين«. منشأ هذا التصور نابع 
م��ن اس��باب عدي��دة، اهمها القطيع��ة احلاصلة 
لدين��ا ب��ني النظري��ة والتطبي��ق، وب��ني الواق��ع 
والطم��وح، وإال ال مي��اري أح��د ب��أن االس��الم 
ه��و الوحي��د خّل��ف لالجي��ال مع��امل ومالم��ح 
حضارته، اكثر من احلضارات االخرى، مثل 
احلض��ارة الفارس��ية او احلض��ارة الروماني��ة 
مل  احلض��ارات  ه��ذه  فم��ن  االغريقي��ة،  او 
يب��ق منه��ا س��وى األط��الل والصخ��ور، وم��ن 
الثقاف��ة، س��وى بع��ض الكلم��ات املنقوش��ة على 
اجل��دران، وبع��ض العل��وم واملع��ارف ال��ي مل 
تصمد امام النقاش العلمي من قبل املفكرين 
االس��الميني، بينم��ا ت��رك االس��الم منظوم��ة 
مفاهيمية متكاملة وقيمًا اخالقية وانس��انية 
، ه��ذا اىل جان��ب املع��امل احلضاري��ة االخ��رى، 

من عمران وفنون وآداب، كلها تشكل عوامل 
حامس��ة لتحقي��ق الس��عادة والنج��اح، بي��د أن 
الواق��ع،  أرض  عل��ى  التطبي��ق  يف  املش��كلة 
وه��ذا م��ا ك��رس التص��ور ل��دى ه��ذا البع��ض، 
ب��أن الدي��ن يهت��م بالدرج��ة االوىل باجلان��ب 
بتنظي��م  فق��ط  ويتكف��ل  لالنس��ان،  املعن��وي 
األح��كام والطق��وس العبادي��ة، وتبع��ًا لذل��ك 
الس��احة  يف  واضح��ة  اس��تالب  حال��ة  نش��هد 
واالحصائي��ات  والص��ور  فاالرق��ام  الثقافي��ة، 
بلغت��ه  ال��ذي  والتط��ور  التق��دم  مراق��ي  ع��ن 
ال��دول الصناعية، الس��يما الغربية منها، متأل 
صفح��ات الن��ت، وايض��ًا وس��ائل اإلع��الم، حت��ى 
العربي��ة واالس��المية، بش��كل يك��رس يف نفس 
االنس��ان املس��لم مش��اعر اخليب��ة والوضاع��ة 
واهلزمي��ة أم��ام اآلخ��ر املتق��دم واملتط��ور، ليس 
يف اجمل��ال االقتص��ادي، ب��ل اجمل��ال السياس��ي 

والثق��ايف. ولك��ن..
األف��ق،  يف  ون��ور  أم��ل  بصي��ص  هنال��ك 

رمب��ا ال يالحظ��ه او يتجاهل��ة البعض، فاألمر 
لي��س به��ذا الس��وء والس��وداوية. فف��ي اإلس��الم 
م��ن القواع��د واألنظم��ة م��ا يكف��ي ألن تفي��د 
البشرية كلها - وليس املسلمني وحدهم- يف 
حتقي��ق التق��دم والرفاهي��ة والعي��ش الكري��م، 
الغربي��ون  الباحث��ون  أقره��ا  حقيق��ة  وه��ذه 
قب��ل املس��لمني، وقب��ل ه��ذا وذاك، لدين��ا اإلرث 
العظي��م م��ن س��رة الرس��ول األك��رم، وأم��ر 
األئم��ة  أيض��ًا  و  الس��الم،  عليه��م  املؤمن��ني، 
االطه��ار، ل��ذا جن��د تأكي��د العلم��اء واملفكرين 
عل��ى االس��تضاءة به��ذا الن��ور مب��ا اتس��ع لدين��ا 
م��ن امكانية لالس��تيعاب والفه��م، على أمل ان 
نكون يف املس��توى الرفيع الذي جيعلنا نرتقي 

به��ذا الن��ور اىل أعل��ى قم��م احلض��ارات.
وم��ن أولئ��ك العلم��اء نش��ر اىل املرج��ع 
الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين 
الش��رازي - حفظ��ه اهلل- ال��ذي كان يتح��دث 
اىل وف��د م��ن االكادميي��ني العراقي��ني، فأش��ار 
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اىل التجرب��ة ال��ي عاش��تها األم��ة يف ظل حكم 
أم��ر املؤمن��ني علي��ه الس��الم، حي��ث أك��د على 
أنه��ا وّف��رت النس��ان ذل��ك الي��وم، ولالنس��انية 
مجع��اء ش��روط النه��وض والتق��دم، ول��ذا فان��ه 
عليه السالم، ُيعد الرائد يف التقدم احلضاري 
على س��ائر األمم الس��الفة واحلاضرة. وسلط 
مساحت��ه الض��وء عل��ى اجلان��ب السياس��ي يف 
نظ��ام حك��م االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم، وع��ّد 
النج��اح يف ه��ذا اجلان��ب مفتاح��ًا للنج��اح يف 
امليادي��ن االخ��رى، مث��ل االقتص��اد واالجتم��اع 
النظ��ام  اس��تحقاقات  أه��م  وم��ن  وغره��ا، 
السياس��ي، احلري��ة، الي متثل نافذة الش��عوب 
واألم��م حن��و االب��داع والتط��ور والتطل��ع حن��و 
املس��تقبل، ب��ل تش��كل قامس��ًا مش��رتكًا لعدي��د 
الس��بل حن��و جن��اح االقتص��اد واالجتم��اع. ل��ذا 
يش��ر مساحت��ه اىل املس��احات الواس��عة م��ن 
املؤمن��ني، علي��ه  أم��ر  ال��ي منحه��ا  احلري��ة 
الس��الم، ومنه��ا حري��ة العم��ل والتج��ارة، وأن 
تبتع��د احلكوم��ة أو الس��لطة التنفيذي��ة ع��ن 
التدخ��ل يف س��ر عجلة االقتص��اد، إمنا تكتفي 
ب��دور الرقاب��ة واإلش��راف، فيم��ا يك��ون ابن��اء 
الش��عب واألم��ة بأمجعه��م مش��رتكني يف دفع 
عجل��ة ه��ذا االقتص��اد م��ن خ��الل العم��ل او 

االس��تثمار واالب��داع. 
مبث��ال  الش��رازي،  املرج��ع  واستش��هد 
ب��ارز عل��ى أحقي��ة منه��ج أم��ر املؤمن��ني، علي��ه 
الس��الم، لي��س م��ن واق��ع أمتنا ، إمن��ا من األمة 
اليابانية.. حيث أوضح أن اليابان إمنا تقدمت 
وتط��ورت، ألنه��ا عملت بوصايا أم��ر املؤمنني، 
عليه السالم، وقال: »ان الذي مّكن اليابان من 
النه��وض بع��د هزميته��ا ودماره��ا يف احل��رب 
العاملي��ة الثاني��ة، ه��و العم��ل بفق��رة من كتاب 
اإلم��ام أم��ر املؤمن��ني، صل��وات اهلل علي��ه، إىل 
مال��ك األش��رت، رضوان اهلل تع��اىل عليه، حينما 
واّله مص��ر، حي��ث كت��ب إلي��ه - م��ا مضمونه- 
ب��أن جيع��ل التج��ارة حّرة، باألخ��ّص التصدير 
دور  أي   - دوره  يك��ون  وأن  واالس��تراد، 
احلاك��م واحلكوم��ة - ه��و الرقابة فقط، لكي 
ال حي��دث غبن��ًا حب��ّق الن��اس. ف��كان م��ا عمل به 
اليابان أنه جعل التجارة بيد الشعب الياباني ، 
فتق��ّدم و ارتف��ع حتى ص��ار يزاحم أمركا يف 

أقتصاده��ا..«.
 وينق��ل ع��ن امراط��ور الياب��ان الراح��ل 
»هروهيتو« الذي ُينسب اليه الفضل يف نهضة 
الياب��ان بع��د احل��رب، ع��ن أه��م عوام��ل نهض��ة 
أنته��ى  »بدأن��ا مب��ا  فأج��اب:  وتقدمه��ا،  بل��ده 
ب��ه اآلخ��رون، وتعلمن��ا م��ن أخطائه��م«. ه��ذه 
اخلط��وة ال��ي رفعه��ا الياباني��ون تذكرن��ا مب��ا 
قال��ه الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
»إمن��ا ُبعث��ت ألمت��م م��كارم األخ��الق«، فنبين��ا 
األك��رم يوض��ح لن��ا أن هنال��ك مفاهي��م وقيمًا 
أخالقي��ة س��ائدة ل��دى البش��ر قب��ل بعثت��ه، وه��ا 
ه��و يتم��م تلك املنظوم��ة االخالقية ويضع هلا 
اإلط��ار النهائ��ي يف ظ��ل اإلس��الم. ف��اذا كان��ت 
االخ��الق موج��ودة قب��ل البعث��ة النبوي��ة، وق��د 
مت تكميلها، أال جيدر بنا البحث عن التجارب 
الس��ابقة يف ميادي��ن أخ��رى الس��يما يف جم��ال 
للعل��وم  متمم��ني  ولنك��ن  واملعرف��ة،  العل��م 
طري��ق  عل��ى  وابداعن��ا  بتجاربن��ا  واملع��ارف 

النه��وض والتق��دم يف اجمل��االت كاف��ة. 
وه��ذا م��ا امتن��ع عن��ه حكامن��ا طيل��ة ق��رن 
م��ن الزم��ن، ب��ل ومن��ذ الق��رن التاس��ع عش��ر، 
والتس��افل يف  بالتده��ور  األم��ة  ب��دأت  حي��ث 
األم��م  ع��ن  والتخل��ف  احلض��ارة،  مراق��ي 
املتحض��رة ، عندم��ا وض��ع احل��كام العص��ي يف 
عجل��ة التق��دم العلم��ي ، بينم��ا ش��جعوا وحث��وا 
احلض��ارة  برك��ب  للح��اق  اهلرول��ة  عل��ى 
الغربية، على أنها هي مصدر العلم واملعرفة، 
وليس��ت امل��دن االس��المية املعروف��ة مبدارس��ها 
وجامعاتها. وقد جاء يف مقال للكاتب املصري 
»صالح سليمان« يف صحيفة »القدس العربي« 
الص��ادرة بلن��دن، أن يف عه��د أبن��اء حممد علي 
باش��ا، ش��هدت مص��ر غل��ق العدي��د م��ن املصان��ع 
واملدارس، حتى وصل احلال أن يقول: حممد 
س��عيد باش��ا - االب��ن الراب��ع حملم��د عل��ي- بع��د 
اغ��الق امل��دارس »أم��ة جاهلة أس��لس قيادة من 

أم��ة متعلم��ة«.
م��ن هن��ا يتض��ح أن النظ��ام السياس��ي ل��ه 
دوره الفاع��ل والكب��ر يف رس��م سياس��ة الدولة 
وتوجيه األمة حنو شاطئ األمان، وهنا حيّمل 
لالكادميي��ني  املس��ؤولية  ه��ذه  الش��رازي 
عل��ى  التأث��ر  يف  يس��هموا  ألن  العراقي��ني 

الق��رار السياس��ي مب��ا ي��ؤدي اىل حتس��ني األداء 
احلكوم��ي يف اجمل��االت كاف��ة. ول��ذا جن��ده 
يوج��ه الدع��وة املباش��رة اىل الش��رحية املثقف��ة 
واالكادميية ألن حتاول »أن تبين عراق الغد 
ع��ر الش��باب، وذل��ك بتثقيفه��م بثقاف��ة اإلمام 
عل��ّي ب��ن أب��ي طال��ب، صل��وات اهلل وس��المه 
املس��ؤوليات  أه��م  م��ن  العم��ل  فه��ذا  علي��ه، 
الي��وم، كم��ا أن��ه أه��م ش��يء تعطون��ه ملس��تقبل 
الع��راق، وملس��تقبل اإلس��الم، وملس��تقبل أه��ل 
البي��ت، صل��وات اهلل وس��المه عليه��م أمجع��ني، 
كّل��ه.  والع��امل  املنطق��ة  ملس��تقبل  وكذل��ك 
فثقافة اإلمام أمر املؤمنني صلوات اهلل عليه، 
وس��رته وتارخي��ه، كل ذل��ك فري��د وال نظ��ر 

ل��ه إىل يومن��ا ه��ذا«.
ل��ذا ميك��ن الق��ول: أن��ه بام��كان الش��باب 
املس��لم يف الع��راق، ويف أي بقع��ة من العامل، ان 
يبلغ��وا مرتب��ة م��ن الفه��م واإلدراك مل��ا حيمل��ه 
م��ن كن��ز عظي��م متمث��اًل مبنه��ج و س��رة 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، الس��يما س��رة 
الن��ي األك��رم وأم��ر املؤمن��ني صل��وات اهلل 
عليه��م، نظ��راً اىل أنهم��ا قدم��ا اىل البش��رية 
نظام��ًا متكام��اًل يكف��ل لالنس��ان املض��ي قدم��ًا 
يف طري��ق الرق��ي والتقدم يف اجملاالت كافة، 
وهذا يدعونا، كما يدعو الش��باب ألن يوس��عوا 
ثقافته��م ومعرفته��م به��ذه الس��رة واملنه��ج.

مل  واملتحض��رة  املتقدم��ة  الش��عوب  إن   
ثقافي��ة  هوي��ة  بوج��ود  إال  اهدافه��ا  حتق��ق 
وفلس��فة او نظرية للحياة، وإال كان س��عيها 
وجهده��ا هب��اًء منثورا، وحن��ن نالحظ اجلهود 
واملساعي املضنية الي تبذهلا دولنا، من خالل 
اجلامع��ات ومراك��ز البح��ث العلم��ي نظري��ًا 
وعملي��ًا، لك��ن نتائ��ج كل ه��ذه اجله��ود تذهب 
اىل غاي��ات واه��داف متع��ددة ب��ل متباع��دة، إذ 
ال توج��د بوتق��ة واح��دة تصه��ر ه��ذه اجله��ود 
لتص��ب يف راف��د واح��د، بينم��ا نالح��ظ العك��س 
االس��تقالل  تبن��ت  الياب��ان،  مث��ل  دول  يف 
باملس��ؤولية،  والش��عور  والتع��اون،  واحلري��ة 
لالس��تهالك  سياس��ية  كش��عارات  لي��س 
والكب��ار،  للصغ��ار  عقي��دة  إمن��ا  االعالم��ي، 
وهك��ذا جنح��وا وتقدم��وا، وهك��ذا بامكانن��ا ان 

ننج��ح ونتق��دم.

  يف اإلسالم من القواعد واألنظمة ما يكفي ألن تفيد 
البشرية كلها - وليس املسلمني وحدهم- يف حتقيق التقدم 

والرفاهية والعيش الكرمي  



من هدى القرآن

- أيــن نزلــت ســورة التكاثــر؟ ومتــى؟ 
و ماهــو ترتيبهــا النــزويل؟ و مــا هــو ترتيبهــا 

يف القــرآن الكريــم؟
• نزل��ت س��ورة التكاث��ر املبارك��ة يف مك��ة 
املكرم��ة بع��د س��ورة الكوث��ر املبارك��ة. ترتيبها 
النزول��ي )15(، و ترتيبه��ا يف الق��رآن الكري��م 

.)102(

* فضل السورة
- ما فضل هذه السورة املباركة؟

• هل��ذه الس��ورة املبارك��ة فض��ٌل كث��ر 
و ث��واٌب عظي��م. و ق��د وردت يف ش��أنها رواي��ات 

كث��رة، نذك��ر، يف م��ا يل��ي، ثالث��ًا منه��ا:
فف��ي أص��ول ال��كايف باس��ناده ع��ن أب��ي عبد 
اهلل، علي��ه الس��الم، ق��ال: قال رس��ول اهلل، صلى 

اهلل علي��ه وآله وس��لم:
"م��ن ق��رأ }َأهْلَاُكــُم التََّكاُثــُر{ عن��د الن��وم، 

وق��ي فتن��ة القر". )1(
و عن أبي عبد اهلل، عليه السالم: 

فريض��ة،  يف  التكاث��ر  س��ورة  ق��رأ  "م��ن 
كت��ب اهلل ل��ه ث��واب و أج��ر مائ��ة ش��هيد. وم��ن 
ث��واب مخس��ني  ل��ه  قرأه��ا يف نافل��ة، كت��ب 
شهيدا، و صلى معه يف فريضته أربعون صفا 

م��ن املالئك��ة؛ إن ش��اء اهلل".)2(

* الطار العام للسورة
ــورة  ــذه الس ــام هل ــار الع ــو االط - ماه

ــة؟ املبارك

• ب��ني حاج��ة االنس��ان و حرص��ه مس��افة 
كب��رة، و م��ا يلهي��ه ع��ن ذك��ر اهلل و ع��ن 
امل��كارم ليس��ت حاجته، ب��ل حرصه الذي يبعثه 
حيرض��ه عل��ى التكاث��ر يف األم��وال و األوالد، 
ول��ده  و  مال��ه  ينفع��ه  ق��ره مل  زار  إذا  حت��ى 
ش��يئا، و حوس��ب عل��ى نعي��م اهلل، و تالش��ى 
عن��ه م��ا يلهي��ه؛ ألنه س��وف ي��رى اجلحيم عني 
اليق��ني. و هك��ذا تع��اجل ه��ذه الس��ورة املبارك��ة 
حال��ة التلّه��ي بالدنيا عر التذكرة باملوت ثم 
احلساب و العقاب.وقد جاء يف حديث شريف: 
"ي��ا اب��ن آدم ! ان كن��ت تري��د م��ن الدنيا ما 
يكفي��ك، فأيس��ر م��ا فيه��ا يكفي��ك. و ان كن��ت 
تريد ما ال يكفيك، فكل ما فيها ال يكفيك". )3(

و هك��ذا ال��ذي يس��عى حن��و إش��باع حرص��ه 

سورة التكاثر

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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و طموح��ه ي��زور ق��ره قب��ل ان حيق��ق معش��ار 
حرصه.

* الفاخرة و الباهاة
ــُر{،  ــُم التََّكاُث ــاىل: }َأهْلَاُك ــول تع - يق
فــا املــراد بالتكاثــر؟ وكيــف ُيلهــي؟ و عّم؟

ش��غلكم  أي:  التََّكاُثــُر{؛  }َأهْلَاُكــُم   •
االهتم��ام بالتكاث��ر، فأنس��اكم اآلخ��رة. و ق��د 
اختل��ف املفس��رون يف ال��ذي أهلاه��م؛ ه��ل ه��و 
التش��اغل  التج��ارة و  أم  املباه��اة؟  و  املفاخ��رة 
بأم��ر املع��اش حس��بما جاء يف رواي��ة ابن عباس 

ع��ن الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أن��ه ق��رأ: 
"التكاث��ر:  ق��ال:  و  التََّكاُثــُر{  }َأهْلَاُكــُم 
األم��وال ال��ي مجعه��ا م��ن غ��ر حقه��ا، و منعه��ا 

م��ن حقه��ا، و ش��دها يف األوعي��ة". )4(
يب��دو ان الداف��ع النفس��ي اىل التكاث��ر و 
التنافس يف األموال و األوالد هو الذي أهلاهم؛ 
س��واء جتس��د يف الس��عي حنوهم��ا او يف املباه��اة 
بهم��ا؛ الن ه��ذا الداف��ع موج��ود بالتال��ي هن��ا و 

هناك.
و لذل��ك؛ ال أج��د تناقض��ًا ب��ني م��ا يظه��ر 
م��ن معن��ى اللف��ظ م��ن التش��اغل بالتج��ارة و 
بش��ؤون األوالد، و م��ا ذك��ر يف قص��ة ن��زول 
الس��ورة م��ن املباه��اة و املفاخ��رة بذل��ك؛ النهم��ا 

يدخ��الن حت��ت عم��وم اللف��ظ، و ينتهي��ان اىل 
الداف��ع ذات��ه.

* زيارة القابر
ُزْرُتــُم  تعاىل:}َحتَّــى  قولــه  يف   -
االحيــاء  زيــارة  املــراد  هــل  امْلََقابِــَر{، 
للقبــور، أم االمــوات عندمــا ُينقلــون إىل 

؟ هــم د حلو

• يبق��ى االنس��ان س��ادرا يف غفلت��ه، الهي��ا 
بالتناف��س عل��ى حط��ام الدني��ا، حت��ى ي��زور 
املقاب��ر؛ ل��رى بي��ت الوحش��ة مظلم��ا؛ مل ين��وره 
حبمي��د  ميه��ده  مل  و  الص��الح،  مبصابي��ح 
الفع��ال؛ ف��ال ينفع��ه - يومئ��ذ - م��ال و البن��ون، 

و ال يغني��ه جم��د و ال فخ��ر.
االم��ام  ع��ن  املأث��ور  احلدي��ث  يف  ج��اء 

الس��الم: علي��ه  الص��ادق، 
ل��ه  َمُث��َل  ق��ره،  يف  املي��ت  وض��ع  "إذا 
ش��خص، فق��ال ل��ه: ي��ا هذا ! كن��ا ثالثة: كان 
رزقك، فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك، 
فخلف��وك و انصرف��وا عن��ك، و كن��ُت عمَل��ك، 
فبقي��ُت مع��ك؛ أم��ا إن��ي كن��ُت أه��وَن الثالث��ة 

علي��ك". )5(
و لع��ل التعب��ر ب�"حت��ى" للدالل��ة عل��ى ان 
التكاث��ر ال��ذي يض��ر بصاحب��ه هو ال��ذي يتصل 

باملوت؛ فلو تاب صاحبه من قبل، نفعته توبته، 
و للدالل��ة - ايض��ا - عل��ى ان التكاث��ر يبق��ى 
يله��ي صاحب��ه حتى املوت؛ فعلينا أال نسرتس��ل 
مع��ه، و ال ينظ��ر بعضن��ا اىل م��ا أنع��م اهلل عل��ى 
اآلخ��ر م��ن أزواج و أم��وال و أوالد، بل ينظر يف 
أم��ور الدني��ا اىل م��ن دون��ه، ويف ش��ؤون اآلخ��رة 

اىل م��ن ه��و فوقه، ق��ال تعاىل: 
ــِه  ــا بِ ــا َمتَّْعنَ ــَك إىَِل َم نَّ َعْينَْي ــدَّ ُ }َواَل َت
ْنَيــا لِنَْفتِنَُهــْم  َأْزَواًجــا ِمنُْهــْم َزْهــَرَة احْلََيــاِة الدُّ

ــى{.)6( ــْرٌ َوَأْبَق ــَك َخ ــِه َوِرْزُق َربِّ فِي
و قي��ل: ان معن��ى زي��ارة املقاب��ر: التفاخ��ر 
باألم��وات، و لذل��ك ذك��ر بع��ض املفس��رين 
أهمي��ة زي��ارة القب��ور وأنه��ا تذك��ر االنس��ان 
بامل��وت، و تزه��ده يف الدني��ا، و ذك��روا نّص��ًا 
مأث��وراً ع��ن رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 

ان��ه ق��ال: 
"كن��ت نهيتكم عن زي��ارة القبور؛ فزوروا 
تذك��ر  و  الدني��ا،  يف  تزه��د  فإنه��ا  القب��ور، 

)7( اآلخ��رة". 

* من يموت ال يفنى 
- ملاذا قال:} ُزْرُتُم امْلََقابَِر{؟

• أجاب��وا: ألن الع��رب يقولون ملن مات: قد 
زار ق��ره. و يب��دو ان التعب��ر ب���"زرمت" يوح��ي - 
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ايضا - بأن من ميوت ال يفنى؛ امنا ينتقل من 
ع��امل آلخر؛ فهو كالزائر.

