هل حان ربيع الشعوب؟
رئيس التحرير

كل املعطيــات علــى االرض تشــير الــى أن أمــام الشــعوب
االســامية وحتديــد ًا الشــعوب فــي الشــرق االوســط فرصــة
تاريخيــة للتغييــر واســتعادة كرامتهــا ،بعــد فقــدان أنظمــة
سياســية مصداقيتهــا بعــد طــول كفــاح مريــر مــن أجــل التشــبث
بكرســي احلكــم ،فمنهــا الراحــل الــى االبــد فــي ظــل أجــواء مــا
يســمى بـــ «الربيــع العربــي» ومنهــا املنتظــر للجديــد مــن الريــاح
القادمــة مــن اخلــارج ومــا متليــه مصالــح الــدول الكبــرى.
وال أجــد تفســير ًا الســتمرار إراقــة الدمــاء والدمــار والتشــريد
الــذي تشــهده شــعوب املنطقــة ،ســوى انعــكاس ملشــاعر الهزميــة
التــي اســتبدت باحلــكام ،فبــد ًال مــن أن تتجســد مصاديــق
هــذه الهزميــة فيهــم وفــي حواضنهــم السياســية والفئويــة،
ملــا أثبتــوه مــن فشــل ذريــع فــي أن يكونــوا حكام ـ ًا
لبالدهــم ،علــى األقــل ،الحظنــا كيــف أن النــار يتــم
توجيههــا الــى نحــو البســطاء مــن ابنــاء املجتمــع،
وهــم بــن كاســب علــى قارعــة الطريــق او طالــب
علــم فــي ريعــان الشــباب او امــرأة او حتــى
طفــل بعمــر الــورد ،كل هــؤالء يتحولــون فجــأة
وعلــى حــن غفلــة الــى أشــاء موزعــة فــي مــكان
االنفجــار.
عندمــا كانــت هــذه األنظمــة السياســية تتبجــح
مبــا تقدمــه لشــعوبها مــن أمــن واســتقرار وبحبوحــة
مــن العيــش ،كانــت فــي واقــع حالهــا حتظــى بالوصايــة
والعنايــة مــن لــدن عواصــم كبــرى ،أمــا اليــوم فــان آخــر ورقــة
تــوت ســقطت مــن هــؤالء احلــكام ،ولــم تعــد قــادرة علــى توفيــر
االمــن واالســتقرار والعيــش بعيــد ًا عــن االزمــات االقتصاديــة
والسياســية واالمنيــة ،ولــذا نالحــظ البعــض ينتظــر بفــارغ الصبر
ان ينتهــي كيــري والفــروف ،مــن ملــف ســوريا ،لاللتفــات قلي ـ ًا
الــى ملــف الشــعب اليمنــي والشــعب البحرينــي ،بعــد أن ســئم
اجلميــع التخرصــات الســعودية والتطــاول التركــي فــي املنطقــة.
وقبــل أي حديــث عــن اســباب االزمــات وخلفيــات االحــداث،
ومــن املســؤول؟ وملــاذا حصــل الــذي حصــل؟
وغيــر ذلــك مــن املثيــرات الســلبية املثبطــة للنفــوس ،مــن
اجلديــر البحــث عــن القــدرات املتاحــة لــدى اجلميــع للقيــام
باملمكــن ،فقــد ثبــت بعــد طــول زمــن ،أن احلــكام لــم يكــن ميلكــون
معشــار مــا متلكــه الشــعوب مــن قــدرات ذهنيــة وعضليــة وماديــة،
الــى جانــب القــدرات املعنويــة الهائلــة لشــعوب تؤمــن باالهــداف
الكبيــرة واملقدســة التــي تســتحق التضحيــة مــن اجلهــا بــكل
شــيء ،فهنالــك الكفــاءات العلميــة واملهنيــة ،كمــا هنالــك القــدرات

املاديــة والقــوة الشــبابية املتوثبــة وغيرهــا كثيــر ،بينمــا احلــكام
لــم يكــن ميلكــون ســوى أداة واحــدة حتكمــوا بهــا علــى رقــاب
النــاس ،وهــي «اخلــوف»! زرعــوه فــي النفــوس ،مــن ضيــاع
االمتيــازات وفرصــة العمــل او االعتقــال والســجن ثــم املــوت.
ان أجــواء الفوضــى السياســية التــي تعصــف باألنظمــة
السياســية فــي الوقــت احلاضــر.
متثــل فرصــة ذهبيــة وتاريخيــة لــكل دعــاة التغييــر الثقافــي
والبنــاء الفكــري ونشــر الوعــي بــن ابنــاء املجتمــع ،كمــا ان
املســؤولية تكــون كبيــرة وتاريخيــة ايضـ ًا ،علــى املؤسســة الدينيــة،
وحتديــد ًا علمــاء الديــن فــي توجيــه د ّفــة هــذه احلركــة اإلصالحيــة
وإعطائهــا بعــد ًا حضاري ـ ًا.
ال أن تكــون حركــة مطلبيــة ،تنتهــي بتلبيــة مطالــب
املتظاهريــن  -مثــ ًا -إمنــا القضيــة مصيريــة ترتبــط
باحلاضــر واملســتقبل ،وحتتــاج الــى تخطيــط متكامــل
وتفكيــر جــ ّدي بــكل مســتلزمات النهــوض.
يكفــي أن نالحــظ مــا قدمتــه احلكومــات
الفاشــلة ومــا أخذتــه باملقابــل مــن الشــعوب خــال
العقــود املاضيــة ،وهــو مــا يســتذكره النــاس فــي
عديــد بالدنــا املأزومــة ،إنهــم وفــروا االمــن
واالســتقرار وحتكيــم ســلطة النظــام ،وليــس
املليشــيات املســلحة ،مــع مســتوى معيشــي لســان
حالــه «قــوت ال ميــوت» ،باملقابــل اخــذوا منهــم
الكرامــة واحلريــة ،بينمــا باالمــكان تقــدمي الكثيــر
للشــعوب مبــا يضمــن لهــا العيــش الرغيــد واآلمــن فــي
حالهــا احلاضــر وألبنائهــا فــي املســتقبل.
وفــي مقدمــة هــذا العطــاء «اجلهــاد» ،ليــس فقــط بالســاح
وفــي جبهــات القتــال ،بــل فــي جميــع نواحــي احليــاة ،فاجلهــاد
ميكــن ان نــراه فــي البنــاء واإلعمــار وفــي طلــب العلــم وفــي
مواجهــة االفــكار الضالــة الوافــدة مــن اخلــارج ،وحتــى فــي
الزراعــة والصناعــة وفــي كل شــيء ،واألهــم مــن كل ذلــك؛ تقــدمي
النمــوذج الصحيــح للجهــاد مقابــل النمــوذج الــكاذب جلهــاد
الذبــح والتكفيــر.
أعتقــد جزم ـ ًا؛ أن جتربــة «اجلهــاد الكفائــي» التــي جنحــت
بتفــوق فــي العــراق علــى يــد ابنائــه الشــجعان ،بتشــكيل جيــش
رديــف وعلــى وجــه الســرعة حتــت عنــوان «احلشــد الشــعبي»،
وفعلــت مــا فعلــت مــن عجائــب امــام أنظــار العالــم ،مــن شــأنها
أن تُكــرر فــي البــاد االســامية االخــرى عندمــا تلتقــي فيهــا
الشــعوب مــع النخبــة املثقفــة لديهــا علــى طريــق واحــد لصنــع
البديــل عمــا خلفتــه احلكومــات الفاشــلة ،وحســن ًا قــال ســماحة
املرجــع املدرســي فــي إحــدى مؤلفاتــه« :جاهــدوا تورثــوا أبناءكــم
عـ ّز ًا».

المرجع و األمة

المرجع و األمة

المد ّرسي متهمًا
المرجع ُ
«الدول المارقة» بإشغال
المنطقة بحروب عبثية

البد من اإلسراع
باستعادة الموصل
والرقة لحسم
الموقف لصالح
األمن العراقي
والعربي واالسالمي
أكــد ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 علــى ضــرورة اإلســراع بتحريــر واســتعادةمدينــة املوصــل فــي العــراق والرقــة فــي ســوريا
حلســم املوقــف ملصلحــة األمــن العراقــي
والعربــي واإلســامي.
وقــال ســماحته فــي بيــان« :أهيــب بأبطــال
العــراق مــن املســؤولني والقــوات املســلحة
وســائر أبنــاء الشــعب العراقــي الغيــارى فــي
الشــمال واجلنــوب واإلخــوة األكــراد باســتعادة
نينــوى العزيــزة وجتــاوز املســائل الهامشــية».
وأضــاف أن «العالــم ال يــزال فــي ســبات مــن
أمــر اإلرهــاب وأخطــاره علــى الســلم األهلــي».
وقــال أيضــا« :إن علينــا أن نتحمــل مســؤولية
محاربتــه عــن أنفســنا وعــن شــعوب األرض

جميعــ ًا».
ورأى املرجــع املُد ّرســي أن هنــاك مــن
يشــغل املنطقــة بحــروب وصفهــا بـــ (العبثيــة)
نيابــة عــن الصهاينــة ،فــي قولــه «إن الــدول
املارقــة فــي املنطقــة ال تــزال تشــغل املنطقــة
بحــروب عبثيــة نيابــة عــن الصهاينــة الذيــن
اســتهلوا فرحــ ًا بالضعــف التاريخــي الــذي
أصــاب الــدول العربيــة وظهــر واضحــ ًا فــي
القمــة العربيــة» ،التــي عقــدت مؤخــرا فــي
العاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط.
وتابــع ســماحته بالقــول« :إن إشــغال
املنطقــة بهــذه احلــروب يشــكل قمــة الفشــل
فــي اإلرادة عندنــا» .كمــا اشــار ســماحته
الــى ان بعــض الــدول املارقــة لهــا مصلحــة

فــي دعــم واســتمرار وقــوع املجــازر الوحشــية
والتفجيــرات التــي كان آخرهــا اســتهداف
عــدة مناطــق فــي العاصمــة بغــداد والعاصمــة
االفغانيــة كابــول واإلبــادة اجلماعيــة فــي قريــة
صــراري اليمنيــة مــن قبــل العــدوان الســعودي
ومرتزقتــه .وقــال ســماحته« :إن اليــد اآلثمــة
واحــدة ،هنــا أو هنــاك.
وهــي التــي كانــت وراء االنقــاب الفاشــل
فــي تركيــا والــذي كان يســتهدف إغراقهــا فــي
حــرب أهليــة».
وختــم بيــان ســماحته بالقــول« :إن حتريــر
املوصــل والرقــة كفيــل بــإذن اللــه بقطــع تلــك
اليــد وحســم املوقــف ملصلحــة األمــن العربــي
واإلســامي».

اإلصالح الحقيقي هو السبيل لفك االختناقات السياسية واالقتصادية في العراق
حــذر ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام ظلــه -مــن
عواقــب وخيمــة قــد تســببها االختناقــات السياســية
واالقتصاديــة فــي العــراق فــي أي حلظــة ،مؤكــدا
علــى ضــرورة القيــام بإصــاح حقيقــي للوضــع
االداري برمتــه وعــدم االكتفــاء بتغييــر الوجــوه .ودعــا
فــي بيــان لــه ،إلــى اخــذ العبــرة ممــا حــدث فــي
تركيــا مؤخــر ًا .وقــال ســماحته فــي بيــان لــه صــدر
مؤخــر ًا« :إن االختناقــات االقتصاديــة والسياســية
واالجتماعيــة فــي العــراق قــد تنفجــر فــي أي حلظــة
وتتســبب بعواقــب وخيمــة ،وعلينــا دراســة كل جوانــب
مشــاكلنا وممارســة الســعي الدائــب مــن أجــل
اجتثاثهــا» .واضــاف أن« :علــى الشــعب العراقــي
والقــادة اتخــاذ العبــرة ممــا جــرى فــي الدولــة اجلــارة
املســلمة تركيــا والــذي أحلــق بهــا أضــرار ًا هائلــة».
واوضــح ســماحته« :إن مشــاكل البــاد جــاءت
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نتيجــة تراكمــات األوضــاع الســلبية مــن االحتــال
واحلكومــات الدكتاتوريــة الســابقة ،باإلضافــة إلــى
الزمــرة اإلرهابيــة التــي تشــكل رأس احلربــة ملؤامــرة
دوليــة وإقليميــة كبــرى ضــد العــراق».
ودعــا ســماحته إلــى إصــاح الوضــع اإلداري
وعــدم االكتفــاء بتغييــر بعــض الوجــوه فقــط ،وقــال
فــي هــذا الشــأن «إن علينــا إصــاح الوضــع اإلداري
برمتــه فتغييــر بعــض الوجــوه لــن يكفــي وإمنــا يجــب
أن نعيــد النظــر فــي كل القوانــن الســائدة مــن أجــل
معاجلــة التخلــف اإلداري» .وأضــاف « :إن اإلصــاح
لــن يتحقــق إال بتطــور مناهجنــا التعليميــة ابتــدا ًء مــن
ريــاض األطفــال حتــى مرحلــة الدراســات العليــا مبــا
يتناســب مــع أوضــاع بالدنــا ،كمــا علينــا تطويــر
مناهــج احلــوزات الدينيــة مبــا يتناســب وحاجــات
العصــر الراهــن».

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

ونــوه املرجــع املُد ّرســي إلــى ضــرورة دعــم جلــان
البرملــان العراقــي مبراكــز دراســاتية للقيــام مبهمــة
اإلصــاح اجلــذري ،وقــال« :إن مجلــس النــواب قــادر
بــإذن اللــه علــى القيــام بهــذه املهمــة العظيمــة إذا
دعمــت جلانــه مبراكــز دراســاتية تســتوعب طاقــات
الشــعب األكادمييــة وتســتضيف خبــراء مــن العالــم»،
وأضــاف« :ينبغــي أن تهــدف هــذه اللجــان إلــى
جتديــد الوضــع اإلداري مــن جميــع جوانبــه مبــا فيــه
اســتخدام الوســائل احلديثــة كاحلكومــة اإللكترونيــة
التــي توفــر املزيــد مــن الوقــت واملــال.
وختــم ســماحته بالقــول« :نهيــب بأبنــاء الشــعب
العراقــي إلــى بــذل املزيــد مــن التالحــم مــع الدولــة
عبــر التواصــي والتشــاور والتعــاون لتحقيــق اإلصالح
والــذي ال يتــم برمــي كــرة املســؤولية علــى هــذا أو ذاك
وبــا حتمــل مســؤولية اإلصــاح».

قوة «اللجان الشعبية» الظهير المساند للقوى األمنية لمحاربة اإلرهاب
اكــد ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي  -دام
ظلــه  -علــى ضــرورة تطهيــر األجهــزة األمنيــة
مــن الفســاد والعناصــر الدخيلــة والضعيفــة،
فيمــا دعــا إلــى تشــكيل قــوة «اللجــان
الشــعبية» فــي كافــة املناطــق العراقيــة ملســاندة
القــوى األمنيــة ،مطالبــا القضــاء بقوانــن
تــردع املتعاونــن مــع اإلرهــاب واملتخاذلــن فــي
محاربتــه.
وفــي بيــان صــادر عــن مكتبــه فــي كربــاء
املقدســة عقــب فاجعــة التفجيــرات االرهابيــة
التــي اســتهدفت الكــرادة ومرقــد الســيد محمــد
ابــن اإلمــام الهــادي ،عليــه الســام ،فــي
ســامراء ،قــال ســماحته« :إن دمــاء ابنائنــا
ليســت رخيصــة وعلينــا أن نكثــف اجلهــود
مــن اجــل اتخــاذ العبــر مــن كل حادثــة ملنــع
تكرارهــا» .واضــاف« :إن األبــواق األجيــرة
املمولــة مــن قبــل الــدول املارقــة والراعيــة
لإلرهــاب تقــود حربــ ًا إعالميــة ظاملــة تكمــل
وتدعــم جرائــم وحــرب االرهابيــن ضــد شــعبنا،
مؤكــدا علــى أن الشــعب العراقــي؛ لــن يخضــع
البتــزاز املجرمــن ولــن يركــع بــإذن اللــه» ألنــه

يســتقي صبــره مــن علــي ،عليــه الســام،
واســتقامته مــن ســيد الشــهداء احلســن،
عليــه الســام ،فــي ملحمــة الطــف ،ومــن ثــورة
العشــرين.
وشــدد املرجــع املدرســي علــى ضــرورة
تطهيــر األجهــزة األمنيــة مــن العناصــر الدخيلة
والضعيفــة وتكثيــف اجلهــود مــن أجــل رفــع
كفــاءة األجهــزة األمنيــة تقني ـ ًا وبشــري ًا .ودعــا
ســماحته إلــى تشــكيل قــوى شــعبية تتعــاون
مــع القــوات األمنيــة فــي كافــة املناطــق
لكــي يكــون الشــعب متابعــ ًا للوضــع األمنــي
ومشــاركا فــي حفظــه .كمــا طالــب القضــاء
العراقــي أن يأخــذ دوره اجلــدي بوضــع قوانــن
رادعــة للمتعاونــن مــع اإلرهــاب واملتخاذلــن
فــي مقاومتــه ومحاربتــه.
وفــي ســياق متصــل ،أوضــح ســماحته
أنــه« :لــوال الــدول املارقــة فــي املنطقــة ودعمهــا
للعصابــات التكفيريــة ملــا اســتطاعت ان
تتطــاول علــى ارتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم
البشــعة».
وقــال فــي بيــان صــادر عــن مكتــب
ســماحته بشــأن التفجيــرات اإلرهابيــة التــي

وقعــت فــي كربــاء املقدســة والكاظميــة
واخلالــص ومناطــق اخــرى مــن بغــداد« :لقــد
فشــلوا فــي مواجهــة األبطــال فــي الفلوجــة
واالنبــار وغيرهمــا ،فقامــوا بهــذه اجلرائــم
النكــراء» .وأضــاف البيــان أن« :الــدول املارقــة
فــي املنطقــة تدعــم هــذه العصابــات التكفيريــة
ومــن ذلــك الدعــم االعالمــي وبخاصــة فــي
املرحلــة االخيــرة كانــت والتــزال أبواقهــم
الشــيطانية تبــث االفــكار الطائفيــة التــي تذكــي
التفرقــة بــن ابنــاء االمــة» .واوضــح« :أن أبنــاء
الشــعب العراقــي كان ينبغــي عليهــم وال يــزال
أن يتخــذوا مواجهــة اإلرهــاب قضيــة جديــة
ومصيريــة فــي حياتهــم ،ولقــد ســبق وأن ذكرنــا
مــن أنــه ال ميكــن مواجهــة هــذه العصابــات
إال بعزميــة وطنيــة شــاملة وبتشــكيل جلــان مــن
أبنــاء الشــعب لدعــم القــوات املســلحة مــن جهــة
وقــوات االمــن مــن جهــة اخــرى لكــي ال تتكــرر
هــذه اجلرائــم» .وختــم البيــان بالقــول« :إننــا
نعتقــد بــأن االرهــاب فــي حالــة انحســار وهــذه
احلالــة قــد تدفــع بهــم إلــى ارتــكاب ابشــع
اجلرائــم جلبــران خســائرهم وتشــجيع قواتهــم
املتقهقــرة واملنهزمــة».
آب | 2016
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المرجع و األمة

المرجع و األمة

خالل استقباله
متولي الروضة
الرضوية

على
المسؤولين
التنازل عن
امتيازاتهم
واالرتقاء
على مستوى
تضحيات
الحشد
الشعبي
اكــد ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 للشــعب العراقــي علــى أن مزيــدا مــن دعــموالتفــاف الشــعب حــول ابنائــه مــن احلشــد
الشــعبي والقــوات األمنيــة ،هــو الــرد الســليم
علــى تصريحــات ومواقــف بعــض الــدول املارقة
والداعمــة لالرهــاب ،التــي جتلــت مؤخــرا فــي
املواقــف احلاقــدة واالتهامــات الباطلــة التــي
اطلقهــا وزيــر اخلارجيــة الســعودي ومطالبتــه
بتفكيــك قــوات احلشــد الشــعبي فــي العــراق.
وفــي بيــان صــادر عــن مكتبــه بهــذا
اخلصــوص قــال ســماحة املرجــع املُد ّرســي:
«إن علــى جماهيــر شــعبنا في العــراق االلتفاف
أكثــر وأكثــر حــول أبنائهــم مــن أبطــال القــوات
املســلحة واحلشــد الشــعبي الذيــن وفقهــم
اللــه لالنتصــار ّ
ودك أوكار اإلرهــاب فــي

المرجع
المدرسي يدعو
الى تطوير
الحوزة العلمية
في مشهد
المقدسة
الفلوجــة وغيرهــا» .واضــاف ســماحته« :إن
الــدول املارقــة والراعيــة لإلرهــاب قــد صدمــت
بانتصاراتكــم ،وجتــاوزت األعــراف الدوليــة
فــي تصرفاتهــا الظاملــة حتــى أنهــا طالبــت
بتفكيــك احلشــد الشــعبي ،وأن رد فعلنــا
الســليم يكمــن فــي املزيــد مــن الدعــم للحشــد
الشــعبي» ،واضــاف« :ندعــو أبنــاء احلشــد
الشــعبي الكــرام أن يتواصلــوا أكثــر مــع ســائر
طبقــات الشــعب لكــي يصبــح شــعبنا كزبــر
احلديــد فــي مواجهــة التحديــات ،ومثــل هــذه
الهجمــات» .كمــا شــدد ســماحته أن «علــى
السياســيني فــي العــراق أن يضحــوا ببعــض
امتيازاتهــم وبعــض تواجهاتهــم واالرتفــاع
إلــى مســتوى بطــوالت إخوانهــم فــي القــوات
املســلحة واحلشــد الشــعبي» وأضــاف« :عليهــم

أن يوحــدوا صفوفهــم ملواجهــة املؤامــرات
التــي حتــاك ضــد العــراق وأخطرهــا تقســيم
البلــد إلــى كاتونــات متفرقــة ليســهل احتواؤهــا
مــن قبــل األعــداء» .مــن جانــب آخــر دعــا
ســماحته املســؤولني املعنيــن إلــى االهتمــام
بدراســة العمليــات العســكرية واإلعــداد لهــا
بشــكل جيــد قبــل انطالقهــا لتقليــل حجــم
التضحيــات واخلســائر .واوضــح ســماحته
بالقــول« :يحــق لــكل أب عراقــي وأم عراقيــة
أن يفتخــروا ببطــوالت أبنائهــم فــي احلشــد
الشــعبي واجليــش والقــوات األمنيــة وماحققــوه
مــن انتصــارات ،ولكننــا نهيــب باملســؤولني
الكــرام بــأن يهتمــوا أكثــر وأكثــر بالدراســة
واإلعــداد لــكل عمليــة عســكرية للتقليــل مــن
حجــم التضحيــات»

في ضوء االعتداء االجرامي في كابول
المرجع المدرسي :على الشعب والحكومة في افغانستان العمل بجد الجتثاث طالبان وداعش
قــال ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُدرســي -دام
ظلــه :-إن علــى العالــم أن يتحــد مــن أجــل
القضــاء علــى اإلرهــاب كمــا حــدث ضــد النازيــة،
محــذرا مــن أن فقــدان األمــن ســيجتاح العالــم
مــا لــم يتحــد ويعمــل اجلميــع علــى اجتثــاث
اإلرهــاب ومموليــه وداعميــه.
جــاء ذلــك فــي بيــان لســماحته حــول
التفجيــرات االرهابيــة التــي اســتهدفت تظاهــرة
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للمطالبــن بحقوقهــم فــي العاصمــة األفغانيــة
كابــول وأودت بحيــاة نحــو 80شــخصا وجــرح
 231آخريــن مــن شــيعة اهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،مــن طائفــة الهــزارة.
وقـــــال سماحته فــــي البيــــان:
«إن علــى الشــعب األفغانــي واحلكومــة أن
يجــ ّدا مــــــن أجــــــل اجتثــــــاث القــــاعــــــدة
وطالبــان وداعــــــش وســائر احلــركات اإلرهابيــة
واملؤيديــن لهــم».

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

وأضــاف« :إن علــى دول العالــم االعتــراف
بــأن اإلرهــاب ال حــدود وال لــون والديــن والقيــم
لــه» ،وقــال« :أن علــى العالــم أن يتحــد مــن أجــل
القضــاء علــى اإلرهــاب كمــا حــدث ضــد النازيــة
فــي القــرن املاضــي».
وحــذر ســماحته مــن« :ســفك املزيــد مــن
الدمــاء البريئــة واخلــراب العريــض وفقــدان األمن
ســيجتاح العالــم وليــس فــي نقطــة معينــة منــه مــا
لــم يعمــل اجلميــع علــى اجتثــاث اإلرهــاب».

دعــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي ،الــى
إعــادة الــدور الريــادي للحــوزات العلميــة فــي
املجتمــع.
ً
مؤكــدا علــى مــا يقــوم بــه العلمــاء
واحلــوزات العلميــة فــي احلفــاظ علــى الهويــة
الدينيــة وتكريــس الثقافــة االســامية فــي
ا ملجتمــع .
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســماحته،
األمــن العــام واملتولــي للروضــة الرضويــة
الشــريفة ،ســماحة الســيد ابراهيــم الرئيســي
فــي مكتبــه مبشــهد املقدســة.
وأكــد ســماحة املرجــع املدرســي خــال
اللقــاء علــى الــدور الــذي يقــوم بــه العلمــاء
واحلــوزات العلميــة ملواجهــة املــد الثقافــي

املضلــل للشــباب ســواء علــى صعيــد ثقافــة
التطــرف فــي الديــن او املــروق منــه ،واإلحلــاد
بــرب العاملــن ،مؤكــدا علــى ان ضعــف
احلــوزات يــؤدي الــى ضعــف البنــى التحتيــة
للثقافــة االســامية األصيلــة ،وبذلــك «البــد مــن
إعــادة احلــوزة العلميــة فــي مشــهد املقدســة
التــي كانــت تشــكل ركنـ ًا مــن األركان األربعــة
للحــوزات الشــيعية فــي العصــر احلديــث،
والتــي تعرضــت الــى التدميــر مــن قبــل الشــاه
املقبــور».
واكــد ســماحة املرجــع املدرســي علــى ان
مــا نشــهده اليــوم مــن وجــود حكومــات وأنظمــة
اســامية علــى ارض الواقــع ،امنــا هــي نتيجــة
لتأســيس ثقافــي ومعرفــي وجهــاد كبيــر قــام
بــه العلمــاء قبــل عقــود مــن تشــكيل احلكومــة

االســامية فــي ايــران.
مبينــ ًا ان اخلطــوة التاليــة هــي خطــوة
رأس
بنــاء االمــة ،إذ أن الدولــة والنظــام مبثابــة ٍ
يفتقــر الــى جســد ،وجســده األمــة.
وعلــى صعيـ ٍـد آخــر دعــا ســماحة املرجــع
املدرســي الــى االهتمــام بتقــدمي افضــل
اخلدمــات لزائــري االمــام علــي بــن موســى
الرضــا ،عليهمــا الســام ،وتوفيــر مســتلزمات
الزيــارة الكاملــة لهــم؛ املاديــة منهــا واملعنويــة.
ومــن جهتــه ،قــ ّدم الســيد إبراهيــم
الرئيســي تعازيــه لســماحة الســيد املرجــع
بوفــاة كرميتــه.
كمــا قـ ّدم لســماحة املرجــع تقريــر ًا موجــز ًا
بأهــم مــا تقــوم بــه االمانــة العامــة للروضــة
الرضويــة مــن مشــاريع خدميــة وثقافيــة.

من أهم واجباتنا اليوم إعادة اللحمة الوطنية والمحافظة على وحدة األرض العراقية
قــال ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى
الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي  -دام ظلــه « :-إن
القيــادات الدينيــة والسياســية علــى كافــة املســتويات
مطالبــة اليــوم باملزيــد مــن احلــوار البنّــاء للخــروج
باســتراتيجيات حكيمــة مــن اجــل العبــور مــن املرحلــة
الراهنــة» .وفــي جانــب مــن كلمــة لــه خــال اســتقباله
وفــودا عشــائرية وحوزويــة ،أشــار ســماحته فــي هــذا
الســياق الــى أن« :االحتــال كان حدثــ ًا كبيــر ًا فــي
تاريــخ العــراق وآثــاره الســلبية ال تــزال تتفاعــل علــى
الســاحة ومنهــا الشــرخ الكبيــر بــن أبنــاء الوطــن
الواحــد ومتزيــق الشــعب إلــى طوائــف دينيــة وعرقيــة»،

وأضــاف« :إن مــن أهــم واجباتنــا اليــوم إعــادة اللحمة
الوطنيــة واحملافظــة علــى وحــدة األرض العراقيــة».
وأكــد ســماحة املرجــع املُد ّرســي فــي حديثــه علــى
أن« :عناصــر القــوة لــدى الشــعب العراقــي ال تــزال
كثيــرة ،ومتســك أبنــاء الشــعب العراقــي بقيــم الديــن
وتــراث الوطــن مــن أهــم عناصــر القــوة لديــه وعلينــا
اســتثمار هــذه القــوة للعبــور إلــى املســتقبل».
وفــي الشــأن الدولــي ،أدان ســماحة املرجــع
املُد ّرســي ،اجلرائــم االرهابيــة التــي وقعــت مؤخــرا فــي
دول اوربيــة علــى رأســها فرنســا ،وقــال« :إننــا نديــن
بأقســى العبــارات الهجمــات اجلبانــة ضــد اآلمنــن

فــي فرنســا وغيرهــا ومــا حــدث داللــة واضحــة علــى
أن اإلرهــاب ال لــون والحــدود والقيــم لــه وهــو خطــر
يهــدد اجلميــع وعلــى العالــم اجمــع مواجهتــه بــا
نفــاق او متييــز بــن ارهــاب وآخــر» ،موضحــا ذلــك
بالقــول« :مثلمــا نديــن العمليــات االرهابيــة فــي فرنســا
وغيرهــا ،فإننــا ال ميكــن أن نحــارب االرهابيــن،
فيمــا نؤيــد إرهابيــن آخريــن كعناصــر جماعــة خلــق
اإليرانيــة وماحتظــى بــه مــن دعــم فــي فرنســا ،فهــم
فــي اجلرميــة ســواء ،وعلــى العالــم أن يكــون أكثــر
جديــة فــي مواجهــة وبــاء اإلرهــاب العاملــي وعــدم
التمييــز بــن إرهابــي وآخــر».
آب | 2016
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بصائــر

بصائــر

الجهاد الكفائي ليس آخر ما
لدى مراجع الدين للدفاع عن
البالد والعباد

إعداد :بشير عباس

على العلماء
ان يواصلوا طريق
أسالفهم ،وال
تغرهم المناصب،
وال يهابوا االبواق
االعالمية ،والضغوط
النفسية ،وال تخيفهم
التهديدات وحمالت
التسقيط ،وأن
يعرفوا قيمة العلم
ودور العالم حين
ً
يكون مستقال

ملــاذا املســلمون اليــوم اصبحــوا فــي
القــاع بينمــا كانــوا فــي يــوم مــن االيــام فــي
القمــة؟ وملــاذا جنــد فــي البــاد االســامية،
الصراعــات الطائفيــة والعرقيــة واالثنيــة،
عــاوة علــى مــا لديهــم مــن التخلــف
والدكتاتوريــة والظلــم والبغــي؟
والســؤال اآلخــر الــذي يقفــز بقــوة علــى
مســرح االحــداث الداميــة التــي حتصد شــيعة
اهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فــي افغانســتان
واليمــن والعــراق وغيرهــا علــى يــد اجلماعــات
التكفيريــة؛ ملــاذا ال يستشــعر املســلمون ألــم
هــذا النزيــف احلــاد فــي كيــان االمــة؟ وهــل
نفهــم أن ثمــة حالــة «اســتمراء» املأســاة
واملعانــاة قــد اصــاب االمــة ،فــا تــكاد تهتــم
مبقتــل النســاء واالطفــال بــن مــدة واخــرى،
فــي هــذا البلــد او ذاك؟!
لماذا الصمت إزاء سفك الدماء؟
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هنــاك ســبب يتعلــق بظــرف الزمــان،
ومتربــط بأوضــاع األمــة الراهنــة ،والســبب