* الِعلم بالعذاَبن
ــَيْعَلُموَن *  ــاىل: }َكالَّ َس ــه تع - يف قول
ُثــمَّ َكالَّ َســَيْعَلُموَن{، ســكتت اآليتــان عــن 
ــذار  ــل االن ــو؟ وه ــا ه ــه، ف ــذي يعلمون ال

ــاذا؟ ــذار االول؟ ام م ــرار لالن ــاين تك الث

التله��ي  م��ن  النف��س  ي��ردع  ال��ذي  إن   •
بالتكاثر هو خشيته من لقاء ربه عندما يزور 

ق��ره، و يواج��ه عمل��ه.
ينق��ض  كم��ا  الش��ك،  ينق��ض  العل��م  و 
اإلن��ذاُر التله��ي، و ه��ذه اآلي��ة إن��ذار م��ن رب 
العامل��ني ب��ان ه��ذا التكاث��ر س��وف ُيعِل��م ان م��ن 

مجع��ه مل ينفع��ه.
و ألن نزع��ة التكاث��ر عميق��ة النف��اذ يف 
النف��س، بالغ��ة األث��ر يف ق��رار االنس��ان، وم��ا 
أهل��ك االنس��ان مث��ل الفخ��ر، وال أضل��ه مث��ل 
التكاث��ر؛ لذل��ك عاد الس��ياق و أكد اإلنذار تلو 

ــَيْعَلُموَن{. ــمَّ َكالَّ َس اإلن��ذار وق��ال: }ُث
و على االنس��ان ان يش��تغل بإصالح نفس��ه 
ع��ن هل��و التكاث��ر بذك��ر امل��وت ه��ادم الل��ذات و 

مف��رق اجلماع��ات، حت��ى ال يفاجئه ملك املوت 
و هوالٍه س��اٍه.

و ق��د ذك��ر البع��ض: ان ه��ذه اآلية جمرد 
تأكي��د لآلي��ة الس��ابقة؛ بينم��ا ذه��ب البع��ض 
اىل ان ه��ذه اآلي��ة تذكرن��ا بع��ذاب اآلخ��رة، 
بينم��ا األوىل تن��ذر بع��ذاب الدني��ا الذي جيري 
ح��ني امل��وت و بع��ده يف الق��ر عل��ى امت��داد أي��ام 

ال��رزخ و اىل ح��ني يبعث��ون. 

* ِعلم اليقن
َلــْو  }َكالَّ  املباركــة:  اآليــة  قالــت   -
َتْعَلُمــوَن ِعْلــَم اْلَيِقــِن{، فهــل ِعلــم اليقــن 

ــن؟ ــق اليق ــن ح ــة م درج

• ل��و عل��م االنس��ان م��ا يص��ر اليه، مل��ا أهلاه 
التكاثر؛ ألن املعرفة تورث اخلشية، هكذا قال 
ــاِدِه  ــْن ِعَب ــى اهللََّ ِم ــَا خَيَْش ربن��ا س��بحانه: }إِنَّ
ــَاُء{ )8(، ولك��ن حج��ب الش��ك و الغفل��ة و  اْلُعَل

الش��هوات متن��ع عن��ه بصائ��ر العل��م و اليقني.
إذا أس��لمت النف��س البش��رية هل��دى اهلل، 
آمن��ت، وإذا طه��رت م��ن الش��كوك و الظن��ون، 
أوتي��ت اليق��ني. و لليق��ني درج��ات، وم��ا أوت��ي 
االنس��ان أش��رف م��ن اليق��ني، هك��ذا ج��اء يف 

علي��ه  الباق��ر،  االم��ام  ع��ن  املأث��ور  احلدي��ث 
الس��الم، حي��ث ق��ال:

فوق��ه  االمي��ان  و  االس��الم،  ه��و  "إمن��ا 
بدرج��ة، و التق��وى ف��وق االمي��ان بدرج��ة، و 
اليق��ني ف��وق التق��وى بدرج��ة، و مل يقس��م بني 

الن��اس ش��يء أق��ل م��ن اليق��ني".
 قال الراوي: قلت: فأي شيء اليقني؟ 

قال:"الت��وكل عل��ى اهلل، و التس��ليم هلل، 
و الرض��ا بقض��اء اهلل، و التفوي��ض اىل اهلل". )9(

هك��ذا جع��ل االم��ام، علي��ه الس��الم، أمس��ى 
درج��ات االمي��ان و أش��رفها اليق��ني؛ مم��ا ي��دل 
عل��ى ان اليق��ني ه��و: طه��ارة القل��ب م��ن دن��س 
الش��رك و الش��ك و الظن��ون و س��ائر وس��اوس 

ابلي��س و همزات��ه.
و اليق��ني جيع��ل عم��ل املؤم��ن مقب��واًل؛ ب��ل 
و يعظ��م ثواب��ه، يق��ول االم��ام الص��ادق، علي��ه 

السالم: 
اليق��ني  م��ع  القلي��ل  الدائ��م  العم��ل  "ان 
أفض��ل عن��د اهلل م��ن العم��ل الكث��ر عل��ى غ��ر 

)10( اليق��ني". 
أرأي��ت ال��ذي يصل��ي و قلب��ه متص��ل بن��ور 
اهلل، و نفس��ه طاه��رة م��ن الري��اء و العج��ب و 
االس��تكبار، و جياه��د و نيت��ه هلل وح��ده، كم��ن 

  الكافر 
يالمس 
اجلحيم 

بجوارحه، 
فيعلم يقينًا 

انه مواقعها. 
و املؤمن 

يشاهدها 
ببصائر قلبه، 

فيعلم يقينًا 
بها  
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يصل��ي و قلب��ه مل��يء بالوس��واس، و يزك��ي 
ري��اًء، و جياه��د لالس��تعالء يف االرض؟!

لذل��ك كان أئم��ة اهلدى، عليهم الس��الم، 
جي��أرون اىل اهلل يف طل��ب الزي��ادة م��ن اليقني، 
و حيث��ون اتباعه��م عل��ى مث��ل ذل��ك، هك��ذا ج��اء 
يف احلدي��ث: كان االم��ام زين العابدين، عليه 
الس��الم، يطي��ل القع��ود بع��د املغ��رب يس��أل اهلل 

اليقني. 
املؤمنني،علي��ه  أم��ر  االم��ام  و روي ع��ن 

الس��الم، أن��ه ق��ال يف خطب��ة ل��ه:
"أيه��ا الن��اس ! س��لوا اهلل اليق��ني، و ارغب��وا 
الي��ه يف العافي��ة، ف��إن أَج��لَّ النعم��ة العافي��ة، و 
خ��ر م��ا دام يف القل��ب اليق��ني، و املغب��ون م��ن 

غ��ن دين��ه، و املغب��وط م��ن غب��ط يقين��ه". )11(

* هذه الدرجات.. أمثلة
- يف هــذا الســياق، بــّن البعــض ثــالث 
درجــاٍت لليقــن، هــي: علــم اليقــن، و 
حــق اليقــن، و عــن اليقــن، فــا هــي 

ــات؟ ــذه الدرج ــة ه حقيق

• نع��م؛ لق��د ب��ني بعضه��م درج��ات اليق��ني 
حس��ب فهم��ه بثالث:

ل��ه  اليق��ني؛ و ض��رب مث��اًل  أل��ف/ عل��م 
كم��ن يعل��م بوج��ود الن��ار مل��ا ي��راه م��ن ضوئه��ا 

أو دخانه��ا.
ب��اء / ح��ق اليق��ني؛ و مثل��ه كم��ن ي��رى 

الن��ار بعين��ه مش��اهدة.
جي��م / ع��ني اليق��ني؛ مث��ل ال��ذي يالم��س 

الن��ار فيح��س حرارته��ا.
و ه��ذا - حس��بما يب��دو ل��ي - جم��رد أمثلة، 
وإال فق��د يك��ون يق��ني م��ن يعل��م بوج��ود الن��ار 
بس��بب عالئمه��ا أش��د م��ن الذي يالمس��ها؛ ألن 
قلب��ه أوع��ى حلقيقته��ا م��ن صاحب��ه. أرأي��ت 
الطبي��ب ق��د يك��ون أفق��ه حبال��ة املري��ض و 
خصائ��ص دائ��ه من املري��ض ذاته، و لذلك جاء 
يف احلدي��ث "رب حام��ل فق��ه اىل م��ن ه��و أفق��ه 

من��ه". )12(
و ال ري��ب أن هن��اك يف املس��لمني األواخ��ر 
م��ن كان أش��د يقين��ًا بص��دق الرس��الة م��ن 
بع��ض الذي��ن عاص��روا الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه 
اليق��ني  ألن  ذل��ك  كل  صاحب��وه،  و  آل��ه،  و 
لي��س جم��رد عل��م؛ ب��ل روح يف القل��ب، جتعل��ه 

يطمئن اىل العلم و يس��كن اليه، كما االميان 
و التق��وى، و بتعب��ر آخ��ر: ان اليق��ني - كم��ا 
قلن��ا يف بداي��ة احلدي��ث - نقط��ة التق��اء العل��م 
ب��اإلرادة، كم��ا ان االميان: التس��ليم و االذعان 
للعلم، و عزم و عقد عزمات القلب على قبول 
مش��اهدات العل��م مهم��ا بل��غ الثم��ن، و ه��ذا ال 
يك��ون مبج��رد ظه��ور آي��ات احلقيق��ة للنف��س، 
ب��ل و ايض��ا بتصدي��ق النف��س هل��ا، و الس��كون 
اليه��ا، و لذل��ك يك��ون يق��ني املؤم��ن بالغي��ب 
أش��د م��ن عل��م الكاف��ر بالش��هود، و يبل��غ اليقني 
ببعضهم حدا يعايشون الغيب بكل جوارحهم، 
و يق��ول أمره��م االم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم:  
"واهلل ل��و كش��ف الغط��اء مل��ا ازددت يقين��ا". )13(

و يقول يف صفة املؤمنني:
"فه��م و اجلن��ة كم��ن ق��د رآه��ا فه��م فيه��ا 
منعم��ون، و ه��م و الن��ار كم��ن ق��د رآه��ا فه��م 

فيه��ا معذب��ون". )14(

* رؤية اجلحيم
ــاىل:  ــه تع ــون يف قول ــم املخاطب ــن ه م
ــون؟  ــار ام املؤمن ــَم{؛ الكف ُونَّ اجْلَِحي ــَرَ }َل
ــة؛ كــا  ــرد رؤي ــار جم ــرون الن ــم ي ــل اهن و ه

ــة؟ ــر اآلي ظاه

بعين��ه،  اجلحي��م  ل��رى  الكاف��ر  ان   •
يالمس��ها جبوارحه، فيعل��م يقينًا أنه مواقعها، 
وأن��ه كان يف ض��الل عنها مب��ني، بينما املؤمن 
يع��ي وج��ود الن��ار، و يش��اهدها ببصائ��ر قلب��ه، 

فيعل��م يقين��ا به��ا.
أولي��س األحج��ى بن��ا و األح��رى أن نؤم��ن 
به��ا و حن��ن بعي��دون عنه��ا، و قب��ل أن نردها ثم 

ال نص��در منها؟ 

* النعيم السؤول عنه 
َلُتْســَأُلنَّ  تعــاىل: }ُثــمَّ  قولــه  يؤكــد 
ــأل  ــان ُيس ــأن االنس ــِم{ ب ــِن النَِّعي ــٍذ َع َيْوَمِئ
عــن النعيــم، فــا هــو النعيــم ياتــرى؟ و اذا 
ُســئلنا عنــه، فــاذا جيــب ان يكــون جوابنــا؟

التكاث��ر  • لك��ي ال يلهين��ا ع��ن اآلخ��رة، 
حبط��ام الدني��ا؛ الب��د ان نع��رف انن��ا مس��ؤولون 
- يومئ��ذ - ع��ن النعي��م، و كلم��ا زادت ِنَع��م اهلل 
علين��ا، ط��ال وقوفن��ا للحس��اب عن��د ربن��ا، فه��ل 

منل��ك اجل��واب الص��واب؟ !
وق��د اختل��ف املفس��رون، ب��ل و اختلف��ت 
يب��دو  و  ب�"النعي��م"،  امل��راد  ح��ول  النص��وص، 
أن الكلم��ة تتس��ع ل��كل األق��وال و ل��و بدرج��ات 
خمتلف��ة؛ فق��د ينف��ي ن��ص أن يك��ون طع��ام 
االنس��ان و ش��رابه مما يسأل عنه يوم القيامة، 
فق��د ج��اء يف جمادل��ة االم��ام الص��ادق، علي��ه 

الس��الم، م��ع أب��ي حنيف��ة: ق��ال أب��و حنيف��ة:
 أخرن��ي - جعل��ت ف��داك - ع��ن ق��ول اهلل 
ع��ز وج��ل: }ُثمَّ َلُتْســَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعــِن النَِّعيِم{.

 قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ 
 ق��ال: األم��ن يف الس��رب، و صحة البدن، و 

القوت احلاضر. 
 فق��ال: ي��ا أب��ا حنيف��ة ! لئ��ن وقف��ك اهلل أو 
أوقف��ك ي��وم القيام��ة حت��ى يس��ألك ع��ن كل 
ليطول��ن  ش��ربتها  ش��ربة  و  أكلته��ا  أكل��ة 

وقوف��ك".
قال: فما النعيم جعلت فداك؟

اهلل  أنق��ذ  الذي��ن  النعيم:"حن��ن  ق��ال:   
الن��اس بن��ا م��ن الضالل��ة، و بصره��م بن��ا م��ن 

العم��ى، و علمه��م بن��ا م��ن اجله��ل".
ق��ال: جعل��ت ف��داك؛ فكي��ف كان الق��رآن 

جدي��داً أب��دا؟ قال:
زم��ان  دون  لزم��ان  جيع��ل  مل  "الن��ه 
لفن��ى  كذل��ك،  كان  ول��و  األي��ام؛  فتخلق��ه 

)15( الع��امل".  فن��اء  قب��ل  الق��رآن 
------------------

1- جامع االخبار، ج 2، ص 512.
2- ثواب االعال، ص 153.

3- تفسر نور الثقلن، ج 5، ص 660.

4- تفسر نور الثقلن، ج 5، ص 660.
5- تفسر القرطبي، ج 20، ص 170.

6- جــزء مــن اآليــة )28( مــن ســورة فاطــر 
املباركــة.

7- بحار االنوار، ج 126.
8- بحار االنوار، ج 6، ص 218.

9- بحار االنوار، ج 70، ص 142.
10- بحار االنوار، ج70، ص 176.
11- بحار االنوار، ج70، ص 176.

12- اصول الكايف، جزء 1، ص 403.
13- غرر احلكم و درر الَكِلم، ص 603.
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  على االنسان ان ينظر اىل امور الدنيا إىل َمن 
دونه، و ان ينظر يف شؤون اآلخرة إىل َمن فوقه  
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  من الصفات 
األساسية لألنبياء 
هي حبهم للناس 
واحسانهم لهم، 

وقد شكر اهلل 
سبحانه ذلك 

منهم، حتى جعل 
صفة االحسان 
مقدمة للُحكم 

والعلم  

قدمن��ا يف الع��دد الس��ابق تعريف��ًا 
مقتضب��ًا ع��ن منه��ج التدب��ر املوضوع��ي 
وذكرن��ا  الكري��م،  الق��رآن  آي��ات  يف 
التدب��ر  م��ن  النم��ط  ه��ذا  ان  هن��اك، 
يتكف��ل بدراس��ة املوض��وع يف خمتل��ف 
آي��ات الق��رآن الكري��م، م��ن دون تقّي��د 
بتسلس��ل االي��ات يف الس��ور املبارك��ة.
ي��دي  ب��ني  نق��دم  حن��ن  وه��ا 
الق��ارئ الكري��م تطبيقات هل��ذا النمط، 
حي��ث حن��اول - ب��إذن اهلل س��بحانه - 
يف  الكري��م  الق��رآن  بن��ور  نس��تنر  ان 
مواضي��ع ش��ّتى، وم��ن ه��ذه املواضي��ع، 

موض��وع »اإلحس��ان«.
وقب��ل دراس��ة موض��وع االحس��ان 
ان  الكري��م، الب��د  الق��رآن  وقيمت��ه يف 
نتع��رف عل��ى معن��ى املف��ردة، فق��د ج��اء 
يف تفسر مفردات القرآن: » اإْلِْحَساُن« 

ُيق��ال عل��ى وجه��ني:
الغ��ر،  عل��ى  اإلنع��ام  أحدهم��ا: 

ف��الن. إىل  أحس��ن  ُيق��ال: 
و الثان��ي: إحس��ان يف فعل��ه، و ذل��ك 
إذا عل��م علم��ًا حس��نا، أو عم��ل عم��اًل 

حس��نا.. اإلحس��ان أع��ّم م��ن اإلنع��ام.«1
فاإلحس��ان اذاً؛ ه��و ب��ذل اخل��ر اىل 
الغ��ر م��ن دون طل��ب مقاب��ل م��ن قب��ل 
احملس��ن، وبه��ذا ف��إن االحس��ان يع��ين 

تن��ازل امل��رء ع��ن بع��ض حق��ه لآلخ��ر.
االحس��ان  لفظ��ة  وردت  وق��د 
الكري��م؛  الق��رآن  يف  ومش��تقاتها 
»احس��ان - احس��انًا - أحِس��ن - أحس��نتم 
- أحَس��نوا- أحِس��نوا- حُتسنوا- حمسن 
- حمس��نون - حمس��نني - حمس��نات«، 
اكث��ر م��ن مث��ان ومخس��ني م��رة يف 

عزوج��ل. اهلل  كت��اب 
وفيم��ا يل��ي ن��ورد بع��ض اآلي��ات 
القرآنية الي حتدثت عن هذه القيمة 

الس��امية:

* المر بالحسان
ق��ال تع��اىل: }ِإنَّ اهللََّ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل 
َو اإْلِْحس��اِن َو إيت��اِء ِذي اْلُقْرب��ى َو َيْنهى 
َع��ِن اْلَفْحش��اِء َو امْلُْنَك��ِر َو اْلَبْغ��ِي َيِعُظُكْم 
ُرون{  )سورة النحل /90( َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

تص��رح اآلي��ة املبارك��ة بأم��ر اهلل 
س��بحانه وتع��اىل بأم��ور، اوهل��ا الع��دل، 
الذي يش��كل الركيزة االساس��ية لبناء 
أي جمتم��ع انس��اني، اذ م��ن املس��تحيل 
قيام واستمرار جمتمع من دون وجود 
قض��اء ع��ادل يقض��ي ب��ني الن��اس فيم��ا 

اختلف��وا فيه. 
يش��كل  الع��دل  قيم��ة  وج��ود  ان 
يب��دو  ال  ق��د  ولك��ن  هام��ة،  ض��رورة 

اهمي��ة  ه��ي  فم��ا  كذل��ك،  االحس��ان 
قيم��ة االحس��ان يف كي��ان اجملتم��ع؟
يق��ول مساحة املرجع املدرس��ي يف 
تفسر هذه اآلية: »..إال أن العدالة واقع 
فط��ري ال خيتل��ف البش��ر يف خطوط��ه 
العريض��ة، وإن اختلف��وا يف التفاصي��ل. 
ولك��ن ق��د يتعاس��ر الن��اس يف تطبي��ق 
ال��ذي  القض��اء  العدال��ة، فنحت��اج إىل 
ال يرض��ى عن��ه كل اخلصم��اء، كم��ا 
ال يطمئ��ن اإلنس��ان إىل نتائج��ه مائ��ة 
باملائة. ولذلك يأمر القرآن باإلحسان، 
ال��ذي ه��و التن��ازل ع��ن بع��ض احلق��وق 
لآلخري��ن، والذي يس��ع رحاب��ه العدالة 

ويزي��د..«. 2
ال��ذي  اجملتم��ع  ف��إن  هن��ا  وم��ن 
يعي��ش ابن��اؤه على االس��تئثار، جمتمع 
مه��دد باالنهي��ار، اذ ان جم��رد احلض��ور 
والتواج��د يف م��كان م��ا دون وجود حالة 
من التعاون والتعارف -حس��ب التعبر 
القرآن��ي- ال جيع��ل اجملتم��ع صاحل��ًا 
للبق��اء والتق��دم، فش��ّرع اهلل االحس��ان 
ليخل��ق اج��واء احملب��ة بني الن��اس، حتى 
أن م��ن ال يس��عه الع��دل )لك��ون احل��ق 
علي��ه( يش��مله االم��ر االهلي باالحس��ان 
ولعم��ري   . اآلخري��ن  قب��ل  م��ن  الي��ه 
ف��إن ه��ذه امس��ى مرتب��ة يص��ل اليها أي 

ممارسة اإلحسان وثماره االجتماعية
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جمتم��ع.

* فوائد االحسان وثامره
ًة  أ- ُهدًى َو َرمْحَ

آي��اُت  ِتْل��َك   * }أمل  تع��اىل:  ق��ال 
��ًة  َرمْحَ َو  ُه��دًى   * كي��ِم  احْلَ اْلِكت��اِب 
ِلْلُمْحِس��ننَي *{  )س��ورة لقمان /3-1(.

يف  ن��وٌر  س��بحانه  اهلل  كت��اب 
ظلم��ات االرض، وتبي��اٌن ل��كل ش��يء، 
ففي��ه خ��ر م��ا قبلن��ا وحك��م م��ا بينن��ا 
ليس��ت  ولك��ن  س��يكون،  مب��ا  وانب��اٌء 
بصائره متاحة للجميع، وال يهدي به 
اهلل كل م��ن ت��اله، وال يرح��م كل من 
جّود آياته، بل البد من توفر صفات يف 
املتعاطي للقرآن الكريم ليحصل على 
البصرة واهلداية والرمحة، ومن هذه 

الصف��ات صف��ة االحس��ان. مل��اذا؟
الن ال��ذي يعي��ش حال��ة مناقض��ة 
لالحس��ان كابت��زاز حق��وق اآلخري��ن 
، إمن��ا يق��وم بذل��ك مل��ا يعيش��ه م��ن ح��ب 
ه��ذا  م��ن  ي��رى  ف��ال  لل��ذات،  مف��رط 
الك��ون الرحي��ب س��وى نفس��ه، فيعب��د 
ه��واه وبالتال��ي يبتعد عن احلق، وهكذا 
القي��م،  ال  املصلح��ة  مقياس��ه  يك��ون 
وهدف��ه ال��ذات ال احل��ق، وه��ذا يس��بب 

احن��راف.  كل 
االهلي��ة  والرس��االت  العق��ل  ان 
توج��ه االنس��ان اىل حقائ��ق اخلليق��ة، 
اىل  أه��واؤه  و  ش��هواته  توجه��ه  بينم��ا 
أعم��اق ذات��ه، وم��ن هن��ا ف��ان اس��تمرار 
اتب��اع اهل��وى ُيطف��ئ ش��علة العق��ل وهذا 

ه��و الض��الل.
وم��ن هن��ا كان��ت صف��ة االحس��ان 
اساس��ية  ركي��زة  اآلخري��ن،  اىل 
للحص��ول عل��ى ه��دى الق��رآن الكري��م 
ه��و مبثاب��ة خارط��ة متكامل��ة  ال��ذي 
بنتائ��ج  املتمثل��ة  ورمحت��ه  للحكم��ة، 

اخلارط��ة. بتل��ك  العم��ل 
ب - احُلكم والعلم

ُه  َأُش��دَّ َبَل��َغ  ملَّ��ا  }َو  تع��اىل:  ق��ال 
��ِزي  آَتْين��اُه ُحْكم��ًا َو ِعْلم��ًا َو َكذِل��َك جَنْ
.)22/ يوس��ف  )س��ورة  ِس��نني{   ْ احمْلُ

َبَل��َغ  ملَّ��ا  }َو  أيض��ًا:  تع��اىل  وق��ال 
ُه َو اْس��َتوى آَتْين��اُه ُحْكم��ًا َو ِعْلم��ًا  َأُش��دَّ
ِس��نني{ )س��ورة  ْ ��ِزي احمْلُ َو َكذِل��َك جَنْ

.)14/ القص��ص 
م��ن الصف��ات األساس��ية لألنبي��اء 
هي حبهم للناس واحس��انهم هلم، وقد 
ش��كر اهلل س��بحانه ذل��ك منه��م، حت��ى 
جع��ل صف��ة االحس��ان مقدم��ة للُحك��م 

والعل��م، أي النب��وة، كم��ا م��رت اآليتان 
ع��ن الن��ي يوس��ف، وم��ن بع��ده الن��ي 

موس��ى، عليهم��ا الس��الم.
ج - االحسان للذات

ق��ال اهلل س��بحانه: }ِإْن َأْحَس��ْنُتْم 
َأْحَس��ْنُتْم أِلَْنُفِس��ُكْم َو ِإْن َأَس��ْأمُتْ َفَلها{. 