اآلخــر ،وهــو رئيســي وجــدي ،يتعلــق مبــا متــر
بــه بلداننــا وامتنــا مــن أوضــاع ومــآالت.
الســبب االول :بعدمــا انطلقــت الشــريحة
الواعيــة مــن املســلمني فــي مشــروع النهضــة
وبــدأوا يطالبــون بحقوقهــم ،ســارع االعــداء
وخططــوا إلســكاتهم واســتعادة الســيطرة
عليهــم ،ليــس بتدخلهــم املباشــر ،وإمنــا عبــر
جماعــات ت ّدعــي االســام والدفــاع عــن قضايا
املســلمني ،وإال فــان البــاد االســامية كانــت
تشــهد املظالــم علــى يــد احلــكام ،بيــد أننــا لــم
نكــن نســمع بـــ «القاعــدة» أو «النصــرة» ،او
«داعــش» و امثــال هــذه الزُمــر ،وإذن؛ فهــذه
اجلماعــات متثــل أدوات خبيثــة مت اعدادهــا
فــي اخلــارج وصدروهــا لنــا بهــدف ضــرب
االمــة مــن الداخــل ،مــع ذلــك؛ يبقــى هــذا
الســبب طارئـ ًا ،وليــس هــو الســبب احلقيقــي.
أمــا الســبب الثانــي احلقيقــي ،فهــو
يعــود الــى تخلــي العلمــاء عــن دورهــم
ومســؤوليتهم احلقيقيــة ،وحتولهــم الــى أتبــاع
للحــكام ،وهــذا اخلطــأ حــذر منــه شــخص
النبــي االكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بكلمــة
واضحــة ،هــي مــن خالصــة القــرآن الكــرمي،
حــن قــال فــي احلديــث املأثــور« :إذا رأيتــم
العلمــاء علــى أبــواب امللــوك فبئــس العلمــاء
وبئــس امللــوك ،وإذا رأيتــم امللــوك علــى أبــواب
العلمــاء فنعــم العلمــاء ونعــم امللــوك».
إن القضيــة فــي َمــن يقــود َمــن فــي
األمــة؟
هــل احلكمــة واالخــاق والقــرآن والتاريــخ
املشــ ّرف فــي حيــاة االمــة والعلــم والقيــم
الرســالية؟ أم مجموعــة أنــاس يحكمــون بلــدان
األمــة ،ويتحكمــون مبصائرهــا ألنهــم ميلكــون
القــوة واإلعــام واملــال؟
صحيــح أن هنــاك اليــوم علمــاء فــي
الســجون ويواجهــون حتديــات ومصاعــب،
ولكــن؛ بصفــة عامــة ،جنــد علمــاء املســلمني
علــى ابــواب امللــوك واحلــكام ،وقــد تخلــوا عــن
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مواقعهــم القياديــة ومســؤولياتهم واصبحــوا
ذيو ًال و أدوات ،يفترون على الله ويستصدرون
لهــذا امللــك وذاك احلاكــم الفتــاوى والتبريــرات
للحــروب والظلــم والتسـلّط ،فمــن املســؤول عن
الويــات واملآســي التــي نعيشــها؟ هــل احلاكــم
الــذي قيــد العلمــاء وقمعهــم ولــم يدعهــم
يقومــون بدورهــم؟ أم العالــم الــذي تــرك موقعه
و اطلــق يــد الســراق واحملتالــن والطغــاة
ليعيثــوا فســادا فــي األمــة؟
االمام الحسين ومسؤولية العلماء

االمــام احلســن ،عليــه الســام ،يحــدد
املســؤول فــي رســالة وجههــا الــى علمــاء
األمــة فــي زمانــه ،قبــل ســنة مــن شــهادته،
وحتديــد ًا فــي أواخــر عهــد معاويــة ،هــذه
الرســالة مــن شــأنها أن تكــون أعظــم الوثائــق
التاريخيــة املتعلقــة بالنهضــة احلســينية ،وفيــه
يبــن االمــام ،عليــه الســام ،أن املســؤول؛
هــم العلمــاء ،عندمــا لــم يقومــوا بدورهــم فــي
قيــادة و ارشــاد االمــة وتوانــوا وتراجعــوا
و باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم ،كمــا باعــوا
آيــات القــرآن بثمــن بخــس دراهــم معــدودة،
فأصبــح وضــع االمــة هكــذا عبــر الزمــان
واليــوم أيضــا ،حيــث جــاء فــي جانــب مــن
كلمتــه ،عليــه الســام...»:ثم أنتــم ،أيهــا
العصابــة ،بالعلــم مشــهورة وباخليــر مذكــورة
وبالنصيحــة معروفــة ،وباللّــه فــى أنفــس
النــاس مهابــة ،يهابكــم الشــريف ويكرمكــم
الضعيــف ،و يؤثركــم مــن ال فضــل لكــم عليــه
وال َيــ َد لكــم عنــده ،تشــفعون فــى احلوائــج،
إذا امتنعــت مــن طالبهــا ،ومتشــون فــى
الطريــق بهيئــة امللــوك وكرامــة األكابــر ،أليــس
كل ذلــك إمنــا نلتمــوه مبــا يرجــى عندكــم مــن
القيــام بحــق اللّــه ،وإن كنتــم عــن أكثــر حقــه
تقصــرون ،فاســتخففتم بحــق االئمــة ،فأمــا
حــق الضعفــاء ،فضيعتــم وأمــا حقكــم بزعمكم
طلبتــم ،فــا مــا ًال بذلتمــوه ،وال نفسـ ًا خاطــرمت

بهــا للــذي خلقهــا ،وال عشــيرة عاديتموهــا
فــى ذات اللّــه ،أنتــم تتمنــون علــى اللّــه جنتــه
ومجــاورة رســله وأمانــ ًا مــن عذابــه ،لقــد
خشــيت عليكــم أيهــا املتمنــون علــى اللّــه ،أن
حتــل بكــم نقمــة مــن نقماتــه ،ألنكــم بلغتــم مــن
كرامــة اللّــه منزلــة فضلتــم بهــا ،ومــن يعــرف
باللّــه ال تكرمــون ،وأنتــم فــى عبــاده تكرمــون،
وقــد تــرون عهــود اللّــه منقوضــة فــا تفزعــون،
وأنتــم لبعــض ذمم آبائكــم تفزعــون ،ومــا
أمركــم اللّــه بــه مــن النهــي والتناهــي ،أنتــم
عنــه غافلــون ،وأنتــم أعظــم النــاس مصيبــة
ملــا غلبتــم عليــه مــن منــازل العلمــاء ،لــو كنتــم
تســعون ،ذلــك بــأن مجــاري األمــور واألحــكام
علــى أيــدي العلمــاء باللّــه األمنــاء علــى حاللــه
وحرامــه ،فأنتــم املســلوبون تلــك املنزلــة،
ومــا ســلبتم ذلــك إال لتفرقكــم عــن احلــق
واختالفكــم فــى الســنة بعــد البينــة الواضحــة،
ولــو صبــرمت علــى األذى وحتملتــم املؤونــة
فــى ذات اللّــه ،كانــت أمــور اللّــه عليكــم تــرد
وعنكــم تصــدر وإليكــم ترجــع ،ولكنكــم م ّكنتــم
الظلمــة مــن منزلتكــم ،وأســلمتم أمــور اللّــه فى
أيديهــم ،ســلطهم علــى ذلــك فراركــم مــن املوت
وإعجابكــم باحليــاة التــي هــى مفارقتكــم،
يتقلبــون فــى امللــك بآرائهــم ويستشــعرون
اخلــزي بأهوائهــم ،اقتــدا ًء باالشــرار ،وجــرأة
علــى اجلبــار ،فــى كل بلــد منهــم علــى منبــره
خطيــب يصقــع ،فــاألرض لهــم شــاغرة،
وأيديهــم فيهــا مبســوطة ،والنــاس لهــم خــول
ال يدفعــون يــد المــس ،فمــن بــن جبــار عنيــد
وذي ســطوة علــى الضعيــف شــديد مطــاع ال
يعــرف املبــدأ املعيــد».
إذن نســأل مجــدد ًا :أيــن مكمــن الضعــف
عنــد مؤسســة العلــم والعلمــاء فــي الديــن؟
نحــن نقــرأ اآليــات القرآنيــة الكرميــة،
والروايــات املأثــورة عــن النبــي و أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،وهــي تبــن دور ًا
أساســيا للعلــم والعالِــم وفضلــه ومنزلتــه،
فالديــن أراد للعلمــاء أن يكونــوا قــادة وقــدوة
فــي األمــة ،وهــم أســاس ،ومؤسســة رئيســية
فــي صياغــة وقيــادة وبنــاء األمــة؛ فلمــاذا
إذن -وصــل بهــم األمــر لهــذه احلــال،بــأن يكونــوا علــى ابــواب امللــوك واحلــكام؟
وكيــف ميكــن ان يعــودوا لدورهــم احلقيقــي،
ويوجهــوا ويضبطــوا احلــكام ،ال أن يوجههــم
ّ
ويســخرهم احلــكام وامللــوك ملصاحلهــم؟
هــذا بحــث عميــق وأســاس يجــب أن
ال يغيــب عنّــا ،ونوجــه هــذا الــكالم ،للتنبيــه

لعامــة علمــاء بــاد املســلمني.
أمــا نحــن املوالــن و أتبــاع مدرســة
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فلدينــا تاريــخ
مشــ ّرف ،فعلماؤنــا متســكوا باســتقاللهم
وقيادتهــم للســاحة ،وعــدم الســماح ألنفســهم
بالذوبــان فــي التيــار العالــم ،وعــدم االعتــراف
بســلطة ظالــم ،حتــى لــو ادى هــذا املوقــف
الستشــهادهم ،او اعتقالهــم وتعذيبهــم.
فشــعار علمائنــا وفقهائنــا عبــر التاريــخ
ولغايــة اآلن ،كان و ســيبقى« :اللهــم احينــا
حيــاة محمــد وآل محمــد وأمتنــا ممــات
محمــد وآل محمــد» ،بفضــل علمــاء كهــؤالء،
و ثقافــة و روح استشــهادية كهــذه ،ال يــزال
علمــاء مدرســة اهــل البيــت ،عليهــم الســام،
يتمتعــون باالســتقالل وعــدم التبعيــة للحــكام،
وحتــى مــن لــم يستشــهد منهــم ،فســلوكه
ومواقفــه و أمنيتــه الشــهادة{ ،فمنهــم مــن
قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومابدلــوا
تبديــا}.
مــن هنــا ،ينبغــي علينــا ان نواصــل
هــذا اخلــط ،وال تغرنــا املناصــب ،وال نهــاب
االبــواق االعالميــة ،والضغــوط النفســية ،وال
تخيفنــا التهديــدات واالنتقــادات واالشــاعات
وحمــات التســقيط ،علينــا أن نعــرف صفــة
العلــم ودور العلمــاء باحملافظــة علــى االســام
وأخــاق األمــة وقيمهــا ،وليــس التصفيــق
وحــب الشــهرة واالعــام.
وأن نعــرف قيمــة العلــم ودور العالــم
حــن يكــون مســتق ًال ،وكيــف أن موقفــ ًا و
كلمــة منــه قــد تغيــر التأريــخ ،وهــو جالــس فــي
بيتــه الصغيــر ،وفــي منطقــة نائيــة ،وهــو مــا
ثبــت لعلمائنــا االجــاء بالتجربــة والدليــل فــي
تاريخنــا البعيــد والقريــب.
ولــذا يجــب أن نبحــث ونتبــع علمــاء
يتخــذون املوقــف البطولــي ،و يقولــون كلمتهــم
للــه  -تعالــى -وال يخشــون أحــد ًا إال اللــه،
عندهــا تكــون فــي هــذه الكلمــة الفائــدة
والعــاج ألوضــاع األمــة.
يجــب ان ال جنلــس بــا عمــل ،أن نبحــث
عــن أي فرصــة متاحــة خلدمــة االســام،
وبســط حاكميــة الديــن الصحيــح ،فهنــاك
فــرص كثيــرة جــدا فــي العالــم ،ووســائل
متاحــة إلبــاغ الرســالة والكلمــة والقيــم
واملوقــف احلــق ،فهنالــك امــام العلمــاء
واخلطبــاء والعاملــن فــي احلــوزات؛ االنترنــت
وتكنلوجيــا االتصــال والفضائيــات وغيرهــا
الكثيــر مــن الطــرق وســائل النشــر الســريعة،

هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة اخــرى ،فــان
احلــكام اليــوم ،أضعــف ممــا كانــوا ،والعالــم
بــات اشــبه بقريــة كونيــة واحــدة.
فهــذه فرصــة تاريخيــة البــد مــن
االســتفادة منهــا ،فيجــب أن ال يقتصــر العا ِلــم
علــى مســجده ،ومــن يصلــي وراءه ،بــل يجــب
أن يكــون ملمـ ًا ومطلعـ ًا ومواكبـ ًا للعصــر ومــا
يجــري فــي العالــم ،وال يجلــس حبيــس مكانــه
ونطاقــه الضيــق.
وبذلــك ننمــي ونطــور ونقــوي احلــوزة
العلميــة ،حتــى تكــون مؤثــرة فــي الســاحة
اكثــر فاكثــر ،فيمكنهــا ان تأمــر وتغيــر فــي
الواقــع ،فحينمــا نفكــر ونخطــط ونعمــل،
كعلمــاء و كحــوزات علميــة ،علــى تقويــة البنيــة
االساســية لألمــة ،فــإن احلــكام اليجــرؤون
علــى التمــادي فــي الظلــم واالنحــراف
والطغيــان.
وهنــا ننــوه وننبــه لــكل مــن يعنيهــم األمر؛
أن العلمــاء واملراجــع والفقهــاء ،وبخصــوص
مــا نواجهــه مــن حتديــات ،هــم الــى اآلن ال
يزالــون فــي اطــار الواجــب الكفائــي ،والــدور
القيــادي واملؤثــر لعلمــاء الديــن واملراجــع.
ــي فــي مجتمعنــا املوالــي،
واضــح وجل ّ
وكل مــن يحــاول املســاس ببلدنــا وشــعبنا
عليــه ان يعــرف أن علماءنــا ،وبــكل حكمــة،
يعرفــون كيــف ومتــى يطلقــون موقفهــم
وكلمتهــم احلاســمة ،فهــم حتــى اآلن لــم
يأمــروا بعــد ســوى بـ»الواجــب الكفائــي»،
فعلماؤنــا ــــوبحسب التعبيــر الشــائع ـ ميلكون
أوراقــا لــم يســتخدموها بعــد فــا تعتقــدوا أن
اجلهــاد الكفائــي هــو آخــر مالدينــا ،و علــى
مــن يتربصــون ببلدنــا وشــعبنا أن يعــوا أننــا
حــن حتــن الســاعة و نــرى اخلطــر محدقــا
ببلدنــا العــراق ،والبــاد االســامية ،وليــس
مــن وســيلة لدفعــه ومنعــه ،فإنــه ميكــن للعلمــاء
الفقهــاء أن يتخــذوا موقفهــم القاطع واحلاســم
بواجــب اجلهــاد العينــي او النفيــر العــام ولنــا
فــي تأريخنــا البعيــد والقريــب جتــارب و امثلــة
مؤثــرة دالــة علــى ذلــك.
والبــد أن نؤكــد هنــا ،ومــرة تلــو اخــرى
علــى أن كل مــا جتدونــه مــن متاســك ووحــدة
وشــجاعة لهــذا الشــعب ،فهــو نتيجــة واليتــه
ألهــل البيــت (ع) فهــي واليــة وطاعــة عظيمــة
وتتجســد بقبولنــا بقيــادة دينيــة ربانيــة مــن
قبــل احــد املراجــع والعلمــاء الربانيــن ،فعــاج
االمــة االســامية ان ترجــع ملــا أمــر الديــن
وهــو قيــادة العلمــاء باللــه.
آب | 2016

الدور القيادي
والمؤثر لعلماء
الدين والمراجع،
ّ
وجلي في
واضح
مجتمعنا الموالي،
وكل من يحاول
المساس ببلدنا
وشعبنا عليه ان
يعرف أن علماءنا،
وبكل حكمة،
يعرفون كيف
ومتى يطلقون
موقفهم وكلمتهم
الحاسمة
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حضور جماهيري وعلمائي حاشد
لمواساة المرجع المدرسي بوفاة كريمته
شــهدت مــدن كربــاء املقدســة ومشــهد
املقدســة وطهــران والكويــت ،مجالــس فاحتــة
علــى روح املغفــور لهــا كرميــة املرجــع الدينــي
آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي
 دام ظلــه  -التــي وافاهــا األجــل أثــر حــادثمؤســف ،وقــد توالــت رســائل التعزيــة الــى
ســماحته مــن جميــع أنحــاء العالــم بهــذا
املصــاب األليــم.
وفــي مدينــة كربــاء املقدســة ،أقيــم مجلس
الفاحتــة بحضــور حاشــد مــن مختلــف شــرائح
املجتمــع ،وحضــر عــدد كبيــر مــن علمــاء الديــن
مــن كربــاء املقدســة والنجــف االشــرف وبغداد
والبصــرة وســائر احملافظــات ،كمــا كان البنــاء
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العشــائر العراقيــة األصيلــة احلضــور الفاعــل
فــي هــذه املراســيم.
كمــا حضــر عــدد مــن الشــخصيات
احلكوميــة كان فــي مقدمتهــا محافــظ املدينــة
املقدســة ،االســتاذ عقيــل الطريحــي وعــدد
مــن املســؤولني احملليــن ،كمــا أرســل وزيــر
الداخليــة وكالــ ًة ،االســتاذ عقيــل اخلزعلــي،
وفــد ًا خاص ـ ًا مــن الــوزارة مثلــه مديــر شــؤون
العشــائر فــي الــوزارة اللــواء عبــد احلســن
العامــري برفقــة عــدد مــن كبــار الضبــاط
واملســؤولني فــي الــوزارة.
وفــي مدينــة مشــهد املقدســة ،حيــث كان
يقيــم الســيد املرجــع املدرســي ،حضــرت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

شــخصيات علمائيــة وثقافيــة وسياســية،
مراســيم التشــييع والفاحتــة وتقــدمي واجــب
العــزاء الــى الســيد املرجــع املدرســي الــذي
كان فــي مقدمــة موكــب التشــييع الــى جانــب
ثلّــة مــن أشــقائه الكــرام ،مــن اصحــاب
الســماحة؛ الســيد هــادي املدرســي والســيد
عبــاس املدرســي والســيد علــي أكبــر املدرســي
والســيد محمــد باقــر املدرســي والســيد حســن
املدرســي .يذكــر أن الفقيــدة املغفــور لهــا ،هــي
عقيلــة ســماحة الســيد جــواد املدرســي ،جنــل
آيــة اللــه الســيد عبــاس املدرســي ،الــذي كان
يرافقهــا فــي حــادث الســير مــع أطفالــه الذيــن
خرجــوا معــه مــن احلــادث بجــروح طفيفــة.

قرية "الصراري" في اليمن تدفع ثمن
ّ
تشيعها بمجزرة على يد التكفيريين
صنعاء :حيدر عبد الجبار

فــي ظــل صمــت مطبــق ،وموقــف متفــرج
مــن احمليــط االقليمــي والدولــي ،تعــرض
شــيعة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ملجــزرة
جديــدة علــى يــد االرهابيــن التكفيريــن،
وهــذه املــرة فــي اليمــن ،وحتديــد ًا فــي قريــة
الصــراري مبحافظــة تعــز جنــوب البــاد.
فقــد اقتحمــت مجموعــة مــن مرتزقــة
النظــام الســعودي قريــة الصــراري ،التــي
يقطنهــا غالبيــة شــيعية ،وأقدمــت علــى
اســتباحتها بالكامــل ،حيــث أحرقــت الــدور
واملنــازل وقتلــت عــدد ًا كبيــر ًا مــن الرجــال
واحتجــزت عــدد ًا آخــر مبعيــة عــدد مــن
النســوة واالطفــال.
وتعــد قريــة الصــراري ،مــن قــرى
محافظــة تعــز ،وهــي مــن احملافظــات
الوســطى الواقعــة مــا بــن شــمال وجنــوب
اليمــن ،جــ ّل أهلهــا مــن الســادة الذيــن
ينتهــي نســبهم إلــى اإلمــام احلســن بــن علــي
عليهمــا الســام ،وهــم ينتمــون الــى قبيلــة «أل
اجلنيــد».
ومنــذ بدايــة العــدوان الســعودي
علــى اليمــن ،كانــت هــذه القريــة معروفــة

مبقاومتهــا ومناهضتهــا للعــدوان ،ولهــذا
الســبب وبســبب انتمائهــم الــى التشــيع ،فقــد
فــرض احلصــار عليهــا منــذ عــام مــن قبــل
عناصــر داعــش واجلماعــات التكفيريــة ،ومت
منــع دخــول الــدواء أو املــواد الغذائيــة إلــى
هــذه القريــة والقــرى املجــاورة لهــا ،وقدمــت
فــي ســبيل موقفهــا املناهــض للعــدوان
الســعودي ،كوكبــة مــن الشــهداء فــي مختلــف
اجلبهــات القتاليــة.
وحســب بعــض املصــادر فــان هــذه
القريــة كانــت حتظــى مبوقــع اســتراتيجي
يتنافــس عليــه طرفــا احلــرب فــي اليمــن االمر
الــذي أدى الــى أن تتعــرض للمحاصــرة طيلة
الشــهر املاضــي ،فــكان مرتزقــة العــدوان
الســعودي ميطرونهــا بالقنابــل والصواريــخ
فــي محاولــة القتحامهــا لكنهــم كانــوا يالقــون
مقاومــة باســلة مــن قبــل االهالــي املؤمنــن.
وتؤكــد مصادرنــا اخلاصــة بــأن رســائل
اســتغاثة خرجــت مــن القريــة الــى قيــادات
أنصــار اللــه إلغاثــة القريــة مــن القتــل
والتشــريد ،بيــد أنهــم لــم يتلقــوا أي جــواب
او خطــوة عمليــة النقاذهــم.
وبقــي األهالــي ،يواصلــون الدفــاع عــن
قريتهــم وأعراضهــم بــكل بســالة وعزميــة
حتــى نفــذت الذخيــرة فــي متــام الســاعة

الثانيــة مــن فجــر يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٦
متــوز املاضــي ،فكانــت الفرصــة القتحامهــا
مــن قبــل مرتزقــة العــدوان ،وبــدأت عمليــات
انتقــام شــنيعة؛ مــن قتــل وســحل واعتقــاالت،
و مت قتــل العشــرات مــن الرجــال والشــباب
والتمثيــل بجثثهــم وحــرق بعضهــا ،وقــد
نشــرت اجلماعــات التكفيريــة صــور ًا عــن
هــذه املذبحــة.
و مت اعتقــال مــن بقــي فــي قريــة
الصــراري مــن رجــال ونســاء وأطفــال ومت
فصــل الرجــال واقتيادهــم الــى جهــة مجهولــة
ال يعــرف شــيء عــن مصيرهــم ،كمــا مت
التعتيــم اعالميـ ًا ،ومنــع وســائل االعــام مــن
الدخــول الــى القريــة.
وتضيــف املصــادر نفســها ،بانــه مت
احــراق عشــرات البيــوت فــي القريــة ،ثــم
قامــت العناصــر التكفيريــة بحفــر قبــر
الشــيخ الصوفــي العــارف باللــه ،جمــال
الديــن املتوفــي منــذ نحــو  440عــام،
واخرجــوا الرفــات واحرقــوه وقامــوا بتدميــر
الضريــح مــع احــراق املســجد املقــام فوقــه.
ومــا يــزال التكفيريــون يحتجــزون 35
امــرأة مــع أطفالهــم الرضــع كمــا مت خطــف
 45طفـ ًا مــن دون امهاتهــم واقتيادهــم الــى
جهــة مجهولــة.
آب | 2016
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أشــاء مقطعــة.
كمــا تعرضــت املدينــة املنــورة العتــداء
ارهابــي هــو األول مــن نوعــه فــي هــذه املدينــة
املقدســة ،عندمــا فجــر انتحــاري نفســه بالقــرب
مــن مــرآب للســيارات خــارج احلــرم النبــوي
الشــريف.
املراقبــون للشــأن الســعودي يــرون فــي

نسترعي انتباه العالم االسالمي
والمنظمات الحقوقية العالمية!

الشيخ الزكزاكي يتعرض
للشلل والعمى في
معتقالت الجيش النيجيري
إعداد :هـــيأة التــــــحرير

أكــدت مصــادر مطلعــة أن عالــم الديــن
املبلّــغ واملجاهــد الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي،
يتعــرض ملعانــاة شــديدة بســبب اســتمرار
اعتقالــه لــدى الســلطات العســكرية النيجيريــة
منــذ حوالــي ثمانيــة أشــهر علــى حــادث
اقتحــام حســينية بقيــة اللــه فــي مدينــة زاريــا،
فقــد أصيــب مؤخــر ًا بشــلل فــي ســاقيه وفقدانــه
البصــر بإحــدى عينيــه مــع حالــة صحيــة
متدهــورة.
جــاء ذلــك علــى لســان جنلــه محمــد
الزكزاكــي الــذي وجــه رســالة مفتوحــة الــى
الهيئــات احلقوقيــة واملنظمــات االنســانية
العامليــة محــذر ًا مــن خطــورة الوضــع الصحــي
لوالــده بســبب االســاليب الالانســانية التــي

تتبعهــا الســلطات النيجيريــة مــع والــده
املعتقــل .وجــاء فــي الرســالة« :أناشــد جميــع
الذيــن يؤمنــون بحــق االنســان بالتمتــع
ـي ملضاعفــة
بالعدالــة والكرامــة أن ينضمــوا إلـ ّ
اجلهــود وإطــاق ســراح الشــيخ الزكزاكــي»،
واشــار الــى «أن العنــف الــذي مارســه اجليــش
النيجيــري ضــد املســلمني فــي هــذا البلــد،
فقــد قتلــوا جميــع اخوانــي وكذلــك النســاء
واالطفــال ،وكان بــن القتلــى أطبــاء وممرضــات
ومهندســون وصحفيــون وتالميــذ ،وفقــد آالف
االشــخاص ،ومت دفــن  340شــهيدا فــي مقابــر
جماعيــة واعتقــل املئــات مــن املواطنــن» ،فــي
اشــارة منــه الــى حادثــة االقتحــام التــي جــرت
فــي شــهر كانــون االول مــن العــام املاضــي.
ولفــت جنــل الشــيخ الزكزاكــي الــى
أن احلكومــة النيجيريــة عمــدت الــى فبركــة
جديــدة حلــرف احلقائــق ،عندمــا تزعــم أن

النظام الخليفي
والــده يخضــع لالقامــة اجلبريــة «النــه شــخص
معــرض للخطــر»! وأنهــا انفقــت علــى هــذه
املهمــة مبلــغ خمســة ماليــن دوالر لضمــان
ســامته!!
هــذا الــكالم مطابــق متامــ ًا ملــا يتشــ ّدق
بــه النظــام الســعودي مبخاطبتــه الشــيعة فــي
املنطقــة الشــرقية ،بأنكــم «يجــب ان تدافعــوا
عــن احلكومــة ،النهــا توفــر لكــم احلمايــة مــن
التكفيريــن الذيــن يريــدون القضــاء عليكــم».
وحتــى اآلن لــم يصــدر أي تقريــر محايــد
يكشــف مالبســات احلــادث االجرامــي الــذي
ارتكبــه اجليــش النيجــري باقتحامــه حســينية
بقيــة اللــه ،والقيــام بتلــك املجــزرة املروعــة التــي
ذهــب ضحيتهــا املئــات مــن النســاء والرجــال
واالطفــال ،واملســؤول عــن هــذه اجلرميــة التــي
يجــب أن يقــدم الــى احملاكمــة أمــام الشــعب
النيجيــري وامــام العالــم.

باعتقالهم الشيخ محمد حسن الحبيب

السعوديون يهربون من الفشل في الخارج باجراءات قمعية في الداخل
الهدى :كربالء المقدسة

أقدمــت الســلطات الســعودية فــي الثالــث
مــن شــهر شــوال املنصــرم ،علــى اعتقــال
ســماحة الشــيخ محمــد حســن احلبيــب ،أحــد
ابــرز علمــاء الديــن فــي القطيــف ،مــع ثالثــة
مــن اصدقائــه فــي ظــروف غامضــة ومت
اقتيادهــم الــى مركــز املباحــث دون توجيــه أي
تهمــة واضحــة لهــم.
ويأتــي هــذا االعتقــال فــي ظروف سياســية
وأمنيــة متوتــرة فــي الســعودية ،متأثــرة
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بإســقاطات سياســية وأمنيــة أخــرى خــارج
احلــدود ،وحتديــد ًا فــي الســاحة العراقيــة
والســورية واليمنيــة وحتــى الدوليــة ،متمثلــة
بتراجــع التأثيــر الســعودي فــي املياديــن
املذكــورة ،مــع تراجــع خائــب وهزائــم منكــرة
لقــوى التكفيــر واالرهــاب فــي العــراق وســوريا
واليمــن أمــام صمــود ومقاومــة األهالــي هنــاك.
ومبــا أن الشــيخ احلبيــب ُيعــد اليــوم
أحــد ابــرز الوجــوه العلمائيــة التــي تدعــو الــى
اإلصــاح السياســي فــي الســعودية وتدعــو
الــى نبــذ التمييــز الطائفــي واالحتــكام الــى
مبــدأ املســاواة فــي املواطنــة والعدالــة واحلريــة،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

هــذه التحــركات ،محــاوالت محمومــة مــن
الســعوديني للظهــور امــام العالــم بأنــه احــد
ضحايــا االرهــاب ،وعليــه مســؤولية مكافحتــه،
وهــذا مــا يسـ ّوغ لــه أمــام الــرأي العــام العاملــي
واملنظمــات احلقوقيــة شــن حمــات االعتقــال
فيمــن تــراه يشــكل خطــر ًا عليهــا فــي احلــال
احلاضــر او املســتقبل ،ولكــن فــي الوقــت

نفســه ،فــان الســلطات الســعودية جتــد نفســها
تندفــع رغمــ ًا عنهــا نحــو املزيــد مــن االزمــة
سياســي ًا وأمنيــ ًا علــى الصعيــد الداخلــي
واخلارجــي.
فهــي لــن تكســب أي امتيــاز مــن
االعتقــاالت ســوى املزيــد مــن النقــاط الســوداء
فــي ملفهــا حلقــوق االنســان امــام العالــم.

فــان النظــام احلاكــم فــي الريــاض ،يجــد فــي
اعتقالــه فــي هــذه البرهــة الزمنيــة بالــذات ،فــي
ــس نبــض الشــارع الشــيعي
محاولــة منــه جل ّ
فــي املنطقــة الشــرقية.
يذكــر أن مدينــة القطيــف تعرضــت العتداء
ارهابــي جديــد وقــع بالقــرب مــن مســجد فــي
املدينــة مطلــع شــهر متــوز املاضــي ،وحســب
الظاهــر ،فــان املهاجــم االنتحــاري كان يــروم
دخــول املســجد وقــت صــاة املغــرب ،إال ان
وجــود املراقبــة واحلــذر مــن االهالــي ومســؤولي
املســجد دفعــه ألن يفجــر نفســه خارجــه ملحقـ ًا
اضــرار ًا باحــدى الســيارات ،فيمــا حتــول الــى

متورط في
مستنقع االرهاب
ٌّ
والشعب مصر
على اإلطاحة به
المنامة :توفيق جاسم

ُكتــب علــى شــعب البحريــن أن يبقــى
ســيف اجلــاد مســلط ًا علــى رقابــه ،فيقطعهــا
الواحــدة تلــو األخــرى ،ودون ذلــك ضحايــا
القهــر والظلــم واالنتهــاكات اليوميــة.
تعــ ّود شــعب البحريــن منــذ أن تفجــرت
ثورتــه عــام  ٢٠١١أن ال يأتــي عيــد الفطــر إال
وقــد قــدم قربان ـ ًا للــه لنيــل حريتــه وحقوقــه.
هــذا العــام ،قبيــل عيــد الفطــر لعــام
١٤٣٧هـــ كان القربــان هــي الشــهيدة فخريــة
مســلم ،ففــي حلظــة ارتبــاك وهــي تقــود
ســيارتها بســبب مــرور أحــد طغــاة بنــي
خليفــة ،ومــا يحدثــه مــن إبعــاد للســيارات
ليســير موكبــه ولــو علــى أجســاد النــاس ،اطلــق
حرســه اخلــاص رصاصــ ًا باجتاههــا خوفــ ًا
مــن أن يكــون ارتباكهــا وراءه عمليــة اغتيــال.
وألن احلكــم اخلليفــي يســير بشــكل متقــدم
حتــى علــى خطــى «ســيده معاويــة» ومنهجــه
األمــوي( :خذوهــم بالظ ّنــة واقتلوهــم بالتهمــة).
فلــم تنتـ ِه تلــك اللحظــات حتــى كانــت األم التــي
تقــود ســيارتها مــع ابنتيهــا قــد فارقــت احليــاة.
فــي البــدء زعــم النظــام احلاكــم أن هنــاك
محاولــة اعتــداء علــى موكــب ذلــك الطاغيــة
دون ذكــر اســمه ،ولكــن الكذبــة ال تتناســب

مــع ضحيــة وهــي امــرأة فــي ســيارة عائليــة،
فتــم ســحب تلــك الكذبــة ،فاســتعار النظــام مــن
خزانــة أكاذيبــه كذبــة جديــدة ،وهــي أن تفجيــر ًا
قــد وقــع وأدى إلــى ارتبــاك املــرأة فاصطدمــت
ممــا أدى إلــى موتهــا!
التفجيــر املزعــوم ،لــم يســمع بــه أحــد،
وليــس لــه أدنــى أثــر .ولكنــه احلكــم املتفرعــن
حــن يريــد تبريــر جرائمــه .علمــ ًا أن الصــور
كانــت واضحــة لوجــود آثــار اختــراق طلقــات
نــار باجتــاه زجاجــة نافــذة بــاب القيــادة.
وليكتمــل مسلســل التضليــل االعالمــي،
أعلنــت أجهــزة النظــام اخلليفــي أنهــا القــت
القبــض ،بعــد أســبوع ،علــى «خليــة تنظيميــة»
مــن ثالثــة شــباب مــن قريــة املعاميــر ،قــرب
موقــع جرميــة قتــل األم فخريــة ،وألن املطلــوب
تشــويه البلديــن؛ إيــران والعــراق ،فأعلنــت
وزارة الداخليــة أن افــراد اخلليــة املزعومــة
تدربــوا فــي هذيــن البلديــن لــدى احلــرس
الثــوري واحلشــد الشــعبي!!
الشــباب الثالثــة تعرضــوا لتعذيــب وحشــي
فــي الســجون ،أدى إلــى استشــهاد أحدهــم
وهــو حســن خليــل احلايكــي ،بعــد  ٢٥يومـ ًا من
اعتقالــه .وجــاءت جرميتــا القتــل هــذه وســط
شــهر ملــيء بظلــم متطــور للنظــام اخلليفــي،
فقــد أعلــن النظــام وبــدون مقدمــات ،عــن حــل
جمعيتــن إســاميتني همــا؛ التوعيــة اإلســامية

والرســالة اإلســامية ،و أعقبهــا بحــل ،علــى
دفعــات ،لكبــرى اجلمعيــات السياســية ،وهــي
جمعيــة الوفــاق ،ثــم إســقاط اجلنســية عــن
أحــد أبــرز علمــاء الديــن البحرانيــن وهــو؛
ســماحة الشــيخ عيســى قاســم ،مــع سلســلة
مــن االعتقــاالت والتحقيقــات مــع علمــاء مــن
مريــدي الشــيخ قاســم.
انتفــض محبــو ومريــدو الشــيخ فتجمهــروا
واعتصمــوا أمــام بيتــه فــي منطقــة الــدراز،
رغــم فصــل الصيــف احلــار ومــا يزالــون حتــى
كتابــة هــذا التقريــر ،يواصلــون االعتصــام،
كمــا اعتقــل بســبب هــذا التجمهــر عالــم الديــن
الســيد مجيــد املشــعل رئيــس املجلــس العلمائي
فــي البحريــن ،والــذي مت حلــه قبــل عامــن ،مــع
سلســلة ال تنتهــي مــن املضايقــات علــى ائمــة
املســاجد ومنــع إقامــة صــاة اجلمعــة فــي
أكبــر جوامــع البحريــن وهــو جامــع اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام ،فــي الــدراز.
ولكــن الظلــم االســطوري للنظــام اخلليفــي،
يقابلــه صمــود فــوالذي عجيــب لشــباب الثــورة
فــي البحريــن الذيــن مــا يزالــون ميــأون
املياديــن والشــوارع مطالبــن بحقوقهــم
ومص ّريــن علــى قيــادة الثــورة حتــى حتقيــق
هدفهــا األســاس الــذي اتفــق اجلميــع عليــه،
وهــو إســقاط النظــام اخلليفــي وإقامــة نظــام
حكــم عــادل دميقراطــي مســتقل.
آب | 2016
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كفى ما يروجه الساسة ووسائل اعالمهم ،من ضحك على الناس ،وتسويق للمصطلحات في الالشعور
للناخب البسيط ،لتحويل االزمة الى «المحاصصة الطائفية» في حين هي محاصصة سياسية وحزبية مقيتة

من
يوقف
خراب
العراق؟!

الشيخ فارس الجبوري

مــن الصعــب ان يصــدق انســان مــا
يجــري فــي العــراق ،لــو لــم يشــاهد بعينــه هــذا
اخلــراب ،فبلــد النفــط والثــروات ،والنهريــن
والســواد واحلضــارات ،واالنبيــاء ،واالوصيــاء،
والرســاالت ،والعلمــاء ،والشــهداء ،وتنــوع
الثقافــات ،بلـ ٌد علّــم االنســان الكتابــة ،وفــي بابــل
ســنّ للبشــرية التشــريعات ،وغــرس فــي عمــق
التاريــخ اجلنائــن املعلقــات؛ عــراق علــي واحلســن
واجلواديــن والعســكريني ،عليهــم الســام ،وهــذه
تكفيــه عــن كل مــا ســواها ،فكيــف لبلــد كهــذا
ان يفتــرش اطفالــه االرض للدراســة؟! وبعــض
مدارســه ،والــى اليــوم طينيــة او اكــواخ ،او
كرافانــات ،حتــى فــي بعــض مراكــز احملافظــات،
وصــارت مشــافي أهلــه خــارج البــاد ،وكهربــاء
ُصــرف لهــا مــن االمــوال مــا يكفــي عــدة بلــدان،
والتــزال ال تســد نصــف حاجــة البــاد ،والزراعــة
التــي ُشــلت ،والصناعــة التــي اندثــرت ،وحالــة
الفقــر والبطالــة التــي انتشــرت ،ومشــكلة الســكن
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وينتشــر الفقــر واملــرض واجلهــل ،وتندثــر
اخلبــرات ومتــوت مــع الزمــن ،ولــو ُقــدر للضميــر
أن يصحــو بعــد حــن ،فاننــا ســنحتاج الــى عقــود
اخــرى مــن الزمــن الســتحصال هــذه اخلبــرات
مــن جديــد ،ويالهــا مــن خســارة عظيمــة! لقــد
عجــز الساســة عــن توفيــر مفــردات البطاقــة
التموينيــة ،بينمــا وفرهــا التاجــر البســيط ،وكــذا
مقاعــد الدراســة لألطفــال ،فتصــدى لهــا املعلــم
البســيط بفتــح املــدارس األهليــة ،وكــذا الكهربــاء
فوفرهــا صاحــب املولــد البســيط!
مشكلة دستورأم مشكلة القائمين عليه؟

التــي تفاقمــت ،ومســتويات الفكــر والثقافــة التــي
انحــدرت وغيرهــا كثيــر ،وكل هــذا فــي جانــب
وفقــدان االمــن وضعــف املؤسســة االمنيــة فــي
جانــب آخــر ،فمــا زلنــا نقــدم املئــات بــن شــهيد
وجريــح بــن مـ ّدة واخــرى ،ومع كل هــذا يتقاضى
سياســيونا أعلــى االجــور علــى مســتوى العالــم،
واحلكومــة ودوائرهــا تســتنزف كل امليزانيــة ،وال
تقــدم للبلــد شــيئا يذكــر عــدا ســرقة قــوت فقرائــه،
والقائمــة ال تنتهــي ،حتــى اننــا ال جنــد جانبــا
خدميــا مقبــو ًال نشــير اليــه ،وقــد ُصــرف علــى
هــذه اخلدمــات مــا يزيــد علــى ألــف مليــار دوالر!!
فمــا هــو مكمــن املشــكلة وأيــن يكمــن احلــل؟
محاصصة طائفية أم فئوية ذاتية؟

كثيــرا مــا نســمع باحملاصصــة الطائفيــة،
وإنهــا ســبب خــراب العــراق ،ولــو مت ّعنــا فــي
هــذا القــول لوجدنــا عليــه الكثيــر مــن املالحظــات؛
ذلــك اننــا ال جنــد للتعــدد الطائفــي  -عقيــدة و
أحكامــا وشــعائر -أي تناقــض علــى ارض
الواقــع مــع بنــاء الدولــة ،وليــس هنــاك تناقــض
بــن هــذه الطوائــف فيمــا يخــص االلتــزام
بالدســتور والقوانــن ،فليــس فــي تشــريعات
الطوائــف او معتقداتهــا مايشــجع علــى الســرقة
والنهــب او اخلــراب ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
فهــي حترمــه حترميـ ًا مطلقــا ،إذن؛ فمــا هــو دخل
الطوائــف فــي هــذا اخلــراب؟!
ولــو افترضنــا ان احملاصصــة جعلــت كل
فــرد فــي الســلطة يعمــل لطائفتــه فقــط ،فإنــه
باحملصلــة ســنرى كل الطوائــف مع ّمــرة ومتنعمــة،
ومــن ثــم ســنرى بلــد ًا معمــرا ،لكــن حتــى هــذا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

لــم يشــهده العــراق بــكل طوائفــه ،فــا الساســة
الشــيعة قدمــوا شــيئ ًا للتشــيع كمذهــب ،وللشــيعة
ســنة والكــرد
كمواطنــن ،وكــذا االمــر بالنســبة لل ُ
وغيرهــم ،فــأي طائفيــة هــذه؟! إنهــا محاصصــة
سياســية حزبيــة فئويــة مقيتــة ،ومــن الظلــم
واجلنايــة ان نطلــق عليهــا محاصصــة طائفيــة،
وكفــى مــا يروجــه الساســة ووســائل اعالمهــم،
مــن ضحــك علــى النــاس ،وتســويق للمصطلحــات
فــي الالشــعور للناخــب البســيط ،وحتويــل
للشــعور نحــو الطائفــة حتويـ ًا مزيفـ ًا بعيــدا عــن
الواقــع.
أزمة كفاءات (تكنوقراط) أم أزمة ضمير؟

تعــد الكفــاءة واخلبــرة والســيما االداريــة
منهــا ،هدفــ ًا لــكل املؤسســات فــي العالــم؛
حكوميــة كانــت أم غيرهــا ،ويحتــاج حتصيلها الى
ســنوات وعقــود مــن العمــل الــدؤوب ،وفقدانهــا
يعــد مشــكلة كبــرى؛ إال ان هنــاك مشــكلة اخــرى
غايــة فــي اخلطــورة تنخــر مؤسســات بلــدان قليلــة
فــي العالــم ومنهــا العــراق ،أال وهــي مشــكلة
فقــدان الضميــر والشــعور االنســاني ،فــإذا
فقــد الساســة شــعورهم مبعانــاة الفقــراء وجــوع
اجليــاع وآالم املرضــى ودمــوع الثكالــى ،تنهــار
القيــم واملوازيــن ،وتصبــح الســلطة وســيلة خلدمــة
الــذات ال خدمــة الشــعوب ،بــل تصبــح وســيلة
ســرقة وســلب الفقــراء لقمــة عيشــهم ،وســلب
املرضــى عالجهــم ،وســلب االطفــال بنايــات
مدارســهم ،واذا ُفقــد الضميــرُ ،أبعــدت الكفــاءات
وحوربــت ،الختــاف منهــج الكفــاءات الب ّنــاء عــن
ُ
منهــج فاقــدي الضميــر الهــدام ،فيحــل الدمــار،

كثيــرا مــا يتشــدق ساســة العــراق بــأن
املشــكلة االساســية امنــا تكمــن فــي الدســتور،
وانــه مليــئ بااللغــام ،وانــه ســبب خــراب البــاد
والعبــاد؛ واحلقيقــة ورغــم كل مافــي الدســتور
مــن ثغــرات ،بيــد أنــه لــم يتســبب بــأي ممــا حلــق
بالبلــد مــن خــراب ،فالدســتور ضمــن احلقــوق
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للمواطنــن؛ مــن ســكن وتعليــم وصحــة
ــص علــى ان الثــروة ملــك ًا
ومعــاش وغيرهــا ،ون ّ
للشــعب ،فــي حــن اننــا ال نــرى ســكن ًا وال
صحــة وال تعليمــ ًا باملســتوى املطلــوب ،بينمــا
يقابلــه فســاد وســرقات ونهــب للمــال العــام لــم
يســبقنا اليهــا أحــد مــن العاملــن! فكيــف لنــا ان
نح ّمــل الدســتور مســؤولية هــذا اخلــراب؛ فبلــدان
املنطقــة ســبقتنا بعقــود ودســاتيرها ال متلــك إال
نــزر ًا بســيط ًا مــن ايجابيــات دســتورنا.
االعالم اداة وصول المفسدين

االعــام أداة غــرس القناعــات لــدى
الشــعوب ،وهــو يتحمــل مســؤولية عظيمــة فــي
توجيــه النــاس نحــو االفضــل ،ولكــن؛  -ومــع كل
االســف -فــان االعــام وفــي كل بقــاع االرض
فاقــد حلقيقــة دوره ورســالته االنســانية فــي
خدمــة الشــعوب ،وتكويــن الوعــي؛ وذلــك بســبب
فقدانــه االســتقاللية ،وهــذا ينطبــق علــى أغلــب
اإلعــام العراقــي ،فهــو تابــع لالحــزاب ،بــل وان
اســاس دوره هــو دعــم هــذه االحــزاب واهدافهــا،
وملــا كانــت اهدافهــا فاســدة؛ فــان حماية الفســاد
صــار اليــوم هــدف هــذا االعــام وغايتــه ،لــذا فان
االعــام اليــوم تخلّــى عــن ضميــره احلــي؛ ليصبح
اداة خلدمــة الفاســدين ،وخلــداع الشــعوب ،وهــو

أحــد أهــم أســباب هــذا اخلــراب.
الديمقراطية العراقية ودمج السلطات

ان الدولــة املدنيــة ونظــام احلكــم الدميقراطي
امنــا يقــوم علــى اســاس الفصــل بــن الســلطات،
إال الدميقراطيــة العراقيــة الفريــدة مــن نوعهــا؛
فانهــا تقــوم علــى اجلمــع بــن الســلطات؛ فتــرى
االحــزاب تســيطر علــى البرملــان التشــريعي ،ومــن
ثــم تتقاســم احلكومــة التنفيذيــة ،وتعــ ّرج علــى
الــوكالء ،فاملــدراء العامــن ،فاملوظفــن فقــادة
اجليــش ،بــل وكافــة الهيئــات املســتقلة ،مبــا فيهــا
مفوضيــة االنتخابــات! وامتــدت ايديهــم حتــى
الــى الســلطة القضائيــة! وكل هــذه املؤسســات
والســلطات ،امنــا تخضــع فــي النهايــة لرئيــس
احلــزب؛ فاصبحــت كل مؤسســات الدولــة
بيــد رؤســاء الكتــل الذيــن ال يتعــدون العشــرة
اشــخاص ،بــل حتــى الســلطة الرابعــة (االعــام)،
هــم مــن انشــأها ويديرهــا ،ولهــذا ال نعلــم مــن
يحاســب مــن؟! ومــن يراقــب مــن؟! ومــن يقاضــي
مــن؟! والغريــب ان كل االحــزاب تقــول ان تشــكيل
احلكومــة مــن قبــل الكتــل البرملانيــة هــو ســبب
اخلــراب ،وحينمــا انطلقــت التظاهــرات تريــد
حكومــة ال تشــكلها األحــزاب ،ســارع قــادة
الكتــل الــى التوقيــع علــى مــا يســمى بوثيــة
«الشــرف»! فاتفقــوا مبوجبهــا علــى ان احلكومــة
تشــكلها احــزاب البرملــان خــاف ارادة الشــعب،
وفعــا طبقــوا هــذا امليثــاق خالفــا لــكل مواثيقهــم
الســابقة التــى لــم تـ َر النــور!
ان هــذا الواقــع البــد مــن ان ينتهــي ،والبــد
مــن الفصــل بــن هــذه الســلطات ،اذ يجــب
تكريــس دور االحــزاب فــي الســلطة التشــريعية
فــي البرملــان ،لتدافــع عــن حقــوق الشــعب
وحتاســب احلكومــة ،ال ان تكــون هــي البرملــان
واحلكومــة معــا ،و إال فــان اخلــراب يســتمر.
الديمقراطية ..إرادة شعب أم إرادة متنفذين

تنــادي بعــض الــدول بالدميقراطيــة ،وتريــد
ان تســ ّوقها للعالــم ،بــل وتصــرف املليــارات
وتخــوض احلــروب وتقــدم التضحيــات لتحقيقهــا،
وهــذا الســلوك بحاجــة الــى وقفــة تأ ّمــل ،فهــل
تريــد فــرض الدميقراطيــة ألجــل مصلحــة
الشــعوب؟ واذا كان االمــر كذلــك ،وان مصلحــة
االنســان هــي الغايــة؛ فلمــاذا فرضــت هــذه

الــدول حصــار ًا علــى العــراق فــي تســعينات
القــرن املاضــي ،حتــى أعــادوا شــعب العــراق
الــى القــرون الوســطى؟ وكان بامكانهــا القضــاء
علــى صــدام دون احلاجــة الــى هــذا احلصــار؟
فأيــن مصلحــة الشــعب مــن هــذا؟ وهــل ان
مصلحــة الســوريني ،فــي تدميــر شــامل لبلدهــم
لتحقيــق الدميقراطيــة مــن قبــل دول مثــل؛ تركيــا
والســعودية والبحريــن وقطــر ،ومــن ثــم ننتهــي
الــى حــوار بــن الســلطة واملســلحني؟ وملــاذا
ال حتــرك هــذه الــدول ســاكن ًا ازاء دكتاتوريــة
الســعودية املتحجــرة التــي تعــدم رمــوز الطوائــف
ملجــرد كلمــة؟ وأيــن هــي دميقراطيتهــا ممــا
يجــري فــي البحريــن؟ إذن؛ ملــاذا تتكالــب هــذه
الــدول علــى الدميقراطيــة؟
يتصــور الكثيــرون ان الدميقراطيــة فــي
الغــرب متثــل ارادة الشــعوب ،واحلقيقــة هــو
أنّ الدميقراطيــة فــي الغــرب ،وفــي غيــر الغــرب
امنــا متثــل ارادة املتنفذيــن ،ومــا الشــعوب
إال ادا ًة لتنفيــذ ارادة هــؤالء ،ولذلــك نــرى ان
دولــة كالواليــات املتحــدة االميركيــة ،تتأثــر
انتخاباتهــا ببعــض اجلهــات املتنفــذة كاللوبــي
الصهيونــي ،واملرشــح الــذي ال يلبــي رغبــات
هــذا اللوبــي ،مصيــره الفشــل ال محالــة ،ان
االميركيــن (الشــعب) أداة للمتنفذيــن عبــر مــا
يتلقــاه الناخــب مــن توجيــه عبــر حمــات انتخابية
فــي وســائل االعــام ،مــن خــال انفــاق امــوال
طائلــة ،ومــن يتحمــل التكلفــة فانــه يتحملهــا
ألجــل حتقيــق اهــداف معينــة ،ويكــون
هــو املوجــه إلرادة الشــعوب ،حتــى إن
كان تافهــا مثــل القذافــي الــذي وجــه
الناخــب الفرنســي بتقــدمي امــوال
طائلــة ملرشــح رئاســي بــأن يفــوز
فــي االنتخابــات.
امــا دميــــــقراطيتنا فان
املتنفــــذين فيها ال يريدون
للحــكام ان يكونــوا الــى
صفهــم فــي قــرارات
دوليــة ،كمــا هــو
شـــأن الــــــواليات
املتحــدة ،بــل ان
املتنفذيــن هــم
دول خـارجية
تــــــريد ان
آب | 2016

15

موضوع الغالف

لقد عجز الساسة عن توفير مفردات البطاقة التموينية ،بينما وفرها التاجر البسيط ،وكذا مقاعد الدراسة

أحوج ما نكون الى التمييز بين الصبر والرضا والقناعة وبين الخنوع والذل والهوان ...

لألطفال ،فتصدى لها المعلم البسيط بفتح المدارس األهلية ،وكذا الكهرباء فوفرها صاحب المولد البسيط!

نعم نحتاج الصبر ولكن في طريق نيل الحقوق ال الصبر على سلبها منا

تس ـ ّير قــرارات الداخــل ومواقــف اخلــارج علــى
حــد ســواء ،وهــؤالء يصرفــون االمــوال ،ويدعمــون
الفاســدين وخــراب البلــد لتحقيــق مصالــح
بلدانهــم ،بــل وحتــى مصالــح جتــار وشــركات
لهــم ،فصــارت الدميقراطيــة وســيلة جديــدة
لتنصيــب احلكومــات اخلانعــة ،التــي تتعــاون مــع
مــن يدعمهــا وينصبهــا لتنفيــذ أجنــدة الداعمــن،
فــأي دميقراطيــة يعيشــها العراقيــون ومناصبهــم
الســيادية تتوافــق عليهــا الــدول الكبــرى والــدول
االقليميــة ،مبــا فيهــا تلــك الــدول التــي تعــود الــى
حقبــة العصــور احلجريــة!
نظام الحكم االسالمي هو الحل

خلــق اللــه البشــر ،وهــو أعلــم مبــا يصلــح
امرهــم فــي الدنيــا واآلخــرة؛ فشــرع لهــم
الشــرائع والســن التــي تنظــم حياتهــم فــي كل
جوانبهــا العباديــة والســلوكية؛ حتــى لــم يتــرك
امــر ًا إال وبـ ّـن احكامــه ،وملــا كان شــكل القيــادة
واحلكــم مــن اخطــر هــذه االمــور؛ فالشــك ان
اللــه  -تعالــى -وضــع لــه املوازيــن واالســس
الواضحــة ،فوضــع شــروطا شــديدة احلساســية
ملــن يتولــى الســلطة ،وجعــل التقــوى والعدالــة
والكفــاءة والعلــم ،شــروط ًا ال ُيســتغنى عنهــا بــأي
حــال مــن االحــوال ،علــى خــاف كل اشــكال
احلكــم االخــرى فــي العالــم ،وبخاصــة احلكــم
الدميقراطــي الــذي لــو مت ّعنّــا فيــه لوجدنــا أن
ال ارادة حقيقــة للشــعب فيــه ،بســبب التوجيــه
االعالمــي املضلــل ،الــذي يقنــع الناخب بالفاســد،
وينفــره مــن الصالــح ،ومــادام خــراب بلدنــا يكمن
فــي أزمــة الضميــر والشــعور االنســاني ،وعــدم
التقــوى وحــب الدنيــا؛ فــان عــاج هــذا املــرض
امنــا يتمثــل باحلكــم االســامي ،وال ادري ملــاذا
نحــن املســلمون نتــرك شــكل احلكــم الــذي امرنــا
اللــه بــه ،ونســتعيض بــد ًال عنــه بشــكل حكــم آخــر
رغــم ايجابياتــه ،اال ان فيــه مــن املثالــب مــا
يكفــي إلعــادة النظــر فيــه.
ولعــل قائــا يقــول :ان فكــرة العــودة الــى
نظــام احلكــم االســامي ،بعــد التصويــت علــى
نظــام الدولــة املدنيــة يحتــاج الــى كثيــر مــن
الوقــت ،ومــا نريــده اليــوم هــو حــل ســريع ملــا
منــر بــه ،وهــذا كالم رغــم ان عليــه مــا عليــه مــن
املالحظــات فــي جانــب منــه ،فــان احلــل الســريع
اآلنــي هــو مطلــب حقيقــي .
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حلول في ضوء الديمقراطية والدولة المدنية

وبنــاء علــى حقيقــة ان الدميقراطيــة هــي
تنفيــذ الشــعب إلرادة املتنفذيــن ،وان الشــعوب
مــا هــي إال اداة لتحقيــق هــذه االرادة؛ فقــد
اصبــح جلي ـ ًا ان تصحيــح مســار الفســاد وفــق
لعبــة الدميقراطيــة ،امنــا يكــون بيــد املتنفذيــن،
فاملهــم هــو حتديــد اجلهــات املتنفذة ،ومســؤوليتها
عــن مــا حــ ّل بالعــراق مــن اخلــراب ،ومــن لهــا
القــدرة علــى االصــاح؟ ففــي العــراق توجــد عــدة
قــوى نافــذة علــى الســاحة:
 -1الدول الكبرى والدول االقليمية
حيــث ان لبعــض هــذه الــدول مطامعهــا
فــي ثــروات هــذا البلــد ،والبعــض اآلخــر جعلــت
منــه ســاحة لتصفيــة احلســابات ،غيــر مهتمــة
ملصيــره او مصيــر شــعبه؛ فجعلتــه ســاحة
حربهــا املتقدمــة ،وهــذه الــدول هــي مصــدر هــذا
اخلــراب ،وهــي مــن متولــه ،وتهنــدس لــه ليبقــي
العــراق خرابــ ًا والــى االبــد.
 -2االحزاب السياسية
وهــي متتلــك زمــام الســلطة ،ولــو ارادت
خدمــة البلــد ،وانهــاء خرابــه؛ لتحقــق ذلــك،
ولكنهــا ومــع كل االســف غيــر مهتمــة لذلــك
مهمــا ادعــت وقالــت ،فنظرتهــا الفئويــة واالنانيــة
والذاتيــة جعلــت مصلحــة اغلبهــا فــي اســتمرار
خــراب البــاد ،وهــي الســبب االول فــي خرابــه،
واملســتفيد االكبــر بعــد الــدول اخلارجيــة مــن
هــذا اخلــراب ،وهــي أداة تنفيــذه ،ومــن ثــم فهــي
املســؤولة قبــل غيرهــا باصالحــه؛ النهــا علّــة
اخلــراب ،وهــي أولــى بإصالحــه مــن غيرهــا.
 -3اإلعالم
ان اخليريــن مــن اعالميــن وغيرهــم،
يتحملــون اليــوم مســؤولية التأســيس إلعــام حــر
نزيــه ،يحمــل شــرف اإلعــام ورســالته احلــرة فــي
تكويــن الوعــي احلقيقــي ،الــذي يخــدم العــدل
واالنســانية والشــعوب ،وبخاصــة فــي زماننــا هذا
الــذي صــارت فيــه اكثــر وســائل االعــام تاثيــرا
وهــي مواقــع التواصــل االجتماعــي صــارت فــي
متنــاول اجلميــع ،اننــا اليــوم بحاجــة الــى ثــورة
اعالميــة تثقيفيــة تغــرس الوعــي الدينــي ومــا
يتفــرع منــه مــن وعــي سياســي واجتماعــي
واقتصــادي؛ للقضــاء علــى الواقــع الفاســد.
 -4املؤسسة الدينية

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

امــا املؤسســة الدينيــة فهــي املتنفــذ الوحيــد
الــذي اثبــت انــه ،وفــي أخطــر املنعطفــات املنقــذ
الوحيــد لهــذا البلــد ،وفــي اكثــر مــن مناســبة،
بدايــة مــن حلحلــة العمليــة السياســية ،مــرور ًا
مبنــع انــدالع احلــرب االهليــة ،وصــوال الــى فتــوى
اجلهــاد املقــدس التــي حفظــت ماليــن االرواح،
وصانــت االعــراض واملقدســات.
المؤسسة الدينية وايقاف الخراب

علــى الرغــم ممــا للمؤسســة الدينيــة مــن
ثقــل كبيــر فــي العــراق ،إال انهــا ارادت للعمليــة
السياســية ان تبنــي نفســها بعيــدا عــن تدخلهــا
املباشــر ،مــع مســاعدتها بــن احلــن واآلخــر
بحــل العقــد اخلانقــة ،ومبوافقــة الساســة
انفســهم ال فرضــ ًا عليهــم ،ومبــوازاة هــذا
الــدور ح ّملــت املؤسســة الدينيــة االنســان
مســؤوليته ،وحاولــت توعيتــه بــدوره
اخلطيــر وفــق «لعبــة الدميقراطيــة»؛
فوجهتــه بضــرورة انتخــاب
االصلــح ،وضــرورة عــدم
إعــادة انتخــاب الفاســدين.
وفــي احلقيقــة فــان
هــذا الــدور ال يكفــي؛ فمعلــوم
ضعــف ثقافــة النــاس السياســية
وحاجتهــم وابتــزاز الساســة لهــم
مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر لــم
يتــرك قانــون االنتخابــات ،وال
ســيطرة االحــزاب مــن مجــال
لدخــول اشــخاص
آ خــــــــــر ين
مــــــؤثرين
حلبــة

الصـــــــــــــــراع
الســـــــــــــياسي؛
فاالحــــــــزاب أرســت
قواعــد ســيطرتها ،وال يجــد الناخــب أحــدا غيرهــا

لينتخبــه ،ومــن يدخــل جديــد ًا فانــه يدخــل حتــت
رايتهــا ودعمــا لهــا ولفســادها.
خيارات متاحة

لع ّل امام املؤسسة الدينية خياران:
 -1أن تتخلــى عــن مســؤولية االصــاح،
وتنســحب كليـ ًا مــن التواصــل السياســي ،وهنــا
يجــب ان حتيــط اتباعهــا علمــا بذلك؛فالنــاس
ســاكتون عمــا يجــري ،النهــم قلــدوا شــؤونهم
لهــذه املؤسســة ،ممــا يوهمهــم بأنهــا تقــوم
مبســؤولياتهم نيابــة عنهــم ،ولــو كان لهــم دور
البلغتهــم القيــام بــه ،ولذلــك تراهــم (النــاس)
اليحركــون ســاكنا جتــاه هــذا اخلــراب .وهــذا
اخليــار قــد يــؤدي الــى مشــاكل كارثيــة ،او يؤخــر
ايقــاف اخلــراب ال محالــة.
 -2ان تتحمل مســؤولية االصالح،
وذلــك عبــر تأســيس مؤسســة
سياســية قويــة تكــون حتــت
حمايتهــا وبدعمهــا وتختــار
لهــا االتقيــاء الكفوئــن ،وهــذا
أمــر متيســر لهــا وليــس
صعبــا عليهــا ،وهــذا التيــار
اجلديــد يخضــع للمحاســبة
الشــديدة مــن قبلهــا
وحتيطــه

مبجمو عــة
قويــة مــن املستشــارين
واخلبــراء ،وال أشــك فــي جناحه
فــي االنتخابــات وفــي تأديــة الــدور
االصالحــي املطلــوب ،واذا كانــت املؤسســة
تتخــوف مــن امكانيــة انحــراف بعــض هــؤالء
عــن قيمهــا ،وانهــا ســتتحمل مســؤوليتهم ،فانهــا
قــادرة علــى إقالــة ومحاســبة املقصريــن قانونيــا.
المثقفون ومسؤولية االصالح

ان مســؤولية االصــاح ليســت منحصــرة

بأحــد ،وامنــا هــي مســؤولية اجلميــع؛ فــا
ميكــن اعفــاء ٍاي مــن شــرائح الشــعب ،وبخاصــة
املثقفــون عــن حتمــل مســؤولياتهم ،وتشــكيل جهــة
نافــذة تؤثــر فــي العمليــة الدميقراطيــة يكــون لهــا
ثقلهــا ،وتأثيرهــا فــي عمليــة االصــاح ،فأيــن
نحــن مــن اللوبــي الصهيونــي الــذي يرســم مالمح
ســلطة اكبــر دول العالــم ،فــي حــن اننــا ال نفكــر
فــي بنــاء جهــات نافــذة حتــدد مالمــح ســلطتنا،
وتنهــي خــراب بالدنــا ،وبــدون حتمــل املؤسســة
الدينيــة واملثقفــن ومنظمــات املجتمــع املدنــي
مســؤوليتها فــي ايقــاف اخلــراب فــان الفاســدين
ســيبقون علــى ســرقاتهم وتــداول الســلطة بينهــم
الــى االبــد.
مسؤولية الشعب:

علــى الرغــم مــن ان الناخــب فــي اللعبــة
الدميقراطيــة هــو اداة لتنفيــذ ارادة املتنفذيــن ،اال
ان املفســدين مــع ذلــك ال يصلــون ســدة احلكــم
إال عــن طريقــه؛ فعليــه ان يتحمــل مســؤولية
كبيــرة فــي رســم غــد افضــل لــه ولألجيــال مــن
بعــده ،ان مشــكلة الشــعوب تكمــن فــي غيــاب
الوعــي الدينــي ومــا يتشــعب منــه مــن وعــي
اخالقــي وسياســي ،اذ بغيابــه تفعــل االنانيــة
فعلهــا املقيــت؛ فتــرى احدنــا ومــع علمــه بــان
هــذا السياســي هــو احــد اعمــدة خــراب البــاد
والعبــاد إال انــه ومــع ذلــك ينتخبــه؛ لوعــد بوظيفــة
مــا ،بــل ويســعى وبــكل مــا يســتطيع القنــاع
النــاس بانتخابــه؛ ومــا هــذا اال بســبب االنانيــة
والذاتيــة .ولــو امتلــك وعيــا دينيــا مــا فعلهــا ،ولــو
امتلــك وعيــا اقتصاديــا مــا فعلهــا؛ حيــث انــه
قبــل بفتــات حقــه و أضــاع علــى نفســه كل شــيء
بانتخابــه للفاســدين الذيــن ســيحرمونه مــن كل
حقوقــه فــي الصحــة والتعليــم والعيــش الرغيــد،
فمــا نفــع الوظيفــة مقابــل فقــدان كل هــذا؟!
فينبغــي علــى املؤسســات الدينيــة واملجتمعيــة ان
تعمــل جاهــدة لغــرس الوعــي الدينــي فــي نفــوس
الشــعوب؛ النــه صمــام االمــان لهــا وبدونهــا
ســيفقد السياســي ضميــره وتصبــح االنانيــة
واملصلحيــة هــي معيــار الناخــب.
المطالبة الفاعلة بالحقوق ..