)س��ورة اإلس��راء /7(
يبح��ث االنس��ان ع��ن نتيج��ة عمله 
دوم��ًا، ف��ال يق��وم بفع��ل إال وه��و ينظ��ر 
اىل النتائ��ج املرتتب��ة علي��ه وال��ي تص��ب 
يف مصلحته، فما هي نتائج االحسان؟
تب��ني اآلي��ة الكرمي��ة م��ن س��ورة 
االس��راء، ان احس��ان امل��رء يع��ود اليه هو، 
وتوضي��ح ذل��ك ؛ فيما لو كان ش��خٌص 
جالس��ًا يف غرف��ة مغلق��ة ويرم��ي بك��رة 
ف��ان ه��ذه الكرة ترتد اليه، كذلك فان 
اعم��ال االنس��ان عل��ى نف��س الش��اكلة، 
ب��ل ان االنس��ان ح��ني يق��وم باالحس��ان 
فانه حيس��ن لنفس��ه قبل ان حيسن اىل 
اآلخري��ن ، الن��ه باالحس��ان، خي��رج من 
ش��ّح ال��ذات وكس��ب الن��اس هن��ا، ويف 

اآلخ��رة ل��ه اجل��زاء األوفى.
َج��َزاُء  }َه��ْل  عزوج��ل:  اهلل  ق��ال 
)س��ورة  اإِلْحَس��اُن{.  ِإالَّ  اإِلْحَس��اِن 

)60/ الرمح��ن 
اذا زرع االنس��ان ب��ذر ال��ورد، س��وف 
ش��وكًا،  ولي��س  ورداً،  إال  حيص��د  ال 
خلق��ه،  يف  اهلل  س��نة  اقتض��ت  هك��ذا 
وهك��ذا كان نتائ��ج اعم��ال االنس��ان، 
اخل��ر،  جي��ين  فس��وف  خ��راً  زرع  ان 
وال تقتص��ر ه��ذه الس��نة عل��ى املؤمن��ني 
فق��ط، ب��ل تش��مل غره��م ايض��ًا، ع��ن 
ْع��ُت َأَبا َعْبِد  عل��ي ب��ن س��امل أنه قال: مَسِ

اهلل علي��ه الس��الم َيُق��وُل:
َلٌة،  ُمَس��جَّ اهلل  ِكَت��اِب  يِف  »آَي��ٌة 
ُقْل��ُت: َم��ا ِه��َي؟. َق��اَل عليه الس��الم: َقْوُل 
اهلل َتَع��اىَل: }َه��ْل َج��َزاُء اإِلْحَس��اِن ِإالَّ 
اإِلْحَس��اُن{. َج��َرْت يِف الَكاِف��ِر َوامُلْؤِم��ِن 
ِإَلْي��ِه  ُصِن��َع  َوَم��ْن  َوالَفاِج��ِر،  َوال��َرِّ 
َمْع��ُروٌف َفَعَلْي��ِه َأْن ُيَكاِف��َئ ِب��ِه، َوَلْي��َس 
امُلَكاَف��اَة َأْن َتْصَن��َع َكَم��ا ُصِن��َع َحتَّ��ى 
ُتْرِب��َي، َف��ِإْن َصَنْع��َت َكَم��ا ُصِن��َع َكاَن 

َل��ُه الَفْض��ُل ِبااِلْبِت��َداِء«. 3 
هن��اك  ف��إن  ذل��ك  اىل  مضاف��ًا  و 
العش��رات م��ن النصوص الش��رعية عن 
اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، تب��نّي مثار 
االحس��ان، كم��ا ق��ال أم��ر املؤمن��ني، 
علي��ه الس��الم : »َم��َع اإْلِْحَس��اِن َتُك��وُن 
ْفَع��ُة« 4، وق��ال، علي��ه الس��الم، أيض��ًا:  الرِّ
» َم��ْن َكُث��َر ِإْحَس��اُنُه َأَحبَّ��ُه ِإْخَواُن��ه«. 5

د -  ُحّب اهلل
ق��ال تع��اىل: }َوَأنِفُق��وا يِف َس��ِبيِل 
التَّْهُلَك��ةِ  ِإىَل  ِبَأْيِديُك��مْ  ُتْلُق��وا  َوال  اهللَِّ 
نيَ{.  ِس��نِ ْ احمْلُ ��بُّ  حُيِ اهللََّ  ِإنَّ  َوَأْحِس��ُنوا 

)195/ البق��رة  )س��ورة 
ان اهلل ق��د ف��رض عل��ى كل واح��د 
املس��لمني حق��ًا معلوم��ًا يف مال��ه  م��ن 
ه��ذه  ان  إال  و..،  واملس��اكني  للفق��راء 
اآلي��ة تذك��ر االم��ر االهل��ي باالنف��اق 
يف س��بيله مب��ا س��وى املف��روض. فعل��ى 
املؤم��ن ان يق��دم من ماله ليتجاوز ُش��ّح 
ذات��ه وضي��ق أفق��ه دون ان تصل مرتبة 
العط��اء اىل الق��اء النف��س اىل التهلك��ة، 
وه��ذا ه��و االحس��ان املطل��وب، وبذل��ك 

يك��ون حمبوب��ًا عن��د اهلل س��بحانه.
 امس��ى غاي��ة العب��د ان يص��ل اىل 
مرتب��ة حيب��ه اهلل، واذا أحب��ه اهلل، أحب��ه 
اهلل  أحب��ه  واذا  الصاحل��ون،  اولي��اؤه 
كان��ت النتيج��ة؛ النعي��م اخلال��د. ق��ال 
��ا َقاُل��وا َجنَّ��اٍت  تع��اىل: }َفَأَثاَبُه��ْم اهللَُّ مِبَ
ِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمْن حَتْ جَتْ
ني{. )سورة املائدة  ِس��نِ ْ َوَذِلَك َجَزاُء احمْلُ

)85/
وق��ال تع��اىل: }هَلُ��ْم َم��ا َيَش��اُءوَن 
ِس��ِننَي{.  ْ احمْلُ َج��َزاُء  َذِل��َك  َربِِّه��ْم  ِعْن��َد 

)34/ الزم��ر  )س��ورة 
ذات��ه  س��جن  م��ن  خي��رج  م��ن 
ويتج��اوز ع��ن ش��ح نفس��ه، س��وف حي��ب 
للن��اس م��ا حيب��ه لنفس��ه، ويس��عى يف 
اش��باع حاجاته��م قب��ل حاجت��ه، الفع��ل 
س��بحانه  هلل  حمبوب��ًا  جيعل��ه  ال��ذي 
اجل��زاء. وتع��اىل، ومس��تحقًا الفض��ل 

الثم��ار  بع��ض  ه��ذه  كان��ت 
والنتائ��ج لالحس��ان اىل اآلخري��ن ، ولو 
كانت احداها وحدها، لكانت عظيمة، 
كي��ف وه��ي جتتم��ع م��ع غره��ا م��ن 

الفوائ��د الكب��رة.
هن��اك  االحس��ان،  موض��وع  ويف 
مباح��ث اخ��رى حتدث��ت عنه��ا االي��ات 
القرآنية، ندعها للعدد القادم بإذن اهلل 

س��بحانه.
------------------

1- مفــردات غريــب القــرآن: ج 1، 
ص236.

2- تفســر مــن هــدى القــرآن: ج4 
، ص 363.

3- بحار االنوار: ج8، ص 105.
ص  احلكــم:  غــرر  تصنيــف   -4

.3 8 5
5- املصدر : ص 386.
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  صفة 
االحسان اىل 

اآلخرين، ركيزة 
اساسية 

للحصول على 
هدى القرآن 

الكرمي الذي هو 
مبثابة خارطة 

متكاملة 
للحكمة  
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  األماين، 
أشبه باملرآة 
التي تنعكس 

عليها احلقائق 
بصورة مقلوبة، 

أو هي نظارة 
سوداء داكنة ال 
جتعل اإلنسان 

يرى احلقائق 
كما هي، بل كما 

تضفي عليها 
نفسه وأخالقه، 
فال يرى احلقائق 

إاّل ممزوجة بتلك 
األوهام  

* إعداد / زكي الناص 
الوه��م  يعي��ش  م��ن  الن��اس  م��ن 
ومنه��م م��ن يعي��ش احلقيق��ة، وب��ني 
الوه��م واحلقيق��ة مس��افة شاس��عة هي 
كاملس��افة ب��ني احل��ق والباط��ل، وه��ذا 
الوه��م ال��ذي يعيش��ه الكث��ر م��ن الناس 
إاّل م��ن أدخل��ه اهلل يف رح��اب احلقيق��ة 
يس��ّمى يف بع��ض احل��االت ب��� »التم��يّن«.
الكري��م  الق��رآن  تصري��ح  إن 
خبص��وص الذي��ن اليعلم��ون الكت��اب 
يُّوَن  إاّل »أمان��ي« ف���ي قول��ه: }َوِمنُْهْم ُامِّ
 } َأَمــايِنَّ إآِلَّ  اْلِكَتــاَب  الََيْعَلُمــوَن 
)س��ورة البقرة /78( وقوله تعاىل: }َأم 
ــى{ )س��ورة النج��م  ــا َتَنَّ ــاِن َم لإِِلنَس
/24(، وج��اء عن اإلم��ام جعفر الصادق، 
علي��ه الس��الم: »لي��س اإلمي��ان بالتحّلي 
وال بالتم��ينّ ولك��ن اإلمي��ان م��ا خل��ص 
األعم��ال«،  وصدقت��ه  القل��وب  يف 
وكث��رة ه��ي األحاديث الش��ريفة الي 
تؤك��د عل��ى أن التم��يّن ق��د حيج��ب 

البص��رة وي��ؤدي اىل الباط��ل. 
اىل  يدعون��ا  وغ��ره  ذل��ك  كّل 
أن نتدّب��ر يف معن��ى »التم��يّن« ونتس��اءل 

قائل��ني: ه��ل جي��ب أن نعي��ش األمني��ات 
أم احلقائ��ق عل��ى أرض الواق��ع؟

ولإلجابة نقول: 

* بن احلقيقة و الوهم 
إّن اإلنس��ان مس��ؤول ع��ن نفس��ه 
يك��ون  أن  فقب��ل  ش��يء؛  كّل  قب��ل 
مس��ؤواًل ع��ن عمل��ه فاّن��ه مس��ؤول ع��ن 
فك��ره، وقب��ل أن يكّل��ف بالعم��ل الصاحل 
الص��ادق،  باإلمي��ان  كّل��ف  ق��د  فاّن��ه 
وه��ذا اإلمي��ان يتب��ع البص��رة الناف��ذة، 
كان��ت  إذا  تك��ون  ال  البص��رة  وه��ذه 

بينه��ا وب��ني اإلنس��ان حج��ب.
»األمان��ي«.  احلج��ب  ه��ذه  وم��ن 
فه��ي ال حتجب اإلنس��ان ع��ن احلقيقة 
فحس��ب، ب��ل إّنه��ا يف بع��ض األحي��ان 
اهلداي��ة  أس��باب  وتعك��س  تقل��ب 
وعوام��ل  أس��باب  وكّل  والتوجي��ه 
التبّص��ر، فاألمان��ي، أش��به بامل��رآة ال��ي 
بص��ورة  احلقائ��ق  عليه��ا  تنعك��س 
مقلوب��ة، أو ه��ي نظ��ارة س��وداء داكن��ة 
احلقائ��ق  ي��رى  اإلنس��ان  جتع��ل  ال 
كم��ا ه��ي، ب��ل كم��ا تضف��ي عليه��ا 
نفس��ه وأخالق��ه، فال ي��رى احلقائق إاّل 

األوه��ام. بتل��ك  ممزوج��ة 
إن اهلل تب��ارك وتع��اىل خلقن��ا عل��ى 
فط��رة اإلمي��ان والتوحي��د كم��ا يق��ول 
تِــي َفَطــَر  ع��ز م��ن قائ��ل: }فِْطــَرَة اهللَِّ الَّ
ـاَس َعَلْيَهــا الَ َتْبِديــَل خِلَْلــِق اهللَِّ  النَـّ
ــُم{ )س��ورة ال��روم  ــُن اْلَقيِّ ي ــَك الدِّ َذلِ
/30(، ولق��د أعطان��ا اهلل ه��ذه الفط��رة 
النقّي��ة الطاه���رة، ولك��ن الب��ّد م��ن أن 
نع��رف ونكتش��ف العام��ل ال��ذي جع��ل 
ه��ذه الفط��رة مدّنس��ة كما يش��ر ربنا 
ع��ز وج��ل اىل ذل��ك يف قول���ه: }َوَنْفــٍس 
ــا  ــا ُفُجوَرَه اَها * َفَأهْلََمَهـ ــوَّ ــا َس َوَم
ــا  اَهـ ــن َزكَّ ــَح َم ــْد َأْفَل ــا * َق َوَتْقَواَه
ــاَها{ )س��ورة  * َوَقــْد َخــاَب َمـــن َدسَّ
الش��مس/ 7- 10( فالنف��س ه��ي مبثاب��ة 
أش��ّعة  من��ه  تنطل��ق  مض��يء  مصب��اح 
التوحي��د، ف��إذا ُدّس��ت ه��ذه النف��س يف 
س��تخبو  واألح��الم،  األمني��ات  ت��راب 

فيه��ا ش��علة اإلمي��ان والتوحي��د.
هن��ا  أنفس��نا  عل��ى  فلنط��رح 
التس��اؤالت التالي��ة: ه��ل حن��ن نعي��ش 
حن��ن  وه��ل  احلقائ��ق،  أم  األمان��ي 
يُّوَن  مص��داق قول��ه تع��اىل: }َوِمنُْهــْم ُامِّ
 } َأَمانِـــيَّ إآِلَّ  اْلِكَتــاَب  الََيْعَلُمــوَن 

»األماني« ..  والمسافة 
بين الحقيقة والخيال
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ــوَن  ــَا امْلُْؤِمنُ أو ق���وله ع���ز وج��ل: }إِنَّ
ــْم  ــْت ُقُلوهُبُ ــَر اهللُّ َوِجَل ــَن إَِذا ُذِك ِذي الَّ
َوإَِذا ُتِلَيــْت َعَلْيِهــْم َءاَياُتــُه َزاَدهْتُــْم 
ُلوَن{ )س��ورة  ــْم َيَتَوكَّ ِ إِيَانــًا َوَعــى َرهبِّ

/2(؟ االنف��ال 
أن  أج��ل  وم��ن  أواًل  علين��ا  إن 
الش��افية عل��ى  نهت��دي إىل االجاب��ات 
األمني��ة  أّن  نع��رف  أن  األس��ئلة  تل��ك 
تأت��ي م��ن إف��راز النف��س، ألن يف داخ��ل 
اإلنس��ان قّوت��ني هم��ا: ق��وة العق��ل وق��ّوة 

اجله��ل. 
ف������في نف������س اإلنس������ان ق������وًى 
متعارض��ة، فق��وّة العق���ل كم��ا تص��ّرح 
م���زّودة  الشريف���ة  األحادي��ث  بذل��ك 
بس��بعني جندي��ًا، كم��ا أن ق��وة اجله��ل 
م��زّودة ه��ي األخرى بنفس ه��ذا العدد، 
فاجله���ل ه���و ق���ّوة تف���رز وتل��د وتنت��ج، 
واألمني�ة تعتب�ر واح�دة م�ن إفرازاته�ا.
ق��د حيّق��ق هدف��ه يف   واإلنس��ان 
يس��تطيع  ال  وق��د  اخلارج��ي  الواق��ع 
ذل��ك، فيح��اول حتقيق��ه ع��ر األمان��ي، 
ألن األمنية هي إفراز النفس من أجل 
تعوي��ض العج��ز والضع��ف وللتنفي��س 
س��بيل  وعل��ى  واحلاج��ة؛  الفق��ر  ع��ن 
املث��ال فهن��اك من حيلم يف ليله ونهاره 
املرّفه��ة،  واحلي��اة  املش��رق  باملس��تقبل 
ذل��ك ألن��ه يعي��ش النق��ص وه��و يري��د 
أن يع��ّوض ع��ن ه��ذا النق��ص بالتم��يّن 
ال بالعم��ل والتخطي��ط، وه��ذا اإلنس��ان 
خيتل��ف اختالف��ًا كّلي��ًا ع��ن ذلك الذي 
خيّط��ط ويق��ّرر ويعم��ل، ألن العم��ل ال 
ينت��ج ع��ن األمني��ة يف ح��ني أن األمني��ة 

تأت��ي م��ن إف��راز اهل��وى.

* صور ذهنية لصناعة الواقع
أّن  إىل  اإلش��ارة  م��ن  والب��د 
ص��ورة  يف  تأت��ي  ق��د  اإلنس��ان  أمني��ة 
التعوي��ض ع��ن نواقص��ه، وق��د تتجّس��د 
أهداف��ه،  ع��ن  التعوي��ض  ص��ورة  يف 
كم��ا وق��د تتمّث��ل يف ص��ورة تضخيمه 
التبدي��ل  س��ر  أو  الغ��رور  خ��الل  م��ن 
الذه��ين للحقائ��ق الصعب��ة اىل حقائ��ق 
وأف��كار س��هلة وميس��ورة، وفيم��ا يل��ي 

الص��ور: تل��ك  نس��تعرض 
1- التعويض عن النقائص

م��ن امُلَس��لَّم ب��ه أّن االنس��ان يب��دأ 
حيات��ه ناقص��ًا، فه��و عندم��ا تل��ده أّم��ه 
ال يعل��م ش��يئا كم��ا يش��ر إىل ذل��ك 
َأْخَرَجُكــم  }َواهللَُّ  س��بحانه:  ربن��ا 
َتْعَلُمــوَن  َهاتُِكــْم الَ  ــن ُبُطــوِن ُامَّ مِّ

ــْيئًا{ )س��ورة النح��ل /78(، فبداي��ة  َش
االنط��الق يكتنفه��ا النق��ص والعج��ز، 
ولك��ّن البع��ض ال يري��د االع��رتاف به��ذا 
النق��ص، فيحل��م مث��اًل بأّن��ه عظيم وأّن 
التأري��خ س��وف يذك��ره، وكث��راً م��ا 
تذّك��ر ه��ذه األح��الم يف س��ّن املراهقة، 
ه��ذه  وج��ود  يف  ليس��ت  واملش��كلة 
احلال��ة يف ه��ذه الس��ّن، ب��ل املش��كلة يف 
استمرارها؛ فهناك البعض ممن يبقى 
يف س��ّن املراهق��ة لف��رتة طويل��ة حت��ى 
يصط��دم بواق��ع احلي��اة، فه��و ال يقب��ل 
م��ن أح��د أن يوّجه��ه اىل أخطائ��ه، ب��ل 
كّل م��ا يري��ده أن مُي��َدح ويثن��ى علي��ه 

مب��ا لي��س في��ه.
2- التمين لتحقيق األهداف

بن��اء  اىل  نه��دف  عندم��ا  إنن��ا 
حكوم��ة إس��المية عاملّي��ة وإىل إقام��ة 
الع��دل واحلرّي��ة والرف��اه ل��كّل البش��ر، 
فعلين��ا أن ال نعي��ش يف خي��ال االنتصار 
أن  ب��ل جي��ب علين��ا  الظف��ر،  وأمني��ة 
نعم��ل لله��دف؛ وأضع��ف ه��ذا العم��ل 
ه��و الدع��اء بالنص��ر والغلب��ة، ومع ذلك 
فان الدعاء اجلامد غر املقرتن بالعمل 
نتيج��ة،  ع��ن  يتمّخ��ض  أن  ميك��ن  ال 
مؤسس��ة  بن��اء  يف  املتمّث��ل  فاهل��دف 
حضارّي��ة حباج��ة اىل جه��د ومثاب��رة، 

وإاّل حت��ول ذل��ك إىل س��راب.
ال  تع��اىل  اهلل  أّن  املعل��وم  وم��ن 
فالنص��ر  باألمان��ي،  النص��ر  يعط��ي 
مق��رون باحلرك��ة، كم��ا يش��ر ربن��ا 
ــْوالَ  ع��ز وج��ل اىل ذل��ك يف قول��ه: }َوَل
ـاَس َبْعَضُهــم بَِبْعــٍض  َدْفــُع اهللَِّ النَـّ
ــَواٌت  ــٌع َوَصَل ــُع َوبَِي ــْت َصَواِم َم ُدِّ هلَّ
َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر فِيَهــا اْســُم اهللَِّ َكثـِـرًا 
اهللََّ  إِنَّ  ُه  َينــُرُ َمــن  اهللَُّ  نَّ  َوَلَينــُرَ
َلَقــوٌي َعِزيــٌز{ )س��ورة احل��ج /40(.