«مــا ضــاع حــق وراءه مطالــب»؛ حكمــة
بالغــة نحتــاج اليــوم ان نعيهــا؛ فاحلقــوق تؤخــذ ال

تعطــى ،ونحــن أحــوج مــا نكــون الــى التمييــز بــن
الصبــر والرضــا والقناعــة وبــن اخلنــوع والــذل
والهــوان ،نعــم نحتــاج الصبــر ولكــن فــي طريــق
نيــل احلقــوق ال الصبــر علــى ســلبها منــا ،مــا
أعجــب ســكوت الشــعب و أموالــه تســلب امــام
عينــه جهــارا نهــارا ،وهــو يصبــر علــى شــرذمة
مــن الفاســدين ،وقــد عاثــوا فــي بلــده اخلــراب،
وهــو يلــوك الفقــر واجلــوع واملــرض والتخلــف!
وهكــذا؛ فمــا زالــت الدميقراطيــة ال متثــل
ارادة اجلمهــور ،وإمنــا ارادة املتنفذيــن ،وال
تضمــن العدالــة واالنصــاف للنــاس؛ صــار
لزامــ ًا علــى النــاس أن يفكــروا بتطبيــق نظــام
حكــم الســماء ،الــذي يضمــن ال محالــة حتقيــق
العدالــة واملســاواة ،واذا كان هــذا االمــر يواجــه
عقبــات خارجيــة وداخليــة؛ فــان اجنــع احللــول
اآلنيــة املمكنــة اآلن هــو ان تتدخــل املؤسســة
الدينيــة ،وتزيــح الفاســدين ووفــق النظــام
الدميقراطــي ،وان تتحمــل هــي مســؤوليتها
بايجــاد بديــل سياســي ذي ضميــر ،وحتمــل
اجلماهيــر مســؤوليتها ايضــا ،بانتخــاب هــذا
البديــل ،وامــا القــاء املســؤولية علــى الشــعب مــن
غيــر توفيــر القيــادة السياســية التــي ينتخبهــا
فهــذا امــر ال يــؤدي الــى نتيجــة ،حتــى ان
اللــه -ســبحانه وتعالــى -حينمــا ح ّمــل الفــرد
مســؤولية صنــع مصيــره ،وتغيــر ذاتــه ،فانــه
وفــر لــه القيــادة التــي يتوجــه اليهــا ،ولــم يتركــه
تائهــا؛ فينبغــي باملؤسســة الدينيــة توفيــر القيــادة
السياســية الصاحلــة التــي ينتخبهــا الشــعب،
وان ترعــى وحتمــي هــذه القيــادة مــن املتنفذيــن
خارجيــا وداخلياحتــى تصبــح قــادرة علــى حتمــل
مســؤولياتها ،وان يســندها فــي هــذه املهمــة
املثقفــون واالعــام والشــعب؛ لتحقيــق هــذه
الغايــة ،وفــي الوقــت نفســه تعمــل هــذه املؤسســة
ومعهــا كل مؤسســات املجتمــع املدنــي واالعــام
علــى ترســيخ الوعــي الدينــي ،الكفيــل احلقيقــي
بانهــاء كل االنحرافــات واخلــراب علــى مســتوى
القواعــد الشــعبية والقيــادات علــى حــد ســواء،
فخــراب العــراق ال تتحمــل مســؤوليته النخبــة
احلاكمــة فقــط ،بــل عمــوم املجتمــع فقلمــا جنــد
معلمــ ًا او طبيبــ ًا او مهندســ ًا او مقــاو ًال يقــوم
مبهامــه علــى الوجــه الصحيــح ،وماهــذا إال
بســبب ضعــف الوعــي الدينــي ،فايقــاف اخلــراب
يتوقــف علــى هــذا الوعــي اوال واخيــرا.
آب | 2016
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حوار حول سورة البلد -

القسم األول

(من اآلية األوىل إىل اآلية الرابعة)

تمهيد

 :سورة البلد مكية ،آياتها تسع ،وهي السورة الرابع والثالثون في ترتيب النزول،

والتسعون في ترتيب القرآن الكريم.
وجاء في فضل السورة عن أبي عبد اهلل اإلمام الصادق ،عليه السالم ،أنه قال:
ُْ ُ َ َ ََْ
«مــن كان قراءتــه فــي فريضتــه {ال أق ِســم ِبهــذا البلـ ِـد} كان في الدنيــا معروفا انه مــن الصالحين،
وكان فــي اآلخــرة معروفــا ان لــه مــن اهلل مكانــا ،وكان يــوم القيامــة مــن رفقــاء النبييــن والشــهداء
والصالحين».

()1

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
َ َ
الكبد وامتحان العقبة
* لــكل ســورة اطــار عــام؛ فمــا هــو
االطــار العــام لهــذه الســورة المباركــة؟
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وبعــد ان يبــن َم َثلَــن القتحــام العقبــة؛

أهميــة مــا يقســم عليــه .ثانيــا :يكشــف عــن

التحــول االيجابــي عنــد البعــض املتمثلــة

عالقــة خفيــة او ظاهــرة بــن األمريــن .وفــي

اصــي
اصــي ِب َّ
الص ْبــرِ َ ،و َت َو َ
فــي االميــانَ ،و َت َو َ
ِب ْال َ ْر َح َمــةِ.

فاحتــة ســورة البلــد جنــد التلويــح بالق ََســم

كمــا يشــير فــي الســياق  -خامتــة

الســورة  -الــى التحــول الســلبي عنــد
البعــض اآلخــر متمثــا فــي االنحيــاز الــى

أعظــم مــا يكابــده البشــر يتصــل بــاالرض
واألوالد.

اللــه الصاحلــن؛ ولذلــك جــاء فــي احلديــث:

والق ََســم  -كمــا أســلفنا  -يهــدف
إلقــاء ظــال مــن العظمــة علــى املوضــوع،

«املؤمــن أعظــم حرمــة مــن الكعبة» .ويفســر
ذلــــك حديــث آخــــر :ان رســول اللــه ،صلى

وســوف يحقــق هــذا الهــدف نفيــه او اثباته،

اللــه عليــه وآلــه ،نظــر الــى الكعبــة فقــال:

وقــد يكــون نفــي القســم يوحــي بأهميــة مــا

«مرحبــا بالبيــت مــا أعظمــك! وأعظــم

يحلــف بــه ممــا يبالــغ فــي العظمــة؛ ولذلــك

حرمتــك علــى اللــه! واللــه للمؤمــن أعظــم

 -لكــي نعــي مــدى خطــورة قضيــة

قــال املفســرون :ان «ال» هنــا زائــدة(،)2

حرمــة منــك؛ الن اللــه حــرم منــك واحــدة،

مــا ،نقيســها بأخــرى عبــر الق ََســم .وحينمــا

وبعضهــم قــال :انهــا تشــبه كلمــة «كال»؛

ومــن املؤمــن ثــاث :مالــه ،ودمــه ،وان يظــن

تنفــي أفــكار اجلاهليــن .والبلــد  -حســب

بــه ظــن الســوء»

َ
ْ َ ْ َ
{المشــأم ِة}

ْ

ٌ

ُ َ َ
ــدة}.
حيــث النــار {المؤص

فــي كيانــه فــرص اخليــر والشــر ،وال يــزال
يختــار ،ثــم يســتفيد مــن فــرص اخليــر أو

النجديــن؛ بــل يبقــى كمــا اختــار اوال :امــا

أم أرادت عدمــه؟ وأي بلــد هــذا الــذي

الشــر؛ الواحــدة بعــد األخــرى حتــى متيــل

الــى جنــة النــور خالــدا فيهــا ،او الــى جهنم

أقســمت بــه؟

كفتــه نحــو مــا اختــار.

النــار خالــدا فيهــا؛ او لبعــض الوقــت.

الــى اجلنــة؛ بينمــا فــرص الشــر هــي
العناصــر الناريــة التــي لــو تكاثفــت ،هــوت

اقتحــام العقبــة ،وجتــا وز املنعطــف

بــه الــى جهنــم وســاءت مصيــرا.

اخلطيــر الــذي يجــد االنســان نفســه بــن

وال أعــرف شــيئا يجــري فيــه حتــول
ذاتــي كاإلنســان؛ انــه يتمحــض بالتالــي

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

أمريــن :بــن الســقوط فــي أشــراك الهــوى،
او التحليــق فــي ســماء احلــق.

َ َ

َ

ََ

َ
َ
ــد}؛ لبيــان
ــد ومــا ول
قولــه تعالــى{ :وو ِال ٍ

 ليســت مكــة املكرمــة بأشــرف مــنشــرف كل ارض مبــن يســكنها مــن عبــاد

وال يعــود ميلــك حريــة اختيــار واحــد مــن

امــا القســم الثانــي فيذكرنــا بضــرورة

َ َ ْ َ

ِبهــذا ال َبلـ ِـد} ،والق ََســم بالوالــد والولــد ،وهــو

َ
َ ْ َ
* مــا عالقــة قولــه تعالــى{ :وأنــت
ٌّ َ َ ْ َ َ
َ َ
ــد} ،بالقســم الــذي جــاء
ِحــل ِبهــذا البل ِ
َ َ
قبلــه والقســم الــذي جــاء بعــده؟

املشــاق التــي يواجههــا االنســان؛ ذلــك ان

 -حينمــا يولــد ابــن آدم ،تتســاوى

النوريــة التــي لــو رجحــت ،حملــت اإلنســان

بالبلــد ،وهــو قولــه تعالــى :

ُْ
ُ
{ال أق ِســم

شرف المكان و شرف المكين

رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ بــل

للجنــة او للنــار؛ هنالــك ال يعــود مختــارا،

ان فــرص اخليــر هــي العناصــر

مــا يقســم بــه بــذات النســبة التــي يعكــس

واضــح

َ
ْ ْ َ ٌ
َ ُّ َ َ َ
ــة}{ ،أو ِإطعــام ِفــي
همــا{ :فــك رقب ٍ
َ
َي ْــو ٍم ِذي َم ْســغ َب ٍة} ،يهــدي الــى قمــة

ً
قسما بمكة

ان القســم االول مــن الســورة يبصرنــا
بأنفســنا ،واننــا في َك َبــد (االرض واملكان).

ذلــك بعــدان آخــران :أوال :يعكــس عظمــة

اقــوال املفســرين  :-مكــة؛ وشــرف مكــة

* افتتحــت الســورة بقولــه تعالــى{ :ال
ُ َ َ ََْ
ُْ
ــد}؛ فهــل أرادت القســم،
أق ِســم ِبهــذا البل ِ

يأتــي الق ََســم فــي كالم اللــه ،يضــاف الــى

()3

ُ
َ َ
القسم يعكس عظمة المقسم به
ُ
وما يقسم عليه
آب | 2016
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َأ َوليســت الكعبــة أول بيــت وضــع

أصل وجود اإلنسان

للنــاس؟ فالهــدف  -اذن -هــو االنســان
الــذي ســخرت لــه االرض ومــا فيهــا ،واي
انســان أشــرف مــن محمــد بــن عبــد اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه؟

َ
ٌّ َ َ
َ ْ َ
ــل ِبهــذا
{وأنــت ِح

ثمــة ســوى ظــام.

يــزن خمســة كيــل وغرامــات وأنــت تزعــم

ضــد املــوت ،انهــا  -هــي اآلخــرى  -نــور

وحتــل فيــه .و قــال بعضهــم :معنــى اآليــة:

انــه عشــرة ،او كنــــت تزعــم انــه ثالثــة؟!

متجــدد ،وهــي نتيجــة ماليــن مــن العوامــل

ال أقســم بالبلــد الــذي يســتحل النبــي،

كذلــك حينمــا تواجــه احليــاة وانــت تــرى

املتزامنــة؛ لــو ُفق ـ َد بعضهــا ،انعدمــت.

صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فيــه .و قــد روي

انهــا كمــا التســلق علــى جبــل أشــم؛ فانــك

ذلــك مأثــورا عــن االمــام الصــادق ،عليــه

تتغلــب بســهولة ،بعكــس مــا لــو زعمــت

الســام ،حيــث قــال« :وكان أهــل اجلاهليــة

انهــا مجــرد رحلــة ســياحية.

كمــا ان حيــاة كل واحــد منــا صــراع
مــع الطبيعــةَ .أ َوتعــرف كــم مليــار جرثومــة

ْ َ

من عباد اهلل الصالحين

متالحقــة متصلــة؛ فــاذا تو َقفَــت ْ؛ فليــس

 -ايهمــا أيســر عليــك :إذا حملــت مــا

وقولــه تعالــى:

شرف كل أرض بمن يسكنها

الشــيء واقعــا! تصــور ان النــور ذرات

واحليــاة بدورهــا سلســلة صراعــات

ال َبل ِــد} ،أي :أنــت تســكن هــذا البلــد

هجمــت عليــك خــال رحلــة حياتــك بهــدف
القضــاء عليــك؟

كلنا بشر

 فــي هــذه املكابــدة يســتوي املؤمــنوالكافــر ،والغنــي والفقيــر ،والكبيــر
والصغيــر ،وكل مــن ســمي انســان ًا.

همومهــم؛ ولكنــه مــا ان ينتقــل مــن حــال

------------

الــى حــال ،او مــن مرحلــة ألخــرى حتــى

قــد ال حتــس أنــت مبعانــاة رفيقــك؛

تهجــم عليــه مشــاكل جديــدة؛ كل مشــكلة

* ( )1تفسير نور الثقلين ،ج  ،5ص .578
َ َ
* ( )2أي :زائــدة لتأكيــد القســم؛ ال أنهــا

ملــن كان فيــه ،وال ُيخرجــون منــه دابــة؛

ُْ ُ َ َ
فقــال اللــه تبــارك وتعالــى{ :ال أق ِســم ِبهــذا
َ
ٌّ َ َ ْ َ َ
ََْ
َ َ
َ َ
َ ْ َ
ـل ِبهــذا البلـ ِـد * وو ِالـ ٍـد ومــا
البلـ ِـد * وأنــت ِحـ
ََ َ
ــد} ،قــال :يعظمــون البلــد ان يحلفــوا
ول

ألنــه أفضــل لديننــا ودنيانــا مــن ان نتهــرب

املــوت فنجــوت منهــا بــإذن اللــه؟

منهــا بحثــا عــن الراحــة.
والقــرآن الكــرمي يريــدك قــوي الظهــر
حتــى ال يثقــل عليــك أي حمــل ،وال يريــدك

وحتــى علــى مســتوى الظاهــر؛ جتــد
االنســان فــي َك َبــد ،يصــارع مــن أجــل

بــه ،ويســتحلون فيــه حرمــة رســول اللــه».

تبحــث دائمــا عــن احلمــل اخلفيــف وقــد ال

ويواجــه أكبــر التحديــات عنــد الــوالدة،

أمثالــك؟ بلــى؛ إذن تعالــوا نرضــى بواقعنــا،

( )4وعلــى هــذا؛ يكــون شــرف املــكان بتوفــر

جتــده.
َ
َأ َولــم تقــرأ قــول اللــه ســبحانه{ :يــا

حتــى اعتبــروا ســاعتها كســاعتي املــوت

ونتحمــل املســؤولية ،وال يقــول الواحــد:

والنشــور.

االن انــا صغيــر ،لــو كبــرت الرحتــت ممــا

الطفولــة املبكــرة يعانــي مــن اجلــوع

ََ َ
ولــد}؛ مــن هــو الوالــد ومــن هــو الولــد

بلــى؛ وكل حيــاة االنســان كــدح؛

والعطــش واأللــم ويتحــدى األخطــار.

إال انــه قــد يغفــل عنــه؛ فيهــرب الــى مــا

أال تشــكل نســبة الوفيــات عنــد

اللــذان أقســم بهمــا؟

هــو أشــد كدحــا ،او يستســهله ويتغلــب

االطفــال األعلــى فــي البــاد الناميــة ونســبة

علــى صعابــه حتــى ال يعــود يعتــرف

عاليــة فــي غيرهــا؟!

كل إنسان مكابد
َ َ
َ َ
ــد ومــا
* فــي قولــه تعالــى{ :وو ِال ٍ

 يقســم القــرآن بوالــد ومــا ولــد؛فيقــول:

َ َ
َ َ
ــد ومــا
{وو ِال ٍ

ََ

َ
ــد}.
ول

ويبــدو ان كل والــد يكابــد حتــى ينمــو

بأيــة صعوبــة.

َ
ك َبـ ٍـد}؛

َ َ ْ ََ ْ َ
َ
نسـ َ
ـان ِفــي
اإل
{لقــد خلقنــا ِ

فأنــى لــك الفــرار  -أيهــا اإلنســان

امــا معانــاة الكبــار فإنهــا ال تنتهــي؛
الن االنســان ُخلــق شــاعرا طموحــا،

ولــده ويشــب ،كمــا يكابــد كل ولــد حتــى

 -مــن أمــر ُخلقــت فيــه وهــو داخــل كيانــك؛

يكتمــل ويصبــح والــدا ،والق ََســم  -علــى

بــل هــو أصــل وجــودك؛ شــئت أم أبيــت؟!
وال َك َبــ ُد :الشــدة والن ََصــب.

املعانــاة ،وهــذا هــو الــذي مييــزه عــن

وقــال بعضهــم :بـــل املــراد آدم،
عليــه الســام ،وذريتــه؛ أو ابراهيــم ،عليــه
الســام ،وجنلــه اســماعيل ،عليــه الســام؛
أو كل ذريتــه الصاحلــن.

حتمية المعاناة
َ
* ولكــن؛ لــم خلــق اهلل اإلنســان
ََ
هكــذا فــي كبــد؟

ألنــك لســت فــي قلبــه؛ فتزعــم ان غيــرك
أفضــل منــك.
ولكــن َأ َوليســوا هــم ايضــا بشــرا

أكبــر مــن أختهــا.
ال تعــش  -إذن  -فــي األمنيــات
احللــوة ،وفــي أحــام اليقظــة .ال تقــل :ال
يعاقبنــي اللــه ،وملــاذا؟ هــل أنــت إال بشــر؟!
وقالــوا فــي معنــى قولــه تعالــى:

َ
َ
َ
َ ٌ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
ــد}،
ــه أح
{أيحســب أن لــن يق ِ
ــدر علي ِ

كلمــة زائــدة فــي القــرآن.
* ( )3موسوعة بحار األنوار ،ج  ،67ص .71
* ( )4تفســير البصائــر ،ج  ،55ص 533؛ نقــا
عــن الكافــي.
* ( )5سورة االنشقاق ،اآلية .6
* ( )6تفسير البصائر ،ج  ،55ص.533

أشــد ممــا ميــر بــه البشــر ،وفــي

والشــعور يفــرز األلــم ،والطمــوح ســبيل

هــذا  -مطلــق يشــمل كل انســان.

أغنانــي اللــه بلغــت الراحــة.

مــا ال ميلكــه أكثــر ممــا ميلكــه؛ يقــول :ال

صغــار؛ فلــو كبــروا تخلصــت مــن

يســتحل ون حرمــة اللــه فيــه ،وال يعرضــون

َ ِّ َ َ ْ ً
َ ُ َّ َ َ
ٌ َ
َ ُّ َ
ادح ِإلــى ربــك كدحــا
اإلنســان ِإنــك ك ِ
أيهــا ِ
َ ُ
()5
يــه}( ،ســورة اإلنشــقاق.)6 :
فم ِ
الق ِ

ســأرتاح .او ان ســبب متاعبــي فقــري؛ فلــو

نعــم اللــه؛ فيصيبــــه الغــرور؛ وال يفكــر ان

او ان ســبب مشــاكلي ان اوالدي

حقيقــة احليــاة ،ونســمو الــى مســتواها؛

البقــاء فــي ظلمــات الرحــم.

او يقــول :انــا اآلن اعــزب؛ لــو تزوجــت

عــز وجــل؟ انــه ينظــر الــى مــا أوتــي مــن

أحــد يقــدر علــي ،وهــو يعيــش فــي وســط
املشــاكل و َك َبــد التحديــات.

يعظمــون احلــرم ،وال يقســمون بــه ،و[ال]

وكــم مــرة تعرضــت او تتعــرض خلطــر

اعانيــه؛ الن الكبــار أفضــل.

أي :أيظــن ابــن آدم ان لــن يعاقبــه اللــه

* لمــاذا جــاء بمثــل الخطــاب الــوارد
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ـن يقـ ِـدر
فــي قولــه تعالــى{ :أيحســب أن لـ
َ َ
َ ٌ
َ ْ
عليـ ِـه أحــد}؟

والقــرآن الكــرمي يريدنــا ان نعــرف

حالــة مــن احلريــة واالمــن ملــن يســكنه.
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* كيــف ولمــاذا جــاء بمثــل تعبيــر
َ َ ْ ََ ْ َ
َ
نسـ َ
ـان ِفــي
اإل
قولــه تعالــى{ :لقــد خلقنــا ِ
ََ
ــد}؟
كب ٍ

 الوجــود ذاتــه سلســلة انتصــاراتضــد العــدمَ .أ َوليــس الوجـــود نــورا يجعــل

ســائر االحيــاء ،ومــن هنــا روي عــن االمــام
احلســن ،عليــه الســام ،انــه قــال:
«ال أعلــم خليقــة يكابــد مــن األمــر مــا
يكابــد االنســان؛ يكابــد مضايــق الدنيــا
وشــدائد اآلخــرة».

()6

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

آية وبصيرة

الـــزبـــانـــية

الزبانيــة هــم «ا
لشــرطة» مــن املالئكــة؛ واحدهــم «زبنـ
ـي»
م
ـ
ـن
«
الزب
ـ
ـن»
وه
ـ
ـو
ا
لدف
ـ
ـع؛
ك
أنه
ـ
ـم
ي
دفعــون أهــل النــار اليهــا لتعذيبهــم.
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ
وقــد نطــق بــه القـرآن الك
ـرمي فــي قولــه تعالــى{ :سـ
ـن
د
ع
الز
ب
ان
ي
ـ
ـة
}
،
ِ
(س
ـ
ورة
العلــق)18 :؛
والتقديــر :ســندع الزبانيــة لتعذيــب
الكفـار؛ فنـرى اينــا أقـوى وأقـدر.
وغــاظ املالئ
َ
َ ٌ
{ع َ ْ َ َ
ٌ
كــة الشــداد هــم املوكلــون بالنــار ،ق
ــال
ت
عالـ
ـى:
ل
َ ٌ
ي
ه
ــا
م
الئ
ك
ــة
غ
ِ
ــ
ِ اظ
ِشــداد}( ،ســورة التحــرمي.)6 :
ودعــوة
َ ْ ُ َ َّ َ َاللــه َ للمالئكــة  -الزبانيــة بتعذيــب ا
لكف
ـ
ـر-
دع
ـ
ـوة
ي
قيني
ـ
ـة
ال
طاع
ـ
ـة؛
ﻻن
املالئكــة {ال
يعصـون الل مــا أ َم َر ُ ْ َ
وي ْف َع ُلـ َ
ون َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
هــم
ون}.
ربنــا آتنــا فــي
الدنيــا حســنة وفــي اﻵخــرة حســنة
وقنــا عـذاب النــار بحــق محمــد وآلــه
اﻻطه
ـار ،صلـوات اللــه عليهــم اجمعـن.
آب | 2016

«التتمة العدد القادم»
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أقــرب الوســائل ملعرفــة ان الوجــود
مخلــوق ،امنــا هــو التصــرف فيــه،
وإعطــاؤه مــرة لشــيء ثــم ســحبه منــه،
فهــو اذ ًا حقيقــة يديرهــا مالكهــا اللــه
القديــر ،واملوجــودات ليســت بإلــه هــي
االخــرى ،بــل النجــم والشــجر يســجدان
للــه ،والشــمس والقمــر يجريــان بتدبيــر
اللــه واالرض خاشــعة بأمــره ،وأبســط
االدلــة الــى ذلــك أن معالــم الضعــف بــارزة
فــي االشــياء ،وال ولــن تكــون هــي اللــه،
القديــر  -ســبحانه .-
ان املبــدأ الفلســفي الــذي يقســم
الوجــود الــى ممكــن وواجــب ،ويتصــور أن
القســم االول هــو اخلليقــة ،والقســم الثانــي
هــو اخلالــق ،مرفــوض فــي القــرآن ،إذ ان
اللــه ليــس بوجــود وال اخلليقــة بوجــود،
امنــا الوجــود نــور مملــوك للــه وموهــوب
للخليقــة ،فكيــف ميكــن ان يشــترك اخللــق
مــع اللــه فــي قائمــة واحــدة نســميها
الوجــود.
بينمــا هـــــــــــي ثــاث قوائــم :اللــه،

الوجـــــود ،اخللـــــق؟!
إن احلــد الفاصــل بــن اللــه وبــن
اخللــق ،التبايــن املطلــق بينهمــا؛ فكلمــا
يجــوز فــي اخللــق يســتحيل فــي اخلالــق
وهكــذا العكــس.
وبهــذا التبايــن نكشــف أننــا ال نقــدر
علــى حتديــد اللــه وال علــى اكتشــاف
صفاتــه ،ألننــا نعيــش فــي منــاخ املخلوقــن
وال نعهــد صفــة اال بقــدر مــا هــي ظاهــرة
فــي مخلــوق مــا ،فصفــة القــدرة مثــ ًا
نعرفهــا فــي اإلنســان وفــي التيــار وفــي
العاصفــة والكهربــاء والــذرة ،صحيــح
أنهــا صفــة قــدرة إال إنهــا مثبتــة حســب
معرفتنــا فــي املخلــوق ،فــا ميكننــا بطبيعــة
التبايــن بــن اخللــق واخلالــق قياســها علــى
اللــه ،وهكــذا صفــة العلــم وامللــك وغيرهمــا.
ولكننــا مــع ذلــك نســتطيع أن نعــرف
ثبــوت مــا هــو أســمى مــن صفــات القــدرة
والعلــم وامللــك املتوافــرة فــي املخلوقــات
بثبــوت ماهــو أســمى منهــا وأكبــر فــي
اخلالــق الــذي غــرز فــي خلقــه هــذه
الصفــات املثلــى وقــد نســمي ذلــك االمــر
االســمى واألكبــر مــن صفــات املخلوقــن،
بـــ «القــدرة الالمحــدودة» و «العلــم التــام»
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و»امللــك الدائــم» ،إال أنهــا ال تعنــي بهــذه
التســمية ايجــاد عالقــة بــن قــدرة اخللــق
وقــدرة اخلالــق حتــى تكونــا ســواء أو
بــن علــم اخللــق وعلــم اخلالــق أو مشــيئة
اخللــق ومشــيئة اخلالــق ومــا أشــبه،
إذا ال عالقــة بينهمــا إال عالقــة املقابلــة
الشــديدة االنعــكاس ،بــل امنــا نريــد بهــذه
التســمية ايجــاد عالقــة بــن لفــظ ولفــظ،
حتــى نعــرف اشــارة مــا الــى ذلــك األمــر
األســمى الثابــت للخالــق.
مــن هنــا كان اثبــات أيــة صفــة للــه ال
يعــدو أن يكــون اشــارة  -فــي أطــار الفهــم
الــذي منلكــه  -الــى صفاتــه وأســمائه
دون أن يكــون حتديــد ًا للــه أو جعلــه فــي
اطــار املخلوقــن وســحب صفاتهــم عليــه
ســبحانه.
التسبيح يجعلنا أمام اهلل!

وأفضــل صفــة نطلقهــا علــى اللــه؛
هــي صفــة محوريــة تــدور بــن النفــي
واالثبــات؛ النفــي لقطــع أيــة صلــة تشــابه
بينــه وبــن خلقــه ،واإلثبــات لالميــان بأنــه
أســمى مــن خلقــه وأكبــر؛ فهــو القــادر
غيــر مقــدور ،واملالــك غيــر مملــوك ،والعليــم

وال معلــوم! ،ولترســيخ هاتــن احلقيقتــن؛
حقيقــة ثبــوت اللــه وصفاتــه املثلــى مــن
جهــة ،ونفــي الصفــات املعروفــة فــي
املخلوقــن عنــه ،كان البــد مــن التقديــس
والتســبيح والتنزيــه بكلمــة «ســبحان اللــه»،
التــي كثــرت فــي القــرآن وأضحــت ركيــزة
االذكار فــي الصــاة.
إن التســبيح يجعلنــا فجــأة أمــام
اللــه ،فهــو ينفــي عــن أذهاننــا املخلوقــن
فيظهــر اخلالــق ،وألنــه مــن جهــة ثانيــة
يحــل عقــدة مســتعصية مــن نفــس البشــر،
وهــي العــادة علــى حتديــد االشــياء ،فــاذا
تقــف أمــام اللــه وتعجــز عــن التحديــد،
تتــورط فــي الشــبهات العقيمــة مبحاولــة
مطابقــة اللــه ملقاييــس اخللــق ،فتضــل
ضــا ًال بعيــد ًا ،وهنــا تأتــي كلمــة (ســبحان
اللــه) لتنقــذ البشــر مــرة واحــدة مــن ورطته
الكبيــرة ،وتقــول لــه« :إنــك أمــام خالــق
املخلوقــات حيــث تعجــز االلفــاظ وتنهــار
احلــدود وتنحســر املعــارف البشــرية
الســاذجة».
مــن هنــا؛ ال جنــد صفــة عجــز او
ذل او صغــار فــي املخلــوق اال وتهدينــا
الفطــرة الــى تعالــي اللــه عنهــا علــوا
كبيــر ًا ،وال نــرى فعــ ًا محــدود ًا منظمــ ًا
بتدبيــر حكيــم اال ونهتــدي بــه الــى اللــه،
وكلمــا وجدنــا الفعــل مــن الدقــة واحلكمــة
والفائــدة اهتدينــا الــى نــوع مــن صفــات
اللــه وأســمائه احلســنى ،فلــو وجدنــا مثــا
وردة بديعــة املنظــر زاكيــة العــرف ،قلنــا:
ســبحان اللــه اللطيــف ،أو ليــس يتصــف
باللطــف ودقــة الصنــع ،امــا لــو الحظنــا
االهــداف العديــدة التــي صنعــت مــن
اجلهــا الــوردة مــن تنظيــف اجلــو وإشــاعة
العبــق الهتدينــا الــى حكمــة بارئهــا ،امــا
إذا تصورنــا الفوائــد الصحيــة التــي
تصيــب االنســان مــن الــوردة عرفنــا ان
خالقهــا رحيــم بعبــاده.
إن آيــات القــرآن تذكرنــا مــرة بعــد
اخــرى بنــوع االفعــال التــي تشــهد علــى
صفــات اللــه تعالــى ،وقــد تســبق التذكــرة
بالفعــل ،التذكــرة بالصفــة التــي نهتــدي
بســببها اليهــا ،وهــا نحــن نســتمع الــى
القــرآن يذكرنــا بصفــات اللــه فــي قولــه
ِ
ــك بِ َ
ــج ال َّل ْي َ
تعالــىَ { :ذلِ َ
ــل ِف
ــأ َّن اللََّ ُيول ُ
ِ
الن ََّه ِ
ــار ِف ال َّل ْي ِ
ــل َو َأ َّن اللََّ
ــار َو ُيول ُ
ــج الن ََّه َ
ِ
ِ
ــر}( ،ســورة احلــج،)61 :
َســم ٌ
يع َبص ٌ

وقولــه تعالــىَ { :ذلِـ َ
ـق
الـ ُّ
ـك بِـ َـأ َّن اللََّ ُهـ َ
ـو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُــون ِمــ ْن ُدونــه ا ْل َباط ُ
َو َأ َّن َمــا َيدْ ع َ
ــل َو َأ َّن
ِ
ِ
ـر}( ،ســورة لقمــان:
اللََّ ُهـ َ
ـي ا ْلكَبـ ُ
ـو ا ْل َعـ ُّ
َ
َ
تعالــى:
وقولــه
،)30
َــرى َأ َّن اللََّ
ت
ل
أ
{
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ــح األ ْر ُض
ــاء َمــا ًء َفت ُْصب ُ
الس َ
َأنــزَ َل مــ ْن َّ
ِ
ــر}( ،ســورة
ْــر ًة إِ َّن اللََّ َلط ٌ
يــف َخبِ ٌ
ُم َ َّ
احلــج.)61 :
فاملنهــج القرآنــي يكــرس بيانــه ملعرفــة
املخلــوق والنظــر اليــه ومالحظــة جوانــب
احلاجــة فيــه ،علــى أن ذلــك معبــر الــى
اللــه تعالــى ،وهــذا هــو الطابــع الــذي
مييــز احلضــارة القرآنيــة عــن جاهليــات
الفلســفة االغريقيــة التــي تعمقــت فــي ذات
اللــه بعيــدا عــن النظــر الــى آياتــه فضلّــت
ضــا ًال بعيــد ًا .ويقــول تعالــى{ :ال تُدْ ِر ُكـ ُه
ــو
ــار َو ُه َ
ــار َو ُه َ
ــو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب َص َ
األَ ْب َص ُ
ِ
يــف ْ
ــر}( ،ســورة األنعــام:
ال َّلطِ ُ
الَب ُ
 ،)103هنــا ينبغــي ان نعــرف ان النظــر
فــي احليــاة يهدينــا الــى ان كل شــيء مقدر
تقديــرا مناســبا ليحقــق هدفــا معلوما ،مما
يــدل علــى ان املجمــوع ايضـ ًا خلــق لهــدف
معــن ،وهــذا اليهدينــا فقــط الــى حكمــة
اللــه البالغــة ،بــل وايضــا الــى عقالنيــة
احليــاة ،فليــس الالنظــام يشــغل وال
مســاحة بوصــة واحــدة مــن هــذا الكــون
الفســيح ،وال نظــام اال حلكمــة معينــة.
الحياة فرص للفالح والنجاح

ومــن حكمــة اللــه التامــة تنبثــق نظــرة
القــرآن الــى هدفيــة حيــاة االنســان،
فليســت احليــاة عبثـ ًا ولهــو ًا اراد بهــا اللــه
ســبحانه اللعــب او اراد بهــا تنكيـ ًا ،امنــا
خلــق االنســان وقــدره ،وبــن لــه الســبل
ويســرها لكــي يخضــع للتقديــر فيفلــح،
امــا اذا اختــار العكــس فانــه ســيهوي الــى
مــكان ســحيق ،ففــي الدنيــا سيشــتري
ضنــك ًا فــي العيــش وقارعــة وراء قارعــة،
امــا فــي اآلخــرة فســيجزي اللــه الذيــن
آمنــوا جنــات جتــري مــن حتتهــا االنهــار
خالديــن فيهــا ابــد ًا .ان هدفيــة احليــاة
تهدينــا الــى ضــرورة احلســاب ،فــإذ
الجنــد فــي الدنيــا حســابا دقيقـ ًا وحاســما
لالنســان نتطلــع الــى اآلخــرة التــي
سيحاســب فيهــا الكافــر حســابا عســير ًا،
ويلقــى جــزاءه موفــور ًا ،فمعرفــة اليــوم
اآلخــر نابعــة مــن معرفــة اللــه وبالــذات
مــن معرفــة صفتــي احلكمــة والقــدرة فيــه،

اذ احلكمــة هــي التــي تهدينــا الــى ضــرورة
اآلخــرة والقــدرة الــى امكانهــا.
ومعاجلــة القــرآن للقيامــة آتيــة مــن
هاتــن الزاويتــن؛ وكلمــا كملــت فيــه
معرفــة صفتــي احلكمــة والقــدرة كلمــا
زادت معرفتــه بالســاعة ودقــة حســابها.
وميكــن ان جنــد جتســيد ًا لهــذه
{و َمــا
الفكــرة فــي اآليــات املبــاركاتَ :
ِ
ــت ِْ
الــ َّن َو ِ
نــس إِالَّ لِ َي ْع ُبــدُ ون}،
َخ َل ْق ُ
اإل َ
(ســورة الذاريــات ،)56 :وقولــه تعالــى:
ِ
ُــم
ُــم َع َبثــ ًا َو َأ َّنك ْ
َّــا َخ َل ْقنَاك ْ
{ َأ َف َحســ ْبت ُْم َأن َ
إِ َل ْينَــا ال ت ُْر َج ُع َ
ــون}( ،ســورة املؤمنــون:
.)115
فهنــاك غايــة مــن اخللــق هــي العبــادة
والتســليم لســن الكــون وشــرائع احليــاة
التــي جعلهــا اللــه ســبحانه ،وليســت
الغايــة اللعــب الــذي يختلــف جذري ـ ًا عمــا
نالحظــه فــي الكــون مــن آثــار احلكمــة
وآيــات الهــدف ،ان مســيرة احليــاة تــدل
علــى انهــا احلــق ،وان الباطــل ال حــول لــه
فيــه ،فليــس هنــاك مــا يدعــو الــى تصــور
ان اللعــب هــو غايــة احلــق ،ألن اللعــب هــو
غايــة احليــاة ،إذ اللعــب نــوع مــن الباطــل
الــذي يدمغــه اللــه ويدعــه زاهق ـ ًا.
وذوو العقــول يعرفــون آيــات احليــاة
ومــا بهــا مــن لطــف التدبيــر وعمــق
التقديــر فــي ليلهــا ونهارهــا ،ذلــك النهــم
يعبــرون مــن آيــات الكــون نحــو تذكراللــه،
فــا قيــام والقعــود اال وفيــه نــوع جديــد من
االثــارة نحــو اللــه ســبحانه ،فهــم يتفكــرون
فيمــا وراء خلــق الســماوات واالرض مــن
غايــات حكيمــة ،ويقولــون ربنــا مــا خلقــت
هــذا باط ـ ًا فــكل شــيء جعلتــه فيــه حــق،
ويهــدف شــيئ ًا مقــدر ًا .ومــن صفتــي
احلكمــة والقــدرة فــي اللــه ســبحانه ،نعــرف
ضــرورة وامكانيــة الرســالة الســماوية
ايض ـ ًا ،فــأن اللــه حكيــم اليخلــق النــاس
ليعذبــوا ،وال يعذبهــم حتــى يبــن لهــم مــا
يتقــون ،والنــه ســبحانه قــادر علــى ان
يبعــث اليهــم رسـ ًا مــن انفســهم يهدونهــم
الــى رضــوان ربهــم ،نعــرف انــه بعــث
فعــ ًا انبيــاءه الذيــن ختمــوا مبحمــد بــن
عبــد اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،
ولكــن؛ مبــوت النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم يبقــى النــاس محتاجــن الــى هــداة
ميامــن هــم األئمــة الطاهــرون عليهــم
الســام.
آب | 2016
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قام حبيب النجار
بتحريك ضمائر قومه
ببيان ضعف وخور
األنداد من دون اهلل

ّ
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سبحانه ،وعجزهم
عن دفع الضر أو
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ـان البســـــــيط -
هــــــــل أنا  -اإلنسـ ٍ
مطالــب بالدفــــاع عــن احلق وأهلــه ،ودعوة
النــاس إلــى إتباعهــم؟ أم املســؤولية تقــع
علــى عاتــق احلــكام والعلمــاء وأصحــاب
الفكــر والقلــم واملــال؟
ال يفتــأ البعــض يتهربــون مــن
مســؤوليتهم فــي نصــرة احلــق و مواجهــة
الباطــل بحجــة كونهــم مــن الطبقــة العاديــة
للمجتمــع ،وال ميلكــون املــال او اجلــاه او

الســلطة.
بلــى؛ إن أصحــاب الســلطة واملــال
والعلــم وغيرهــا ،مطالبــون فــي الدرجــة
األولــى بتحمــل املســؤولية ،ولكــن ذلــك ال
يجعــل غيرهــم مبــرأ عــن حتمــل واجباتــه
جتــاه احلــق وجتــاه النــاس ،أ َولــم يقــل
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :
ٌ
مســؤول عــن رعيتــه»؟
راع وكلكــم
كلكــم ٍ
وكــم شــهد التاريــخ اشــخاص ًا
اســتصغرهم النــاس لبســاطة مظهرهــم،
ولكنهــم قامــوا بأعمــال ج ّبــارة غيــروا
أمم بأكملهــا ،كمــا الثــورات
بهــا حيــاة ٍ
التــي قــام بهــا الفقــراء واملســتضعفون،
فقلبــوا العــروش علــى الطغــاة واجلبابــرة
ولــم يكونــوا ميلكــون ســوى احلــق وكفــى
باحلــق قــو ًة ووســيل ًة وغايــة.
والقــرآن الكــرمي يحكــي لنــا ســيرة
ـخص كان يعيــش فــي أقاصــي املدينــة
شـ ٍ
ولكنــه قــام بواجبــه جتــاه أنبيــاء اللــه الذين
ُكذبــوا مــن قبــل قومهــم ،فدافــع عنهــم
ودعــى قومــه إلتبــاع الرســل وحاججهــم
انتصــار ًا للحــق ،ولــم يدفعــه إلــى ذلــك
ســوى رغبتــه بنجــاة قومــه مــن العــذاب

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

وفوزهــم بنعيــم اللــه ســبحانه وتعالــى.
مــن هــو ذلــك الرجــل ؟ ومــا هــي
قصتــه ؟
يبــدأ القــرآن القصــة ،فــي ســورة
يــس ،بحكايــة ب ْعـ ِـث اللــه ســبحانه للرســل
{و
إلــى مدينــة «أنطاكيــة» ،قــال تعالــىَ :
ا َأصحــاب ا ْل َقري ِ
ْ ِ
اض ْب هلُــم َّم َثــ ً
ــة إِ ْذ
َ َ َْ
َجا َء َهــا ا ُْل ْر َســ ُل َ
ــم
ون* إِ ْذ َأ ْر َســ ْلنَا إِ َل ْيه ُ
ٍ
ِ
وهــا َف َعزَّ زْ نَــا بِ َثالــث َف َقا ُلــو ْا
ا ْثنَــنْ ِ َفك ََّذ ُب ُ َ
إِنَّــا إِ َل ْيكُــم ُّم ْر َســ ُل َ
ون}.
و أوجــز القــرآن الكــرمي ،مــا جــرى
بينهــم وبــن قومهــم ،حيــث كذبهــم
اجلاهليــون مــن قومهــم ورفضــوا اخلضوع
لهــم و تطيــروا بهــم الشــؤم والســوء ،الــذي
كان فــي احلقيقــة بســبب تكذيبهــم للحــق.
وبطبيعــة حــال األحــداث الهامــة ،فــإن
أشــخاص بأنهــم مرســلون
حــدث إدعــاء
ٍ
مــن قبــل اللــه تعالــى ،ال ميكــن أن يبقــى
فــي دائــرة ضيقــة ،بــل ينتشــر خبــره فــي
كل املدينــة ،ويبلــغ أحيانـ ًا املــدن املجــاورة،
ـخص ال
لــذا وصــل اخلبــر إلــى مســامع شـ ٍ
يســميه القــرآن الكــرمي بإســمه ،بــل يذكــره
بصفــة الرجولــة ،قــال تعالــى:

{و جــاء ِمــن َأ ْقصــا ا َْل ِدين ِ
َــة َر ُج ٌ
ــل
َ َ َ ْ َ
ِ
ى َق َ
ْ
ُ
ْ
ــو ِم اتَّبِ ُعــوا ال ْر َســلني}.
َي ْســ َع 
ــال َي َق ْ
إنــه حبيــب النجــار ،الــذي كان رج ـ ًا
مبــا حتملــه كلمــة الرجولــة مــن صفــات
كالهمــة العاليــة واحلــزم الشــديد والقــول
الثابــت ،وكان فــرد ًا صــ ّدق املرســلني
ودافــع عنهــم ،ففــي احلديــث النبــوي
ــون َث َل َثــ ٌة ِحزْ ِق ُ
الصدِّ ي ُق َ
يــل
الشــريف ِّ « :
مؤْ ِمــن ِ ِ
ِ
َ
ــار
َّج
ن
ال

يــب
ب
ح
و
ن
َــو
ٌ
آل ف ْرع ْ َ َ
ُ
َّ ُ
ُ
آل يــس و ع ِ
مؤْ ِمــ ُن ِ
َــي ْبــ ُن َأ ِب َطالِ ٍ
ــب َو
َ
ُ
ُّ
()1
ــم».
ُه َ
ــو َأ ْف َض ُل ُه ْ
حمــل حبيــب علــى عاتقــه مســؤولية
عظمــى وهــي الدعــوة إلــى احلــق ،غيــر
آبـ ٍـه ببعــد املســافة وال مهتــم بقلــة الناصــر
ــف مــن كثــرة األعــداء ،وكمــا
وال خائ ٍ
قــال اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام عــن
لل َل َقــدْ ك َ
َان َحبِ َ 
يــب
«و ا َِّ
هــذا الص ّديــق َ :
الن ََّّج ِ
ــار َو ْحــدَ ُه»( )2فجــاء مــن أقاصــي
املدينــة والتــي هــي محــل ســكنى الفقــراء
عــادةً ،والــذي يــدل علــى أنــه لــم يكــن مــن
أعيــان املدينــة وال مــن أثريائهــا.
لــم يكــن مجــيء حبيــب النجــار
إعتيادي ـ ًا ،بــل جــاء يســعى (وهــو املشــي
الســريع)  -كمــا حكــى القــرآن الكــرمي
 والــذي يعنــي أنــه كان مهتمــ ًا لألمــر،وبــاذ ًال اجلهــد فــي الوصــول إلــى حيــث
ينبغــي ،و «رمبــا ســعى الرجــل ســعيا
الهتمامــه البالــغ باإلنــذار ،و حرصــه
الشــديد علــى ســامة قومــه ،و هكــذا
يحــرص أصحــاب النفــوس الطيبــة علــى
أمــن النــاس ،و يتفانــون فــي إبــاغ
رســاالت اللّــه إلنقاذهــم مــن عذابــه
()3
احملتــوم».
محاججات في الصميم

وحركــة دؤوبــة
ســعي جــاد
بعــد
ٍ
ٍ
وصــل حبيــب إلــى قومــه ودعاهــم إلــى
اتبــاع املرســلني الذيــن قامــوا بتكذيبهــم
مــن قبــل ،وكانــت دعوتــه تلــك مصحوبــة
ببراهــن تظهــر صــدق املرســلني ،فمــا هــي
تلــك البراهــن؟
أجــر
أو ًال :الرســل ال يبحثــون عــن ٍ
مــادي مــن قومهــم بخــاف أصحــاب
املصالــح ،فاملصلحــون؛ فــي أي ميــدان
كانــوا ،ال يتحركــون إال ضمــن مصلحــة

معينــة ،فــاذا كان هنــاك ثمــة احتمــال
للخطــر أو الضــرر ،لــن يقدمــوا علــى
شــيء ،فــي حــن أن الدعــاة إلــى اللــه
ســبحانه وتعالــى يخوضــون غمــار املتاعــب
واملصاعــب ويقدمــون أغلــى مــا ميلكــون
فــي ســبيل رســالتهم وبعــد كل ذلــك ال
يطلبــون مــن النــاس أجــر ًا ماديـ ًا ،وبعبــارة
أخــرى ال ينافســون النــاس فــي دنياهــم
أبــدا ،ويص ّرحــون دوم ـ ًا أن أجرهــم علــى
اللــه.
فالرســل فــي أنطاكيــة لــم يكونــوا
ليطلبــوا مــن أهلهــا مــا ًال او ثــروة ،وهــذا
مــا عرفــه اهــل املدينــة ،حيــث اســتد ّل
الص ّديــق حبيــب بــه علــى كــون املرســلني،
هــم مــن قبــل اللــه ســبحانه وتعالــى:
ــرا َو ُهــم
{اتَّبِ ُعــو ْا َمــن َّل َي ْســأ ُل ُ
كم ْ َأ ْج ً
ُّم ْهتَــدُ ون}.
ثاني ـ ًا :تتوافــق رســاالت الســماء مــع
فطــرة اإلنســان ،فــكل امــرئ يعــرف فــي
قــرارة نفســه صــدق الشــرائع الســماوية؛
وإن خالفهــا فــي ظاهــره ،ذلــك ألن أحــكام
الديــن وشــرائعه وتعاليمــه تتوافــق مــع
الفطــرة البشــرية ،اوليــس اللــه ســبحانه
هــو خالــق اإلنســان وفاطــره علــى
اإلميــان؟
وهكــذا فــإنّ محتــوى دعــوة املرســلني
شــاهد صــدق لهــم ،فهــم يدعوننــا الــى
اللّــه الــذي أخــذ علينــا ميثاقــا فــي عالــم
الــذر باإلميــان بــه؛ فاللّــه الــذي أودع
قلــوب البشــر فطــرة اإلميــان بــه ،اللّــه
الــذي تابــع نعمــه علينــا ،فتأمرنــا عقولنــا
بضــرورة شــكره.
ثالثــ ًا :قــام حبيــب النجــار بتحريــك
ضمائــر قومــه ببيــان ضعــف وخــور
األنــداد مــن دون اللــه ســبحانه ،وعجزهــم
عــن دفــع الضــر أو جلــب املنفعــة ملــن
عبدهــم وأشــرك بهــم ،قــال اللــه تعالــى
ـذ ِمــن دونِـ ِ
ختـ ُ
حاكي ـ ًا قــول حبيــبَ { :ء َأ َّ
ـه
ُ
ِ
الــ ًة إِن ي ِ ِ
ــر َّل ُتغ ِ
الر ْح ُ
ْــن
ُ
ــر ْدن َّ
َء َ
َــان بِ ُ ٍّ
ـذ ِ
ـى ِ َشـ َف َعت ُُه ْم َشـ ْيئًا َو َل ُي ِنقـ ُ
ـى ِ
ون * إِنـ ّ 
عَنـ ّ 
ٍ
ٍ
ِ
إِ ًذا َّل ِفــى َض َ
ــال ُّمبــن*}.
المواجهة والعاقبة

كمــا هــو حــال أغلــب النــاس
جتــاه دعــوة احلــق ،رفــض أهــل القريــة

(انطاكيــة) قــول حبيــب كمــا رفــض قــول
خللــل فــي دعــوة
الرســل مــن قبــل ،ال
ٍ
الرســل ،وال اســتناد ًا منهــم علــى أدلــة
وبراهــن تقابــل أدلــة األنبيــاء وتابعهــم
الصديــق ،بــل إتباعــ ًا منهــم للشــهوات
وتك ّبــر ًا منهــم علــى احلــق واغتــرار ًا منهــم
مبــا آتاهــم اللــه ســبحانه مــن النعــم،
فأبــدوا الرفــض القاطــع لقــول الصديــق،
وتعــدوا ذلــك إلــى تهديــده بالســجن
والرجــم والعــذاب  -كمــا فعلــوا مــن قبــل
مــع الرســل بحبســهم.-
فــي هــذه احلالــة ،قــام حبيــب النجــار
ـكل صريــح،
بإعــان موقفــه النهائــي وبشـ ٍ
معلنـ ًا عــدم خوفــه مــن تهديدهــم وقهرهــم،
ومصــ ّر ًا علــى إميانــه باللــه ســبحانه:
نــت بِربكُــم َفاســمع ِ
ون}.
{إِ ّ 
نــى ِ َءا َم ُ َ ِّ ْ ْ َ ُ
وبإعالنــه لهــذا املوقــف ثــارت ثائــرة
القــوم ،وراحــوا ينفــذون تهديهــم بحقــه،
فوطئــوه بأرجلهــم حتــى مــات ،وقيــل أنهــم
قامــوا برجمــه ،وعلــى كال القولــن فإنــه
قتــل شــهيد ًا فــي ســبيل كلمــة احلــق،
بيــد أن القــرآن الكــرمي لــم يبــن حادثــة
شــهادته ،بــل انتقــل الســياق مــن إعالنــه
اإلميــان باللــه ،إلــى ســاعة دخولــه اجلنــة،
ـت
حيــث قــال اللــه ســبحانه{ :إِنـ ّ 
ـى ِ َءا َمنـ ُ
بِربكُــم َفاســمع ِ
يــل ا ْد ُخ ِ
ون* ِق َ
ــل اجلْنَّــ َة
َ ِّ ْ ْ َ ُ
َقـ َ
ـت َق ْو ِمــى َي ْع َل ُمـ َ
ـون* بِـ َـا َغ َفـ َـر ِىل
ـال َيا َل ْيـ َ
ِ
ِ
بــى ِ َو َج َع َل ِ
نــى مــ َن ا ُْلك َْرمــنَ *}.
َر ّ 
والســبب فــي ذلــك  -كمــا يبــدو -هــو
بيــان كــون العاقبــة النهائية هي األســاس،
بشــكل أو بآخــر ،واملهــم
فالدنيــا تنتهــي
ٍ
الفــوز باجلنــة ،فــكل مصاعــب الدنيــا تهون
وتنســى حلظــة دخــول املؤمــن إلــى اجلنــة،
وهكــذا كان حــال الصديــق حبيــب النجــار
حــن قيــل لــه ادخــل اجلنــة ،فــراح يتمنــى
لقومــه أن يكونــوا معــه بالرغــم مــن قتلهــم
لــه ،ح ّبـ ًا بهــم وشــفق ًة عليهــم ،وقــد ورد فــي
احلديــث الشــريف عــن رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،أنــه قــال عــن مؤمــن يــس:
()4
«إ ّنــه نصــح قومــه حيـ ًا وميتــا».
-----------

المصلحون؛ في
أي ميدان كانوا ،ال
يتحركون إال ضمن
مصلحة معينة،
فاذا كان هناك ثمة
احتمال للخطر أو
الضرر ،لن يقدموا
على شيء ،في
حين أن الدعاة إلى
اهلل ،يخوضون غمار
المتاعب والمصاعب
ويقدمون أغلى ما
يملكون في سبيل
رسالتهم

 -1تفسير فرات الكوفي -ص.354
 -2تحف العقول -ص.303
 -3من هدى القرآن -ج ،11ص.114
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 -4تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب  -ج ،11ص.73
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عندمــا يجــري احلديــث عــن أخطــاء
فــي املجتمــع ذات صبغــة معنويــة تتــرك
آثــار ًا ماديــة ملموســة ،ينبــري الســؤال
عــن كيفيــة حصــول ذلــك؟
فباإلمــكان تصــور أن أخطــاء فــي
النظــام االقتصــادي مثــل االحتــكار
والتالعــب بقانــون العــرض والطلــب،
يــؤدي الــى ارتفــاع االســعار .أو
االعتمــاد الكبيــر علــى قطــاع التجــارة
واملصــارف وأســواق البورصــة ،علــى
حســاب االنتــاج الوطنــي ،وعــدم تشــجيع
الــورش الصناعيــة الصغيــرة واملتوســطة،
يخلــق البطالــة والفقــر .وهكــذا احلــال
فــي أخطــاء حتصــل فــي مجــال الصحــة
والتعليــم وغيرهــا.
ولكــن؛ مــن الصعــب علــى البعــض،
تصــور أن يكــون خطــأ اجتماعيــ ًا مثــل
العالقــات اجلنســية احملرمــة (الزنــا)،
ســبب ًا فــي «مــوت الفجــأة» ،حســب
احلديــث النبــوي الشــريف ،فهــذا الســلوك
الالأخالقــي واملنحــرف الــذي يشــترك فيــه
الرجــل واملــرأة ،ميثــل عمــ ًا فرديــ ًا ،بيــد

أنــه يتســبب فــي انتشــار حالــة بعيــدة
عنــه ،رمبــا يكــون عنوانهــا صحي ـ ًا ،مثــل
املــوت املفاجــئ الــذي نالحظــه كثيــر ًا
باســماء« :الذبحــة الصدريــة» ،أو «اجللطــة
الدماغيــة».
كذلــك احلــال فيمــا يتعلــق بســلوك
البعــض فــي املجتمــع ،إذ ان طريــق
الكســب املــادي غيــر املشــروع ،ســوا ًء
مــن خــال الدائــرة احلكوميــة او منصبــه،
او مــن خــال اعمالــه التجاريــة ،وحتــى
مــن خــال متجــره الصغيــر ،مــن شــأنه
ان يكــون أحــد عوامــل صناعــة األزمــات
فــي املجتمــع ،والتــي رمبــا تأخــذ مديــات
اقتصاديــة وأمنيــة وحتــى سياســية.
وقبــل هــذا وذاك ،البــد ان نتذكــر
دائم ـ ًا احلقيقــة التــي طاملــا حــاول الغــرب
تغييبهــا ،وهــي أن االنســان ليــس بوســعه
يوم ـ ًا العيــش وحــده ،وال التفكيــر وحــده،
القفــزات الطويلــة فــي علــوم شــتى،
واتســاع نطــاق االعمــال واملهــن ،وازديــاد
حاجــات االنســان املاديــة منهــا واملعنويــة،
هــي نفســها أجبــرت مفكــري الغــرب علــى
إعــادة النظــر فيمــا قيــل بــان «االنســان
وحــده املســؤول عــن أفعالــه» ،وعليــه؛ فــان
عمليــة الكســب غيــر املشــروع ،ال ميكــن
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تصورهــا محــدودة فــي محيــط صاحبهــا،
حتــى وإن اتســع نطــاق هــذه الظاهــرة
ليمثــل شــريحة واســعة فــي املجتمــع ،فــا
يعنــي هــذا انعــدام آثارهــا الســلبية ،أو
القــول باستســاغتها ،الن ببســاطة ،يعــود
األمــر الــى الفطــرة االنســانية الســليمة
التــي جتــد فــي املــال احلــرام ،انحرافــ ًا
عــن اآلداب واحلقــوق العامــة.
لماذا الحرام وليس الحالل؟

انــه ســؤال بســيط يســتبطن إجابــات
عديــدة ،فهنالــك عوامــل تدفــع البعــض الــى
اتبــاع هــذا الســلوك ،علمــ ًا أن النظــام
االســامي قــدم برنامجــ ًا اقتصاديــ ًا
متكامــ ًا مي ّكــن اجلميــع مــن الكســب
احلــال واملشــروع ،مبــا يخــدم صاحبــه
واآلخريــن ،بــل ويســهم فــي تقــدم وتطــور
البــاد والعبــاد ،وملــن يريــد التفصيــل
مراجعــة املؤلفــات فــي هــذا اجلانــب لكبــار
املفكريــن والباحثــن فــي هــذا املجــال ،بيــد
أن عوامــل عـ ّدة تدفــع البعــض ألن ينزلقــوا
نحــو هــذا الســلوك ،نســلط الضــوء علــى
عاملــن فقــط:
االول :عصر السرعة
حيــث أن املعــروف عــن الكســب

املشــروع ،انــه يرتبــط بالنظــام االجتماعــي
واالقتصــادي العــام ،وهــو مرتبــط بــدوره
مبنظومــة قيــم وقوانــن وشــرائع؛ منهــا
ســماوية ،ومنهــا وضعيــة ،وااللتــزام بــكل
هــذه الضوابــط مــن شــأنه تقييــد حركــة
الكســب املــادي ،الســيما أن املــادة،
أضحــت فــي أعــن الكثيريــن ،عصــب
احليــاة .فاملوظــف  -مثـ ًا -فــي دائرتــه او
التاجــر فــي الســوق وهكــذا ...يريــد املزيــد
مــن التملّــك فــي العقــارات واالمتيــازات،
واالرصــدة املاليــة فــي البنــوك ،وايضــ ًا،
اصحــاب املهــن احلــ ّرة ،بــل والباعــة
ـب املــال ،نزعــة انســانية
املتجولــن ،فــان حـ ّ
ال ُت ّــد ،لــذا نالحــظ الســعي احملمــوم
للحصــول علــى االربــاح بأســرع وقــت
ممكــن ،وهــذا رمبــا يتمثــل فــي «الرشــوة»
تــارةً ،أو فــي «الغــش والتدليــس» تــار ًة
أخــرى .ورمبــا أعمــال مبتكــرة عديــدة
مــن شــأنها جتــاوز كل حــدود القيــم
وااللتزامــات االخالقيــة واالنســانية.
الثاني :مرجعية الذات
وهــي عبــارة مســتعارة ،كنايــة عــن
احلــب املفــرط للــذات االنســانية ،وهــي
ظاهــرة طاملــا سـلّط الضــوء عليــه العلمــاء
واملفكــرون ،علــى أنهــا تشــكل إحــدى
مناشــئ االنحــراف فــي الســلوك والثقافــة
واالخــاق ،تنتــج صفــات ذميمــة مثــل
األنانيــة والنفــاق والكــذب والظلــم ،كل
ذلــك يبــدأ مــن محيــط ضيــق فــي املجتمــع،
مثــل األســرة ،ثــم يتوســع الــى املجتمــع،
ثــم االمــة بأكملهــا .هــذا احلــب املفــرط
للــذات ،يكــون حاضــر ًا وبقــوة فــي عمليــة
الكســب املــادي غيــر املشــروع ،الســيما
اذا كان صاحبــه ،فــي موقــع معــرض
لالهتــزاز بفعــل التنافــس غيــر الشــريف
بــن مــن هــو أدنــى ،ومــن هــو أعلــى
منــه ،علــى حتقيــق االكثــر مــن االمــوال
والســيارات احلديثــة والعقــارات املميــزة
وحتــى االمتيــازات.
فــاذا كان التاجــر فــي الســوق
واملوظــف فــي دوائــر الدولــة وحتــى فــي
املراكــز االكادمييــة والتعليميــة ،ممــن
يحســبون علــى الطبقــة املتوســطة ،موغلــن
فــي حــب األنــا وســباقني الــى الكســب
الســريع غيــر املشــروع ،فهــل نتوقــع مــن
اصحــاب الطبقــة االقــل وعيــ ًا وثقافــة
والتــي تعانــي الفقــر واحلرمــان ،أن ترعــى

القيــم وتقــف دون احلــدود والضوابــط؟
هــذا املــآل مــن شــأنه أن يكــون احــد
عوامــل الفوضــى االجتماعيــة املنتجــة
لألزمــات املتواصلــة ،فاجلميــع ال يفكــر
باجلميــع ،إمنــا بنفســه كفــرد وحســب،
وهــذا حتديــد ًا يفســر انتشــار اجلرائــم
فــي بعــض املجتمعــات واستســهال
انتهــاك القانــون وحتــى االعــراف والقيــم
االجتماعيــة ،الن الــذي يســهل عليــه
أكل احلــرام وانتهــاك حقــوق اآلخريــن،
ال يخشــى مــن ارتــكاب أي جرميــة او
مخالفــة قانونيــة كانــت او اجتماعيــة
وحتــى سياســية ،ألن ببســاطة؛ اآلخــرون
فــي نظــره ال شــيء.
من المستفيد؟

نقصــد بهــذا الســؤال ،أن الباحــث
عــن الربــح الســريع وغيــر املشــروع ،لــن
يكــون املســتفيد دائم ـ ًا ،فهــو رمبــا يحقــق
مكســب ًا فــي فتــرة معينــة مــن الزمــن ،بيــد
أن املســتفيد احلقيقــي هــو مــن بيــده
مقاليــد الســلطة ،ومــن يتحكــم باالوضــاع
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية،
ومــن خاللهــا يؤســس ملشــاريعه وميــرر
سياســاته وبرامجــه ،ويطبــق القاعــدة
الديكتاتوريــة «ن ّفــذ وال تناقــش» ،مســتفيد ًا
مــن حالــة التمــزق احلاصلــة فــي املجتمــع،
وإال اذا كان افــراد املجتمــع متقاربــن
قلبـ ًا وقالبـ ًا ،وكل ينظــر الــى صاحبــه علــى
أنــه املــرآة ،وأنــه يشــترك معــه احليــاة
واملصيــر ،بالقطــع لــن يتمكــن أي حاكــم
مهمــا أوتــي مــن قــوة ،مــن أن يجبــر افــراد
هكــذا مجتمــع علــى االنصيــاع ألوامــره
وتنفيــذ سياســاته الفاشــلة .بيــد أنــه
بنفــس الســرعة التــي يصــل فيهــا البعــض
الــى مبتغاهــم مــن االمــوال واالمتيــازات
املغريــة ،فانــه (احلاكــم) ُيســرع فــي
تنفيــذ مخططاتــه ومــا جــاء مــن أجلــه
الــى احلكــم ،مســتفيد ًا مــن حالــة التمــزق
والتفــكك فــي املجتمــع ،ومثالنــا األبــرز
واألقــرب «صــدام» ومــا قــام بــه خــال
ســني حكمــه.
مــن هنــا؛ يكــون بإمــكان احلاكــم
 أي حاكــم -مــن صناعــة األزمــاتبواســطة املجتمــع املفــكك ،وباالســتفادة
مــن افــراد نفعيــن ومصلحيــنٌ ،
كل يفكــر
بنفســه ،ال بغيــره ،وهــذا يســ ّهل املهمــة،

ويجعــل هــؤالء أدوات طيعــة بيــد اجلهــاز
احلاكــم ليكونــوا عوامــل ألزمــات عديــدة،
مثــل غــاء االســعار او البطالــة وحتــى
انعــدام اخلدمــات ،ومنهــا الكهربــاء ،بــل
وحتــى االزمــات االمنيــة والسياســية،
فوجــود هكــذا ازمــات جتعــل املواطــن
يــدور فــي دوامــة مفرغــة بحثـ ًا عــن حلــول
ملعاجلــة االســعار املرتفعــة او فــرص
العمــل او كيفيــة توفيــر الكهربــاء وحتــى
املــاء الصالــح للشــرب ،وكيــف يؤمــن علــى
بيتــه وســيارته وأهلــه ،باقتنــاء الســاح،
وشــبكة عنكبوتيــة واســعة مــن االزمــات
الشــائكة .وتكــون النتيجــة؛ وجــود شــريحة
مــن املنتفعــن قادريــن علــى إدارة حياتهــم
وتوفيــر مســتلزمات الرفاهيــة لعوائلهــم،
فيمــا تبقــى الشــريحة االخــرى (الضحيــة)
تتخبــط فــي حــر الصيــف الالهــب،
واحلرمــان مــن الســكن الالئــق وفرصــة
العمــل والعيــش الكــرمي.
وأرى مــن الــازم االشــارة الــى أزمــة
أخــرى ال تقــل خطــورة ممــا مــ ّر ذكــره،
وهــي االزمــة العقائديــة في املجتمــع ،حيث
باتــت الشــكوك حتــوم حــول كل شــخص
ملتــزم باالحــكام والقيــم فــي محيــط
عملــه ،بانــه متهــ ٌم  -بشــكل او بآخــر-
بالتســتر علــى مــا يخفيــه مــن نشــاطات
وأعمــال غيــر مشــروعة !...واملفارقــة هنــا؛
ان الديــن واالخــاق ،اللذيــن تعرضــا
للهجــران والتن ّكــر ،مــن البعــض ،يتحــول
الــى أزمــة بــن افــراد املجتمــع ،مــع
حصــول بعــض حــاالت التسـتّر بالظواهــر
الدينيــة لتحقيــق املكاســب املاديــة ،وهــذه
ظاهــرة ليســت وليــدة اليــوم ،بقــدر مــا
هــي حالــة انســانية نــرى منــاذج منهــا
طيلــة العهــود االســامية .فهنالــك ح ـ ّكام،
وليــس اشــخاص عاديــن ،تســتروا بــرداء
«اخلالفــة» ،وآخــرون تســتروا بالظواهــر
الدينيــة واملســ ّميات وااللقــاب ،وفعلــوا
مــن اآلثــام واالنحرافــات مــا عجــزت عنــه
الكتــب التاريخيــة ،مــع كل ذلــك ،بق ّيــت
القيــم واملبــادئ والفضائــل واملــكارم فــي
حصــن حصــن ،وهــذا لــم يكــن إال بفضــل
وجــود النــوع اآلخــر مــن النــاس الباحثــن
عــن «اللقمــة احلــال» والكســب املشــروع
الــذي يحافــظ علــى حقــوق اآلخريــن ،كمــا
يضمــن العيــش الكــرمي بعيــد ًا عــن بــذور
الفــن واالزمــات.
آب | 2016

إن الحب المفرط
ً
للذات ،يلعب دورا وبقوة
في عملية الكسب
المادي غير المشروع،
السيما اذا كان صاحبه،
في موقع معرض
لالهتزاز
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مجتمع