3- الغرور والعجب
اهلل  نع��م  اىل  حباج��ة  إّنن��ا 
اهلل  نع��م  ازدادت  وكّلم��ا  وأفضال��ه، 
تعاىل على اإلنس��ان ازدادت مس��ؤوليته 
ي��زداد  فعندم��ا  اهلل.  حق��وق  اداء  يف 
اإلنس��ان نعم��ة، ت��زداد حاج���ة الن��اس 
إلي��ه، وبالتال���ي ت��زداد واجبات���ه وتك��ر 
مسؤوليات���ه. فعلي��ه إذن أن ال يص��اب 
بالعج��ب والك��ر حت��ى ال يقّصر يف أداء 
مس��ؤولياته امللق��اة عل��ى عاتق��ه؛ فكّلم��ا 
ازداد اإلنس��ان غروراً وتكّراً قّلت نس��بة 
إتق��ان العم��ل لدي��ه. وعل��ى ه��ذا؛ ف��اّن 
اإلخ��الص ه��و طري��ق اإلنس��ان لني��ل 
نع��م اهلل تب��ارك وتع��اىل ورضوان��ه، أّم��ا 

الك��ر فه��و الطري��ق امل��ؤّدي اىل ع��ذاب 
اهلل وهوان��ه، فنح��ن ال ميكنن��ا أن نن��ال 
الث��واب ي��وم القيام��ة م��ن دون أدائن��ا 

ملس��ؤولياتنا.
اىل  اهلداي��ة  أس��باب  حتوي��ل   -4

لالنتكاس��ة أس��باب 
هن��اك م��ن يفّس��ر الق��رآن الكري��م، 
حس��ب أهوائ��ه وحيّمل��ه م��ا ال حيتمل��ه؛ 
فإن��ه  الق��رآن  آلي��ات  قراءت��ه  فعن��د 
يصّن��ف نفس��ه م��ع الذي��ن آمن��وا ويبع��د 
ع��ن نفس��ه اآلي��ات ال��ي تذك��ر الكّف��ار 
ــْم  واملنافق��ني، كقول��ه تع��اىل: }َوِمنُْه
إآِلَّ  اْلِكَتــاَب  الََيْعَلُمــوَن  يُّــوَن  ُامِّ
{ )س��ورة البق��رة /78( وه��ذه  َأَمــايِنَّ
األمان��ي تتحول من أحالم داخلية إىل 
خارجي��ة م��ن خ��الل التش��ّبث ببع��ض 

التري��رات م��ن أج��ل س��رت احلقائ��ق.
واألمني��ة ق��د ختط��ر عل��ى قل��ب 
تتبّخ��ر  أن  تلب��ث  ال  ولك��ن  املؤم��ن، 
فاّن��ه  املري��ض  القل��ب  أم��ا  وتتالش��ى، 
حال��ه  بس��رعة،  األمان��ي  يس��تقبل 
كح��ال البيئ��ة الفاس��دة ال��ي تس��تقبل 
املكروب��ات. فالقل��ب املري��ض احلس��ود 
لنم���و  خص��ب  مرت��ع  ه��و  واألنان��ي 
كم��ا  واألح���الم،  األمان��ي  وترع��رع 
ف���ي  ذل��ك  اىل  س��بحانه  ربن���ا  يشي���ر 
ــْيَطاُن  ــا ُيْلِقــي الشَّ قول���ه: }لَِيْجَعــَل َم
ــَرٌض  مَّ ُقُلوهِبِــم  يِف  ِذيــَن  لَّ لِّ فِْتنَــًة 
احل��ج  )س��ورة  ُقُلوهُبُــْم{  َواْلَقاِســَيِة 
ويذه��ب  يأت��ي  ق��د  فاملري��ض   )53/
ولكّن��ه إذا تراك��م ف��اّن القلب س��يصبح 
قاس��يًا، ألّن قس��اوة القلب هي من أش��ّد 
األم��راض ال��ي قّلم��ا جن��د ال��دواء هل��ا، 
وهن��اك قس��م آخر ه��م على العكس من 
مرض��ى القل��وب، وه��م الذي��ن تتح��دث 
ِذيَن  عنه��م اآلية القرآنية التالي���ة: }الَّ
ــَك  ــن َربِّ ــقُّ ِم ــُه احْلَ ــَم َأنَّ ــوا اْلِعْل ُاوُت
ــْم{  ــُه ُقُلوهُبُ ــَت َل ــِه َفُتْخبِ ــوا بِ َفُيْؤِمنُ

.)54/ احل��ج  )س��ورة 
يتح��ّدى  أن  اإلنس��ان  أراد  ف��إذا 
األمني��ات فليس��لم نفس��ه هلل ول��رض 
عل��ى  يك��ون  وأن  ل��ه  يرتضي��ه  مب��ا 
اهلل  يري��ده  م��ا  كل  لتقّب��ل  اس��تعداد 
من��ه، وه��ذه ه��ي مرحل��ة إخب��ات القلب 

العامل��ني. رّب  هلل  والتس��ليم 
وبكلم��ة؛ إن الذي��ن متّن��وا عل��ى اهلل 
فه��م يقف��ون عل��ى ط��رف نقي��ض م��ن 
الذي��ن آمن��وا، فه��م س��يضّلون الطري��ق 
ب��ني  الفاصل��ة  املس��افة  ه��ي  وه��ذه 

واحلقيق��ة. األمني��ة 

43

  كّلما 
ازدادت نعم 

اهلل تعاىل على 
اإلنسان ازدادت 

مسؤوليته يف 
أداء حقوق اهلل. 

فعندما يزداد 
اإلنسان نعمة، 

تزداد حاجـة 
الناس إليه، 

وبالتالـي تزداد 
واجباته وتكرب 

مسؤولياته  



مجتمع

* باقر ياسن
فيم��ا  نظري��ات  ث��الث  هن��اك 
خي��ص العالقة ب��ني الفرد واجملتمع:

إن  تق������ول  األوىل؛  النظ�����رية 
الفرد هو كل شيء يف اجملتمع، وهو 
العام��ل احلاس��م يف حتري��ك التاري��خ، 
ولذل��ك ينبغ��ي االهتم��ام باجملتم��ع 
م��ن حي��ث ه��و أف��راد، وس��ن املناه��ج 
واالنظمة الي ترّبي أفراداً متفوقني 
ونابغ��ني، يبن��ون احلض��ارة البش��رية، 

ويهب��ون التق��دم لالنس��انية.
م��ن  النظري��ة  ه��ذه  وتنطل��ق 
واق��ع وج��ود بع��ض العظم��اء الذي��ن 
اس��تطاعوا أن يغروا مسرة التاريخ، 
حلي��اة  جدي��دة  خريط��ة  ويرمس��وا 

. ته��م جمتمعا
والنظري��ة الثاني��ة؛ فه��ي تذه��ب 
اىل االجت��اه املعاك��س، حي��ث تس��لب 
الف��رد قيمت��ه يف اجملتم��ع، وال  م��ن 
تق��م ل��ه وزن��ًا وقيم��ة إطالق��ًا، فه��و 

أش��به ما يكون - حس��ب هذه النظرية 
ماكن��ة  يف  صغ��رة  بقطع��ة   -
تتمس��ك  النظري��ة  وه��ذه  اجملتم��ع. 
باحلتمي��ات االجتماعي��ة، وت��رى ب��أن 
حرك��ة اجملتمعات وتطوراتها نابعة 
م��ن أنظم��ة عام��ة خيض��ع االف��راد 
لس��لطانها، فال ميلك��ون أن يواجهوها 
أو يغ��ّروا منه��ا ش��يئًا إذا م��ا رأوا أنه��ا 
اخلاط��ىء.  االجت��اه  يف  تقوده��م 
ولذل��ك فه��ذه النظرية تؤم��ن بفكرة 
ال��دورات االجتماعي��ة املنتظم��ة، أي 
ان كل جمتم��ع الب��د أن مي��ّر بنفس 
ال��ي مي��ّر به��ا اإلنس��ان يف  املراح��ل 
حيات��ه. حي��ث يول��د طف��ال رضيع��ا ثم 
يصب��ح ش��ابًا مراهق��ًا، فرج��اًل، فكهاًل، 
فش��يخًا، فهرم��ًا، ث��م مي��وت. واألمثلة 
كث��رة  ذل��ك  عل��ى  التارخيي��ة 
ومتنوع��ة يعّدده��ا أرنول��د توين��ي يف 
كتاب��ه »خمتص��ر دراس��ة للتاري��خ«.

وال��ي  الثالث��ة؛  النظري��ة  أّم��ا 
أنظمت��ه  وتق��وم  اإلس��الم  يؤيده��ا 

يف  تق��ف  فه��ي  عليه��ا،  وش��رائعه 
فتعط��ي  النظريت��ني،  ب��ني  الوس��ط 
للف��رد أهميت��ه الالئق��ة، كما تعطي 
وتنظ��م  املؤث��ر،  دوره  للمجتم��ع 
دقي��ق  بش��كل  بينهم��ا  العالق��ات 
ومت��وازن.. فاجملتم��ع يؤث��ر يف الف��رد، 
والف��رد ب��دوره يؤث��ر يف اجملتمع؛ إنها 
الف��رد إرادت��ه، وال حت��رم  ال تس��لب 
اجملتم��ع من تلك القوانني واالنظمة 
الوق��ود  تعطي��ه  ال��ي  الديناميكي��ة 
املن��������اسب يف مس��رته احل��������ضارية 

التكاملي��ة.
وعل��ى ه��ذا فه��ي ال تنف��ي تين��ك 
بينهم��ا  ترب��ط  وامن��ا  النظريت��ني، 
الفاصل��ة  اهل��وة  ت��زول مع��ه  بش��كل 
بني الفرد واجملتمع، وجتعل االثنني 
يتفاع��الن م��ع بعضهم��ا مل��ا في��ه خ��ر 

وس��عادتها. اإلنس��انية 
كذل��ك فه��ي ت��رى أن ال��دورة 
االجتماعية املنتظمة ليس��ت حتمية 
أبدا. ففي التاريخ احلديث مثال جند 

  املسلمون 
ليسوا هم أولئك 

الذين تعلقوا 
باآلخرة فقط 
وتركوا الدنيا 

وشؤونها وراء 
ظهورهم، 

وليسوا هم 
أولئك الذين ال 

يؤمنون بالعلوم 
والتكنولوجيا. 

هذه أفكار 
سلبية دّسها 

األجانب يف 
صفوفنا وحاولوا 

بها إضعاف 
املسلمني  

المجتمع الناجح و توفير 
شروط التقدم



مجتمع

ان اجملتم��ع األملان��ي كان جمتمع��ًا 
حيويًا يتفجر ثورة واندفاعا، وكان 
باس��تطاعته أن يبق��ى زمن��ًا طوي��اًل 
متحكم��ًا بالق��ارة األوروبي��ة، ولك��ن 
ه��ذا اجملتم��ع الف��ي ابُتل��ي بطاغ��وت 
أهوج مثل »هيتلر«، وحبزب متطرف 
فانق��اد إىل  الن��ازي«،  »احل��زب  مث��ل 
اهلاوي��ة والس��قوط، وبس��بب خوض��ه 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة يف ظ��ل ذل��ك 
احلاك��م وذل��ك احلزب، مت تقس��يمه 
إىل ش��طرين: أحدهم��ا حت��ت مظل��ة 
حت��ت  واآلخ��ر  الش��رقي  املعس��كر 
مظل��ة املعس��كر الغربي، واس��تمر هذا 
الوض��ع ع��دة عق��ود م��ن الزم��ن حت��ى 
انهي��ار املعس��كر الش��رقي وتف��كك م��ا 
كان يس��مى ب��� »االحت��اد الس��وفيي«.

وهك��ذا؛ فرمب��ا يش��يخ اجملتم��ع 
ويه��رم ويش��رف عل��ى امل��وت، ولكن ال 
يلب��ث أن ينبع��ث م��ن داخل��ه ُمصل��ح 
املختزن��ة  الذاتي��ة  إمكانات��ه  يفّج��ر 
فيتح��دى اجملتم��ُع ب��ارادة ابنائ��ه تي��اَر 
االحن��دار، ويتق��دم م��رة أخ��رى حت��ى 
يثب��ت نفس��ه، كم��ا ح��دث بالنس��بة 
ال��ذي  العرب��ي اجلاهل��ي  للمجتم��ع 
كان مشرفًا على التفسخ واالندثار، 
ولك��ن مبج��يء الن��ي حمم��د، صل��ى 
اهلل عليه وآله، وظهور اإلس��الم، دّبت 
في��ه ال��روح، واذا بالع��رب يصبح��ون 
يف ف��رتة وجي��زة س��ادة الع��امل وبن��اة 

احلض��ارة.

* ديناميكية الجتمع
أس��اس  عل��ى  اجملتم��ع  بن��اء  إن 
القي��م الصحيح��ة، والعم��ل الص��احل 
االجت��اه  يف  ديناميكي��ة  يعطي��ه 
صحي��ح  ذل��ك  وعك��س  الصحي��ح، 
أيض��ًا. ولك��ي نوض��ح الفك��رة، دعن��ا 
نض��رب مث��ااًل عل��ى ذل��ك: إذا حف��رت 
نه��راً ميت��د م��ن ينابي��ع املي��اه وجي��ري 
ع��ر االراض��ي الصاحل��ة للزراع��ة، 
آالف  النه��ر  ه��ذا  ي��روي  فس��وف 
املزروع��ة  االراض��ي  م��ن  اهلكت��ارات 
ويصب��ح س��ّلة خب��ز ألولئ��ك الذي��ن 
يعيش��ون ح��ول ه��ذه املنطق��ة. أم��ا إذا 
حف��رت ذات النهر عر أراٍض س��بخة 
فان��ه ل��ن ينف��ع ش��يئًا وس��تذهب املي��اه 

العذب��ة ه��دراً.
الس��نن  م��ن  واح��دة  ه��ذه  إن 

الطبيعي��ة ال��ي تنطب��ق أيض��ا عل��ى 
مث��ل  فاجملتم��ع  البش��ري،  اجملتم��ع 
ف��إذا  هائل��ة،  طاق��ة  ميتل��ك  النه��ر 
وّجه��ت يف االجت��اه الس��ليم وحف��رت 
هل��ا قن��وات مالئم��ة، حترك��ت ه��ذه 
الطاق��ة ع��ر القن��وات وأعط��ت مث��ارا 
طّيب��ة، ولك��ن إذا كانت هذه القنوات 
غ��ر س��ليمة ومتناقض��ة االجتاه��ات 
ف��ان اجملتم��ع س��رعان م��ا يتحط��م 

ومي��وت.
ويتوق��ف تقدم وحيوية اجملتمع 
وأنظم��ة  قوان��ني  عل��ى  البش��ري 
ذاتي��ة كثرة نس��ّميها ب��� »ديناميكية 
هن��ا  نس��تعرض  وس��وف  اجملتم��ع«، 
مجل��ة منه��ا بش��كل موج��ز م��ن خ��الل 
عهد االمام علي بن أبي طالب، عليه 
الس��الم، ملال��ك األش��رت ملّ��ا واّله مص��ر، 
حي��ث يرس��م لن��ا في��ه الديناميكي��ة 
االجتماعي��ة والقوان��ني ال��ي تتحك��م 

يف اجملتم��ع.
يقول عليه السالم: 

ال  طبق��ات  الرعّي��ة  أّن  »واعل��م 
يصل��ح بعضه��ا إاّل ببع��ض، وال غن��ى 
ببعضه��ا ع��ن بع��ض. فمنه��ا: جن��ود 
اهلل، ومنها: كّتاب العاّمة واخلاّصة، 
ومنه��ا: قض��اة الع��دل، ومنه��ا: عّم��ال 
أه��ل  ومنه��ا:  والّرف��ق،  اإلنص��اف 
اجلزي��ة واخل��راج م��ن أه��ل الّذم��ة 
ومسلمة الناس، ومنها: التّجار وأهل 
��فلى  الصناع��ات، ومنه��ا: الطبق��ة السُّ
من ذوي احلاجة واملسكنة، وكلٌّ قد 
مّس��ى اهلل ل��ه س��همه )أي نصيب��ه م��ن 
ه فريضة يف  احل��ق( ووض��ع على ح��دِّ
كتابه، أو ُس��ّنة نبّيه. صلى اهلل عليه 

وآل��ه، عه��داً من��ه عندن��ا حمفوظ��ا..
حص��ون  اهلل،  ب��إذن  فاجلن��ود، 
الرعي��ة، وزي��ن ال��والة، وِع��زُّ الدي��ن، 
وس��بل األم��ن، ولي��س تق��وم الرعي��ة 

إاّل به��م.
ثم ال قوام للجنود إال مبا خيرج 
اهلل هل��م م��ن اخل��راج ال��ذي يق��وون به 
عل��ى جه��اد عدوهم، ويعتمدون عليه 
وراء  م��ن  ويك��ون  يصلحه��م،  فيم��ا 

حاجته��م.
ث��م ال ق��وام هلذي��ن الصنف��ني إاّل 
نف الثالث من القضاة والعمال  بالصِّ
والكّتاب، ملا حُيكمون من املعاقد )أي: 
يقوم��ون بتنظيم العق��ود( وجيمعون 

م��ن  علي��ه  ويؤمتن��ون  املناف��ع،  م��ن 
خ��واص األم��ور وعوامه��ا.

وال ق��وام هل��م مجيع��ا اال بالتّج��ار 
جيتمع��ون  فيم��ا  الصناع��ات  وذوي 
علي��ه م��ن مرافقه��م )أي: املناف��ع الي 
جيتمع��ون من أجلها(، ويقيمونه من 
أسواقهم، ويكفونهم من الرّتّفق )أي: 
التكّس��ب( بأيديه��م م��ا ال يبلغ��ه رف��ق 

غرهم.
ث��م الطبق��ة الس��فلى م��ن أه��ل 
حي��ق  الذي��ن  واملس��كنة  احلاج��ة 
رفده��م )أي: مس��اعدتهم وصلته��م( 
ومعونته��م. ويف اهلل ل��كلٍّ س��عة، ولكلٍّ 
عل��ى الوال��ي ح��ق بقدرم��ا يصلح��ه«. 1

ميكنن��ا ان نس��تخلص م��ن ه��ذه 
القطع��ة م��ن عه��د االم��ام عل��ي، علي��ه 
الس��الم، بع��ض القوان��ني األساس��ية 

لبن��اء اجملتم��ع احل��ي:

* القـانون الول:
التفـاضل بالسعي

فاجملتم��ع يتأل��ف م��ن طبق��ات 
تق��وم عل��ى أمري��ن:

األول: األس��س الس��ليمة، وه��ي: 
والق��درة  والكف��اءة  واخل��رة  العل��م 

البدني��ة، وغره��ا.
حال��ة  وج��ود  ع��دم  ثاني��ًا: 
االس��تعالء و التفاخ��ر بينه��ا، فأف��راد 
اإلنس��انية،  يف  متس��اوون  اجملتم��ع 
والقض��اء،  القان��ون  أم��ام  وسواس��ية 
وخيتل��ف ه��ذا القان��ون ع��ن الطبقي��ة 
أس��اس  عل��ى  تق��وم  ال��ي  البغيض��ة 
العنص��ر وال��دم، أو الث��روة وامل��ال، أو 
أو  االجتماع��ي،  واملرك��ز  املنص��ب 
عل��ى أس��س قبلية وطائفي��ة وعائلية 

وم��ا أش��به.

* القانون الثاين: التعاون
تش��كل  ال��ي  الطبق��ات  وتك��ون 
جس��م اجملتم��ع، غ��ر منغلق��ة عل��ى 
بعضه��ا  عل��ى  تنفت��ح  ب��ل  ذاته��ا، 
بالتعاون املثمر البّناء، فيكمل بعضها 
بعضا، فال غنى لواحدة عن اآلخرى، 
كم��ا ان عالقته��ا مبني��ة عل��ى أس��س 

احملب��ة واالح��رتام املتب��ادل.

* القانون الثالث: العدالة 
وه��ذا أه��م ركي��زة يق��وم عليه��ا 

  فقدان 
العدالة له تأثري 

هّدام مزدوج، 
فمن ناحية 

يؤدي إىل التجرؤ 
على سرقة 

حقوق اآلخرين، 
ويؤدي من ناحية 

أخرى إىل تثبيط 
همم العاملني 

املنتجني 
من مزارعني 

وصناعيني وجّتار 
وكّتاب ومفّكرين، 

بسبب قلقهم 
من احتمال 

اغتصاب اآلخرين 
جلهودهم  
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مجتمع

حي��ث  الس��ليم،  احلي��وي  اجملتم��ع 
ش��املة  العدال��ة  تك��ون  أن  ينبغ��ي 
للجمي��ع، حاكم��ًا وحمكوم��ًا، غني��ًا 
وفق��راً، قوي��ًا وضعيف��ًا، حت��ى تؤت��ي 

مثاره��ا. 
تأث��ر  ل��ه  العدال��ة  فق��دان  إن 
ه��ّدام م��زدوج، فمن ناحي��ة يؤدي إىل 
التجرؤ على سرقة حقوق اآلخرين، 
واالعت��داء عليه��م، وي��ؤدي من ناحية 
العامل��ني  هم��م  تثبي��ط  إىل  أخ��رى 
املنتج��ني م��ن مزارع��ني وصناعي��ني 
وجّت��ار وكّت��اب ومفّكري��ن، بس��بب 
قلقه��م من احتمال اغتصاب وس��رقة 

اآلخري��ن جلهوده��م.

* القانون الرابع: صيانة الجتمع
عل��ى  اجملتم��ع  حياف��ظ  لك��ي 
أو  اخلارج��ي،  االعت��داء  م��ن  نفس��ه 
االضط��راب والتفس��خ الداخل��ي، البد 
ل��ه م��ن ع��ّدة ركائ��ز هام��ة تش��كل 

االجتماع��ي: البن��اء  أس��اس 
متمثل��ة  العس��كرية،  الق��وة   -1
و  والذخ��رة،  واملع��دات  يف اجلي��ش، 

وغره��ا. التنظي��م،  و  التدري��ب، 
2- الق��وة اإلقتصادي��ة، متمثل��ة 
والصناعي��ة  االنتاجي��ة  بالقطاع��ات 
يف؛ حق��ول الزراع��ة وال��ري والرع��ي 

والنف��ط وغره��ا. 
3- الق��وة القضائي��ة، ومتمثل��ة 
والكّت��اب  الش��رع،  وح��كام  بالقض��اة، 

وغره��م. 
4- الق��وة االداري��ة والتنفيذي��ة، 
وه��ي جه��از احلكوم��ة مب��ا في��ه م��ن  

وإداري��ني. وموظف��ني،  وزراء 
الرئي��س،  أو  األعل��ى  القائ��د   -5
وه��و الذي جيم��ع كل هذه اخليوط 
بي��ده ويك��ون خاضع��ًا للقي��ادة ال��ي 
تتمثل يف الني، صلى اهلل عليه وآله، 
أو االم��ام املعص��وم، أو الول��ي الفقي��ه 

يف  اهلل  ش��ريعة  عل��ى  األمن��اء  وه��م 
األرض.

* القانون اخلامس: التكافل 
والضامن االجتامعي

وذوي  واملس��اكني  الفق��راء  إن 
احلاج��ة مم��ن قع��دت به��م كارث��ة 
تعرض��وا هل��ا، أو م������رض أمل به��م، 
أو ش��يخوخة  أصابته��م، ينبغ��ي أن 
ُتش��كل ألجل هؤالء مجيعا مؤسس��ات 
ويس��مي  برعايته��م،  تق��وم  خاص��ة 
اإلمام علي عليه السالم من يعملون 
يف مث��ل هذه املؤسس��ات بعمال الرفق 

واالنص��اف. 
جيل������ب  الق������انون  ه������ذا  إن 
فيم������ا خي��ص  للف������رد  االطمئن��ان 
مس��تقبله، وبالتال��ي ي��ؤدي إىل زي��ادة 
روح  إش��اعة  إىل  إضاف��ة  إنتاج��ه، 

الرتاح��م ب��ني أف��راد اجملتم��ع.

* صبغة الجتمع السامي 
أم��ا الصبغ��ة العام��ة للمجتم��ع 
التق��وى  اإلس��المي الصحي��ح فه��ي 
عقي��دة وس��لوكًا، ويش��ر إىل ذل��ك 
حدي��ث االم��ام علي، عليه الس��الم، يف 
عه��ده حملم��د ب��ن اب��ي بك��ر ح��ني واّله 

: مص��ر
املتق��ني  »..واعلم��وا عب��اد اهلل أن 
ذهب��وا بعاج��ل الدني��ا وآج��ل اآلخ��رة، 
فش��اركوا أهل الّدنيا يف دنياهم، ومل 
يش��اركوا أه��ل الدني��ا يف آخرته��م، 
ُس��كنت،  م��ا  بأفض��ل  الدني��ا  س��كنوا 
وأكلوه��ا بأفضل م��ا ُأكلت، فحظوا 
م��ن الّدني��ا مب��ا حظ��ي ب��ه املرتف��ون، 
اجلباب��رة  أخ��ذه  م��ا  منه��ا  وأخ��ذوا 
ون، ث��ّم انقلب��وا عنه��ا بال��زاد  واملتك��رّ

املبّل��غ واملتج��ر الراب��ح«. 
وكم��ا ه��و واض��ح م��ن الس��ياق، 
ف��إن التق��وى املقص��ودة هن��ا ليس��ت 

التق��وى الفردي��ة، ب��ل ه��ي تل��ك ال��ي 
تأخ��ذ الطاب��ع اجلماع��ي، أي تصب��ح 
خصيص��ة م��ن خصائ��ص اجملتم��ع، 

ميت��از وُيع��رف به��ا.
حكم��ة  يب��ني  احلدي��ث  وه��ذا 
االجتماعي��ة  احلي��اة  يف  مهم��������������ة 
اإلس��المية، وهي أن املس��لمني ليس��وا 
ه��م أولئ��ك الذي��ن تعلق��وا باآلخ��رة 
وش��ؤونها  الدني��ا  وترك��وا  فق��ط 
وراء ظهوره��م، وليس��وا ه��م أولئ��ك 
يف  الزاهدي��ن  الفق��راء،  الضعف��اء 
مت��اع الدني��ا، املعتزل��ني ألم��ور احلك��م 
يؤمن��ون  وال  واجلي��ش،  والسياس��ة 
بالعل��وم والتكنولوجي��ا احلديث��ة، إن 
دّس��ها األجان��ب  أف��كار س��لبية  ه��ذه 
احلاق��دون يف صفوفن��ا وحاول��وا به��ا 
إضعاف املس��لمني من جهة، وتش��ويه 
وجه اإلسالم املشرق من جهة ثانية.

ه��و  اإلس��المي  اجملتم��ع  إن 
جمتم��ع الق��وة واإلس��تقالل والث��راء 
والتق��دم يف كاف��ة اجمل��االت العلمية 

والصناعي��ة. 
حض��ارة  يب��ين  جمتم��ع  وه��و 
متكامل��ة ب��كل أبعاده��ا، غاي��ة م��ا يف 
األم��ر أن كل ذل��ك ينبغ��ي أن يت��م 
يف إط��ار مب��ادئ حم��ددة يف تعامل��ه 
م��ع ش��ؤون احلي��اة وم��ع اجملتمع��ات 
األخ��رى، تق��وم عل��ى أس��اس احل��الل 
الش��ريعة  تق��رره  ال��ذي  واحل��رام 
القي��م  أس��اس  وعل��ى  اإلس��المية 

الفاضل��ة. واألخ��الق 
--------------

1- هنــج البالغــة، قســم الرســائل، 
الرقــم53، مــن عهــد اإلمــام عــي، عليــه 

الســالم، إىل مالــك األشــر.
2- هنــج البالغــة، قســم الرســائل، 
عليــه  اإلمــام  عهــد  مــن  رقــم27، 
الســالم، إىل حممــد بــن أيب بكــر، ملــا والّه 

ــر. م

  رمبا يشيخ 
املجتمع ويهرم 

ويشرف على 
املوت، ولكن ال 
يلبث أن ينبعث 

من داخله ُمصلح 
يفّجر إمكاناته 

الذاتية املختزنة 
فيتحدى املجتمُع 

بإرادة ابنائه تياَر 
االنحدار، ويتقدم 

مرة أخرى  



* فاطمة احلبيب
ــة  ــه متكامل ــة، ومنظومت ــة أصيل ــالم، ثقاف ــة اإلس إن ثقاف
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــح ل ــن صال ــو دي ــة، فه ــاة البرشي للحي
هيــدف إىل بنــاء جمتمــع رســايل صالــح وســعيد، ومتحــرر مــن 
ــرف  ــال ينج ــرش، لئ ــواء والب ــة األه ــذات، وعبودي ــة ال صنمي
ــه يف  ــعى إلغراق ــا تس ــًا م ــي غالب ــة الت ــارات املنحرف يف التي
وحــل اخلطيئــة والظــالم. والترشيعــات األخالقيــة هــي 
ــة، وعــادة مــا  ــاة البرشي ــة يقــوم عليهــا نظــام احلي قوانــن إهلي
تقــاس حضــارات األمــم بمــدى تســكها بالنظــام األخالقــي 

ــم.  ــرب العظي ــه ال ــذي بارك ــل، ال الفاض
لكــال  عالمــًة  هــي  األخــالق  مــكارم  أن  وحيــث 
ــّن  ــة لتس ــور« املبارك ــورة الن ــاءت »س ــد ج ــرد، فق ــان الف إي
ــرد واألرسة  ــون الف ــي تص ــة ك ــن األخالقي ــن القوان ــة م مجل
واملجتمــع مــن الفســاد واإلنحــراف، فرتقــي املجتمــع بنــور 
ــة.  ــم واملعرف ــعاع العل ــن بش ــوت املؤمن ــيء بي ــي وت الوح
فتناولــت حمــاور هــذه الســورة ترشيعــات أخالقيــة عــى 
مســتوى الفــرد، واألرسة، واملجتمــع، كغــض البــر وصــون 
األعــراض، ومقــت الزنــا ومعاقبــة املعتديــن عــى احلرمــات، 
ــات  ــم مقوم ــرز وأه ــن أب ــاف م ــد العف ــارة. ويع وآداب الزي
املجتمــع اإلســالمي الفاضــل، لذلــك فــإن الطعــن فيــه، هتــك 

ــع. ــرد واملجتم ــة الف حلرم
و مــن أبــرز املشــكالت التــي تواجــه املجتمعــات املؤمنــة 
ــدة  ــن وح ــل م ــدف إىل الني ــي هت ــة، الت ــاعة الباطل ــي اإلش ه
املجتمــع، والقــرآن الكريــم - يف إطار اســتعراضه للمشــكالت 
االجتاعيــة وحلوهلــا- يناقــش قضيــة اإلفــك واإلفــراء، 
ويؤكــد عــى خطورهتــا عــى الفــرد واملجتمــع، ألهنــا تصــدر 
ــؤولة،  ــر مس ــر، غ ــة يف التفك ــة، ضحل ــة طاغوتي ــن عصب ع
وتعــاين مــن مشــكالت وعقــد نفســية، وتلهــث وراء مصالــح 

ــة رخيصــة.  ــة ودنيوي مادي
ويعــد القــذف أحــد أشــكال اإلشــاعة الباطلــة، بــل 
ــرآن  ــذا أوىل الق ــة. هل ــد األم ــكا يف جس ــرا وفت ــدها خط وأش
ــام  ــا، ألن اهت ــا بالغ ــات اهتام ــي املحصن ــة رم ــم قضي الكري
النــاس يف أعراضهــم وتشــويه ســمعتهم فيــه تعــد عــى 
الفاحشــة يف  إشــاعة  إىل  يفــي  والكرامــة، ممــا  الــرشف 
املجتمــع، فيســيطر الشــك وتعــم الريبــة بــن أبنــاء املجتمــع. 
ــذه  ــي ه ــن مطلق ــا م ــا حازم ــم موقف ــرآن الكري ــذ الق فاخت
الشــائعات ومروجيهــا، وتوعدهــم بالعــذاب األليــم، واللعــن 
يف الدنيــا واآلخــرة. تقــول اآليــة الكريمــة: }َوالَِّذيــَن َيْرُمــوَن 
ــَن  ــْم َثاَمنِ ــَهَداء َفاْجلُِدوُه ــِة ُش ــوا بَِأْرَبَع ــمَّ مَلْ َيْأُت ــاِت ُث اْلُْحَصنَ
ــْم َشــَهاَدًة َأَبــدًا َوُأْوَلئـِـَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن{  َجْلــَدًة َواَل َتْقَبُلــوا هَلُ

ــور/ 4(. ــورة الن )س
ويثبــت القــذف باأللفــاظ الرحيــة يف 

ــه  ــويس يف كتاب ــيخ الط ــال الش ــا. ق ــرف قائله ع
»النهايــة«: إذا قــال الرجــل أو املــرأة، كافريــن 

كانــا أو مســلمن، حّريــن أو عبديــن، بعــد أن يكونــا 
ــرار:  ــن األح ــلمن البالغ ــن املس ــره م ــن، لغ بالغ

ــد  ــره، أو ق ــا يف دب ــا منكوح ــط، أو ي ــا الئ ــا زاين، أو ي ي
زنيــت، أو لطــت، أو نكحــت، أو مــا معنــاه معنــى هــذا 

ــا  ــًا هب ــون عارف ــد أن يك ــت، بع ــة كان ــأي لغ ــكالم، ب ال
ــون  ــه احلــد ثان ــدة اللفظــة، وجــب علي وبموضوعهــا وبفائ

جلــدة... وكذلــك إذا قــال المــرأة: أنــت زانيــة، أو قــد 
زنيــت، أو يــا زانيــة، كان عليــه أيضــًا مثــل ذلــك، ال خيتلــف 

ــه. ــم في احلك
وألن القــذف يعنــي رمــي املحصنــات الغافــالت بســهام 
ــة، فقــد فــرض اهلل  ــراب اخلطيئ ــق املجتمــع بح البغــاء، وتزي
ــون  ــن يرم ــى الذي ــيا ع ــذارا قاس ــه إن ــديدة ووج ــة ش عقوب
املحصنــات دون أن يأتــوا بأربعــة شــهداء عــدول، رشيطــة أن 
يكونــوا ممــن شــهدوا احلادثــة بــأم أعينهــم. وقــد مجعــت هــذه 

ــة معنويــة. ــة ماديــة، وعقوب ــة بــن عقوبتــن؛ عقوب العقوب
تتمثــل العقوبــة املاديــة يف اجللــد ثانــن جلــدة، فقــد جــاء 
ــالم،  ــه الس ــادق، علي ــام الص ــن اإلم ــيعة ع ــائل الش يف »وس
َلــُد َثاَمنـِـَن َجْلــَدًة، َوالَ ُتْقَبــُل َلــُه َشــَهاَدٌة َأَبــدًا  َقــاَل: »اْلَقــاِذُف جُيْ
إاِلَّ َبْعــَد التَّْوَبــِة َأْو ُيْكــِذَب َنْفَســُه، َفــإِْن َشــِهَد َلــُه َثَاَثــٌة َوَأَبــى 
ــٌة  ــوَل َأْرَبَع ــى َيُق ْم َحتَّ ــَهاَدهُتُ ــُل َش ــُة َوالَ ُتْقَب ــُد الثََّاَث َل ــٌد جُيْ َواِح

ــِة«. ــِل يِف اْلُْكُحَل ــَل اْلِي ــا ِمْث َرَأْينَ
أمــا العقوبــة املعنويــة فتتمثــل يف رفــض شــهادة القــاذف، 
ــرج  ــات خي ــذف املحصن ــن يق ــق؛ فم ــه بالفس ــم علي واحلك

بذلــك عــن احلــدود الرشعيــة، مــا يفقــده األهليــة للتصدي 
ــي  ــة، والت ــة والعرفي ــة والقضائي ــة واملدني ــا الديني للقضاي

ــة،  ــجد، واملرجعي ــة املس ــة كإمام ــا العدال ــرط فيه يش
ــا.  ــة وغره ــوت األهل وثب

و  واعيــًا  يكــون  أن  املؤمــن  املجتمــع  فعــى 
رشــيدًا، فــال يقــوم أفــراده بتناقــل هــذه الشــائعات 

ــد أن  ــل الب ــل. ب ــوى أو جه ــن ه ــا ع ونرشه
ــرام  ــد االح ــة أش ــة الغافل ــرأة العفيف ــرم امل حت

ــة ومظــان  ألهنــا ابتعــدت عــن مواطــن الريب
ــي أن  ــا ينبغ ــها، ك ــت نفس ــوء وحصن الس

يلتــف املجتمــع حــول قيادتــه ملعرفــة 
ــا. ــائعات ووأده ــة الش ــاليب مقاوم أس

--------------------
* كاتبة من مدينة القطيف رشق السعودية

قبٌس من "سورة النور" ِلَصون المرأة



مجتمع

* إعداد / قاسم مظلوم 
وطم��وح  مف��ردٌة  »الس��عادة«.. 
اجملتم��ع،  عن��ه  يبح��ث  س��اٍم  وه��دف 
فنج��د اجلمي��ع يبحث��ون ع��ن الس��عادة 

حياته��م.  يف 
فالطال��ب يف مس��رته التعليمي��ة، 
واملهين يف عمله والتاجر يف مش��اريعه، 
ومس��ؤوليته،  أدائ��ه  يف  والس��������ياسي 
وهك��ذا مجي��ع ش��رائح اجملتم��ع، كم��ا 
جن��د ان اجلمي��ع يتص��ور حال��ة م��ن 
ق��د  نفس��ه  فيع��د  لنفس��ه،  الس��عادة 
اس��رته،  او  حققه��ا يف حمي��ط عمل��ه 
وه��ذه مس��ألة تنبع من فطرة االنس��ان 
وميله اىل االس��تقرار واألمان والعيش 
الكريم، وكل ما يندرج ضمن مفهوم 

»السعادة«.
ومب��ا أن »الس��عادة« متث��ل اساس��ًا 
حن��و  االنس��ان  حلرك��ة  منطلق��ًا  او 
يف  الس��عي  نالح��ظ  والنم��و،  التط��ور 
الس��عادة،  لتحقي��ق  االجتاه��ات،  كل 
الب��ؤس  حلال��ة  ح��ّداً  تض��ع  كونه��ا 
ضم��ن  ين��درج  م��ا  وكل  والتعاس��ة 
املفه��وم املعاك��س للس��عادة، وه��ذا م��ا 
وحياول��ون  يبحث��ون  الكث��ر  جيع��ل 

حتقيق السعادة النفسهم بكل الطرق 
واالس��اليب، فهي ال تأتي من الصدفة، 
إمن��ا تأت��ي م��ن ارادة وع��زم وتصمي��م. 
فهن��اك م��ن يتص��ور ان الس��عادة تأت��ي 
م��ن الث��روة وامل��ال، فاالنس��ان الث��ري 
ه��و ال��ذي يكون س��عيداً، فيما هناك من 
يتص��ور ان املص��در ه��و العل��م والثقاف��ة 
هم��ا املص��در الوحي��د للس��عادة، بينم��ا 
الصح��ة  أنه��ا  يتص��ورون  آخ��رون 
والس��المة البدني��ة والنش��اط ه��ي الي 
تبع��ث الس��عادة والس��رور واالرتي��اح يف 

االنس��ان.
 - نعيش��ه،  ال��ذي  الواق��ع  أن  بي��د 
واألط��ر  احل��دود  ع��ن  النظ��ر  بقط��ع 
يف  تص��دق  فاحلال��ة  اجلغرافي��ة، 
كل م��كان- ال جن��د هل��ذه االن��واع م��ن 
الس��عادة املذك��ورة آنف��ًا، مصداقي��ة او 
تطبيق��ًا عملي��ًا، ب��ل العك��س نالحظ��ه.. 
ف��كل م��ن يق��ول أن��ه س��عيد، فه��و يعان��ي 
يف  متع��ددة،  وأزم��ات  مش��اكل  م��ن 
عائلت��ه او حمي��ط عمل��ه، ب��ل نالح��ظ 
ه��ذا حت��ى يف أه��ل احلك��م واملتنفذي��ن 
واصح��اب املليارات واحلظوة وغرهم، 
فه��م ايض��ًا يعان��ون األزم��ات واملنّغصات 
حبج��م قدراته��م املالي��ة واالجتماعي��ة. 

فكث��ر م��ن اصح��اب االموال والش��هرة، 
ال جي��دون راحته��م فيما ميتلكونه من 

وس��ائل ترفي��ه. 
والس��ؤال هن��ا؛ مل��اذا ال حيقق هؤالء 

السعادة النفسهم رغم ما ميتلكونه..؟
التج��ارب أثبت��ت أن حال��ة األنانية 
وح��ب ال��ذات ه��ي ال��ي حت��ول دون أن 
ينج��ح االنس��ان يف حتقي��ق س��عادته، 
االنس��ان  مش��اركة  أن  أثبت��ت  كم��ا 
الس��عادة مع اآلخرين، هي الي حتقق 
واالرتي��اح  الس��عادة  م��ن  مايري��د  ل��ه 
ال  كاحل��ب،  فالس��عادة  واالس��تقرار. 
تأخ��ذه إال اذا اعطيت��ه. ف��ال ميكن��ك ان 
تعيش س��عيداً إال اذا أس��عدت اآلخرين. 
يق��ول االم��ام عل��ي علي��ه الس��الم: »ان 
أحس��ن الن��اس عيش��ًا م��ن حُس��ن عي��ش 
الن��اس يف عيش��ه«. فالس��عادة ترف��ض 

االحت��كار وتزده��ر بالعط��اء.
 - »الص��احل  بالعم��ل  بش��ر  وق��د 
واألولي��اء،  االنبي��اء  كل  الصام��ت« 
الس��يما املعصوم��ني، عليه��م الس��الم، 
ال��ذي  الكب��ر  التأث��ر  لس��بب  وذل��ك 
يرتكه هذا العمل على االنسان نفسه، 
كم��ا يرتك��ه عل��ى االنس��ان املس��تفيد 
من العطاء، وهذا حبد ذاته ميثل درسًا 

  السعادة 
كاحلب، ال تأخذه 

إال اذا اعطيته 
فال ميكنك ان 

تعيش سعيدًا 
إال اذا أسعدت 

اآلخرين  

يد العطاء وتحقيق السعادة



مجتمع

بليغ��ًا لن��ا أن نقت��دي به��م يف ممارس��ة 
ب��ل  للمحتاج��ني،  واإلحس��ان  العط��اء 
حت��ى اخوانن��ا والقريب��ني مّن��ا، به��دف 
نش��ر الس��عادة والس��رور يف اوس��اطهم.
ث��م إن الق��رآن الكري��م يؤك��د لن��ا 
ه��ذه احلقيق��ة: ».. فما تفعلوه من خر 
ال��زاد  خ��ر  ف��ان  وت��زودوا  اهلل  يعلم��ه 
األلب��اب«.  أول��ي  ي��ا  فاتق��ون  التق��وى، 
ف��اهلل تع��اىل ه��و الناظ��ر االول واالخ��ر 
وه��ذا  واإلحس��ان،  ال��ر  اعم��ال  إىل 
كفي��ل ب��أن حيقق لنا اهل��دف األمسى 
ش��خصيًا  لن��ا  الس��عادة  حتقي��ق  وه��و 

ولآلخري��ن.
وهك��ذا يرس��م لن��ا الق��رآن الكري��م 
وأه��ل البي��ت عليه��م الس��الم، خارط��ة 
طريق حنو نشر السعادة احلقيقية يف 
اجملتمع، وذلك من خالل مبدأ »صدقة 
الس��ر« تق��ول اآلية الكرمي��ة: »إن تبدوا 
ختفوه��ا  وإن  ه��ي  فنعم��ا  الصدق��ات 
وتأتوه��ا الفق��راء فه��و خ��ر لك��م ويكفر 
عنك��م م��ن س��يئاتكم واهلل مب��ا تعمل��ون 

خبر«.
الس��عادة  حتقي��ق  يري��د  فم��ن 
لنفس��ه - وهوح��ق طبيع��ي - علي��ه أن 
يلتفت اىل القرآن الكريم وأهل البيت، 
عليه��م الس��الم، كي��ف أنه��م عاش��وا 
س��عداء يف حياته��م، رغ��م التهدي��دات 
عاش��وها  ال��ي  واملط��اردات  واألزم��ات 
والطغي��ان،  اجل��ور  أنظم��ة  ظ��ل  يف 
م��ن  اتباعه��م  يفع��ل  كان  وكذل��ك 
س��بيل  يف  واجملاهدي��ن  الصاحل��ني 
اهلل، يف طليعته��م الصحاب��ي اجللي��ل 
والكب��ر، أب��و ذر الغف��اري ال��ذي كان 
يعط��ي كل م��ا يأتي بي��ده، اىل الفقراء 

رغ��م حاجت��ه اىل امل��ال والراح��ة.. 
ورد يف التاري��خ أن معاوي��ة ح��اول 
ذات مرة استمالة أبي ذر خالل وجوده 
يف الش��ام، بع��د إبع��اده م��ن قب��ل عثمان، 
فق��دم ل��ه مبلغ��ًا م��ن امل��ال يف حماول��ة 
بائس��ة الس��كات صوت��ه الص��ادح باحلق 
وفض��ح املفس��دين، وم��ا أن وص��ل امل��ال 
بي��د أب��ي ذر، س��ارع اىل توزيع��ه عل��ى 
فق��راء الش��ام، ومل��ا مس��ع معاوي��ة ت��الوة 
الذي��ن  تدي��ن  ال��ي  القرآني��ة  اآلي��ة 
يكن��زون الذه��ب والفض��ة م��ن قبل أبي 
ذر م��رة ثاني��ة، ش��عر بالغض��ب وطال��ب 
باس��تعادة املال، فلما طلب الرس��ول من 
أب��ي ذر امل��ال، اجابه: ابلغ صاحبك بأني 

وزع��ت امل��ال كل��ه عل��ى الفق��راء!
هنال��ك  الراه��ن،  وضعن��ا  ويف 

اع��داد كب��رة م��ن الش��رحية الفق��رة 
ال��ي تفك��ر ه��ي ايض��ًا بالس��عادة كم��ا 
عنه��ا،  ويبحث��ون  اآلخ��رون  يفك��ر 
البيض��اء  األي��ادي  ينتظ��رون  فه��م 
ال��ي تش��اركهم فرحه��م وس��رورهم 
بإزال��ة حال��ة الع��وز واحلاج��ة وبالتال��ي 
الس��عادة  م��ن  ش��يء  عل��ى  احلص��ول 
وليس كلها. وإن كان العطاء بش��يء 
ع��بء  كاهله��م  ع��ن  يرف��ع  بس��يط 

الصعب��ة.  احلي��اة  تكالي��ف 
ف��اذا قلن��ا وآمن��ا ب��أن س��عادة الف��رد 
ه��و  فم��ا  اآلخري��ن،  بإس��عاد  تتحق��ق 
الطري��ق حن��و اآلخري��ن آلس��عادهم..؟

* طرق الوصول اىل اآلخرين
إلدخ��ال  عدي��دة  ط��رق  هنال��ك 
الس��عادة عل��ى اآلخري��ن، نذك��ر منه��ا:
1- قرر العطاء للناس وخدمتهم.