مجتمع

من ذا الذي يقرض هللا؟
مرتضى الحسيني

يتســابق النــاس فــي العــادة إلــى
إقــراض الثــري امللــيء منهــم  -وكلهــم
فقــراء -فهــم يعتقــدون أن الســداد
مضمــون .ولهــم االعتــزاز بــأن َمــنْ أقرضــوه
هــو الثــري امللـيء! لكنهــم يتباطــؤون حينمــا
يكــون القــرض إلــى الغنــي احلميــد!
يقــول اإلمــام زيــن العابديــن فــي دعــاء
ابــي حمــزة الثمالــي« :احلمــد هلل الــذي
أســأله فيعطينــي وإن كنــت بخي ـ ً
ا حــن
يســتقرضني».
هنــا مفارقــة تدعــو الــى التســاؤل؛
فحينمــا طلــب اللــه ســبحانه مــن املؤمــن
إقراضــه لــم يضمــن ســداد القــرض
فحســب ،بــل وعــده بــأن يعيــده بأضعــاف
فقــالَ { :مـ ْن َذا ا َّلــذي ُي ْقـ ِ
ـر ُض اللََّ َق ْرضـ ًا
ِ
ـم}،
َح َســن ًا َف ُيضاع َف ـ ُه َل ـ ُه َو َل ـ ُه َأ ْجـ ٌـر كَريـ ٌ
(ســورة البقــرة ،)245 :فبعــد إعــادة
مي}
القــرض مضاعفــة ،هنالــك { َأ ْجــ ٌر َكــر ٌ
ينتظــر املُقــرض.
شروط نجاح اإلنفاق

قال اإلمام
علي ،عليه
السالم:
َّ َ َ ُ
«الصدقة
ْ َ
ُْ َ
ى ِعند
تنم 
َ َ َ
اهلل تعالى»

ولكــن الســؤال؛ هــل كل مــال ينفــق
فــي ســبيل اللــه يســتحق املضاعفــة واألجــر
الكــرمي أم أن لذلك
شــروطا؟

ال يريــد اللــه م ّنــا أي مــال ،بــل املــال
املنفــق يجــب أن تتوفــر فيــه شــروط ليكــون
مــن القــرض احلســن ،ولعــل مراجعــة
ســريعة لآليــات والروايــات تهدينــا إلــى هــذه
الشــروط ،نذكــر ســبعة منهــا:
الشــرط األ ّول :إنتخــاب املــال احلــال
الطيــب ،يقــول ســبحانه{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي ـ َن
آمنُــوا َأن ِْف ُقــوا ِمــن َطي ِ
بــات مــا ك ََســ ْبت ُْم،
ْ ِّ
َ
ِ
ُــم ِمــ َن ْالَ ْر ِ
ض َوال
َومَّــا َأ ْخ َر ْجنــا َلك ْ
َت َي َّم ُمــوا ْ
ـث ِمنْ ـ ُه ُتن ِْف ُقـ َ
الَبِيـ َ
ـون}( ،ســورة
البقــرة ،)267 :وقــد ورد فــي تفســير هــذه
اآليــة عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام:
ِ
ِ
«ك َ
ــم
َان الن ُ
َّــاس حــنَ َأ ْســ َل ُموا عنْدَ ُه ْ
ال َخبِي َثــةٍ
ِ
ِ
ِ
ـو ٍ
الر َبــا وم ـ ْن َأ ْمـ َ
َمكَاسـ ُ
ـب م ـ َن ِّ
ـن مالِــهِ
ِ
ِ
ُ
َف ـك َ
الر ُجــل َي َت َع َّمدُ َهــا م ـ ْن َبـ ْ َ
َان َّ
ِ
ِ
ــم اهللُ عَــ ْن َذل َ
ــك
َف َيت ََصــدَّ ُق َبــا َفن ََه ُ
اه ُ
ــح إِ َّل ِمــ ْن ك َْس ٍ
ُ
ــب
ل
الصدَ َقــ َة َل ت َْص ُ
وإِ َّن َّ
َط ِّي ٍ
ــب» ،وجــاء عــن النبــي ،صــى اهلل
عليــه وآلــه قــالَّ :
ـب َو َل َي ْق َبـ َـل
«إن اهللَ َط ِّيـ ٌ
ــب».
إِ َّل ال َّط ِّي َ
ولعــل التأكيــد املتكــرر فــي اآليــات
والروايــات علــى هــذا الشــرط ،ألن البعــض
يحــاول تبريــر مكاســبه احملرمــة ،وااللتفــاف
علــى الشــرع مبختلــف احليــل ،كإنفــاق
بعضهــا فــي بنــاء املســاجد واملؤسســات
الدينيــة ،واملســاهمة فــي املشــاريع اخليريــة،
ولكــن؛ ليعلــم هــؤالء أن ذلــك ال يخلعهــم عــن
املســؤولية أمــام اللــه ،وال يعــود عليهــم
بالنفــع ،فــإن األمــوال التــي أخــذت فــي
الرشــا أو اقتطعــت مــن أمــوال النــاس فــي
املشــاريع الوهميــة
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وعموالتهــا إمنــا هــي مــن الســحت ال
يطهرهــا بــذل جــزء منهــا فــي املشــاريع
اخليريــة.
الشــرط الثانــي :أن يكــون اإلنفــاق مــن
األمــوال التــي هــي موضــع حاجة الشــخص
املنفــق أو التــي يحبهــا ،حيــث يقــول
ِ
ون عَــى َأ ْن ُف ِس ِ
ــر َ
ــه ْم
ســبحانه]:
َ
{...و ُيؤْ ث ُ
ِ
ِ
ٌ
َ
َ
صاصــة}( ،ســورة
ــم خ َ
َو َل ْ
ــو كان ب ْ
احلشــر ،)9 :ويقــول ســبحانهَ { :لــ ْن
ــر حتَّــى ُتن ِْف ُقــوا ِمــا ُ ِ
ت ُّب َ
ــون}،
َّ
تَنا ُلــوا ا ْل ِ َّ َ
(ســورة آل عمــران )92 :فاإليثــار يعطــي
لإلنفــاق قيمــة إضافيــة.
الشــرط الثالــث :بــأن يكــون خالصــاً
َّــا َي َت َق َّب ُ
ــل
لوجــه اللــه ،يقــول تعالــى{ :إِن َ
اللَُّ ِمــ ْن ا ُْلت َِّقــنَ }( ،ســورة املائــدة،)27 :
وهــذه ســيرة أوليائــه ،عليهــم الســام:
ـه ِمسـ ِ
ِ
{و ُي ْط ِع ُمـ َ
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َ
ـكين ًا
َ
ـى ُح ِّبـ ْ
ويتِيــ ًا و َأ ِســر ًا * إِنَّــا ُن ْط ِعمكُــم لِوج ِ
ــه
ُ ْ َ ْ
َ
ََ
َ
اللَِّ ال ن ُِريــدُ ِ
ُــم َجــزَ ا ًء َوال ُشــكُور ًا
ك
ن
م
ْ
ْ
* إِنَّــا ن َ
ــاف ِمــ ْن َر ِّبنَــا َي ْومــ ًا َع ُبوســ ًا
َخ ُ
َق ْم َط ِريــر ًا}( ،ســورة اإلنســان،)10-8 :
أمــا إذا أنفــق اإلنســان تز ُّلفــ ًا إلــى
الطاغــوت ،أو طمع ـ ًا فــي منصــب أوقضــاء
حاجــة عنــد احلاكــم ،أو رئــاء النــاس أولهثــا
وراء الشــهرة وغيــر ذلــك ،فهــذا ليــس
قرضــا حســن ًا ،إمنــا هــو النقيــض «ســيئ ًا»
يســتوجب العقــاب ،ألنــه قــد يكــون طريقــا
إلــى الفســاد واإلفســاد فــي املجتمــع.
الشــرط الرابــع :أن يكــون محاطــا
{...وإِ ْن
بالســرية والكتمــان قــال تعالــى:
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُْ
ــر
خ
ــو
ه
ف
ء
ــرا
ق
ف
ل
ا
ــا
ُوه
ت
ت
و
وهــا
ت ُف
ُؤْ
َ
َ ُ َ
َ
ٌْ
َ
ُــم}( ،ســورة البقــرة.)271 :
لك ْ
الشــرط اخلامــس :أن ال يبطــل
هــذا اإلنفــاق مبــنّ أو أذى كمــا يقــول
تعالــى{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا ال ُت ْبطِ ُلــوا
ِ
ُــم بِا َْلــ ِّن َو ْالَذى}( ،ســورة
َصدَ قاتك ْ

البفــرة.)264 :
الشــرط الســادس :وهــو مــن الشــروط
املهمــة التــي قــد نغفــل عنهــا بــأن ال يشــعر
اإلنســان أن مــا يعطيــه كثيــر بــل عليــه أن
يعلــم بــأن مــا يعطيــه ال شــيء النــه يعطــي
{و ال َتْنُـ ْن
ممــا أعطــاه اللــه ،يقــول تعالــىَ :
ت َْس ـ َتكْثِ ُر}( ،ســورة املدثــر.)6 :
الشــرط الســابع :أن يصيــب اإلنفــاق
مــوارده.
اإلنفاق في مواضعه

ســفانة بنــت حــامت الطائــي ،بعدمــا
أطلــق ســراحها رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،لكــرم أبيهــا وأعطاهــا مــا أعطــى
رفعــت يديهــا بالدعــاء فقالــت« :أصــاب اللــه
ببــرك مواضعــه» ،وحق ـ ًا إنهــا دعــوة مهمــة
حيــث إن مــن املهــم جــد ًا فــي اإلنفــاق
فــي ســبيل اللــه واإلقــراض هــو أن يقــع
فــي مــوارده املشــروعة ،ليــس مطلوبــا مــن
اإلنســان أن يفتــش عــن عقائــد النــاس
ويحقــق معهــم ،ولكــن ينبغــي لــه أن يعلــم
أيــن يضــع مالــه ،وفــي اخلبــر املشــهور عــن
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :ال
القيامـ ِ
ِ
ِ
ـة َح َّتــى ُي ْسـ َ
ـأ َل
تــزل َقــدَ ُم َع ْبــد َيـ ْ
ـو َم َ َ
ــال :عَــن عُم ِ ِ ِ
ْــس ِخ َص ٍ
عَــ ْن َخ ٍ
ــا
ــره ف ْي َ
ْ ْ
ِ
َأ ْفنَــاه ،وعَــن َشــبابِ ِ
ــا َأ ْب َ
ــا ُهَ ،وعَــ ْن
ي
ف
ه
ُ َ ْ َ ْ َ
مالِـ ِ
ـه ِمـ ْن َأ ْيـ َن ا ْكت ََسـ َب ُه َوفِ ْيـ َـا َأ ْن َف َقـ ُه َو َعـ ْن
َ
حبنــا اهــل البيــت».
ويقــول اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام:
ـاس َأ َخـ ُ
ـم اهللُ َعــزَّ
ـو َأ َّن النَّـ َ
« َلـ ْ
ـذوا َمــا َأ َم َر ُهـ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ــم اهللُ َعنْــ ُه
يــا َنَ ُ
َ
اه ُ
وجــل بــه فأ ْنفقــو ُه ف َ
مــا َقبِ َل ـه ِ
َ
َ
ُ
َ
ـم
ـ
اه
ن
ـا
ـ
م
وا
ـذ
ـ
خ
أ
ـو
ـ
ل
و
،
ـم
ـ
ْه
ن
م
ُ
ْ
ُ
ُ
َ ََ ُ
ْ
َ
اهللُ َعنْ ـه َف َأ ْن َف ُقــوه فِيــا َأمرهــم اهللُ بِـ ِ
ـه َمــا
ُ
ُ َ ََ ُ ُ
ِ
ــمَ ،حتَّــى َي ْأ ُخ ُ
ــق
ــذو ُه ِمــ ْن َح ٍّ
َقبِ َلــ ُه من ُْه ْ
ــق».
و ُين ِْف ُقــو ُه ِف َح ّ
بالطبــع الثــواب يكــون علــى النيــة،
واإلنســان مطالــب أن يعمــل بالظاهــر،
ولكنــه إذا أخلــص نيتــه وأصــاب هدفــه فهــو
أجــزل ثوابــا مــن الــذي ُيخلــص وال ُيصيــب،
بالــذات إذا كان ذلــك بســبب اإلهمــال،
فــإن اإلنفــاق إذا أخطــأ مــوارده قــد يــؤدي
إلــى حــاالت ســلبية معاكســة اجتماع ًّيــا
وسياســ ًّيا واقتصاد ًّيــا .ومــن أهــم املــوارد
التــي ينبغــي أن يكــون اإلنفــاق فــي ســبيل
اللــه فيــه هــو اإلمــام املعصــوم ومــن يخلفــه
فــي قيــادة املجتمــع املســلم أو التجمــع
الرســالي الــذي يجاهــد مــن أجــل إقامــة
حكــم اللــه ،وحتريــر البــاد والعبــاد مــن

ربقــة الظلــم والفســاد والتبعيــة ،قــال اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام« :إِ َّن اهللَ َل َي ْس َ
ــأ ْل
َخ ْل َق ـه مــا ِف َأي ِدهيِــم َقرض ـ ًا ِم ـن ْحاجــةٍ
ْ َ َ
ْ
ْ ْ
ُ َ
بِـ ِ
ـك ،و َمــا ك َ
ـه إِ َل َذلِـ َ
ـق َفإِ َّنـ َـا
َان لَِّ ِمـ ْن َحـ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ــو ل َول ِّيــه».
ُه َ
وعــن اإلمــام موســى بــن جعفــر ،عليــه
الســام ،فــي تفســير هــذه اآليــة املباركــة
اإلمــا ِم ِف دو َلـ ِ
ِ
ـة ال َف َس ـ َق ِة».
َْ
قــال« :ص َل ـ ُة ِ َ
وعــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام
قــال« :مــا ِمــن َ ٍ
ــب إِ َل اللَِّ عَــزَّ
شء َأ َح َّ
َ
ْ ْ
ــل ِ
ِ
اج الدِّ ْر َهــ ِم إِ َل ْ ِ
َو َج َّ
ْ
ــر ِ
ال َمــا ِم
خ
إ
ن
ــ
م
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ــم
ه
ر
ه
ــ
ل
ــل
ع
ج
ي
ل
ــل
ج
و
ع
لل
َّ
َ
َ ْ َ
َوإِ َّن ا َــزَّ َ َ
ُ الدِّ ْ َ َ
ٍ
الن ِ
ُ
ــل َج َب ِ
َّــة ِم ْث َ
ــل أ ُحــد» ُثــ َّم قَــا َل،
ِف ْ َ
عليــه الســامِ « :إنَّ اللَّــ َه ُســ ْب َحا َن ُه َي ُق ُ
ــول:
{مـن َذا ا َّلـ ِ
ـذي ُي ْقـ ِ
ـر ُض اللََّ َق ْرضـ ًا َح َســن ًا
َ ْ
َفي ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ـم}( ،ســورة
ـ
ي
َر
ك
ـر
ـ
ج
أ
ه
ـ
ل
و
ه
ـ
ل
ه
ـ
ف
ضاع
ُ
ٌ
ُ ُ َ ُ ْ ٌ
البقــرةُ ،)245 :ثـم َقــا َل :هــو واللَِّ ِف ِص َلـ ِ
ـة
ُ َ َ
َّ
ِْ
اصــ ًة».
ال َمــا ِم َخ َّ
«خديجة» رمز اإلنفاق الحضاري

ينبغــي أن تعــي األمــة أنهــا كلمــا
دعمــت احلــركات الرســالية والقيــادات
الصاحلــة تقدمــت نحــو النصــر ،وأســهمت
فــي اســتقالل طالئعهــا املجاهــدة ،فهنــاك
الكثيــر مــن املشــاريع فــي طريــق اجلهــاد
والنصــر تنتظــر العــون الــذي ُيص ِّيرهــا
واقعــ ًا علــى األرض ،وزوجــة الرســول
األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،خديجــة
بنــت خويلــد ،عليهــا الســام ،أســوة حســنة
لنــا فــي ذلــك فقــد وهبــت مالهــا لإلســام
ابتغــاء مرضــاة اللــه ،وجهــادا فــي ســبيله.
وإذا كانــت هــذه املســؤولية تقــع علــى
األمــة فــردا فــردا ،فإنهــا ال ريــب تتركــز
عنــد الذيــن أنعــم اللــه عليهــم بالثــروة ،وهــم
مطالبــون أمــام اللــه واألمــة والتاريــخ أن
يتحملــوا مســؤوليتهم ويــؤدوا واجبهــم فــي
الصــراع احلاســم بــن الباطــل  -ممثــا
باألنظمــة اجلاهليــة  -وبــن احلــق  -ممثــا
بالقيــادات واحلــركات الرســالية الصادقــة
 ،وليطمئــن كل منفــق أن انتصــار احلــقلــن يكــون فــي صالــح األمــة فحســب ،بــل
فــي صاحلــه هــو شــخص ًّيا أيضـ ًا ،وأن املال
الــذي ينفــق منــه لــن ينقــص ،بــل ســيبارك
اللــه لــه فيــه .وهــذا وعــد اللــه تعالــى حيــث
قــالَ { :في َض ِ
اع َفــ ُه َلــ ُه}( ،ســورة البقــرة:
ُ
 ،)245ويبــدو أن هــذه املضاعفــة فــي الدنيــا
ويضــرب القــرآن مثــا لهــذه املضاعفــة إذ
يقــولَ { :م َث ُ
ــل ا َّل ِذيــ َن ُي ِنف ُق َ
ــم
ــون َأ ْم َو َال ُ ْ

ــل حب ٍ
ِف َســبِ ِ
َــت َســ ْب َع
ــة َأ ْن َبت ْ
يل اللَِّ ك ََم َث ِ َ َّ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َســنَابِ َل ف ك ُِّل ُســنْ ُب َلة مائَــ ُة َح َّبــة َواللَُّ
اعـ ُ ِ
ي َض ِ
ِ
اسـ ِ
ـم}،
ُ
ـف َلـ ْن َي َشــا ُء َواللَُّ َو ٌ
ـع عَليـ ٌ
(ســورة البقــرة.)261 :
وقــال اإلمــام علــي ،عليــه الســام:
ى ِعنْــدَ اهلل َت َع َ
ــال».
«الصدَ َقــ ُة ُتن َْمــ 
َّ
وعلــى اإلنســان أن يوقــن بهــذه احلقيقة
فــإن أيقــن بهــذه احلقيقــة فإنــه ال ريــب
ســيكون مــن املنفقــن ،ففــي احلديــث عــن
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه قــالَ « :مــ ْن
ــخ ْت َن ْفســه بِالنَّ َف َق ِ
ال َل ِ
ــف َس َ
ــة».
ُ ُ
َأ ْي َقــ َن بِ ْ َ
وهــل يقــف اإلمــر عنــد هــذا احلــد كال
بــل إن ال ِن َعــم تعــم جوانــب حيــاة اإلنســان
ومتتــد إلــى مــن حولــه ،وإلــى األجيــال مــن
بعــده ،قــال اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام:
الصدَ َقــ َة ِف الدُّ ْن َيــا
« َمــا َأ ْح َســ َن َع ْبــدٌ َّ
ِ
ِ
ِ
إِ َّل َأحســن اهللُ ِ
ْ
اخل َل َفــ َة ع َ
َــى ُولــده مــ ْن
ْ َ َ
بع ِ
ــد ِه».
َْ
وهكــذا تســتمر البركــة حتــى احليــاة
ـم]
اآلخــرة فيقــول تعالــىَ :
[و َلـ ُه َأ ْجـ ٌـر ك َِريـ ٌ
فــي مقابــل شــكر اإلنســان لربــه ،وتصرفــه
احلســن فــي نعمــه يشــكره اللــه .ونحــن نعلم
كــم تكــون العطيــة كثيــرة إذا امتــدت بهــا
يــد الكــرمي مــن النــاس ،ولكننــا ال نســتوعب
ســعتها ونوعيتهــا إذا كانــت مــن عنــد رب
العاملــن الــذي وســعت رحمتــه كل ش ـيء!
نعــم؛ غيــر املؤمــن ،يجــادل فــي ذلــك
املــرة بعــد األخــرى وكمــا يصــف لنــا
ِ
ـم َأ ِنف ُقــوا ِمَّــا
الــرب هــؤالءَ :
{وإِ َذا قيـ َـل َلُـ ْ
ِ
ِ
ــال ا َّل ِ
َ
َ
َ
ــروا ل َّلذيــ َن
ف
ك
ن
يــ
ذ
ُــم اللَُّ َق
َ
ُ
َرزَ َقك ْ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـو َيشــا ُء اللَُّ أط َع َم ـ ُه
ـم َم ـ ْن لـ ْ
آ َمنُــوا َأ ُنطعـ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُــم إِ َّل ِف َضــال ُمبــن}( ،ســورة
إِ ْن َأ ْنت ْ
يــس ،)47 :وليــس قولهــم ذلــك إال تبريــرا
لتخلفهــم عــن احلــق ،وســعيهم التملــص
مــن املســؤولية ،وعلــى العكــس متام ـ ًا تــرى
املؤمــن يــدرك غنــى اللــه ،وأنــه إمنــا فــرض
اإلنفــاق ليبتلــي عبــاده ويســتأديهم ميثاقــه
بالطاعــة لــه.
يقــول أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام:
«قَــا َل َتعالَــى{ :مــن َذا ا َّل ِ
ــذي ُي ْق ِ
ــر ُض
َ ْ
َ

ِ
ــر
اللََّ َق ْرضــ ًا َح َســن ًا َف ُي َضاع َفــ ُه َلــ ُه َو َلــ ُه َأ ْج ٌ
ِ
ِ
ْصك ُْم مــ ْن ُذ ٍّل َ
يــم}َ ،ف َل ْ
ك َِر ٌ
ــم َي ْســ َتن ْ
ول ْ
ِ
َ
ٍّ
ْصك ُْم ولـ ُه ُجنُو ُد
َي ْسـ َت ْق ِر ْضك ُْم مـ ْن ُقــلْ ،
اسـ َتن َ َ
ِ
الســاو ِ
ات واألَ ْر ِ
يــم،
ض ُ
وه َ
َّ َ َ
حلك ُ
ــو ال َع ِزيــزُ ا َ
واســ َت ْقر َضكُم و َلــه َخزَ ِائــن الســاواتِ
ُ َّ َ َ
ُ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
واألَ ْر ِ
َّــا َأ َرا َد
ض ُ
وه َ
ــي احلَميــدُ  ،وإِن َ
ــو الغَن ُّ
ــاَ ،فب ِ
ــاد ُروا
ُــم َأ ْح َســ ُن ع ََم ً َ
ُــم َأ ُّيك ْ
َأ ْن َي ْب ُل َوك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــران اهلل ف َداره}.
ُــم َتكُونُــوا َم َ
بِ َأع َْملك ْ
ــع ج َ
آب | 2016

جاء عن
النبي ،صلى
اهلل عليه وآله
قال:
ِّ
َ
َّ َ
«إن اهلل طي ٌب
َ َ َ ْ َ َّ
ول يقب َل ِإل
َّ ِّ
الطي َب»
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مجتمع

مجتمع

البهتان
من محاولة للتسقيط
الى سالح للقتل
المعنوي
ياسر عبد األمير

شعور اإلنسان

بالنقص ال يكون
عالجه من خالل
اتهام اآلخرين
بأنواع التهم
والرذائل ،فليس
مثل هذه التهم
ما يشوه سمعة
أولئك ،ولن يرفع
النقص عن هذا
المرء
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إشــاعة روح احملبــة واملــودة بــن افراد
املجتمــع اإلســامي؛ مــن األهــداف العليــا
ملبــادئ اإلســام ،ولــذا تناولــت النصــوص
اإلســامية مــن آيــات وأحاديــث ،املواضيع
األخالقيــة وجعلتهــا فــي مقدمــة أولوياتهــا،
ألن الغايــة؛ هــي إشــاعة وتكريــس روح
التســامح ،وتأســيس املجتمــع الفاضــل.
بيــد أن هــذه الفضيلــة والســمة
االخالقيــة ،تواجــه حتديــ ًا كبيــر ًا علــى
الصعيــد النفســي (الفــرد) ،وعلــى الصعيد
االجتماعــي ،وهــذا التحــ ّدي أشــبه مــا
يكــون بالفيــروس  -مــن بــن فيروســات
عديــدة تضــرب املنظومــة االخالقيــة -أال
وهــي «البهتــان».
وقــد عاجلــت النصــوص اإلســامية

هــذا املوضــوع بشــكل دقيــق ومكثــف،
فقــد جــاء التحذيــر صريح ـ ًا فــي العديــد
{وا َّل ِذيــ َن
مــن اآليــات القرآنيــة منهــاَ :
ون ا ُْلؤْ ِمنِــنَ وا ُْلؤْ ِمن ِ
َــات بِغ ْ ِ
ُيــؤْ ُذ َ
َــر َمــا
َ
ِ
ــا
ا ْكت ََســ ُبوا َف َقــد ْ
احت ََم ُلــوا ُ ْبتَانًــا َوإِ ْث ً
ُّمبِينــ ًا}( ،ســورة األحــزاب ،)58 :ويف
ِ
ـب َخطِي َئ ـ ًة َأ ْو
{و َمــن َيكْسـ ْ
آيــة أخــرىَ :
ِ
ِ
ِ
احت ََمـ َـل ُ ْبتَا ًنــا
ـم َيـ ْـر ِم بِــه َبري ًئــا َف َقــد ْ
إِ ْثـ ًـا ُثـ َّ
ــا ُّمبِينًــا}( .ســورة النســاء)112:
َوإِ ْث ً
ّ
مرض نفسي هدام

مــا نستشــفه مــن اآليتــن الشــريفتني
أن الشــخص الــذي يتهــم النــاس مبــا
ليــس فيهــم ،هــو مصــاب مبــرض نفســي،
وهــو الشــعور بالوضاعــة ،وقــد أصيــب
بهــذا املــرض ألســباب عديــدة منهــا:
فشــله فــي حتقيــق االفضــل مــن االعمــال
الصاحلــة فــي شــتى املياديــن ،وســوا ًء

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

لنفســه وأهلــه أو لآلخريــن ،وايض ـ ًا عــدم
الصبــر علــى االزمــات واملنغّصــات فــي
حياتــه ،هــذا فضــ ًا عــن انعــدام الــورع
وتقــوى اللــه ،ممــا يدفعــه علــى ارتــكاب
هــذا الفعــل الشــائن ،فيحــاول عــن طريــق
إلصــاق التهــم باآلخريــن ،التغطيــة علــى
مــا فيــه مــن ثغــرات وعوامــل فشــل.
فمــن ســوء حــظ املــرء أن يتــورط فــي
اخلــوض فــي أعــراض النــاس ،وخاصــة
محــام
املؤمنــن منهــم ،فليــس لهــؤالء
ٍ
وناصــر غيــر اللــه ،فمــن يتعــرض لهــم
بظهــر الغيــب بلســانه أو بيــده ،فإنــه
ســيجد اللــه ناصرهــم عليــه ،وقبــل أن
يفضــح أمرهــم ســيكون هــو املفضــوح،
ألنــه فــي واقــع األمــر يعلــن احلــرب بذلــك
علــى اللــه.
ً
وهنــا حتديــدا يكمــن اخلطــأ فــي
تصــور البعــض ممــن ميارســون البهتــان،

فشــعور اإلنســان بالنقــص ال يكــون عالجه
مــن خــال اتهــام اآلخريــن بأنــواع التهــم
والرذائــل ،فليــس مثــل هــذه التهــم مــا
يشــوه ســمعة أولئــك ،كمــا لن يحل مشــكلة
هــذا االنســان ،ولــن يرفــع النقــص عنــه،
بينمــا احملصلــة النهائيــة ،يكــون محــ ًا
لغضــب اللــه ،ومحط ـ ًا للذنــوب واخلطايــا.
والبهتــان هــو مــن أعظــم الذنــوب
وأشــدها ســوء ًا ،وقــد وعــد اللــه  -ســبحانه
وتعالــى -مرتكبهــا بأشــد العــذاب واأللــم،
فعــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام أنــه
قــال« :ال ُبهتــان علــى البــريء أثقــل مــن
اجلبــال الراســيات»(.)1
وهــذا وصــف حلجــم البهتــان
العظيــم ،فقــد وصــف بأنــه أثقــل مــن
اجلبــال الراســيات ،وذلــك أن مرتكبــه يتهــم
أحدهــم تهمــة وال يعلــم حتــى أيــن وكيــف
ســتضره ،ورمبــا اســتمر ضررهــا ســنوات
وســنوات.
ً
ُيحكــى أن رج ـا كان يرغــب بتزويــج
ابنــه مــن ابنــة جــاره ،وقــد تقــدم غيــره
خلطبتهــا ،فســألوه عــن حالهــا ،فنعتهــا
بأســوأ النعــوت واألوصــاف ،واتهمهــا
فــي عرضهــا حتــى ال يتجــرأ أحــد علــى
خطبتهــا ،وتظــل هــي طــوع إرادة ابنــه
حتــى يتزوجهــا وقتمــا يشــاء ،وملّــا بلــغ
االبــن مبلــغ الرجــال ،فاجــأ اجلميــع
بعزوفــه عــن الــزواج بهــا.
فظلّــت الفتــاة عانســ ًا حتــى بلغــت
الشــيخوخة ،نتيجــة التهــام ذلــك الرجــل
لهــا فــي عرضهــا وعــزوف اخلطــاب عــن
التقــدم إليهــا ملــا عرفــوا عنهــا ســوء ًا.
وهنــا يجــب أن نســأل :كــم ســيتحمل
هــذا الرجــل مــن اآلثــام باتهامــه فتــا ًة
بريئــة فــي عرضهــا.
وســبب لهــا كل هــذا اإلزعاج النفســي
والروحــي؟ ومــا هــو العقــاب املناســب
الــذي يســتحقه الرجــل ،ألنــه حــرم فتــا ًة
غضــ ًة مــن الــزواج والتمتــع باحليــاة؟
وعليــه؛ ليــس هنــاك مــن مبالغــة فــي
وصــف البهتــان باجلبــال الراســيات ،ألنــه
كمــا يتبــن ،أثقــل منهــا.
فمــن يحكمونــه باإلعــدام فإنهــم فــي

الواقــع يعدمــون بدنــه ،بينمــا مــن يتعــرض
لالتهــام زور ًا و ُبهتانـ ًا ،فانــه يتعــرض لقتــل
معنــوي ورمبــا مــادي فــي آن واحــد.
كمــا حصــل مــع تلــك الفتــاة املســكينة
التــي لــم تتــذوق حــاوة احليــاة ،بســبب
قــول بهتــان ملصلحــة شــخصية.
وبعــد هــذا لــن يغفــر اللــه لهــذا املــرء
ذنبــه ،ألن الفتــاة هــي صاحبــة احلــق ،ولــن
تتــرك هــذا الرجــل حتــى تلقــي علــى كاهلــه
بــكل ســيئاتها وتأخــذ منــه مــا بقــي مــن
حســناته وتدخلــه حــر اجلحيــم.
فليــس النســان مــن امــل يــوم القيامــة
فــي ان يغصــب حــق آخــر ويقــول :ســيعفو
عنــي ،فهنــاك حيــث نــار جهنــم والعــذاب
الشــديد اليقــول املــرء غيــر (وانفســاه).
آثار اجتماعية واسعة

إن البهتــان أحــد الذنــوب العظيمــة
التــي ال يعــرف النــاس تبعاتــه ،ويظنــون
أنــه مجــرد كلمــة تقــال علــى شــخص أو
تهمــة يتهــم بهــا ،واليعرفــون أن التهمــة
الواحــدة قــد تــؤدي إلــى ضــرر يســتمر
لســنوات وســنوات.
وكل تبعاتــه تقــع عليهــم ،وانهــم
ســيحاكمون علــى هــذا الضــرر فــي الدنيــا
واآلخــرة.
وحــول العــذاب الــذي ســيعذب بــه
اإلنســان يــوم احلســاب األكبــر نتيجــة
لهــذا الذنــب العظيــم ،يقــول الرســول
األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،
«مــن بهــت مؤمن ـ ًا أو مؤمن ـ ًة أو قــال فيــه
مــا ليــس فيــه أقامــه اللــه تعالــى يــوم
القيامــة علــى تــ ٍّل مــن نــار حتــى يخــرج
ممــا قــال فيــه»(.)2
فهــذا التصويــر لوضــع مرتكــب هــذه
اجلرميــة وإن كان علــى ســبيل التشــبيه
لتقريــب الصــورة.
فــإن الغــرض مــن ذلــك بيــان عظمــة
هــذه اجلرميــة وحتذيــر النــاس منهــا ،إلن
ثقلهــا فــي امليــزان ُيطيــح بالكثيــر مــن
األعمــال احلســنة.
مــن هنــا فــان علــى املــرء ان ال
يغتــر مبــا عنــده مــن مكانــة اجتماعيــة

وعالقــات ليطلــق عنــان لســانه مبــا يريــد
ويرغــب ومــا يحقــق مصاحلــه ،وعليــه أن
يتذكــر دائمــ ًا أن اللســان وضعــه اللــه -
ســبحانه وتعالــى -فــي ســجن الفــم حتــى
ال ينطلــق مــن دون عنــان ،يهــدر ويهــذر،
فمــن جعلــه أمامــه قــاده إلــى نــار جهنــم،
ومــن وضعــه وراء عقلــه وجعلــه فــي خدمــة
فكــره وعقيدتــه قــاده إلــى جنــة عرضهــا
الســموات واألرض.
إن إشــاعة مثــل هــذه اآلثــام فــي
صفــوف املجتمــع اإلســامي ،تــؤدي إلــى
تفتيتــه وتقويــض روابطــه احلســنة ألنهــا
تســاعد علــى نشــر عــدم الثقــة باآلخريــن،
والتشــكيك فــي ســمعتهم ومصداقيتهــم،
كمــا أنهــا ذات أثــر علــى األفــراد الذيــن
تقــع عليهــم التهــم ،فهــؤالء ســيتعرضون
إلــى الضغــوط النفســية والــى العزلــة
االجتماعيــة خاصــة إذا أشــيع مــا اتهمــوا
بــه علــى نطــاق واســع فــي املجتمــع،
فهــؤالء ســيرجحون عزلــة النــاس حتــى
ال يالحظــوا نظراتهــم وهــي تالحقهــم
بــاإلزدراء.
لقــد وصــف اللــه ســبحانه وتعالــى
{وا َّل ِذيــ َن ُيــؤْ ُذ َ
ون
فــي اآليــة الكرميــةَ :
ِ
ِ
ِِ
ِ
َــر َمــا ا ْكت ََســ ُبوا
ا ُْلؤْ منــنَ َوا ُْلؤْ منَــات بِغ ْ
ِ
ــا ُّمبِينًــا}،
َف َقــد ْ
احت ََم ُلــوا ُ ْبتَانًــا َوإِ ْث ً
(ســورة األحــزاب ،)58 :فقــد وصــف عـ ّز
وجــل ،البهتــان بــاألذى ،والبــد هنــا أن
نصــل إلــى املرتبــة التــي نســتطيع أن منيــز
بهــا مقــدار األذى الــذي يصيــب اإلنســان
عندمــا تتوجــه إليــه التهــم الباطلــة ،فهــل
منلــك القــدرة علــى تشــخيص مقــدار
األذى؟
ال أحــد يســتطيع أن يزعــم بأنــه يعرف
بدقــة مقــدار مــا تســببه الكلمــات البذيئــة
مــن ضــرر نفســي وحياتــي علــى النــاس،
والضــرر الــذي يلحــق بالــروح ،أشــد وقعـ ًا
وتأثيــر ًا مــن األذى الــذي يصيــب اجلســم،
فــأذى البــدن يبــرأ وأذى الــروح قــد ميتــد
ويطــول مــع العمــر كلــه.
-----------( )1بحاراالنوار /ج / 7ص192

( )2بحاراالنوار /ج / 75ص.194
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إن إشاعة مثل هذه

اآلثام في صفوف
المجتمع اإلسالمي،
تؤدي إلى تفتيته
وتقويض روابطه
الحسنة ألنها تساعد
على نشر عدم الثقة
باآلخرين
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
ــص الدينــي اإلســامي عــن
عمليــة تفســير الن ّ
مســارها الصحيــح ،وباتــت داللــة املعنــى
رهن ـ ًا لألهــواء والرغبــات الشــخصية تتمايلهــا
ميينــ ًا وشــما ًال ،ليكــون الفهــم الدينــي بهــذا
املعنــى مصــدر ًا لهــدم القيــم ،ونشــر الفوضــى،
وإشــاعة روح التعصــب القبلــي ،والتمييــز
الطائفــي ،والقتــل ،والدمــار.
ّ
النص الديني وإشكالية الفهم

قراءة النص برؤية حضارية
ً
المرجع المدرسي نموذجا

حيدر الرماحي

ــص الدينــي اإلســامي كغيــره
يحتــاج الن ّ
مــن النصــوص إلــى قــراءة مناســبة تتوافــق
مــع معطيــات احلــق والصــدق ،كضمــان لعــدم
انحــراف منهجيــة إبــراز املعنــى املطلــوب
أللفــاظ النصــوص مــن جهــة ،واســتظهار
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ـان حضاريــة تتناســب مــع الواقــع املعاصــر
معـ ٍ
ومــا يؤلفــه أبنــاء املجتمــع مــن جهــة أخــرى.
وقــد مــرت النصــوص الدينيــة اإلســامية
بألــوان مختلفــة مــن القــراءات تبع ـ ًا الختــاف
املنهــج العلمــي املتبــع لــدى العلمــاء تــارةً،
وحلاجــات نفعيــة  -براغماتيــة  -تعــود الــى
ـص املفكريــن ،رمبــا تكــون طائفيــة
دوافــع ت ـخ ّ
أو فئويــة ،ممــا أدى بالضــرورة إلــى تقاطــع
األفــكار وتشــتت الصــور املرســومة فــي ذهــن
الغيــر عــن اإلســام ،ثــم حصــول االختــاف
فــي النتيجــة املســتخلصة مــن الديــن ،كونــه
الرســالة التــي تدعــو الــى احلــق الواحــد،
واإلنســان الواحــد ،واحلضــارة الواحــدة ،فــي
مقابــل العقائــد واالفــكار االخــرى.
ولــذا اعتمــدت القــراءة النموذجيــة علــى

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

ــص الدينــي اإلســامي ،ومــا يلتــف حولــه
الن ّ
مــن قــراءات وتفســيرات ،بوصفــه أقــوى
العوامــل املســاعدة علــى توحيــد الــرؤى واثبــات
احلقائــق اإلميانيــة ،واكثرهــا تأثيــر ًا فــي
اإلنســان ومنهجــه فــي احليــاة ،وبهــذا ميكــن
ـص الدينــي؛ األســاس الــذي يقــوم عليــه
عـ ّد ال ـن ّ
انضبــاط اإلنســان والتزامــه باملبــادئ والقيــم
االلهيــة الداعيــة إلــى اخليــر واحلــب والســام،
إذا مــا مت تفســيره وفقـ ًا لــرؤى احلــق والعــدل،
ليكــون الديــن هــو النــور الــذي ُينيــ ُر دروب
اإلنســانية ويحافــظ علــى قداســة مخلــوق اللــه
األمثــل  -النفــس البشــرية  -ليســهم فــي بنــاء
احلضــارة ،وميكــن احتســابه أيض ـ ًا العنصــر
الفاعــل فــي حــرف املســيرة اإلنســانية ،وهــدم
احلضــارة ،ونســف القيــم ،فــي حــال انحرفــت

ــص الدينــي اإلســامي
يبــدو لــي أن الن ّ
بشــكل عــام ُيعانــي مــن إشــكالية الفهــم
الصحيــح ملفرداتــه وداللتــه .وإ ّال فمــا معنــى أن
تقــول طائفــة إن اللــه ممكــن رؤيتــه يــوم القيامــة
بالعــن املجــردة ،فــي الوقــت الــذي تنفــي
طائفــة أخــرى هــذه الرؤيــة وتؤكــد علــى أن
الرؤيــة يــوم القيامــة هــي رؤيــة قلبيــة ،مــع أن
{و ُجــو ٌه
النــص القرآنــي واحــد ،قــال تعالــىُ :
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القيامــة ،)23-22 :فقــد اختلفــوا؛ هــل الرؤيــة
تعبيــر مجــازي أم حقيقــي؟ إال أن الســيد
محمــد تقــي املدرســي  -دام ظلــه  -جمــع
بــن االجتاهــن ،برؤيــة لطيفــة تُعبــر عــن كال
النظرتــن ،حيــث قــال( :إن النظــر هنــا بــكال
املعنيــن املجــازي واحلقيقــي ،فأمــا املجــازي
فــإن املؤمنــن يــوم القيامــة يتأملــون مــن ربهــم
الثــواب والكرامــة ،ويقطعــون أملهــم إال منــه.
وأمــا احلقيقــي فإنهــم ينظــرون إلــى ربهــم
ببصائرهــم ال أبصارهــم مــن خــال آياتــه
ونــوره الــذي يتجلــى لهــم إكرام ـ ًا منــه لعبــاده
املتقــن)( ،)1ومبــا أن النظــر احلقيقــي واحــد ال
يختلــف وهــو نظــر العــن املجــردة ،لذلــك لــم
يشــأ ســماحة الســيد املدرســي  -دام ظلــه -
أن يذهــب بعيــد ًا فــي تأويــل معنــى الرؤيــة ،ممــا
دعــاه أن يعطــي داللــة واضحــة املعنــى إلثبــات
اجلانــب احلقيقــي للرؤيــة عبــر النظــر إلــى
آيــات اللــه الظاهــرات فــي الوجــود كلــه ،فــإن
عــن البصيــرة تــدرك حقائــق آيــات اللــه ،حيــث
إن عالــم ِ
اآلخــرة ذو مشــاهد حقيقيــة تتجلــى
فيــه عظمــة اللــه وقدرتــه ورحمتــه ،أضــف إلــى
ــص بهــذا الشــكل ينســجم مــع
أن قــراءة الن ّ
رؤى العقــل واإلنســان احلضــاري.
وتثمــر لنــا هــذه القــراءة نتيجــة رائعــة
ــص اإلســامي ال يخالــف
مفادهــا أن الن ّ
الفطــرة الســليمة الداعيــة اللــه تعالــى ،وال
يتقاطــع مــع أوليــات العقــل البشــري ومعطياتــه

التــي اكثــر مــا تعتمــد احلــس والتجربــة فــي
اثبــات احلقائــق ،وتفســير ســماحته لهــذه
اآليــة باملعنــى احلقيقــي وليــس املجــازي فقــط،
ميــأ حاجــة العقــل املختبــري و ُيلقــي عليــه
احلجــة البالغــة؛ إذ أن النظــر احلقيقــي إلــى
األشــياء واالحســاس بعظمــة وجودهــا حقيقــة
ال يرفضهــا حتــى العقــل التجريبــي فكيــف
بالعقــول األخــرى .وبذلــك يكــون ســماحته
قــد ســ ّد األبــواب جميعهــا ،عبــر بيانــه لــكال
االجتاهــن احلقيقــي واملجــازي.
قضية المنهج عند السيد المدرسي  -دام ظله -

حتتــل مســألة املنهــج لــدى الســيد
املدرســي  -دام ظلــه  -مســاحة واســعة جــد ًا
فــي منظومتــه الفكريــة ،وال ابالــغ إن قلــت إنــه
يســعى ألن يكــون كل منتــوج ثقافــي علمــي،
مؤطــر ًا بإطــار القيــم ،وناجتــا عن منهــج محدد،
مبعنــى أن العمــل الفكــري عنــد ســماحته قائــم
علــى أســاس املنهــج املتبــع لديــه .فهــو يحــدد
املنهــج قبــل ان يدخــل إلــى حقــل النــص .لذلــك
نشــاهده فــي كتابــه التفســيري الكبيــر (مــن
هــدى القــرآن) كيــف يوضــح منهجــه فــي
تفســير آيــات الكتــاب العزيــز ،قبــل أن يدخــل
إلــى رحــاب النــص القرآنــي .ومــن جانــب آخــر
ســعى ســماحته ألن يكــون فهمــه للنــص فهمـ ًا
حضاريــ ًا ينســجم مــع الواقــع ،ويســهم فــي
حــل مشــكالت الواقــع االجتماعــي.
ومــع األســف هــذا األمــر نــكاد ال نــرى
لــه أثــرا كبيــرا عنــد االجتــاه املقابــل ملدرســة
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،إذ أن غيــاب
ــص
املنهــج الواضــح لديهــم فــي قــراءة الن ّ
أو ركاكتــه ،وفقــدان الرؤيــة احلضاريــة إلــى
الديــن؛ ادى إلــى ضيــاع صــورة اإلســام
الناصعــة لــدى اغلبهــم ،ممــا آل إلــى ظهــور
التطــرف والغلــو فــي الديــن والتشــدد فيــه
واإلفــراط فــي اخــذه ،فــي حــن قــد بــن اللــه
تعالــى لنــا املنهــج الصحيــح فــي كيفيــة فهــم
النصــوص الدينيــة والتعامــل معــه وفــق منهــج
{وك ََذلِ َ
ُــم
االعتــدال ،قــال تعالىَ :
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البقــرة ،)143 :إلــى غيرهــا مــن اآليــات التــي
تــدل علــى الوســطية واالعتــدال.
إن الفهــم اخلاطــئ لنصــوص األمــر
بالعــروف والنهــي عــن املنكــر أدى إلــى

اشــكاالت كبيــرة فــي ســاحة العمــل
اإلســامي ،وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا
حــدث فــي باكســتان ســنة 2007م ،حــن
قامــت فئــة مــن الذيــن يســعون إلــى تغيير
املنكــرات فــي املجتمــع ،إلــى اســتخدام
القــوة ،فقامــوا بتدميــر واحــراق املبانــي،
وقتــل األفــراد واختطافهــم ،فــي ظنهم أن
لهــم احلــق فــي محاســبة النــاس بهــذه
الطريقــة .هــذه احلادثــة ومثيالتهــا ،مــا
يشــهد بــه الواقــع اإلســامي بشــكل
عــام .والســبب الرئيــس فــي ذلــك هــو
اخلطــأ فــي املنهــج املتبــع لديهــم فــي
قــراءة النــص ،حيــث ابتعــدوا بشــكل
كبيــر عــن مدرســة أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،فخســروا دينهــم ودنياهــم؛
علــى حــن أن مســألة األمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر ،مــن املســائل املهمــة
واخلطيــرة فــي الفقــه الشــيعي ،ولــذا
هنــاك شــروط دقيقــة تختــص بــكال الطرفــن
ينبغــي احرازهــا وكــذا موضــوع «املســألة
الشــرعية» ،ثــم بعــد ذلــك ُيتــرك األمــر للفقيــه
العــادل ليقــرر أصــل هــذه املســألة ،آخــذ ًا بعــن
االعتبــار الظــرف املناســب والبيئــة املناســبة،
إذ ليســت القضيــة بهــذه البســاطة كمــا ينظــر
إليهــا البعــض.
وممــا ُيعــاب علــى منهــج التطــرف والعنــف
أنــه ليــس لديهــم مرجعيــة موحــدة كمرجعيــة
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ممــا اســفر عــن
تشــتت الــرؤى واملخرجــات الفكريــة نتيجــة
تشــتت املناهــج وتطــرف بعضهــا.
ونتيجــة األمــر تظهــر مــن خــال عــدة
توصيــات-:
 -1توحيــد املرجعيــة الفكريــة التــي
يأخــذون عنهــا معالــم الديــن.
 -2ابعــاد الثقافــات البشــرية امللوثــة عــن
ـص الثابــت.
قداســة ال ـن ّ
 -3الرجــوع إلــى األصــول العامــة فــي
القــرآن والســنّة.
 -4االعتمــاد علــى منهــج للقيــم اإلســامية
األصيلة.
 -5تفعيــل دور العقــل فــي الكشــف عــن
بصائــر الوحــي اإللهــي عبــر منهــج التدبــر
---------------

ّ
النص
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ال يخالف
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

المزارات تسمو على محاوالت التشكيك

• الشيخ ماجد الطرفي

النظــرة تدهــش اإلنســان وتدفعــه إلــى التفكيــر
وربــا يح ـ ّدث نفســه
فــي مســتقبله ومصيــرهّ ،
بــأنّ مــا يــراه ،هــو عاقبــة هــذه احليــاة.
هنــا يكمــن األثــر التربــوي لزيــارة
القبــور علــى اإلطــاق ،ولدينــا روايــات تؤكــد
أهميــة زيــارة قبــور االبويــن أو احــد املؤمنــن
الصاحلــن ،ممــن لــه مكانــة عنــد اللــه تعالــى،
فمــا بالنــا اذا كانــت القبــور تعــود ألوالد األئمــة
أو أحفادهــم ممــن استشــهدوا فــي ســبيل اللــه
تعالــى!
الشفاعة عند أبواب اهلل -تعالى-

حينمــا يطــل اإلنســان بنظــره علــى وادي
الصمــت (املقابــر) ،يــرى عــن كثــب واديــ ًا
يضــم أجســاد الفقــراء واألغنيــاء ،الصغــار
والكبــار ،جنب ـ ًا إلــى جنــب ،يراهــم قــد باتــوا
فــي ســبات عميــق وصمــت رهيــب ،قــد ســلبت
عنهــم ُق َدراتهــم وأموالهــم ،ومــا ســخروه مــن
اخلــدم ،فلــم يأخــذوا معهــم إ ّال الكفــن؛ وهــذه
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مــن أهــم وأبــرز اآلثــار املاديــة واملعنويــة
لزيــارة قبــور أوليــاء اللــه الصاحلــن؛ الشــفاعة
عنــد اللــه  -ســبحانه -فــي قضــاء احلوائــج
الدنيويــة املتعــددة والكثيــرة ،وايض ـ ًا احلوائــج
املعنويــة ،مثــل غفــران الذنــوب والتوبــة
النصــوح ،فيرجــو الزائــر مــن اللــه ،بحــق هــذا
ـجى ،أن تقضــى حوائجــه ،وهــذا مــا متيــز
املسـ َّ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

بــه شــيعة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وهــذا
مــا ســار عليــه املســلمون منــذ عهــد اإلســام
االول.
جــاء ذلــك فــي الكثيــر مــن الروايــات التــي
بينــت أهميــة الزيــارة ،منهــا مــا روي أن النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ملــا رجــع مــن غــزوة
بنــي حليــان ،زار قبــر أمــه ،آمنــة بنــت وهــب،
فتوضــأ ثــم بكــى ،وبكــى النــاس لبكائــه ،ثــم
صلــى ركعتــن ،ثــم أصلــح قبرهــا بعــد ذلــك،
وليســت هــذه املــرة األولــى التــي يــزور فيهــا
النبــي قبــر أمــه؛ فقــد زاره بعــد رجوعــه مــن
عمــرة احلديبيــة ،وبعــد فتــح مكــة ،وبعــد غــزوة
تبــوك ،وبعــد حجــة الــوداع؛ وإمنــا تــدل هــذه
والتوســل
الروايــات علــى مشــروعية الزيــارة،
ّ
ـجى فــي القبــر ،والصــاة والبــكاء عنــده،
باملسـ ّ
وقــراءة القــرآن ،والدعــاء والســام علــى امليــت
وغيــر ذلــك ،فــإن املوتــى يعلمــون مبــن يزورهــم
ويفرحــون بذلــك ،ونحــن نتأســى برســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مبــا جــاء بــه مــن السـنّة

الســمحاء ،وجــاءت روايــات كثيــرة عــن طريــق
أئمــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فــي فضــل
زيــارة القبــور وتعميرهــا ،فقــد روي عــن أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،أنــه قــال« :زوروا
موتاكــم ،فإنهــم يفرحــون بزيارتكــم ،وليطلــب
أح ُدكــم حاج َتــه عنــد قبــر أبيــه وعنــد قبــر أمــه
مبــا يدعــو لهمــا»(.)1
ولــو بحثنــا فــي فطــرة اإلنســان ،وطابقنــاه
مــع مــا جــاء بــه اإلســام احلنيــف ،لالحظنا أن
الزيــارة متثــل حاجــة نفســية فــي كل انســان،
لــذا فهــي مشــروعة لألحيــاء ابتــدا ًء ،وقــد ورد
عنهــم ،صلــى اللــه عليهــم أجمعــنَ « :مــن زار
أخــاه فــي جنــب اللــه ،فهــو زَو ُره ،وحــق علــى
اللــه أن يكــرم زوره» ،ويتأكــد األمــر لــو كان
صاحــب القبــر مــن الصاحلــن والشــهداء فــي
ســبيل اللــه ،كونهــم مــن األحيــاء عنــد ربهــم
يرزقــون ،يســمعون الــكالم ويــردون اجلــواب،
ولكــن هنــاك شــيئ ًا اســمه «التقـ ُّرب» بهــم إلــى
اللــه -عــز وجــل -وقــد جعــل اللــه تعالــى طريــق
الزيــارة وصلــة بــن األحيــاء واألمــوات لكــي
ال ُيقطــع حبــل املــودة بينهــم ،وهــي عالقــة
روحانيــة بــن املؤتلفــات مــن النفــوس فــي عالــم
الــذر ،كمــا قــال املعصومــون ،عليهــم الســام:
«خلــق اللــه األرواح جنــود ًا مجنــدة مــا تعــارف
ائتلــف ،ومــا تناكــر منهــا اختلــف».
لماذا التشكيك بالمزارات؟

هنالــك مــن يشــكك فــي وجــود بعــض
املــزارات ،بدعــوى أنهــا «وهميــة» ،وال وجــود
ـجى مطلقـ ًا ،أو هنالــك مــن يقــول
لشــخص مسـ ّ
ـجى ،مــن اســم
بحصــول تغييــر فــي اســم املسـ ّ
رجــل الــى اســم امــرأة ،بداعــي التوريــة ،فهــل
تصـ ّـح أحــكام كهــذه علــى مراقــد أبنــاء أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،وفــي هــذا الوقــت
بالــذات؟
يعتقــد البعــض بــأن هنــاك «ظاهــرة»
انتشــار املــزارات املنســوبة الــى الصاحلــن،
وأن بعضهــا وهميــة ،مــن صنــع ذوي النفــوس
املريضــة ،ومــن ال ورع لهــم وال ديــن ،بدافــع
الكســب املــادي ،واســتغالل النــاس فــي
حاجاتهــم املســتعصية ،ويبــدو أن هــذه
اإلشــكالية ال تختــص بالعــراق ،وإمنــا ابتلــي
بهــا الشــيعة فــي بــاد اخــرى.
مــن املعلــوم أن الهــدف يحــدد الوســيلة ال
أن يبررهــا ،لــذا فــان الهــدف األساســي فــي
احليــاة هــو رضــا اللــه  -تعالــى -فالبــد مــن
وجــود بوصلــة مــن القــرآن الكــرمي نتخذهــا
معيــار ًا نحــدد مــن خاللهــا ســامة الوســيلة

التــي توصلنــا إلــى رضــا اللــه -تعالــى-
ومنهــا؛ زيــارة املراقــد املشــرفة ،علمــ ًا؛ نحــن
بصــدد احلديــث عــن املــزارات التــي توجــه اليها
ســهام االتهــام بأنهــا وهميــة ،وأمــر كهــذا هــو
فــي غايــة احلساســية واخلطــورة ،ويســتدعي
التعامــل احلــذر والدقيــق ،حتــى نحفــظ حرمــة
الديــن والقيــم ومنزلــة الشــخصيات العظيمــة،
وايض ـ ًا نحتــرم مشــاعر شــريحة واســعة مــن
املجتمــع.
اخلطــورة فــي طــرح أمــور كهــذه تكمــن
أن هــذا التشــكيك يعطــي الذريعــة ألعــداء أهــل
البيــت بالتدخــل بهــذا األمــر بشــكل هجومــي
وعدوانــي ،ومــا يؤكــد ذلــك ،واقــع املواجهــة
احملتدمــة علــى اكثــر مــن ميــدان بيننــا وبــن
قــوى التكفيــر واالرهــاب فــي داخــل العــراق
وخارجــه ،هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى
فــان اخلــوض فــي موضــوع كهــذا ينطــوي
علــى اســتخفاف مبشــاعر النــاس وعقائدهــم
وشــعائرهم الدينيــة ،وبالــذات فــي وقتنــا هــذا،
حيــث يســود الظلــم فــي كل مــكان ،بحيــث بــات
الدعــاء والتوجــه الــى اللــه  -تعالــى -وأوليائــه،
هــو املنفــذ الوحيــد للنــاس ليتنفســوا الكرامــة
والعــدل فتوجهــوا إلــى اللــه تعالــى ،فــي بيــوت
{أذن اللــه أن ترفــع و ُيذكــر فيهــا اســمه} ،وهــي
املقامــات واملــزارات للتوســل بهــم لقضــاء
حوائجهــم للدنيــا واآلخــرة ،وحســب «هــذا
البعــض» ،فــان هــذه االجــواء تشــكل ذريعــة
يتخذهــا أصحــاب املصالــح اخلاصــة للتالعــب
مبشــاعر الفقــراء واحملتاجــن مــن النــاس ،ومن

عن أبي عبد
اهلل ،عليه
َ
السالم" :من
زار أخاه في
جنب اهلل ،فهو
َ ُ
زوره ،وحق
على اهلل أن
َ ُ
يكرم زوره"

ثــم يعطــي الطــرف املقابــل الذريعــة الختــراق
الصــف الشــيعي والتشــكيك مبراقــده.
وللرد على هذا اإلشكال نقول:
هنــاك وســائل وطــرق أو أعمــال أو أقــوال،
مــن احملتمــل أن تكــون مقدمتهــا حســنة لكنهــا
تــؤدي إلــى شــيء محــرم ال يحمــد عقبــاه ،ومــن
ثــم تكــون املقدمــة «مقدمــة حــرام» ،مــن بــاب
منــع مــا يجــوز لكــي ال يحصــل مــا ال يجــوز،
ومــن ثــم غلــق األبــواب علــى مــن يتخــذ ذلــك
ذريعــة للخــوض فــي احلــرام ونشــر املفاســد،
َّ
فالشــارع حينمــا ينهــى عــن شــيء ينهــى عــن
ُك ّل مــا يوصــل إليــه مــن متعلقــات ،وقــد ذكــر
ســماحة الســيد السيســتاني  -دام ظلــه  -عــن
تســاؤل فيمــا هــو املنــاط مــن حرمــة االختــاط،
ومنــه يعلــم أنــه مــع خلــو بعــض الصــور منــه
يكــون غيــر محــرم فقــال« :املنــاط فــي حرمــة
االختــاط ،هــو أن يكــون موجبــ ًا لترتــب
املفســدة واالجنــرار الــى احلــرام ،علــى تقديــر
عــدم اشــتماله علــى محــرم».
وبعبــارة أخــرى :إن االختــاط يكــون
محرمــ ًا إذا اشــتمل علــى احلــرام كالنظــرة
الشــهوية ،كونــه يكــون كذريعــة ألصحــاب
املفاســد واخلــوض فــي احلــرام ،فضــا عــن
املالمســة واملصافحــة.
وأيضــا يكــون محرمــا إذا ترتــب عليــه
احلــرام مثــل املواعــدة ،واالنــزالق املســتقبلي،
وإن كان فــي نفــس وقــت االختــاط ال يشــتمل
علــى احلــرام.
وهنــاك مــن الضوابــط أيضــا مــا قــال بــه
علماؤنــا األجــاء« :كمــا يحــرم علــى البالغــن
رجــا ًال أو نســا ًء ،مــن اآلبــاء ،أو املســؤولني فــي
املهرجــان ،حتقيــق وتفعيــل رقــص الفتيــات غير
البالغــات ،وهــنَّ فــي مثــل ســن التمييــز كســن
السادســة ،وإن لــم يبلغــن ســن التكليــف ،فــإن
رقــص الفتــاة املميــزة أمــام الرجــال ،أو مــع
الرجــال ،بــأي نــوع مــن الرقــص مبغــوض
شــرع ًا ،ويعطــي الذريعــة ملــن ال يتــورع اخلوض
بهكــذا أمــور فيحــرم حتقيقــه علــى مــن بيــده
القــرار فيــه» ،خوفــا مــن أن يتطــور إلــى مــا ال
يجــوز ،وهــذه النقطــة مــن أهــم النقــاط التــي
أوردهــا العلمــاء ،ألنهــا لفتــت النظــر إلــى أن
الشــرع قــد أعطــى الطفــل املميــز أحكامــا
لهــا خصوصيتهــا ،بوصفــه يعيــش مرحلــة
بــن مرحلتــن -إن صــح التعبيــر -فكونــه غيــر
مكلــف؛ ال يعنــي جــواز التعامــل معــه بــدون أي
ضوابــط شــرعية والســماح لــه بفعــل كل شــيء،
بحجــة أنــه لــم يبلــغ ســن التكليــف ،ومــن ذلــك
حرمــة متكــن الفتــاة املميــزة مــن الرقــص أمــام
آب | 2016
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الرجــال بحجــة أنهــا لــم تبلــغ تســع ســنني
وغيــر مكلفــة.
كمــا بــن ســماحته أن رســالة التحــرمي هنا
موجهــة الــى البالغــن؛ رجــا ًال ونســاء ،ممــن
بيدهــم القــرار والتأثيــر علــى الفتيــات فــي هــذه
املرحلــة العمريــة ،فهــم املســؤولون واحملاســبون
إن قامــوا بتمكــن البنــات املميــزات مــن
الرقــص واالســتعراض أمــام الرجــال ،ممــا
يعنــي أن املخالفــة الشــرعية التــي حتصــل
فــي أماكــن الفــرح واالبتهــاج ،تقــع علــى مــن
بيدهــم القــرار ،قبــل االطفــال.
إن الضابطــة التــي ذكــرت ،هــي عــدم
االختــاط بــن اجلنســن مبــا يــؤدي عــادة
لتجــاوزات شــرعية ،وعــدم جــواز رقــص
الفتــاة غيــر البالغــة أمــام الرجــال ،وغيــر ذلــك
مــن الضوابــط التــي تكــون مقدمتهــا جائــزة،
لكــن إذا وقعــت ،تكــون نتائجهــا وخيمــة علــى
صاحــب القــرار.
فهــذا الضابــط إذن؛ ضابــط شــرعي
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وضــروري والبــد مــن التذكيــر بــه واحلــث علــى
االلتــزام بــه ،وهــو ال تعــدو عــن كونهــا ضابطــة
شــرعية بعيــدة عــن أي تشــخيص ومطابقــا
لــرأي املراجــع حفظهــم اللــه .وتطبيقـ ًا ألحــكام
كهــذه ،مــن غلــق كل ذريعــة علــى أعــداء
شــعائرنا.
وهــذا مــا اســتند إليــه جميــع علماؤنــا
األفاضــل الــى مــا نحــن عليــه مــن هــذا
اإلشــكال الــوارد فــي موضوعنــا املتعلــق
بزيــارة املراقــد املقدســة ،بكــون هــذه املــزارات
التــي يقــال عنهــا إنهــا وهميــة ليــس هنــاك
دليــل علــى كونهــا مــن املــزارات! فيمــا لــو قمنــا
بفتــح هــذا البــاب علــى مصراعيــه  -علمــا أنــه
رمبــا يكــون التشــكيك احيانـ ًا فــي محلــه -مــن
االفضــل واألرجــح أن تعالــج أمــور كهــذه،
فــي أوســاط علميــة متخصصــة ،وليــس أمــام
جمهــور النــاس.
هــذا النــوع مــن اخلطــاب يترتــب عليــه
مفاســد كثيــرة رمبــا تصــل إلــى حــد التجــاوز

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

علــى مشــاهد املعصومــن ،عليهــم الســام،
وهــذا مــا يتربــص بــه كل مــن يصطــاد
باملــاء العكــر ،ويبحــث عــن ذريعــة للتطــاول
علــى الرمــوز و الشــعائر املقدســة ،التــي
هــي عنــوان وهويــة اإلنســان املؤمــن ،علمــ ًا
أن زيــارة األئمــة املعصومــن عليهــم الســام،
وأوالدهــم والصاحلــن منهــم ،هــي قضيــة
معنويــة ،وال عالقــة لهــا  -بأصــل الزيــارة-
باملكاســب املاديــة ،كمــا يتصــوره البعــض،
وعلــى غــرار ذلــك ملــن يطلــب رضــا اللــه تعالــى
أن يتمســك بالوســيلة ،كمــا قــال اللــه ســبحانه:
{ َيــا َأ ُ َيــا َّ
ُــوا
ــوا اهللَ َوا ْب َتغ ُ
ُــوا إ َت ُق ُ
الذ ِيــ َن آ َمن ُ
ِ
الو ِســي َلة}( ،ســورة املائــدة ،)35 :فــإن
إ َل ْيــه َ
اللــه تعالــى حثنــا للتقــرب إليــه باألســباب
واملســببات ،وهــي الوســائل والطــرق ،واآليــة
املباركــة هــي دعــوى عامــة تأمرنــا بالتمســك
بــكل وســيلة توجــب التقــرب إلــى اللــه تعالــى.
-----------( )1الكافي.276/3 :

أحــد أبطــال احلــوزة العلميــة ،عــاش بــن القــرن
التاســع عشــر ،والقــرن العشــرين ،ســجل عالمــة فارقــة
فــي اهتمامــه بالفكــر والثقافــة والنشــر الــى جانــب كونــه
عالــم ديــن ،فــكان مــن صفاتــه اســتثمار الوقــت فــي
التأليــف والتصنيــف ،وايضــ ًا إخالصــه الشــديد ملبادئــه
وأهدافــه الســامية ،قــد نقــل عنــه أنّــه كان يقــول« :إنّ
غايتــي مــن التأليــف هــو الدفــاع عــن احلــق واحلقيقــة،
وصــو ًال إلــى مرضــاة اللــه ســبحانه وتعالــى ،فــا ضيــر
إن لــم ُيك َتــب اســمي علــى غــاف الكتــاب ،أو يكتــب اســم
شــخص آخــر غيــري»! حتــى أن يوســف إليــان ســركيس
فــي كتابــه« ،معجــم املطبوعــات» ذكــر كتــاب «الهــدى إلــى
ديــن املصطفــى» لشــيخنا البالغــي فــي آخــر اجلــزء الثانــي
ضمــن الكتــب املجهولــة املؤلــف ،ورمبــا كان رحمــه اللــه
يذيــل بعضهــا باســماء مســتعارة مثــل «كاتــب الهــدى
النجفــي» ،أو «عبــد اللــه العربــي» وغيرهــا.
ومــن عديــد االمثلــة علــى شــدة اهتمامــه بالتأليــف
والنشــر ،انــه ذات يــوم تعــرض لضائقــة ماليــة شــديدة وهــو
يــروم طباعــة كتــاب لــه ،فلــم يجــد أمامــه ســوى الــدار التــي
يســكنها ،وعــدم امتالكــه غيرهــا ،فقــرر دون تــردد بــأن
يبيــع الــدار ويســكن فــي اإليجــار لتوفيــر املبلــغ الــازم
لطباعــة الكتــاب.
والدته ونشأته