م��ن الض��روري أن جتع��ل خدم��ة 
الن��اس من مكونات ش��خصيتك، وذلك 
ع��ن طري��ق جع��ل مس��اعدة اآلخري��ن 
وهن��اك مقول��ة  تؤدي��ه.  يومي��ًا  عم��اًل 
قدمية: »إن العطاء هو نفس اجلائزة«. 
وه��ذا حقيق��ي بالفع��ل، فعندم��ا تعط��ي 
فان��ت تأخ��ذ ايض��ًا، وم��ا تأخ��ذ يتناس��ب 
م��ع م��ا تعطي��ه، فكلم��ا اعطي��ت اكث��ر 
باس��اليبك الفري��دة، س��تنتابك مش��اعر 
الس��الم الداخلي��ة، اكث��ر مم��ا تتخي��ل، 
ف��ان اجلمي��ع يف ه��ذه العملي��ة فائ��زون 

خصوص��ًا أن��ت.
2- انفت��ح عل��ى الن��اس حت��ى ول��و 

مل تعرفه��م
م��ن  الن��اس  عل��ى  االنفت��اح  ان 
االس��باب الرئيس��ية بالش��عور بالرض��ا 
واألم��ن، وهما من اهم عوامل الس��عادة 
الن��اس  ان  تالح��ظ  فس��وف  ايض��ًا، 
ان  بش��رط  مع��ك،  لطف��اء  يصبح��ون 
حتاف��ظ عل��ى تواصلك معه��م، وعندما 
ت��درك ان الن��اس مجيعهم متش��ابهون، 
فهن��ا س��وف ت��رى ال��راءة يف عيونه��م، 
عمي��ق  بش��عور  مصحوب��ة  تك��ون 

الداخلي��ة. بالس��المة 
وكأن��ك  الن��اس  اىل  النظ��ر   -3

رحي��ٌم به��م.
تنميته��ا  ممك��ن  الش��فقة  ان 
باملمارس������ة، وه������ي تش������مل أمري��ن: 
أن  ببس��اطة،  والني��ة  والفع��ل،  الني��ة 
ينفت��ح قلب��ك لآلخري��ن ومتده��م مب��ا 
حيتاجون��ه مهم��ا كان، أم��ا الفعل فهو 
ببساطة - ايضًا- فهو ما تفعله لتنفيذ 

ذل��ك، فق��د متن��ح ابتس��امة لطيف��ة او 
حتي��ة خالص��ة م��ن القل��ب مل��ن تقابل��ه 
فيم��ا بينه��م، كم��ا أن الش��فقة تنم��و 

واجلمي��ل. بالعرف��ان 
4- عندم��ا تق��وم باملع��روف للناس، 
ال تتوق��ع اجلزاء مقابله. فالذي يطلب 
ل��ن  للن��اس  خدمات��ه  عل��ى  اجل��زاء 
حيص��ل عل��ى الش��عور بالرضا الذي هو 

لب��اب الس��عادة احلّق��ة. 
يق��ول اح��د الكت��اب: عندم��ا تق��دم 
رغبت��ك  جمل��رد  م��ا،  لش��خص  عم��اًل 
يف خدمت��ه فق��ط، س��تالحظ ش��عوراً 

واهل��دوء.  بالس��كينة  مجي��الً 
وح��ب  األناني��ة  م��ن  ختّل��ص   -5

التمّي��ز
فم��ن يري��د ان يك��ون دائم��ًا اعظ��م 
م��ن الن��اس واك��ر منه��م، ل��ن يش��عر 
باهل��دوء والطمأنين��ة، ب��ل يش��عر عكس 
ذل��ك، س��تكون لديه احلاج��ة امللّحة اىل 

كس��ب انتب��اه اآلخري��ن.
وبالرغ��م م��ن أن ه��ذه الصف��ة او 
احلال��ة الذميم��ة، م��ن الصع��ب عل��ى 
صاحبه��ا التخل��ص منه��ا، لك��ن ه��ذا ال 
يع��ين ان م��ن املس��تحيل عل��ى االنس��ان 
التح��ول اىل ح��ب اآلخري��ن،  األنان��ي 
الس��يما وأن جم��رد عملي��ة التخّل��ص 
يدخ��ل  الذميم��ة،  الصف��ة  ه��ذه  م��ن 
نفس��ه،  يف  والس��كنية  الطمأنين��ة 
ويصب��ح عنص��راً فاع��اًل ومتفاع��اًل م��ع 
اآلخري��ن، وذل��ك م��ن خ��الل تقاس��م 
املكاس��ب بين��ك وب��ني االخري��ن. فب��داًل 
م��ن التح��ّدث ع��ن نفس��ك ومكاس��بك، 
ع��ن  ايض��ًا  يتحدث��ون  اآلخري��ن  دع 

مكاس��بهم وافكاره��م وغ��ر ذل��ك.. 
الي��ه  تتح��دث  ال��ذي  فالش��خص 
الس��عادة  م��ن  مبزي��د  يش��عر  س��وف 
الن��ك كن��ت حاض��ر الذه��ن، بدرج��ة 
اكر، وكنت تصغي حبرص اكثر، 
بينكم��ا،  بالتناف��س  يش��عر  وس��وف ال 
سيش��عر  الش��خص  أن  والنتيج��ة 
ثقت��ه  وت��زداد  االرتي��اح  م��ن  مبزي��د 
بنفس��ه، وجيعل حديثه اكثر تش��ويقًا 
كأمن��ا ان��ت ايض��ًا س��وف تش��عر مبزي��د 
م��ن االرتي��اح، الن��ك ل��ن تتوت��ر انتظ��اراً 

احلدي��ث. يف  ل��دورك 
---------------

»كيــف  كتــاب  مــن  مقتبــس   *
ســعيدًا«  وتعيــش  بحياتــك  تتمتــع 
ــة اهلل الســيد هــادي املــدريس  لســاحة آي

اهلل-. حفظــه   -

  عندما 
تقوم باملعروف 
للناس، ال تتوقع 

اجلزاء مقابله، 
فالذي يطلب 

اجلزاء على 
خدماته للناس 
لن يحصل على 
الشعور بالرضا 

الذي هو لباب 
السعادة 

احلّقة  
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ثقافة رسالية

العل��م اإلداري يف بع��ض مفرداته وأفكاره 
موغ��ل يف التاري��خ البش��ري من��ذ الق��دم، ولكنه 
الفكري��ة  جوانب��ه  يف  نوعي��ة  قف��زة  حق��ق 
والتنظري��ة عل��ي ي��د أم��ر املؤمن��ني عل��ي ب��ن 
ابي طالب، عليه السالم، وحيث إننا  ندرك أن 
علم اإلدارة ينقسم اىل أنواع؛ منها »علم اإلدارة 
 ،)Business administration( التج��اري« 
 Personal( الش��خصي«  اإلدارة  »عل��م  و 
العام��ة«  اإلدارة  »عل��م  و   ،)administration
اخ��رى..  وأن��واع   )administration Public(
واس��تطاع اإلم��ام، علي��ه الس��الم، أن يثري علم 

اإلدارة بكل أنواعه مبفاهيم غزيرة حتتاج اىل 
عملية بلورة واس��تخراج بالتبحر يف خطبه و 
رس��ائله وحكمه الي حتتوي على كم كبر 

م��ن املفاهي��م وال��رؤى اإلداري��ة.
ولع��ل التجرب��ة العملي��ة لإلم��ام عل��ي، 
علي��ه الس��الم، تكم��ن بالدرج��ة األوىل يف عل��م 
اإلدارة العام��ة، متجليًا ذلك يف مواقفه، وعدد 
من رس��ائله اىل والته يف األمصار، وباألخص 
عه��ده اىل مال��ك األش��رت. كم��ا ب��رز اإلم��ام، 
عليه السالم، يف جمال علم اإلدارة الشخصي 
عر مقوالته احلكيمة، ودعواته يف أن حيرك 
اإلنس��ان كوامن��ه الذاتي��ة ويث��ق به��ا، وم��ن ثم 
ينطلق بقدراته إبداعًا وعطاًء. وحنن نالحظ 
أن العدي��د م��ن  ِحك��م اإلم��ام، تن��درج يف إع��ادة 
صياغ��ة اإلنس��ان فك��راً وس��لوكًا ليك��ون ق��ادراً 
عل��ى إدارة طاقات��ه ومواهب��ه بص��ورة ناجح��ة 
وذكية كيما يتخطى الدنيا بنجاح، وحيرز 

اآلخ��رة جبدارة.
ل��إلدارة وضعه��ا  تعريف��ات  ع��دة  هن��اك 
علماء اإلدارة، ولكن حسب دراستنا هلذا العلم، 
العملي��ة  بأنه��ا  اإلدارة  نع��ّرف  أن  نس��تطيع 

الفكري��ة والعملي��ة ال��ي نس��تطيع بواس��طتها 
حتقي��ق اهل��دف بأق��ل اجله��ود، وفق��ًا ملنه��ج 
يتضمن خطوات حُمددة س��لفًا. هذا التعريف 
ش��امل ل��كل أن��واع اإلدارة. كمث��ال عل��ى ذل��ك: 
الش��ركة  تك��ون  أن  مؤسس��ة  ل��دى  الرغب��ة 
 ،)Goal( األوىل يف إنت��اج س��لعة م��ا، ه��و ه��دف
ولك��ي تص��ل إلي��ه ينبغي وض��ع منهج يتضمن 
خط��وات حم��ددة للوص��ول اىل تل��ك الغاي��ة، 
ولك��ن   ،)Planning( بالتخطي��ط  ُتع��رف 
بأق��ل اجله��ود م��ن الناحي��ة البش��رية واملالي��ة 
والزمني��ة. فتك��ون عملي��ة حتقيق ه��ذا اهلدف 
وفق��ًا لذل��ك التخطي��ط وبأق��ل تل��ك اجله��ود، 

  .)Management( اإلدارة  عملي��ة  ه��ي 
وأي قائ��د يعج��ز ع��ن اإلدارة الصحيح��ة، 
ال يكت��ب ل��ه النج��اح يف قيادت��ه، حت��ى ولو ملك 
»كاريزم��ا« خاص��ة، وحظ��ي مبحب��ة الن��اس 
وطاعته��م ل��ه. ونس��تطيع أن نق��ول إن أفض��ل 
لي��س  ولك��ن  اإلداري��ني.  أفض��ل  ه��م  الق��ادة 
بالض��رورة أن كل مدي��ر ممت��از بإمكان��ه أن 
يك��ون قائ��داً. وتتق��دم القي��ادة عل��ى اإلدارة من 
الناحي��ة املنطقي��ة، ألن القائ��د ه��و الذي ميلك 

من نفائس اإلمام علي 
في علم اإلدارة

* السيد جعفر العلوي

"عليه السالم"
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اإلمكاني��ات، والق��درات البش��رية املطيع��ة ل��ه، 
ث��م يوظفه��ا بش��كل س��ليم لتحقي��ق األه��داف، 

وه��ذا التوظي��ف الس��ليم ه��و اإلدارة بعينه��ا.
وحنن نرى يف الرس��ل، وال س��يما رس��ولنا 
وكذل��ك  وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  األعظ��م، 
اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم،  حتدي��داً، أرق��ى 
عرفه��م  ناجح��ني  وإداري��ني  ق��ادة  وأفض��ل 
البش��ري. ألن قدرته��م عل��ى قي��ادة  التاري��خ 
ش��عوب أو جمامي��ع بش��رية واس��عة، قائم��ة 
ونفس��ية  اخالقي��ة  صف��ات  جمموع��ة  عل��ى 
متقدم��ة، وك��ذا جناحاته��م يف حتقيق نتائج 
إمن��ا اعتم��دت عل��ى قدراته��م اإلداري��ة إضاف��ة 
وبالتال��ي  بالطب��ع-   - اإلهل��ي  التس��ديد  اىل 
نس��تطيع الق��ول أن س��بب التف��وق الرئيس��ي 
أم  دواًل كان��ت  البش��رية،  ل��دى اجملموع��ات 
تنظيم��ات أم مؤسس��ات، يف جناحه��ا اإلداري.  
وي��رى اثن��ان م��ن كب��ار أس��اتذة اجلامع��ات 
لتف��وق  الرئيس��ي  الس��بب  أن   ،1 األمريكي��ة 
الياب��ان، يكم��ن يف مهارته��ا اإلداري��ة، فلي��س 
يف الش��عب اليابان��ي ش��يٌء ممي��ز ميت��از به على 
الش��عوب القريب��ة من��ه س��وى قدرت��ه اإلداري��ة. 
وإال ف��ال ختتل��ف الث��روات املوج��ودة يف اليابان 

عنه��ا يف الص��ني، أو يف كوري��ا او فيتن��ام.   

* من توجيهات المام عيل يف الدارة

* أوالً: العناية بالزمن
الناجح��ة،  اإلداري��ة  املقوم��ات  أه��م  م��ن 
تقدي��ر الش��خص لعنص��ر الزم��ن، وق��د أوىل 
اإلس��الم ه��ذا العنص��ر عناي��ة ش��ديدة، وح��ّث 
عل��ى اس��تغالله بأفض��ل ص��ورة، وق��د أقس��م 
الق��رآن بالزم��ن، كم��ا يش��ر اىل ذل��ك أح��د 
معان��ي كلم��ة »العص��ر«، }َواْلَعــْرِ * إِنَّ 
االعتن��اء  وُيع��د   ،  } ُخــْرٍ َلِفــي  ْنَســاَن  اإْلِ
النج��اح  أس��باب  أه��م  أح��د  الزم��ن،  بعنص��ر 
للفش��ل  رئي��س  س��بب  وإهمال��ه  والتق��دم، 
 The( احمل��دود،  العام��ل  كون��ه  والتخل��ف، 
limiting factor( يف عناص��ر أي حت��رك ُي��راد 

حتقي��ق هدف��ه. 
الع��امل  ختل��ف  أس��باب  الحظن��ا  ول��و 

بالتحدي��د  الع��امل اإلس��المي  الثال��ث، ومن��ه 
لرأين��ا أن أح��د أه��م تل��ك األس��باب ه��ي إضاعة 
وقت األفراد، و وقت املؤسسات، ووقت الدوائر 
إنت��اج  زمني��ة  أصبح��ت  حبي��ث  احلكومي��ة، 
البل��دان  ه��ذه  بع��ض  يف  احلكوم��ي  املوظ��ف 
تصل اىل أقل من س��اعة منتجة. وقد بلغ من 
ش��دة إهتم��ام اإلس��الم بالزم��ن أن اعت��ر كل 
ي��وم ه��و مبثاب��ة حج��ة جدي��دة عل��ى اإلنس��ان، 
يس��تطيع من خالله، أن حيصد أعلى درجات 
االس��تفادة من��ه، فف��ي احلدي��ث: أن كل ي��وم 
جدي��د خياط��ب اإلنس��ان ويق��ول ل��ه: »أن��ا ي��وم 
يّف خ��راً،  فق��ل  ش��هيد،  علي��ك  وغ��داً  جدي��د 
واعم��ل يّف خ��راً، فإن��ك ل��ن تران��ي بع��د ه��ذا«. 
ويف احلدي��ث ع��ن رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه: »اغتن��م  مخس��ًا قب��ل مخس، ش��بابك قبل 
هرم��ك، وصحت��ك قب��ل س��قمك، وغن��اك قب��ل 
فق��رك، وفراغ��ك قب��ل ش��غلك، وحيات��ك قب��ل 
موت��ك«2. وق��ال اإلم��ام عل��ي، عليه الس��الم: »إن 
عم��رك وقت��ك ال��ذي أن��ت في��ه«. وق��ال أيض��ًا: 
»اح��ذروا ضي��اع األعم��ار فيم��ا ال يبق��ى، ف��إن 

فائته��ا ال يع��ود«. 
مبالحظ��ة ه��ذه األحادي��ث نكتش��ف ش��دة 
الوق��ت،  اس��تثمار  عل��ى  اإلس��الم  حتري��ض 
وكلم��ة »االغتن��ام« يف احلدي��ث الثاني حتمل 
دالل��ة واضح��ة عل��ى ذل��ك، بارتباطه��ا بإح��دى 

مف��ردات ظ��رف الزم��ان، »قب��ل«. 

* ثانيًا: احلزم
وه��ي م��ن الصف��ات القيادي��ة واإلداري��ة 
املهم��ة. ومعن��ى احل��زم كم��ا يفس��ره اإلم��ام 
علي، عليه السالم: »احلزم النظر يف العواقب، 
من��ه  وقري��ب  العق��ول«3،  ذوي  ومش��اورة 
التعري��ف اللغ��وي حي��ث يق��ول: ح��زم رأي��ه أو 
أم��ره: ضبط��ه وأتقن��ه، وح��زم الش��يء: جعل��ه 
حزم��ة، أي مجع��ه مع بعض��ه البعض أو وضع 
احل��زام علي��ه4. ويق��ول اإلم��ام الش��رازي: »م��ن 
ب��كل  احل��زم  اإلدارة  حلس��ن  املهم��ة  األم��ور 
أبع��اده، واحل��زم، لف��ظ يش��تمل عل��ى معرف��ة 
األش��ياء، ومعرفة األمور، والنظر يف العواقب، 
وس��رعة اإلدراك، واالنتق��ال م��ن املقدمات اىل 

النتائ��ج، وانته��از الف��رص«5.
احلدي��ث  اإلداري  املعن��ى  ف��إن  وبالتال��ي 
للح��زم ه��و التخطي��ط الع��ام يف اإلدارة، ابتداًء 
وخط��ط  والتص��ورات،  األه��داف  وض��ع  م��ن 
العم��ل، وكيفي��ة الوص��ول اىل النتائ��ج، ل��ذا 
ف��ان حدي��ث اإلم��ام عل��ي، الس��ابق، يؤك��د أن 
احل��زم ه��و النظ��ر يف العواق��ب، أي حماول��ة 
التع��ّرف عل��ى نتائ��ج العم��ل، وم��ن ث��م وض��ع 
التص��ورات املس��تقبلية وال��ي ه��ي جزء أس��اس 
م��ن التخطي��ط، كم��ا أن مش��اورة العق��ول 
وأصح��اب االختص��اص ه��ي للحص��ول عل��ى 
م��ن  التخطي��ط  زم��ن  يف  مفي��دة  معلوم��ات 
أصحاب اخلرة والكفاءة. ومصطلح التدبر، 
ال��ذي يأت��ي يف العدي��د م��ن األحادي��ث وحك��م 
اإلم��ام، علي��ه الس��الم، يفي��د التخطي��ط أيضًا، 
مث��ل قول��ه علي��ه الس��الم: »التدب��ر قب��ل العمل 
يؤمن��ك م��ن الندم«، وم��ن الطبيعي أن مرحلة 
م��ا قب��ل العم��ل ه��ي التفكر والتخطي��ط، ولذا 
ع��ر اإلم��ام ع��ن ه��ذه العملي��ة العقلي��ة اهلامة 
بقوله: »ال عقل كالتدبر«. والي يستفاد منها 
الق��درة على التخطيط قب��ل العمل، والتفكر 

أثن��اءه للوص��ول ب��ه اىل النتائ��ج الس��ليمة. 
ه��ادي  الس��يد  العالم��ة  مساح��ة  يق��ول 
املدرس��ي: »التخطي��ط للعم��ل يع��زز ف��رص 
النج��اح في��ه، ف��إي مش��روع يق��وم عل��ى تص��ور 
مس��بق يصب��ح س��هل اإلجن��از. ولق��د ثب��ت أن 
التخطي��ط اجلي��د يش��كل مخس��ني يف املائ��ة 
اإلم��ام عل��ي،  العم��ل«. ويق��ول  م��ن حتقي��ق 
عليه السالم: »الظفر باحلزم، واحلزم بإجالة 
ال��رأي  تقلي��ب  ه��و  ال��رأي  وإجال��ة  ال��رأي«. 
والتفك��ر املمع��ن في��ه، وم��ن أه��م ذل��ك ه��و 
مش��اورة أصح��اب اخل��رة، وم��ن أه��م آلياته��ا 

االجتماع��ات. 

* ثالثًا: العقل اجلمعي
هن��اك أس��لوبان يف احلي��اة، و ينعكس��ان 
عل��ى اإلدارة: األول: العم��ل الف��ردي، ونقص��د 
ب��ه أن تس��يطر ال��روح الفردي��ة عل��ى العم��ل، 
حبي��ث يصب��ح الش��خص، س��واًء كان رئي��س 
دول��ة أو صاح��ب ش��ركة أو أي مش��روع  ه��و 
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ال��ذي يس��يطر عل��ى العم��ل والنظ��ام بأمجع��ه، 
وترى بصماته واضحة يف كل شيء. وتصبح 
املؤسس��ة اإلداري��ة بأكمله��ا تنطل��ق منه، وبه، 
وتنته��ي إلي��ه، فه��و احمل��ور يف كل ش��يء. وه��و 
م��ا ُيع��رف ب��اإلدارة املركزي��ة املطلق��ة، وأب��رز 
مث��ال على ذل��ك األنظمة الديكتاتورية، حيث 
تتلخص الدولة بشخص الرجل القوي فيها. 
وه��ذا الن��وع  م��ن اإلدارة ه��و ال��ذي ع��ر عن��ه 
الق��رآن عل��ى لس��ان فرع��ون: }َمــا ُأِريُكــْم إاِلَّ 
َشــاِد{،  َمــا َأَرى َوَمــا َأْهِديُكــْم إاِلَّ َســبِيَل الرَّ
)س��ورة غافر /29(، وأبرز خماطر هذا التوجه 
بانته��اء  ينته��ي  أن��ه  األنظم��ة  يف  املرك��زي 
الش��خص، ألن الش��خص ه��و حم��وره األول 
واألخ��ر. أم��ا  الن��وع اإلداري اآلخ��ر فهو القائم 
على العقل اجلمعي، و روح املؤسس��ة، وهو أما 
أن يكون مؤسسو العمل مجٌعًا من األشخاص، 
كح��ال اجلمعي��ات والتنظيم��ات، أو مؤسس��ة 
املؤسس��ة  ب��روح  يعم��ل  ولكن��ه  واح��د،  ف��رد 
يف  الالمركزي��ة  احلال��ة  وت��رى  والفري��ق، 
العم��ل، و وج��ود الثق��ة املتبادل��ة ب��ني أط��راف 

العم��ل، وحتكي��م مب��دأ التفوي��ض. 
ه��ذا الن��وع أق��وى ثبات��ًا يف اإلدارة، وأكث��ر 
العم��ل  اس��تند  إذا  األول،  الن��وع  م��ن  صواب��ًا 
اإلداري اىل روح الفري��ق الواح��د القائ��م عل��ى 
التش��اور والتع��اون والتنس��يق بينه��م. ومم��ا 
يش��ر اىل أن مث��ل ه��ذه الطريق��ة اإلدارية هي 
األق��رب اىل الص��واب واحلكم��ة، ق��ول اإلم��ام 
عل��ي، علي��ه الس��الم: »م��ن اس��تبد برأي��ه هل��ك، 
ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا«. وقال 
ايض��ًا: »ال ظه��ر كاملش��اورة«. ويع��د اإلم��ام، 
علي��ه الس��الم، أن وج��ود العق��ل اجلمع��ي يق��ود 
اىل التف��وق والصح��ة، حيث يقول: »من ش��اور 

ذوي األلب��اب ُدل عل��ى الص��واب«.

* رابعًا: االهتامم بالنظام
ركن��ان  هن��اك  اإلداري  العل��م  يف 
أساس��يان، هم��ا التنظيم، والتش��كيل. أي وضع 
هي��كل تنظيم��ي يدي��ر املؤسس��ة، والتش��كيل 
يراد به وضع األش��خاص املناس��بني يف اهليكل 
التنظيمي. وُيعد االهتمام بالنظام من األمور 

األساس��ية يف التق��دم، والنج��اح، ألن الفوض��ى 
والتخب��ط عل��ى األغل��ب ال ت��ؤدي اىل نتائ��ج 
متقدم��ة، فحت��ى ل��و جن��ح ف��رد عل��ى أس��اس 
إذا  يفش��ل  االس��تمرار  م��ع  ولكن��ه  الف��رص، 
مل يس��تند عمل��ه اىل روح النظ��ام. وق��د أوىل 
اإلس��الم موض��وع النظ��ام أهمية ك��رى. فقد 
ذم��ت بع��ض اآلي��ات احلال��ة غ��ر املنظم��ة يف 
حي��اة الف��رد، القائم��ة عل��ى اهل��وى والتخب��ط. 

ق��ال تع��اىل: 
ــَذ إهَِلَُه َهــَواُه{، )س��ورة  َ }َأَرَأْيــَت َمــِن اختَّ
ــَواُه  ــَع َه َب الفرق��ان /43(، وق��ال تع��اىل: }َواتَّ
ُفُرًطــا{ )س��ورة الكه��ف /28(.  َأْمــُرُه  َوَكاَن 
وق��ال اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��الم: »أوصيك��م 
بتق��وى اهلل، ونظ��م أمرك��م«. وهن��ا نالح��ظ 
أن اإلم��ام اعت��ر تنظي��م األم��ور ه��ي القضي��ة 
احملوري��ة الثاني��ة بع��د تق��وى اهلل يف وصيت��ه 
ألبنائ��ه واملس��لمني ح��ني وفات��ه، وه��ذه دالل��ة 
واضح��ة عل��ى أهمي��ة التنظي��م يف اس��تمرار 
املس��رة. ولق��د اهت��م، علي��ه الس��الم، كث��را 
مبس��ألة التنظي��م، م��ن خ��الل اهتمام��ه بوضع 
العدي��د م��ن مناه��ج العم��ل اإلداري والقي��ادي 
لوالت��ه يف األمص��ار. ومن ذلك عهوده اىل عدد 
من والته كاألشرت النخعي، وحممد بن أبي 

بكر.

* خامسًا: التوجيه
اإلدارة  أركان  م��ن  التوجي��ه  يع��د 
اإلداري  العم��ل  س��ر  أثن��اء  فف��ي  الناجح��ة. 
األم��ور  بع��ض  ت��رز  للمؤسس��ة  أو  للدول��ة، 
اخلافية، س��واء كانت إجيابية أو س��لبية. وال 
ب��د م��ن املدي��ر الناج��ح أن يتاب��ع كل تط��ورات 
العم��ل، بالتأك��د م��ن س��ره وفق��ًا للخط��ة 
املوضوع��ة، والتأكي��د عل��ى اإلجيابيات، وحل 
املشكالت، والسلبيات الي طرأت أثناء العمل. 
وإذا الحظن��ا س��رة اإلم��ام علي، عليه الس��الم، 
لدي��ه،  امله��م  اإلداري  البع��د  ه��ذا  س��نالحظ 
فه��و يهت��م دوم��ًا بتوجي��ه املس��لمني، و اتباعه��م 
باخلص��وص، وإرش��ادهم للس��بل الس��ليمة يف 
طاع��ة اهلل، ب��ل حت��ى يف األم��ور احلياتي��ة ال��ي 
تق��وم عل��ى احلكم��ة وفه��م األس��باب. وم��ا ه��ذا 

الس��يل الواس��ع م��ن خطب��ه وحكم��ه وأحاديث��ه 
إال دالل��ة عل��ى أهمي��ة التوجي��ه ل��دى اإلم��ام.  

* سادسًا: التحفيز
ه��ذه  اإلدارة،  مفك��ري  بع��ض  ع��ّد  وق��د 
أوىل  وق��د  اإلدارة.  مقوم��ات  أح��د  النقط��ة، 
م��ن  إهتمام��ًا  التحفي��ز  موض��وع  اإلس��الم 
ناحيت��ني: التبش��ر واإلن��ذار، ف��كل عم��ل س��ليم 
فيه رضا اهلل، نرى أن القرآن ميتدحه ويوضح 
الث��واب اآلخ��روي بالدرج��ة األوىل ملث��ل ه��ذا 
العم��ل، وع��ر عملي��ة اإلن��ذار حياف��ظ الدي��ن 
عل��ى اس��تقامة العب��اد، م��ن خ��الل حتذيره��م 
بالعواقب اخلطرة للمعاصي. ونرى يف س��رة 
اإلم��ام، علي��ه الس��الم، ش��ديد االهتم��ام به��ذا 
املق��وم اإلداري امله��م. فن��رى يف العدي��د م��ن 
خط��ب اإلم��ام علي احلّث الش��ديد عل��ى القيام 
باملتطلبات العامة املفرتضة على األمة. كما 
كان يتخ��ذ س��بيل امت��داح الش��خص ح��ني 
يق��وم بعم��ل رائ��ع، ويفتخر بذل��ك العمل أمام 
اآلخري��ن ون��رى أن اإلم��ام علي��ًا علي��ه الس��الم 
خياط��ب مال��كًا األش��رت يف عه��ده إلي��ه، بإيضاح 
أم��ٍر ه��ام يف التحفي��ز، فيق��ول: »وال يكون��ن 
احملس��ن واملس��يء عن��دك مبنزل��ة س��واء، ف��إن 
يف ذل��ك تزهي��داً أله��ل اإلحس��ان يف اإلحس��ان، 
وتدريب��ًا أله��ل اإلس��اءة عل��ى اإلس��اءة، وإل��زم 

كاًل منه��م م��ا أل��زم نفس��ه«.
--------------

1-  ريتشــارد تانــر باســكال وانطــوين ج. 
دار  اليابانيــة«  اإلدارة  »فــن  كتاهبــا  يف  آثــوس، 

7 ص:   1 ط  بــروت   - احلمــراء 
ــاب اإلدارة ج1  ــن كت ــاًل ع ــان نق 2-  احلديث
ــرازي -  ــام الش ــه لإلم ــوعة الفق ص 165- موس

ــروت ــوم، ب دار العل
ــد  ــة 136- حمم ــزان احلكم ــب مي 3-  منتخ
ــم 1422هـــ ــث - ق ــز دار احلدي ــهري - مرك ريش

4-  املعجــم الوســيط - جممــع اللغــة العربيــة 
- القاهــرة.

5- كتاب اإلدارة ج2، 346 مصدر سابق.
ــدر  ــة، 136 مص ــزان احلكم ــب مي 6- منتخ

ــابق. س

   يشري اإلمام علي، عليه السالم، اىل الطريقة اإلدارية األقرب اىل الصواب 
واحلكمة، يف قوله: »من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها يف 

عقولها«، وقال ايضًا: »ال ظهري كاملشاورة«  



* مرتىض حممد

ــة  ــة واحلصان ــي الوقاي ــظ تعن ــث اللف ــن حي ــوى«.. م »التق
مــن يشء مــا، فهنــاك مــن يتقــي النــار او الصعقــة الكهربائيــة او 
أي نــوع مــن املخاطــر واملهالــك، كــا تعنــي ايضــًا مــن حيــث 
ــزالق نحــو  ــة النفــس االنســانية مــن خماطــر االن املفهــوم، محاي
االنحــراف، وهــذا يتعــرض لــه مجيــع افــراد املجتمــع، لكــن من 
يمتلــك اســباب القــوة املاديــة او العلميــة او الســلطة احلكوميــة، 
تكــون حاجتــه اكثــر بكثــر مــن ســائر النــاس الذيــن يريــدون 
ــة او  ــؤول يف الدول ــن او املس ــامل الدي ــن ع ــم م ــاء حوائجه قض

غــره. 
فمــن يريــد تأديــة اعالــه ومهامــه بالشــكل الصحيــح 
والكامــل البــد لــه مــن التحّصــن هبــذه الصفــة الروحيــة، الهنــا 
تضمــن لــه نجــاح عملــه بعــد ان يكــون قــد نجــح يف حتصــن 
نفســه مــن الزلــل واالنحــراف، لــذا نالحــظ املســؤول الفاشــل 
ــراف،  ــدرج يف االنح ــه ويت ــط يف أدائ ــذي يتخب ــه او ال يف عمل

ــوى«. ــن »التق ــره ع ــن غ ــد م ــرورة أبع ــون بال يك
ــوى؟  ــه بالتق ــل او نجاح ــل يف العم ــة الفش ــا عالق ــن م لك
فالعمــل مســألة ماديــة ملموســة، بينــا »التقــوى« صفــة معنويــة 

يف كوامــن االنســان..
ــاءه اىل البــرش وخاتهــم النبــي  عندمــا أرســل اهلل تعــاىل انبي
األكــرم، صــى اهلل عليــه وآلــه، إنــا تضّمــن يف رســاالهتم 
التعاليــم واالحــكام التــي تصــّب يف مصلحتهــم بالدرجــة 
االوىل. ومنهــا »التقــوى«، فهــذه الصفــة تســاعد االنســان عــى 
ــًا  جتنــب اخلطــأ والزلــل يف تعاملــه مــع النــاس، وجتعلــه متوازن
يف ســلوكه ومواقفــه، وكلــا كانــت مســؤوليته اكــرب، كأن يكــون 
يف منصــب اداري كبــر، او حيمــل صفــة عــامل ديــن يف مؤسســة 

ــك.  ــر ذل ــة او غ ــة او ثقافي خري
الروحيــة  الصفــة  ان هــذه  بــل  ليــس هــذا فحســب؛ 
)التقــوى( هلــا فوائــد عــى املــدى البعيــد ايضــًا، فربــا يتصــور 
ــالل  ــة خ ــب معين ــى مكاس ــول ع ــه احلص ــض ان بامكان البع
عملــه باتبــاع طــرق ملتويــة وغــر رشعيــة، فــان القــرآن 
الكريــم يؤكــد لنــا عكــس هــذه املعادلــة اخلاطئــة، تقــول اآليــة 
الكريمــة: »مــن يتــق اهلل جيعــل لــه خمرجــًا ويرزقــه مــن حيــث ال 
حيتســب«. بمعنــى أن التقــوى تعطــي لصاحبهــا النظــرة االجيابية 
ــة،  ــم الديني ــًا بالتعالي ــه ملتزم ــن كون ــاءم م ــتقبل، وال يتش للمس

ــدد  ــم ويس ــن اعاهل ــارك للمتق ــم ان اهلل يب ث
خطواهتــم لتحقيــق الغايــات األســمى، و أوهلــا 

ــل. ــا اهلل عزوج رض
ــن  ــن.. م ــة املتق ــن هوي ــأل ع ــائل يس و رّب س

ــم؟ ه
أمــر املؤمنــن، عليــه الســالم، خــر مــن يبــن 

ــن«: ».. ال  ــة املتق ــاء يف »خطب ــد ج ــن. فق ــة املتق ــا هوي لن
ــم  ــر. فه ــتكثرون الكث ــل، ويس ــه القلي ــن اعال ــون م يرض

أذا ُزكــي  النفســهم متهمــون، ومــن أعاهلــم مشــفقون، 
أحدهــم، خــاف ممــا يقــال لــه، فيقــول: أنــا أعلــم بنفــي مــن 
غــري, وريب أعلــم يب مــن نفــي. اللهــم ال تؤاخــذين بــا يقولون, 

ــون..«. ــا ال يعمل ــر يل م ــون ,واغف ــا يظن ــل مم ــي أفض واجعلن
مــن هنــا يريــد االســالم، وعــى لســان االمــام عــي، عليــه 
ــون  ــؤولية، و نك ــدر املس ــى ق ــون ع ــا ان نك ــالم، أن يعلمن الس
ــالد  ــراق ويف ب ــوم يف الع ــه الي ــا نالحظ ــع. وم ــدوة يف املجتم ق
اخــرى، مــن تراجــع يف االلتزامــات الدينيــة وختــًل عــن القيــم 
االخالقيــة وحتــى االنســانية، فــان مــرّد ذلــك اىل تــرّبم املجتمــع 
مــن نخبتــه املثقفــة واملتعلمــة التــي تــارس كل انــواع االنحراف 
واخلطيئــة ثــم تأمــر النــاس بالطاعــة والتفاعــل والتفّهــم. وكــا 
ــن  ــة م ــم«. فالعام ــن ملوكه ــى دي ــاس ع ــل: »الن ــول القائ يق
النــاس تأخــذ قــدرًا كبــرًا مــن طباعهــا وســلوكها مــن النخبــة 
ــان  ــف: »اثن ــوي الرشي ــث النب ــداق احلدي ــذا مص ــة. وه احلاكم
اذا صلحــا صلحــت األمــة، واذا فســدا فســدت األمــة.. العلــاء 

ــراء«. واألم
ــة  ــة االخالقي ــذه الصف ــا اىل ه ــم حاجتن ــا نفه ــن هن م

أن  ال  حياتنــا،  ومرافــق  اعالنــا  مجيــع  يف  والروحيــة 
ــة مــن امللتزمــن بشــدة بالتعاليــم  ــة معين نحرهــا يف فئ

واالحــكام الدينيــة، وال ان يكــون للتقــوى مــكان 
او  العلميــة  احلــوزة  او  املســجد  مثــل  خــاص، 

ــى  ــارة او حت ــرة الزي ــالل ف ــة خ ــات املقدس العتب
خــالل الفرائــض العباديــة مثــل شــهر رمضــان 

املبــارك، او يف خــالل أداء مراســيم احلــج 
وغرهــا، انــا تكــون خصلــة يف النفــس 

ــلوك  ــم للس ــم الدائ ــل التقوي ــوم بعم تق
واملواقــف واالحــكام بــا يــريض اهلل 

ــاده. ــاىل وعب تع

التقوى طريق النجاح



اسوة حسنة

* إعداد / زهراء حممد عيل
عندم��ا يط��ّل علين��ا ش��هرا مج��ادى االوىل 
ومج��ادى الثاني��ة، مب��ا حيم��ل م��ن ذكري��ات 
أليم��ة خت��ّص الصديق��ة الطاه��رة، فاطم��ة 
الزه��راء، عليه��ا الس��الم، تهي��ج مش��اعر احلزن 
الي��وم  ذل��ك  يف  ج��رى  م��ا  عل��ى  جدي��د  م��ن 
التارخي��ي الرهي��ب، م��ن احن��راف واضطه��اد 
واس��تالب. مبعن��ى أنن��ا كل ع��ام أم��ام ذكرى 
اآله��ات والن��ران والدم��اء ث��م امل��وت به��دوء. 
وه��ذا لي��س ع��ن احلقيق��ة ببعي��د، وهي تش��كل 
جانب��ًا م��ن القضي��ة ال��ي م��ن اجلدي��ر إحياؤها 
»احلي��اة«  أن  بي��د  عدي��دة.  وط��رق  باش��كال 
متث��ل احلقيق��ة االخ��رى ال��ي حتمله��ا »أي��ام 
الف��راد  فق��ط  لي��س  واحلي��اة  الفاطمي��ة«. 
اجملتم��ع، يف ان يكتس��بوا ال��دروس والع��ر مل��ا 
يفيده��م لدنياه��م وآخرته��م، إمن��ا للعقي��دة 
والفك��ر. ولع��ل أبل��غ تعب��ر ع��ن دور الزه��راء، 
عليه��ا الس��الم، يف ه��ذا اجمل��ال، م��ا ج��اء عل��ى 
لس��ان الفقي��ه الراح��ل آي��ة اهلل الس��يد حمم��د 

رض��ا الش��رازي - ق��دس س��ره - عندم��ا ق��ال: 
»ل��ذا ميك��ن الق��ول: »أن��ه ل��وال فاطم��ة الزهراء، 
صل��وات اهلل عليه��ا، مل��ا كان بقي لالس��الم من 
أثر، ولكان قد حتّول اىل ديانة، مثل اليهودية 
واملس��يحية، مقتصرة على الطقوس الفارغة 
غ��ر املرتبط��ة باحلي��اة؛ واحلقيق��ة تق��ال: إن 
فاطم��ة الزه��راء، صل��وات اهلل عليه��ا، هل��ا ح��ق 
احلي��اة عل��ى اإلس��الم، وهل��ا ح��ق احلي��اة عل��ى 

التش��ّيع، وهل��ا ح��ق احلي��اة علين��ا مجيع��ًا«. 

 * مشكلة الصورة النمطية
م��ن  أدوار  ثالث��ة  األم��ة  عل��ى  م��ّرت 
األول:  ال��دور  احلك��م،  نظ��ام  يف  اإلحن��راف 
مَتّث��ل يف نظ��ام احلك��م الذي أعق��ب وفاة الني 
األك��رم، صل��ى اهلل عليه وآل��ه، والدور الثاني، 
الثال��ث:  وال��دور  األموي��ة،  الدول��ة  يف  متّث��ل 
متّثل يف الدولة العباس��ية. خالل تلك الفرتة، 
ش��هدت االم��ة مظاه��ر فظيع��ة م��ن االحنراف 
عن الدين والقيم واملبادئ الي جاهد وضحى 
م��ن أجله��ا الن��ي األك��رم وأهل بيت��ه، صلوات 

اهلل عليه��م، ومعه��م األخي��ار م��ن االصح��اب 
والتابع��ني. ف��كان الك��ذب عل��ى الن��ي بوض��ع 
االحادي��ث واختالقه��ا م��ن قب��ل علم��اء الس��وء 
االس��تئثار  وكان  املأجوري��ن،  واحملدث��ني 
بأم��وال املس��لمني واحملاب��اة والتميي��ز م��ن قب��ل 
احل��كام وال��والة، وكان القم��ع واالضطه��اد 
ثائ��ر  أو  مع��ارض  ل��كل  بوحش��ية  والتنكي��ل 
بوج��ه الظل��م والطغي��ان. كل ذل��ك كان يت��م 
حت��ت إم��رة من يس��مى ب� »اخلليف��ة«، ويف ظل 
»الدولة االسالمية«، ومبا أن الناس، بطبعهم 
يعتم��دون عل��ى النتائ��ج يف بن��اء قناعاته��م، وال 
يبحث��ون ع��ن حيثي��ات القضي��ة، وم��ا اذا كان 
فق��د  ال..؟  أم  حق��ًا  االس��الم  ميثل��ون  ه��ؤالء 
ع��ن  بش��عًا  إنطباع��ًا  الثالث��ة  األدوار  أعط��ت 
اإلس��الم، لدى املس��لمني خاصًة والعامل بشكل 
عام، مع إن هنالك مفكرين منصفني الحظوا 
اإلس��الم م��ن خ��الل ذات��ه، فم��ن كان أولئ��ك 
احل��ّكام الذي��ن حكم��وا يف األدوار الثالث��ة ؟ إذا 
ثِّل ُكلَّ واحٍد منهم، لكان »صدامًا«  أردنا أْن مُنَ
يف زمانن��ا املعاص��ر، أو يش��بهه يف موقع��ه، مث��ل 

في األيام الفاطمية .. 
نبحث عن نموذج الحياة
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احلج��اج، فه��ل يوج��د م��ن يرض��ى بالرض��وخ 
حلك��م »ص��دام« ال��ذي س��اد باحلدي��د والن��ار..؟ 
من هنا حرص احلكام األمويون والعباس��يون 
عل��ى إضف��اء صف��ة »اخلليف��ة« عل��ى ذواته��م، 
وأن تك��ون حكوماته��م حتم��ل اس��م »اخلالف��ة« 
لكس��ب املزي��د م��ن الش��رعية واملقبولي��ة ل��دى 

عام��ة الن��اس.
بس��بب  الوصم��ة  ه��ذه  نواج��ه  ومان��زال 
سياس��ات ح��كام ميثل��ون امت��داداً لتل��ك األدوار 
االحنرافي��ة، وه��ذا م��ا س��ّهل األم��ر عل��ى أع��داء 
ص��اروا  حي��ث  الدوائ��ر،  املرتبص��ني  األم��ة 
ينش��رون الص��ورة النمطي��ة لإلس��الم ال��ذي 
يدع��و اىل العن��ف واإلره��اب والدم��ار والكب��ت، 
واحلرم��ان  التخل��ف  اىل  يدع��و  م��ا  وكل 

وتلم��وت.

* الزهراء .. املقياس 
األربع��ة  م��ن  معصوم��ني  لثالث��ة  كان 
عشر، صلوات اهلل عليهم، دوٌر يف فضح وإدانة 
األنظمة السياسية الي أشرنا اليها آنفًا، علمًا 
ه��ذا  يف  دوٌر  هل��م  كان  املعصوم��ني  كل  ان 

اجمل��ال، بأقواهل��م ومواقفه��م. 
فق��د فض��ح اإلم��ام احلس��ني، صل��وات اهلل 
علي��ه، احلكوم��ة األموي��ة، بتضحيت��ه املدوي��ة، 
وس��قوطها،  انهياره��ا  م��ن  ذل��ك  اعق��ب  وم��ا 
فيم��ا كان لالم��ام الكاظ��م، صل��وات اهلل عليه، 
العباس��ية  احلكوم��ة  فض��ح  يف  متمي��ز  دور 
األخط��ر  ال��دور  لك��ن  وس��جنه،  مبظلوميت��ه 
األول،  ال��دور  حكوم��ة  ض��د  كان  واأله��م 
فه��ذا ال��دور ه��و ال��ذي مّه��د ل��ألدوار التالي��ة 
ع��ن  األول  فاالحن��راف  االس��الم.  تاري��خ  يف 
طري��ق الرس��الة احملمدي��ة، ه��و ال��ذي أعط��ى 
ارتكبه��ا  ال��ي  اجلرائ��م  جلمي��ع  املش��روعية 
وم��ن  والعثماني��ون،  والعباس��يون  األموي��ون 

اقتف��ى أثره��م. 
ال��دور  حكوم��ة  بفض��ح  ق��ام  م��ن  لك��ن 

؟  ل و أل ا
إنه ليس س��وى الصديقة الكرى فاطمة 
الزه��راء، صل��وات اهلل عليه��ا، وذل��ك مبوقفه��ا 
ومبظلوميته��ا وبش��هادتها؛ هن��ا يك��ون املوق��ف 
العق��دة  يش��كل  ألن��ه  والتارخي��ي،  احلاس��م 
األساس��ية ال��ي إن مل حنّله��ا ل��ن نتمك��ن م��ن 
دع��وة الع��امل إىل الدي��ن االس��المي، والعق��دة 
ه��ي إن تل��ك احلكوم��ات مل تك��ن لتمث��ل ه��ذا 
الدي��ن، فق��د فصل��ت الصديق��ة الك��رى ب��ني 
ان  للع��امل:  وقال��ت  ه��ؤالء،  وب��ني  اإلس��الم 
ه��ؤالء ال ميّثل��ون اإلس��الم، وال ميّثل��ون الن��ي 
األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وجاء ذلك من 

خالل »اخلطبة الفدكية«، وهي خطبة غايًة 
يف األهمي��ة، وكان��ت عام��اًل الس��تبصار أح��د 
األش��خاص بع��د مساع��ه هل��ذه اخلطب��ة م��ن 

أح��د اخلطب��اء.

* الزهراء .. قدوة للرجل واملرأة 
الرم��وز  بصناع��ة  حالي��ًا  الغ��رب  يق��وم 
يف خمتل��ف األبع��اد، فف��ي الغ��رب مث��ة رم��وز 
مصنوع��ة  لكنه��ا  فكري��ة،  و  إجتماعي��ة 
ومقص��ودة، وليس��ت قضي��ة طبيعي��ة، كم��ا 
حب��ٌث  وه��ذا  السياس��ية،  الرم��وز  يصنع��ون 
طوي��ل ال جم��ال لن��ا يف خوض��ه، وم��ن أخط��ر 
وصناعت��ه  الغ��رب  دخله��ا  ال��ي  امليادي��ن 
للرمزي��ة، ه��و مي��دان امل��رأة، فق��د صن��ع رم��زاً 
ظ��ل  يف  ذل��ك  وحيص��ل  الع��امل،  يف  للم��رأة 

»العوملة« السائدة اليوم، إذ مل يعد ممكنًا إخفاء 
ش��يء، كما كان يف س��ابق األيام، واذا ما أراد 
الناس التعرف على ش��يء يذهبون اىل الغرب 
بأنفس��هم، أم��ا الي��وم ف��ان الغرب ه��و الذي جاء 
اىل بيوتن��ا، وه��و موج��ود يف كل بي��ت ش��ئنا أم 
أبين��ا؛ ه��ذه الرم��وز املصنوع��ة للم��رأة تتمت��ع 
جباذبي��ة وإغ��راء للم��رأة، ف��ان إمكاني��ة قي��ادة 
احل��ال  كذل��ك  ُمغ��ٍر،  ش��يٌء  لطائ��رة  امل��رأة 
أن تك��ون نائب��ة يف الرمل��ان، أو تك��ون رئيس��ة 
مجهوري��ة، أو رئيس��ة وزراء - كم��ا ه��و يف 

بع��ض البل��دان- فه��ذا إغ��راء كب��ر.
لكنن��ا نعتق��د أن الغ��رب فش��ل يف حتقي��ق 
هدف��ه ومرامي��ه م��ن وراء دفع املرأة اىل ميدان 
العم��ل، فه��و دفعها اىل قم��ة املادية دون النظر 
اىل حج��م الثم��ن الباه��ظ ال��ذي يتع��ني عل��ى 
امل��رأة أن تدفع��ه، وه��ذه النقط��ة املهم��ة أش��ار 
اليه��ا مساح��ة اإلم��ام الراح��ل الس��يد حمم��د 
الش��رازي - ق��دس س��ره- حي��ث كان يق��ول: 

»علين��ا دائم��ًا ان نبح��ث ع��ن الثم��ن الذي جيب 
ان ندفع��ه...«. إن الثم��ن ال��ذي دفعت��ه امل��رأة يف 
الغرب هو الدمار والتفكك األس��ري، فالعائلة 
الرج��ل  ب��ني  والعالق��ة  حمّطم��ة،  الغربي��ة 
وزوجت��ه مفكك��ة، فيحص��ل أن مت��وت امل��رأة 
وحي��دًة يف بيته��ا دون أن يش��عر بها أحد، وبعد 
ثالث��ة أو اربع��ة أع��وام يكتش��فون أنه��ا ميت��ة، 
ل��ذا جي��ب الق��ول: ان وض��ع امل��رأة عندنا أفضل 
الغ��رب، وكذل��ك  بكث��ر مم��ا ه��و س��ائد يف 
النس��يج العائل��ي، حي��ث يس��ود بينن��ا التق��ارب 
والتالح��م والت��زاور، وه��ي أم��ور غ��ر مفهومة 

يف الغ��رب.
م��ن هن��ا، ف��ان أفض��ل من��وذج للم��رأة يف 
كل الع��امل، ه��و الصديق��ة الك��رى فاطم��ة 
من��وذج  وه��و  عليه��ا،  اهلل  صل��وات  الزه��راء، 
خ��اٍف ع��ن الكث��ر يف الع��امل الي��وم، فهنال��ك 
إم��رأة ياباني��ة ق��رأت حي��اة فاطم��ة، صل��وات 
اهلل عليه��ا، فأعلن��ت إس��المها، بع��د أن تأث��رت 
بس��رة الصديق��ة الك��رى، و قال��ت: »ه��ذا ه��و 
النم��وذج ال��ذي كن��ُت أحب��ث عن��ه..« فامل��رأة يف 
الغ��رب ويف كل أرج��اء الع��امل وحت��ى امل��رأة 
املس��لمة حباج��ة إىل ه��ذا النم��وذج املتكام��ل 
والراق��ي.. وحن��ن حباج��ة اىل ه��ذا النم��وذج 
املؤمن��ني،  أم��ر  فاإلم��ام  ولعوائلن��ا،  لبيوتن��ا 
صلوات اهلل عليه، يقول: »..فو اهلل ما أغضبتها 
وم��ا أغضبت��ين«، وج��اء يف وصيته��ا، صل��وات 
اهلل عليه��ا: »ي��ا اب��ن ع��م م��ا وجدت��ين كاذب��ة، 
وال كذب��ة واح��دة..«، ولع��ل هذا ُيعد درس��ًا لنا 
ولزوجاتن��ا، ويف مقط��ٍع آخ��ر: »..وال خالفت��ك 
من��ذ عاش��رتين..« وَلَكْم حتت��اُج عوائُلنا اىل هذا 

النم��وذج..؟
وم��ن الصور النموذجي��ة حلياة الصديقة 
الك��رى، صل��وات اهلل عليها، أن الني األكرم، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ق��ال هل��ا: ال تطل��ي م��ن 
عل��يٍّ ش��يئًا، و يف ي��وم م��ن األي��ام دخ��ل أم��ر 
ال��دار وق��ال: ه��ل يف البي��ت ش��يء؟  املؤمن��ني 
قال��ت: من��ذ ثالث��ة أي��ام وليس يف البيت ش��يء، 
فقال أمر املؤمنني: ملاذا مل ختريين..؟! قالت: 

ألن أب��ي نهان��ي ع��ن ذل��ك.. 
حن��ن حباج��ة اىل هك��ذا من��وذج إلم��رأة 
تتعام��ل م��ع زوجه��ا، و ترّب��ي مث��ل زين��ب وأم 
كلث��وم )صل��وات اهلل عليهم��ا(، ب��ل حنتاجه��ا 
منوذج��ًا يف حياته��ا العائلي��ة، ويف حياته��ا م��ع 
زوجه��ا، ويف تعامله��ا م��ع أبنائه��ا، كم��ا حنتاج 
اىل فاطم��ة العامل��ة، واجملاه��دة، بغ��ض النظ��ر 
كان��وا  املعصوم��ني  ان  حي��ث  اإلمام��ة،  ع��ن 
احلكوم��ات  وض��د  الطغ��اة  ض��د  جماهدي��ن 
املس��تّبدة، ب��ل كان��وا ق��الع احلري��ة، واحلاج��ة 
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  لوال فاطمة 
الزهراء، صلوات اهلل 

عليها، ملا بقي لإلسالم 
من أثر، ولكان قد حتّول 
اىل ديانة، مثل اليهودية 

واملسيحية، مقتصرة 
على الطقوس الفارغة 

غري املرتبطة باحلياة  
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ه��ي لبالدن��ا ولعوائلن��ا وللع��امل أمج��ع.

* فراغات يف شهري مجادى األوىل والثانية
بهذي��ن  تتعل��ق  فراغ��ات  هنال��ك   : أواًل 
ه��ذه  م��لء  حن��اول  أن  وعلين��ا  الش��هرين، 
الفراغ��ات، للمث��ال عل��ى ذل��ك، اذا كان البن��اء 
العام��ة »فقه عائش��ة«، ينقل��ون عنها االحاديث 
تلك��م  الكث��رة ويس��تندون يف احكامه��م إىل 
االحادي��ث، فيج��ب أن ال يك��ون هنال��ك فراغ يف 
»فقه فاطمة«، ومن الذين بادروا إىل س��د هذا 
الف��راغ ه��و اإلم��ام الش��رازي الراح��ل - ق��دس 
س��ره- حيث كتب جمموعة من اجمللدات يف 

فق��ه فاطم��ة، صل��وات اهلل عليه��ا.
ثاني��ًا: هنال��ك ف��راغ يف خماطب��ة العق��ل 
االكادمي��ي، فالكت��ب املوج��ودة لدين��ا كله��ا 
جي��دة، ولك��ن مب��ا ان ل��كل جيل عقلي��ة معينة، 
جي��ب علين��ا أن نكت��ب كتب��ًا ح��ول فاطم��ة، 
صل��وات اهلل عليه��ا، ختاط��ب عقلي��ة طلب��ة 
اجلامع��ة، وه��ذه مس��ؤولية الكت��اب واملثقف��ني 
م��ن علم��اء الدي��ن وغره��م. لنالح��ظ ع��دد 
الكتب املطبوعة حول احلجاب..! عندنا كتب 
كث��رة وكل ه��ذه الكت��ب مت��أل جانب��ًا م��ن 
القضي��ة، ولك��نَّ قلياًل من هذه الكتب ختاطب 
الطالب��ات وتتح��دث بلغته��ن، وه��ذا ه��و الف��راغ 

بعين��ه.
: حن��ن حباج��ة اىل كت��ب ح��ول  ثالث��ًا 
فاطم��ة، صل��وات اهلل عليه��ا، ختاط��ب العق��ل 

الغربي، 
فالغ�������������ربيون 

هل��م عقل������������������ية 
ع��ن  ختتل��ف  معّين����������ة 

تقول��ه  ال��ذي  وال��كالم  الش��رقيني،  عقلي��ة 
للش��رقي رمب��ا ال ميك��ن أن تقول��ه للغرب��ي.

املؤسس��ات  يف  ف��راغ  هنال��ك  رابع��ًا: 
اإلجتماعي��ة الصغ��رة، وه��ي بعب��ارة واضح��ة 
تع��ين اجملال��س البيتي��ة، وه��ذه املؤسس��ات هل��ا 
مث��ل  الكب��رة،  فالكيان��ات  كب��رة،  أهمي��ة 
احلس��ينيات واملس��اجد مهم��ة ومؤث��رة، ولك��نَّ 
للمجالس الصغرة دوراً كبراً ومهّمًا، فالبد 
م��ن التش��جيع على ظاه��رة إقامة اجملالس يف 
البيوت، وهي الظاهرة الي انتش��رت يف بعض 
بالدن��ا االس��المية، حي��ث تتبّن��ى ش��رحية م��ن 
اجملتمع، السيما الشباب بإقامة هذه اجملالس 
يف ش��هري مج��ادى األوىل ومج��ادى الثاني��ة، 
يف  ع��زاء  جمل��س  هنال��ك  ليل��ة  كل  فف��ي 
إح��دى البي��وت، وه��ذه اجملال��س تق��وم ب��دوٍر 
رمبا ال تقوم به احلسينيات واملساجد الكبرة، 
ل��ذا جي��ب التش��جيع عل��ى ه��ذه املب��ادرات فه��ي 
مؤث��رة ج��داً، وه��ي حص��ن ألوالدن��ا ولبناتن��ا 

وعام��ل للرك��ة يف بيوتن��ا.
ينق��ل ع��ن أح��د األخي��ار يف الكوي��ت، وه��ي 
قضي��ة تع��ود اىل أكث��ر م��ن إثن��ني وأربع��ني 
عم��ل  يف  البحري��ن  إىل  ذهب��ت  ق��ال:  عام��ًا، 

جت������������اري، 
وك���������������������نا 
نتعام��ل مع أحد 
أبن��اء العام��ة، فيق��ول: وعدت��ه 
باجمليء إليه بعد غد، فقال لي: ان غداً عطلة، 
يق��ول الرج��ل التاج��ر: فك��رت يف نفس��ي ع��ن 
مناس��بة العطل��ة وس��ألته فق��ال: أن��ت الش��يعي 
غ��داً  ق��ال  كي��ف،  قل��ت  تعل��م؟!  ال  كي��ف 
اهلل عليه��ا،  فاطم��ة، صل��وات  وف��اة  ذك��رى 
الكلم��ة  ه��ذه  اّث��رت  التاج��ر:  الرج��ل  يق��ول 
وب��دأ  الكوي��ت  إىل  فع��اد  كث��راً،  نفس��ي  يف 
إقام��ة جمل��س الع��زاء يف أي��ام مج��ادى األوىل، 
وه��ذا اجملل��س مس��تمر عن��ده من��ذ أكث��ر م��ن 
أربع��ني عام��ًا. ه��ذه املب��ادرات واملش��اريع ال��ي 
حتي��ي ذك��رى الصديق��ة الطاه��رة، صل��وات 
اهلل عليه��ا، ه��ي ال��ي تضم��ن احلي��اة للش��عوب 
واألم��ة، النه��ا تض��خ فيه��م القي��م االنس��انية 
الكرام��ة  يعيش��ون  وجتعله��م   ، واالخالقي��ة 
واحلري��ة والس��عادة. وإذا نش��هد الي��وم املآس��ي 
والوي��الت يف األم��ة، الس��يما عل��ى الصعي��د 
االجتماعي والسياسي، فان مرّده اىل االبتعاد 
ع��ن الرس��الة ال��ي م��ن أجلها ضّح��ت الزهراء، 

عليه��ا الس��الم، حبياته��ا. 
------------------

* مقتبــس مــن حمــارضة لســاحة الفقيــه 
ــدس  ــرازي - ق ــا الش ــد رض ــيد حمم ــل الس الراح

رسه-.

  فصلت الصديقة 
الكربى بني اإلسالم وبني 

احلكام بإسم اإلسالم، 
وقالت للعامل: ان هؤالء 

ال ميّثلون اإلسالم، وال 
ميّثلون النبي األكرم، 
صلى اهلل عليه وآله، 

وجاء ذلك من خالل 
»اخلطبة الفدكية«  



* أثري الوسوي 
التواصــل  حلقــات  مــن  مجيلــة  حلقــة  الصداقــة 
االجتاعــي، وحمطــة مــن حمطــات التكامــل الروحــي 
ــا إال  ــتغني عنه ــتطيع أن يس ــان، وال يس ــري لإلنس والفك
ــزل املجتمــع.  ــًا بمــرض نفــي، فــراه يعت مــن كان مصاب
وتــأيت األمهيــة الكبــرة للصداقــة الرتباطهــا بحيــاة وآخــرة 
اإلنســان، ففــي الدنيــا يقــف الصديــق ســندًا عند الشــدائد 
ومعيــاًل للحوائــج ومنبهــا للعيــوب، يقــول اإلمــام عــي، 
ــرة  ــا يف اآلخ ــه«، أم ــر بإخوان ــرء كث ــالم: »امل ــه الس علي

ــان.  ــفيع لإلنس ــق ش فالصدي
ــم  ــل جهن ــان أه ــى لس ــم ع ــرآن الكري ــاء يف الق ج
أهنــم يقولــون يــوم القيامــة: }َفــاَم َلنَــا ِمــْن َشــافِِعَن * َواَل 
َصِديــٍق مَحِيــٍم{ )ســورة الشــعراء /100-101(، ويقــول 
ــن  ــروا م ــه: »أكث ــه وال ــى اهلل علي ــم، ص ــول الكري الرس
ــده  ــذب عب ــتحي أن يع ــي، يس ــم حي ــان ربك ــوان ف اإلخ

ــه«. ــن إخوان ب
هــذه األمهيــة للصداقــة تفــرض علينــا الدقــة يف 
نصادقهــم  أن  يفضــل  أصدقــاء  فهنالــك  االختيــار، 
وآخــرون نركهــم وال نتقــرب إليهــم. فاإلمــام الصــادق، 
عليــه الســالم، ُيقســم األصدقــاء إىل أنــواع، ويقــول: 
ــه يف  ــاج إلي ــة: فواحــد كالغــذاء الــذي حيت »اإلخــوان ثالث
ــو  ــداء وه ــى ال ــاين يف معن ــل، والث ــو العاق ــت فه كل وق

ــب«.  ــو اللبي ــدواء وه ــى ال ــث يف معن ــق، والثال األمح
مــن هنــا نفهــم؛ أن الصديــق العاقــل ُيعــد غــذاًء 
ــان  ــق ف ــا األمح ــه، أم ــدًا لصديق ــًا و مرش ــًا و روحي فكري
ــه  ــي من ــرض ال نجن ــو كامل ــه، وه ــن نفع ــرب م ــه اك مرت
ــاك  ــالم، »إي ــه الس ــي، علي ــام ع ــول اإلم ــوى األمل.  يق س
ــا  ــرك«. أم ــك في ــد أن ينفع ــه يري ــق فان ــة األمح ومصادق
اللبيــب فهــو بلســم و شــفاء، و يوضــح اإلمــام عــي، هــذه 
ــه  ــن يوصي ــالم، ح ــا الس ــن، عليه ــه احلس ــة، البن احلقيق
باحلــذر مــن صفــات ُأخــر ملــن جيــب أن نتجنبهــم، يقــول، 
ــه يبعــد  ــة البخيــل فان ــاك ومصاحب ــه الســالم: »..و إي علي
عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه، وإيــاك ومصادقــة الفاجــر 
ــه  ــذاب فان ــة الك ــاك ومصادق ــه وإي ــك بالتاف ــه يبيع فان
كالــراب يقــرب عليــك البعيــد ويبعــد عليــك القريــب«. 

لألصدقــاء  اختبــارات  إجــراء  إىل  يدعونــا  وهــذا 
لنختــار منهــم األفضــل واألصلــح، منهــا:

بكوامــن  يتعلــق  مــا  وهــو  الضمــر؛  1-اختبــار 
االنســان وضمــره، فــاذا ضمنــا طيبــة القلــب والوجــدان 
ــن  ــدة ع ــون بعي ــة تك ــة حقيقي ــى صداق ــا ع ــّي، أمنّ احل
التصــدع واالهنيــار، يقــول اإلمــام الباقــر، عليــه الســالم: 
»اعــرف املــودة يف قلــب أخيــك بــا لــه يف قلبــك«. فكثــرا 
ــراه  ــًا، ف ــم قلبي ــاح هل ــاء نرت ــض األصدق ــد أن بع ــا نج م

ــًا . ــه  هنائي ــجم مع ــض ال ننس ــك والبع ــًا إىل قلب قريب
2- اختبــار العطــاء واألرحييــة النفســية، فربــا يكــون 
ــال  ــا ين ــن عندم ــة، لك ــد احلاج ــك عن ــًا من ــق قريب الصدي
مــراده يســتغني عنــك، وربــا ينــرف بعيــدًا وال يتلفــت 
القلبــي  واالنــرشاح  املتبــادل  العطــاء  فحالــة  خلفــه. 
الصــادق، ينبغــي ان تكــون متوفــرة بــن االصدقــاء، 
ــت،  ــل البي ــات أه ــد صف ــتديمة جتس ــة مس ــان عالق لض
عليهــم الســالم، الذيــن مل يكونــوا يفكــرون باألخــذ 

ــًا. مطلق
3- اختبــار الشــدائد، فتحمــل املصائــب، مقيــاس 
للرجــال األوفيــاء، يقــول النبــي الكريــم، صــى اهلل عليــه 
ــام  ــول اإلم ــك« ويق ــك يف مصيبت ــرب صديق ــه: »اخت وآل
ــاة  ــن مواس ــن حس ــق يتب ــالم: »يف الضي ــه الس ــي، علي ع
ــرب  ــك وال يتق ــف مع ــك وال يق ــن خيذل ــا م ــق«، ام الرفي
منــك ويســمع مهومــك وال يدخــل الــرور عــى قلبــك، 

ــًا.  ــمى صديق ــك ال يس فذل
4-اختبــار الغضــب، فعندمــا يغضــب الصديــق، 
ــه، هــو  ــا يتلفــظ ب ــة. ف ــه احلقيقي ــه وصورت تعــرف حقيقت
باحلقيقــة مــا يفكــر بــه، فيــزول مــا كان يتظاهــر بــه، يقــول 
اإلمــام الصــادق، عليــه الســالم: »إذا أردت أن تعلــم 
صحــة مــا عنــد احــد فأغضبــه فــان ثبــت لــك عــى املــودة 

ــال«.  ــوك وإال ف ــو أخ فه
هــــــــذه االختبـــــارات وغرها تكشـــــف 

باطــن اإلنســان الذي علينــا أن نختــاره ونصادقه 
ونعطيــه حقــوق الصداقــة احلقيقيــة التــي تبنى 

عــى أســاس التقــوى وحســن اخللــق 
ونتكامــل ونرقــى هبــا يف 

ســلم املجــد.

الصداقة تواصل وتكامل
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* حسن احلسني
ــة  ــداد.. عاصم ــان »بغ ــطة مهرج ــات وأنش ــت فعالي ُأختتم
الثقافــة العربيــة لعــام 2013«، بكلمــة رئيــس الــوزراء العراقــي 
مــن  مجهــرة  وبحضــور  وكالــة،  الثقافــة  لوزيــر  وحديــث 
ــاء العــرب والعراقيــن، وكان ابــرز  املســؤولن واملثقفــن واألدب
الضيــوف الســيد نبيــل العــريب، االمــن العــام  للجامعــة العربيــة، 
ــان  ــى لس ــي وع ــالن أمم ــفوعًا بإع ــام مش ــل االختت وكان حف
»اليونســكو« بإعتــاد يــوم 18 كانــون االول يومــًا للغــة العربيــة .
بغــض النظــر عــا قيــل عــن هــذا املهرجــان، و االمــوال التي 
رُصفــت خــالل عــام كامــل، إال ان هنــاك شــبه إمجــاع مــن قبــل 
املتابعــن مــن مؤيديــن ومنتقديــن عــى ابتعــاد فعاليــات بغــداد 
العاصمــة الثقافيــة عــن مالمســة البنــى التحتيــة للثقافــة العراقية.
ــى  ــة البن ــام ومالمس ــاة اىل رضورة االهت ــى الدع ــًا؛ حت طبع
التحتيــة، قــد ال يتفقــون عــى فهــم موحــد ملفهــوم »البنــى 
التحتيــة للثقافــة«، فأكثــر املثقفــن يــرون أن إعــادة ترميــم 
دار االوبــرا و مــرح الرشــيد والبيــوت واملقاهــي الثقافيــة 
القديمــة ودور الســينا وغرهــا مــن املراكــز واملكتبــات الثقافيــة 
البغداديــة، تقــف عــى ســلم أولويــات »البنــى التحتيــة« للثقافــة 

ــة. العراقي
اال أنــه قلــا اشــار رجــال الثقافــة ومــن خــالل الـــ )480( 
صــدرت  التــي  املعزوفــات  ومئــات  نــرشت   التــي  كتابــًا 
وعــرشات االفــالم التــي أنتجــت هبــذه املناســبة، اىل مكانــة تلــك 
ــوع يف  ــن الوق ــن م ــم العراقي ــي أن تعص ــي كان ينبغ ــة الت الثقاف

فــخ الديكتاتوريــة والشــمولية التــي انتجــت صدامــًا وحزبــه، و 
أعــاد إنتاجهــا وســوقها يف زوايــا و مداخيــل اهلويــة والشــخصية 

ــة. العراقي
كذلــك مل يــرش هــؤالء األخــوة املثقفــون مــن خــالل 
ــى  ــز ع ــي املتعك ــر التخريب ــوىض والفك ــم، اىل رس الف نتاجاهت
ــون  ــة، الــذي عاشــه ويعيشــه العراقي عــكازيت التكفــر والطائفي

ــور. ــام املقب ــن النظ ــص م ــد التخّل بع
ويــا تــرى.. ملــاذا مل يتســاءلوا عــن ســبب افتقــار أمــة العــرب 
ــر،  ــل يف الفك ــل واخلط ــن الزل ــة م ــة عاصم ــد اآلن اىل ثقاف حل
ــا  ــية وضحاه ــن عش ــح ب ــريب يصب ــا الع ــى ربيعه ــث حت بحي
ــا  ــى قواعده ــي أرس ــادئ الت ــم واملب ــه القي ــاقط في ــًا تتس خريف
زعيــم أمــة العــرب واملســلمن وخاتــم الرســل امجعــن املصطفى 
ــذه  ــبيبة ه ــول ش ــث تتح ــه،  بحي ــه وآل ــى اهلل علي ــن، ص االم
االمــة اىل وحــوش كارسة تتغــاىض عــا يفعلــه عــدو ثقافــة 
ــربي  ــا تن ــي املغتصــب، في ــان االرسائي ــرب واملســلمن الكي الع
لتمزيــق بعضهــا بعضــًا دفاعــا عــن ثقافــة الديمقراطيــة، واحلريــة 
ــاد  ــرؤوس وأكل االكب ــع ال ــوة قط ــو بق ــا ول ــاة وتطبيقه املدع

ــاب..؟ ــور االصح ــش قب ونب
ــع  ــًا لتصن ــش ربيع ــا ان تعي ــن هل ــة ال يمك ــة العربي إن الثقاف
تغيــرًا مــن دون تلمــس ثقافة عربيــة حقيقيــة تســتوحي جذورها 
ــذي  ــاب ال ــك الكت ــم، ذل ــرآن الكري ــرب يف الق ــات ال ــن آي م
ــرة  ــة يف جزي ــت يف )25( هلج ــا توزع ــًة، بعدم ــرب لغ ــد الع وّح
ــة  ــة اجلاهلي ــبب الثقاف ــت بس ــا تزق ــة، بعدم ــرب، وأم العـــ

ــة! املقيت

عاصمة الثقافة و ثقافة العاصمة