ُولــد الشــيخ محمــد جــواد البالغــي فــي النجــف
األشــرف ســنة 1282هـــ املوافــق ســنة 1863م فــي بيــت
مــن أقــدم بيوتاتهــا وأعرقهــا فــي العلــم والفضــل واألدب،
ونشــأ حيــث ُولــد ،وبــدأ دراســة العلــوم الدينيــة منــذ نعومــة
أظفــاره فــي هــذه املدينــة املقدســة ،فأخــذ املقدمــات عــن
أعالمهــا األفاضــل ،ثــم ســافر إلــى الكاظميــة ســنة 1306

هـــ وتــزوج هنــاك مــن ابنــة الســيد موســى اجلزائــري
الكاظمــي.
عــاد إلــى النجــف األشــرف ســنة 1312هـــ فحضــر
الــدروس عــن علمائهــا األجــاء منهــم الشــيخ اآلخونــد
اخلراســاني ،مــن ثــم هاجــر إلــى ســامراء ســنة 1326هـــ
فحضــر عنــد امليــرزا محمــد تقــي الشــيرازي ،ملــدة عشــر
ســنني ،وألــف هنــاك عــدة كتــب ،وغادرهــا عنــد احتاللهــا
مــن قبــل اجليــش البريطانــي إلــى الكاظميــة فمكــث بهــا
ســنتني مــؤازر ًا للعلمــاء فــي الترويــج للثــورة ومح ّرضـ ًا لهــم
علــى طلــب االســتقالل ،ثــم عــاد إلــى النجــف األشــرف
وواصــل نشــاطه فــي التأليــف ،فــكان مــن أولئــك النــدرة
األفــذاذ الذيــن أوقفــوا حياتهــم وك ّرســوا أوقاتهــم خلدمــة
الديــن واحلقيقــة ،فلــم ُيـ َر إال وهــو يجيــب عــن ســؤال ،أو
يحـ ّرر رســالة يكشــف فيهــا مــا التبــس علــى ِ
املرســل مــن
شـ ّـك.
جهاده

كانــت جــذوة ســيد الشــهداء ،وأبــي األحــرار ،اإلمــام
احلســن ،عليــه الســام ،متّقــدة فــي نفــس الشــيخ البالغــي،
وهــذا مــا جعلــه حريص ـ ًا علــى القيــم واملبــادئ والرســالة
احملمديــة مــن أي خطــر داهــم ،فقــد ُعــرف بتشــدده
ـت بصلــة الــى الــدول األجنبيــة،
وحتفظــه علــى كل مــا ميـ ّ
وكان يؤكــد بأنهــا لــن ترحــل مــن البــاد االســامية ،بــل
تبحــث لهــا عــن وســيلة جديــدة للعــودة والســيطرة عليهــا
مجــدد ًا والقضــاء علــى هويتهــا الدينيــة.
هــذه اليقظــة واحلساســية ،دفعــت الشــيخ البالغــي
لإلحاطــة مبقتضيــات عصــره ،فصمــم علــى تع ُلّــم اللغــة
اإلجنليزيــة والعبريــة ،الــى جانــب اتقانــه اللغــة الفارســية،
كمــا اطلــع علــى االناجيــل والتــوراة ،ومت َّكــن مــن ترجمــة
بعــض كتبــه إلــى تلــك اللغــات ،بهــدف الــرد علــى املزاعــم
واألقاويــل التــي كانــت تتســلل الــى الســاحة االســامية،
وكان بذلــك يــرد كيــد املعتديــن الــى نحورهــم ،قــال عنــه
املرجــع الراحــل الس ـ ّيد املرعشــي النجفــي  -طــاب ثــراه-

« :لقــد شــاهدته وملــ َّر ٍات عديــدة يقــرأ التــوراة بالعبريــة،
مبنتَهــى الطالقــة».
و ُ
ومــن مواقفــه املشــهودة ،حتريضــه علمــاء الديــن،
وإثــارة الــراي العــام ضــد البهائيــة فــي بغــداد ،وإقامــة
الدعــوة فــي احملاكــم ملنــع تصرفهــم فــي املُلــك الــذي
اســتولوا عليــه فــي محلّــة «الشــيخ بشــار» فــي الكــرخ،
الــذي اتخــذوه مقــر ًا لهــم إلقامــة طقوســهم اخلاصــة،
فقضــت احملاكــم بنزعــه منهــم ،واتخــذه  -رضــوان اللــه
عليــه  -مســجد ًا تقــام فيــه الصلــوات اخلمــس واملــآمت
احلســينية فــي ذكــرى الطــف وشــعائر أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،بــل كان مــن املدافعــن عــن «الشــعائر احلســينية»
بالــرد علــى الشــبهات الــواردة مــن البعــض ،مــن خــال
املشــاركة بنفســه فــي املواكــب احلســينية وأداء تلــك
املراســم وبــكل فخــر واعتــزاز.
ومــن مواقفــه اجلهاديــة؛ تضامنــه مــع علمــاء الديــن
فــي ثــورة العشــرين املجيــدة التــي قادهــا املرجــع الراحــل
الشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي  -قــدس ســره -ضــد
االســتعمار البريطانــي ،وكان ذلــك فــي ســنة 1337هـــ.
واحلديــث يطــول عــن جهــاده الفكــري والثقافــي ،بيــد
أن الواجــب االشــارة الــى مواقفــه الشــديدة للتصـ ّدي للفرق
الضالــة مثــل؛ البابيــة والقاديانيــة والوهابيــة واإلحلاديــة
وغيرهــا.
فكتــب فــي ردهــم ودحــض شــبهاتهم ،وفضــح توافــه
مبانيهــم ومعائــب أفكارهــم فــي عـ ّدة كتــب ورســائل قيمــة،
كمــا تصــ ّدى بقــوة للتبشــير املســيحي الــذي استشــرى
فــي العــراق وفــي غيــره مــن البلــدان العربيــة واإلســامية
آنــذاك.
وفاته

توفــي عاملنــا اجلليــل ،ليلــة االثنــن  22شــعبان
1352هـــ ،املوافــق 1933/12/9م ،بعــد معانــاة مــن مرض
«ذات اجلنــب» ،و ُدفــن فــي حجــرة آل العاملــي فــي الصحــن
العلــوي الشــريف ملرقــد أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام.

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

إن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لالرتقاء بصورة
ً
ً
المجتمع مضمونا وشكال من خالل بناء
الدولة الحديثة
ونظــام سياســي يقــوم علــى الفصــل بــن
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة،
ويكــون فيــه النــاس هــم احملــور األساســي مــن
خــال شــراكة سياســية حقيقيــة فــي صناعــة
القــرار تؤمــن للنــاس ســبل احليــاة احلــرة
الكرميــة.
الحاجة الى التضحيات والتنازالت

الحاجة إلى قيام الدولة

العالمة الشيخ محمد علي المحفوظ *

كلمــا ارتقــى املجتمــع فــي فكــره وثقافتــه
وتطلعاتــه كلمــا كانــت لــه القــدرة علــى
تطويــر نظامــه االجتماعــي والسياســي نحــو
األفضــل ،وهــذا مــا ُيظهــره التمايــز الواضــح
بــن مجتمعــات وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة
علــى صعيــد النظــم السياســية واالقتصاديــة،
وقطعــت شــوط ًا واســع ًا فــي مجــال
التكنولوجيــا وغــزو الفضــاء ،وبــن مجتمعــات
تعيــش فــي آخــر الركــب احلضــاري ،فــي حالــة
مــن االســتهالك واالعتمــاد علــى اآلخريــن،
ومــا صنــع الفــارق هــو اعتمــاد العلــم واملعرفــة
والكفــاءة ،بينمــا فــي الطــرف اآلخــر؛ اعتمــاد
العاطفــة والتمنيــات ،وشــتان بــن املنهجــن.
إن احلاجــة أصبحــت ملحــة اليــوم
لالرتقــاء بصــورة املجتمــع مضمونــ ًا وشــك ًال
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مــن خــال بنــاء الدولــة احلديثــة التــي تعبــر فــي
أنظمتهــا عــن شــعور عميــق وتفاهــم مشــترك
بــن أفــراد املجتمــع ،وعالقــات بــن مختلــف
املكونــات االجتماعيــة علــى أســس أخالقيــة
وإنســانية تقــوم علــى التكافــؤ والتنافــس
الشــريف والتعــاون ملــا فيــه مصالــح النــاس
جميعــ ًا ،وهــذا بحاجــة للخــروج مــن الدوائــر
الضيقــة واملصالــح احملــدودة ،وجتــاوز حالــة
التمحــور ضمــن األنظمــة األســرية أو القبليــة،
واالنفتــاح علــى مفهــوم الدولــة احلديثــة التــي
يتســاوى فيهــا النــاس جميعــ ًا ،بعيــد ًا عــن
التعصــب للّــون والعــرق والتقاليــد ومــا أشــبه.
ّ
الشعب قاعدة النظام السياسي

إن بنــاء الدولــة احلديثــة مــن خــال نظــم
اجتماعيــة وسياســية تعمــل على تعزيــز الترابط
واألواصــر بــن النــاس وحتقيــق حاجــات
النــاس مادي ـ ًا ومعنوي ـ ًا ،وحتقيــق حالــة وطنيــة
جامعــةُ ،يســهم بشــكل كبيــر فــي الوقــوف أمــام
النزاعــات والصراعــات علــى النفــوذ والســلطة،
ويؤ ّمــن االســتقرار بشــكل كبيــر لكــي ينطلــق
املجتمــع فــي رحــاب العلــم وآفــاق املعرفــة،
لتحقيــق التطلعــات فــي مجــال التنميــة والرفــاه
واالزدهــار.
إن التجــارب العامليــة ومــا وصــل إليــه
العقــل البشــري مــن منــاذج علــى صعيــد

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

بنــاء الــدول وتنظيمهــا قــد ال يكــون بطبيعــة
احلــال النمــوذج األمثــل ،وليــس هــو نهايــة
املطــاف ،ولكنــه بــا شــك ميثــل عالمــة فارقــة
إذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار الفــارق الكبيــر
بــن مــا حتقــق علــى صعيــد الدولــة احلديثــة
التــي أخــذ بهــا البعــض مــن املجتمعــات فــي
عالــم اليــوم والتــي تشــكل حالــة متقدمــة فــي
قدراتهــا وأنظمتهــا وإمكانياتهــا ،وال يحتــاج
أي مراقــب ملزيــد مــن اجلهــد لكــي يالحــظ
الفــارق بينهــا ،وبــن مجتمعاتنــا التــي ال تــزال
حتــى اليــوم تعانــي مــن غيــاب الدولــة ،و إن
وجــدت بالشــكل والصــورة واالدعــاء ،ولكنهــا
 واحلقيقــة ينبغــي أن تقــال -فارغــة مــناملضمــون.
وفــي عالــم اليــوم الــذي اختــزل املســافات
واملســاحات الزمانيــة واملكانيــة إلــى درجــة
أصبــح يقــال إن العالــم حتــول إلــى قريــة كونيــة
صغيــرة ،فإننــا لســنا بدعـ ًا من املجتمعــات ،وال
ينبغــي أن نكــون بدع ـ ًا مــن األنظمــة والــدول،
وإمنــا ينبغــي أن نتعلــم ممــن حولنــا ،خاصــة
ونحــن األضعــف واألحــوج ،وأن نعتبــر ممــا
اســتفاد منــه غيرنــا فوصلــوا إلــى مــا وصلــوا
إليــه فــي شــتى املجــاالت ،وأن نعمــل علــى
االرتقــاء بنظامنــا السياســي لكــي يتحــول
إلــى دولــة حديثــة تتشــكل فيــه الســلطة مــن
خــال نظــام قائــم علــى تــداول ســلمي للســلطة،

إن قيــام الدولــة بحاجــة إلــى الكثيــر مــن
التضحيــات والتنــازالت والتفكيــر املشــترك
الــذي يقــود إلــى عمــل مشــترك بــن كافــة

الفرقــاء واملتصديــن علــى صعيــد الواقــع
السياســي بعيــد ًا عــن مواقعهــم ومواقفهــم ،وال
بــد لنــا مــن اخلــروج مــن واقع قــد يــراه البعض
«مأزوم ـ ًا» بينمــا ينظــر إليــه آخــرون علــى أنــه
طبيعــي ولكــن األكيــد انــه واقــع «جامــد» إذ
ليــس مــن الطبيعــي ونحــن نعيــش فــي القــرن
الواحــد والعشــرين لــم نصــل بعــد إلــى درجــة
مــن القــدرة علــى إدارة متقدمــة ملجتمــع صغيــر
ضمــن حــدود جغرافيــة صغيــرة أيضــا ،ولكــن
مشــاكله وصــل بهــا احلــال إلــى أن تتحــول إلى
قضايــا أبعــد مــن محليــة وداخليــة فأصبحــت

أنور عز الدين

الدعاء
وسيلتنا
للتالحم
وسبيلنا
لالنتصار

الدعــاء ...هــذه الكلمــة الرقيقــة ذات االبعــاد الواســعة ،تدلنــا علــى
مســالك اإلميــان والبنــاء الروحــي ،كمــا تدلنــا علــى البنــاء النفســي
لالنســان الفــرد واملجتمــع .انــه يفتــح للعبــد بــاب املناجــاة مــع اللــه
يكــن للعبــد التواصــل مــع خالــق الســماوات واألرض،
تبــارك وتعالــىَ ُ ،
كمــا أن الدعــاء يفتــح جســور العالقــات بــن املؤمنــن ،إذ إنّ الكثيــر
مــن الروايــات تشــير إلــى أن دعــاء املســلم ألخيــه املســلم فــي ظهــر
الغيــب مســتجاب عنــد اللــه  -تعالــى -بــل ويــدر الــرزق لصاحبــه ،ممــا
يــدل علــى موافقــة باطنــه مــع ظاهــره ،وذلــك يشــير للتقــوى والصــدق
والترابــط بــن افــراد املجتمــع ،وهــذا بــدوره يشـ ّد مــن أواصــر احملبــة،
ويثبــت دعائمهــا ،وقــد بشــرتنا اآليــة الكرميــة بذلــك{ :إِ َّن ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا
وع َِم ُلــوا الص ِ ِ
حـ ُن ُو ّد ًا}( ،ســورة مــرمي)96 :
الر ْ َ
َ
َّ َ
ـم َّ
الــات َس ـ َي ْج َع ُل َلُـ ْ
وقــال اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام« :الدعــاء ســاح املؤمــن وعمــود
الديــن ونــور الســماوات واألرض».
عندمــا يكــون للدعــاء هــذا الــدور الواســع فــي التغييــر والبنــاء،
فإنــه بالقطــع يتــرك تأثيــره فــي متاســك املجتمــع واالمــة بــإزاء
التحديــات التــي تواجههــا ،ومــا اكثرهــا اليــوم!

حديــث القاصــي والدانــي ،إن كان فــي مجــال
حقــوق اإلنســان فــي البحريــن ،أو فــي مجــال
حاجــات املواطــن البحرينــي؛ ســكن ًا ومعاش ـ ًا،
وغيرهــا.
إننــا بحاجــة للقيــام بخطــوات سياســية
وإعالميــة لتســليط الضــوء علــى عنــوان
رئيســي هــام ومؤثــر فــي واقعنــا السياســي
واالجتماعــي واالقتصــادي ،وهــو الدولــة
ومكوناتهــا ومتطلباتهــا ،ومقارنــة الواقــع الــذي
نعيشــه مــن دون خجــل أو متلــق أو خــوف،
حتــى ال نبقــى حبيســي األزمــات واجلمــود
واملبــررات التــي تلعــب علــى وتــر العواطــف
واملشــاعر ،ثــم ليــس وراء ذلــك أي حــراك
أو نتائــج فــي احلاضــر وال فــي املســتقبل
املنظــور ،وأنــا أدعــو اجلميــع الســتثارة عقولهــم
وأذهانهــم بعيــد ًا عــن التعصــب أو االنحيــاز،
لكــي نصحــح املســارات فــي بالدنــا مــن أجــل
مســتقبل واعــد لنــا وألجيالنــا القادمــة.

ومــن أروع مــا جــاء فــي القــرآن الكــرمي ،أثــر الدعــاء فــي تعزيــز
الثقــة بالنفــس ملواجهــة أعــداء الديــن ،كمــا جــاء فــي قصــة جالــوت
وطالــوت ،وكيــف أن الصفــوة املؤمنــة مــن املجتمــع ناجــت ربهــا -
ــوت
لا ُل َ
تعالــى -لالســتزادة مــن القــوة والتفــوق؛ َ
ــرزُ وا ِ َ
{و ََّلــا َب َ

وجنُـ ِ
ـود ِه َقا ُلــوا َر َّبنَــا َأ ْفـ ِ
ْص َنــا َعـ َ
ـى
ـر ًا َو َث ِّبـ ْ
َ ُ
ـر ْغ َع َل ْينَــا َصـ ْ
ـت َأ ْقدَ ا َمنَــا َوان ُ ْ
ِ
ــو ِم ا ْلكَاف ِريــ َن} ( ،ســورة البقــرة ،)250 :فمــاذا كانــت النتيجــة؟
ا ْل َق ْ
ِ
ـوت}( ،ســورة البقــرة.)251 :
ـم بِــإِ ْذن اللَِّ َو َق َتـ َـل َد ُاوو ُد َجا ُلـ َ
{ َف َهزَ ُم ُ
وهـ ْ

مبعنــى أن قــوة املعنويــات والتماســك االجتماعــي الــذي يوفــره
الدعــاء ،مــن شــأنه ان يكــون مؤثــر ًا فــي تقويــة شــوكة االمــة أمــام
املتربصــن بهــا ،ولعــل االمــام الســجاد ،عليــه الســام ،خيــر مــن
نستشــهد بــه ،ومبــا جــاء فــي صحيفتــه الســجادية ،وحتديــد ًا «دعــاء
أهــل الثغــور» ،كمــا كانــت أدعيــة ســائر األئمــة املعصومــن ،عليهــم
الصــاة والســام ،إحــدى عوامــل النصــر اإللهــي لألمــة علــى اعدائهــا.
وهــذا مــا نســتفيده فــي الوقــت احلاضــر ،حيــث تواجــه االمــة
خطــر التكفيــر واالرهــاب الطائفــي ،وباتــت الشــعوب االســامية مــن
افغانســتان وباكســتان ،مــرور ًا باخلليــج واليمــن ثــم العــراق وســوريا
ولبنــان وحتــى املغــرب العربــي ،بــل وحتــى البــاد االفريقيــة ،كلهــا
تشــكو هــذه الفتنــة الســوداء التــي مــا تــزال حتصــد االرواح وتســفك
الدمــاء ،فالدعــاء واالبتهــال الــى اللــه  -تعالــى -بنفــوس نقيــة وقلــوب
خاشــعة ،مــن شــأنها املســاعدة علــى رفــع هــذه الغمــة عــن هــذه األمــة.
آب | 2016
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
ِ
ـك لِلدِّ يـ ِ
ـم َو ْج َهـ َ
ـن َحنِي ًفــا
قــال تعالــىَ { :ف َأقـ ْ
ِ
ِ
ـاس َع َل ْي َهــا َل َت ْب ِديـ َـل
ف ْطـ َـر َة اللَِّ ا َّلتــي َف َطـ َـر النَّـ َ
ِ
ِلَ ْل ِ
ــق اللَِّ َذلِ َ
ــر
ــم َو َلكــ َّن َأ ْك َث َ
ــك الدِّ يــ ُن ا ْل َق ِّي ُ
الن ِ
َّــاس َل َي ْع َل ُم َ
ــون}( ،ســورة الــروم.)30 :

وكمــا قــال اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
فــي وصيتــه الشــهيرة إلــى مالــك األشــتر:
«النــاس صنفــان :إمــا أخ لــك فــي الديــن أو
نظيــر لــك فــي اخللــق» .وهــو أجمــل و أدق
تعبيــر عــن مــا أردنــاه مــن الــكالم آنفــا.
فاحليــاة واالندمــاج والتعايــش أمنــا يكــون
علــى احــد هاتــن القاعدتــن :اإلخــوة فــي
الديــن أو الوحــدة فــي اإلنســانية وكل واحــدة
تك ّمــل األخــرى وتســاندها وتفضــي إليهــا.
من يرفض التعايش؟!

دالالت من حياة االنسان األول!
ــك لِ ْلم َل ِئك ِ
{وإِ ْذ َق َ
َــة
قولــه تعالــىَ :
ــال َر ُّب َ َ
إِ ِّن ج ِ
ِ
ــل ِف ْالَ ْر ِ
اع ٌ
ض َخلي َفــ ًة( ،}...ســورة
َ

الشيخ إبراهيم الميالد

االختــاف فــي األديــان واملعتقــدات
واألفــكار واملشــاعر بــن البشــر ظاهــرة
واضحــة املعالــم فــي كل زمــان ومــكان وجيل،
ولقــد بــدأت تلــك الظاهــرة منــذ اللحظــة
األولــى التــي وجــد فيهــا أبــو البشــر (آدم)،
و زوجــه (حــواء).
فعلــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا علــى ديــن
ســماوي واحــد منــذ أن ُخلقــا ،حيــث ميكــن
فهــم ذلــك بالنســبة آلدم ،عليــه الســام ،مــن
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البقــرة ،)30 :وليــس اخلليفــة إال االنســان
الكامــل الــذي لــن يكــون إال نبي ـ ًا أو وصــي
نبــي ،لعــدم إمــكان أن يتصــف بوصــف
«اخلليفــة» علــى نحــو احلقيقــة غيــره.
كمــا ميكــن القطــع الكامــل بــأن حــواء،
قــد ولــدت علــى الفطــرة ولــم تتــردد فــي أن
تأخــذ معالــم دينهــا مــن زوجهــا الــذي كان
نبي ـ ًا يوحــى إليــه مــن الســماء.
لكــن اجتماعهمــا علــى ديــن واحــد ال
يعنــي أنهمــا شــيء واحــد فيمــا قــد كانــا
عليــه مــن تفكيــر و رؤى ومشــاعر ومــن ثــم
مواقــف ،فيمــا ال يكــون ملزم ـ ًا مــن الناحيــة
الدينيــة .ولكنهمــا عاشــا معــا وأدى كل واحــد
منهمــا دوره املطلــوب منــه دينيــا وحياتيــا.
وبالرغــم مــن قلــة مــا وصــل إلينــا عنهمــا
مــن تفاصيــل مــن خــال القــرآن الكــرمي
والروايــات فيمــا يتصــل بتفاصيــل حياتهمــا،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

كاف ليكشــف لنــا عــن حقيقتــن
إال أن ذلــك ٍ
ميكــن لألجيــال أن يســتفيدوا منهمــا فــي
حياتهــم املتجــددة:
احلقيقــة األولــى :إن الديــن ال ميكــن أن
يقــف عقبــة أو حجــر عثــرة فــي أن يتعايــش
البشــر فيمــا بينهــم ديني ـ ًا وهــو الــذي إمنــا
انــزل مــن الســماء ليجمــع القلــوب وليوحــد
الصفــوف ولينظــم احليــاة ويضمــن القســمة
العادلــة باحلــق للمصالــح والفــرص.
احلقيقــة الثانيــة :إن تعــدد البشــر فيمــا
هــم عليــه مــن انتمــاءات وحــاالت فــي امليــول
واألفــكار واملشــاعر ال يعنــي اســتحالة
أن يندمجــوا فيمــا بينهــم ويتعايشــوا علــى
قواعــد مــن الديــن أو أنظمــة اتفقــوا عليهــا أو
مصالــح ومنافــع يتطلعــون لتحقيقهــا.
فالديــن متــى مــا كان منســجما مــع
الفطــرة كان أقــوى عوامــل التعايــش
واالندمــاج كمــا ان البعــد اإلنســاني لــدى
البشــر بطبعــه يلتقــي مــع الديــن متامــا كمــا

ولكــن الــذي يلفــت النظــر ويســتدعي
التوقــف فــي حيــاة االنســان األول (آدم
وحــواء) ،هــو مــا قــد جــرى بــن ابنيهمــا؛
قابيــل وهابيــل ،حيــث أن األول قتــل الثانــي
بطريقــة بشــعة! فــي نــزاع وقــع بينهمــا
وقــد ســجله القــرآن الكــرمي ،بشــيء مــن
اإلســهاب ،حتــى قــال تعالــى فــي نهايتــه:

ْــل َأ ِخ ِ
َــت َلــ ُه َن ْف ُســ ُه َقت َ
يــه َف َق َت َلــ ُه
{ َف َط َّوع ْ
ِ
ِ
ــح ِمــ َن ْ
الَاسيــ َن}( ،ســورة املائــدة:
َف َأ ْص َب َ

 .)30وهــي حادثــة يســتحضرها القــرآن

إن تعدد البشر
فيما هم عليه من
انتماءات وأفكار
ومشاعر ال يعني
استحالة أن يندمجوا
فيما بينهم ويتعايشوا

لألجيــال ألهميتهــا فيمــا ميكــن أن تكشــفه
مــن حقائــق ،وتشــير إليــه مــن دالئــل مقابــل
مــا قــد كان عليــه االنســان األول (آدم
وحــواء) ،مــن كمــال وإميــان لتكتمــل صــورة
املشــهد ،ومــا ميكــن أن تكــون عليــه املســيرة
البشــرية فــي القــادم مــن األزمــان واألجيــال
فــي طبيعتهــا واحتماالتهــا.
فقصــة ابنــي آدم كشــفت ،أن فــي النفس
البشــرية قوتــن ميكــن أن تكونــا متعاكســتني
فــي االجتاه:
األولــى :العقــل ،الــذي فيــه ســمو النفــس
عــن كل مــا ميكــن أن يشــينها ويقــف أو
يعرقــل رقيهــا.
واألخــرى :النفــس ،ومــا يختلــط بهــا مــن
الهــوى الــذي رمبــا حتركــت بعيــدا عــن هــدي
العقــل ،فتغــرق صاحبــه فــي دوامــة مــن التيــه
والعمــى والعنف.
فقابيــل حيــث اتبــع هــواه ،فطوعــت لــه
نفســه قتــل أخيــه ،فقتلــه بــدم بــارد ،بينمــا
هابيــل الــذي ُهـ ّدد بالقتــل ،ورمبــا كان يعلــم
بجديــة التهديــد لــه ،إال انــه اســتعصم وأظهر
متســكه بالعقــل والديــن بقولــهَ { :ل ِئــن

اس ٍ
ــطت إِ َل يــدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِــي مــا َأنَــا بِب ِ
ــط
َب َس
َ
َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َيــد َي إ َل ْي َ
ــك ل ْق ُت َل َ
ــاف اللََّ َر َّب
ــك إ ِّن َأ َخ ُ
ا ْل َعا َلِــنَ }( ،ســورة املائــدة .)28 :أو ليــس

رأس احلكمــة مخافــة اللــه؟!
وهــي حادثــة لــم تكــن لتقــع خــارج
ظــروف ذاتيــة وموضوعيــة قــد كانــت.
حقائق مستخلصة من اإلنسان األول
وهكــذا نســتخلص مــن بعــض جوانــب
قصــة االنســان األول علــى نحــو اإلجمــال
احلقائــق التاليــة:
بالديــن بــدأ منــذ
أو ًال :إن ارتبــاط البشــر ِ ّ
اللحظــة األولــى لوجــود البشــر علــى ظهــر
هــذا الكوكــب ،فهمــا قرينــان ،وفــي ذلــك
داللــة علــى أبديــة الديــن فــي حيــاة االنســان،
وان مســيرته فــي احليــاة لــن تكــون مســتقيمة
إال باإلميــان بــه ،والتمحــور حولــه ،فهــو الــذي
يرســم معالــم العقيــدة وينظــم احليــاة .ومــن
هنــا كان آدم أبــو البشــر أول األنبيــاء وهــو
الــذي حمــل الوحــي وبلــغ الرســالة ألهلــه

(زوجتــه) و أوالده وأحفــاده وبــه بــدأت
سلســلة األنبيــاء حيــث ختمــت بأشــرف
األنبيــاء وأعظمهــم محمــد ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه.
ثانيــ ًا :إن اللبنــة األولــى فــي احليــاة
االجتماعيــة للبشــر إمنــا تتشــكل مــن خــال
عالقــة الرجــل باملــرأة (األســرة) التــي تقــوم
علــى رابطــة قويــة (ميثــاق غليــظ  /العقــد)،
ومــن خاللهــا وضمنهــا ميكــن أن تتوســع
دائــرة العالقــات وتتشــعب لتصــل الــى
أوســع الدوائــر كاملجتمــع والدولــة واألمــة.
أمــا صمــام األمــان لــكل ذلــك فليــس هــو إال
الديــن واألخــاق.
ثالث ـ ًا :إن غيــاب احــد الوازعــن الدينــي
أو العقلــي مــن شــأنه أن يدخــل العالقــات
والروابــط فــي نفــق مظلــم ودوامــة مــن
النــزاع والشــقاق الــذي قــد يتطــور لينتهــي
بأطرافــه الــى التقاتــل واالحتــراب وهــو مــا
ســيؤخر حركــة التاريــخ مــن أن تواكــب
مقتضيــات احليــاة ومتطلبــات الزمــان وفــي
ذلــك خســارة لــكل األطــراف.
رابعــ ًا :إن دراســة املاضــي واالعتبــار
بــه واســتلهام الــدروس البليغــة منــه لــه
عظيــم الــدور فــي التعــرف علــى ســن التقــدم
وعوامــل الرقــي وفــي ذلــك اســتحضار ألهــم
عناصــر اإلصــاح والنهضــة.
خامســ ًا :ال شــيء ميكنــه أن يدمــر
احليــاة ويؤخــر املجتمــع واألمم كالعنــف
الدمــوي الــذي عــادة مــا يبــدأ بعنــف كالمــي
يســبقه انحــراف فكــري مصحوبــا بنفســية
قلقــة نزاعــة للشــر.
إن قصــة االنســان األول حتمــل مــن
الدالئــل (احلقائــق) التكوينيــة والدينيــة
والتاريخيــة ،الشــيء الكثيــر ممــا يعــد بحــق
مــن األصــول الفكريــة التــي متــى مــا أحــاط
العقــل البشــري بهــا علم ـ ًا ،ووعــي أبعادهــا،
اســتطاع أن يبنــي علــى هداهــا واقعـ ًا ميكــن
أن يســوده اإلميــان ويحكمــه العقــل وترفــرف
عليــه مبــادئ العــدل واألمــن واحلر ّيــة.
------------* عالم دين وكاتب من القطيف
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
وجــل -مــن إمكانات (عقليــة ،وفكريــة ،وإرادية)
لتغييــر نفســه ،وتشــكيل شــخصيته ،وقــد قــال
ِ
ـرو ْا
ـر َمــا بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
تعالــى{ :إ َّن اللَّ الَ ُي َغـ ِّ ُ
َمــا بِ َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم}( ،ســورة الرعــد.)11 :
وإذن؛ فالتغييــر بحــد ذاتــه مطلــوب ،بــل
هــو مــا يجــب أن يؤ ّديــه اإلنســان الفــرد،
ولكــن احملــذور هــو «نــوع التغ ّيــر» وماهيتــه،
أي اجلانــب الــذي يتصــل باملضمــون،
فالتغ ّيــر الــذي أراده اللــه تعالــى كمــا فــي
القــرآن الكــرمي هــو التحــ ّول إلــى األفضــل
وإلــى الصــاح ،كمــا فــي ســورة العصــر:

ـر ،إِ َّن ِ
ـان َل ِفــي ُخـ ْ ٍ
{وا ْل َعـ ْ ِ
نسـ َ
ـر ،إِالَّ ا َّل ِذيـ َن
َ
اإل َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ــوا بِ َْ
ــق
اص
َو
ت
و
ــات
ال
الص
ــوا
ل
َم
ع
و
ُــوا
آ َمن
ال ِّ
َ َ َ ْ
َ
َّ َ
ِ
ِ
ــر}( ،ســورة العصــر) ،فمــن
ــوا ب َّ
اص ْ
َوت ََو َ
الص ْ

يتــرك نفســه وحالهــا دون أي إجنــاز وتقــ ّدم؛
تســير بشــكل تلقائــي نحــو اخلســران ،فــا بــد
أن يضيــف إليهــا العمــل الصالــح ،والتفاعــل
مــع املجتمــع فــي دائــرة إيجابيــة وتكامليــة.

رغم مرور حوالي عقدين على ظهور العولمة

الثقافة الدينية وتحديات األنماط الغربية

• السيد محمود الموسوي

تعــ ّد تأثيــرات العوملــة مــن أوســع
التأثيــرات علــى احلضــارات والثقافــات والــدول
واملجتمعــات ،مــن أي مؤ ّثــر آخــر ،فليــس
تيــار العوملــة اجلــارف ،كالتحديــات التــي
مــ ّرت بهــا دولنــا ودول غيرنــا ،كاالجتياحــات
العســكرية ،أو االســتعمار السياســي ،أو
محــاوالت االجتــراح الثقافــي عبــر التيــارات
الفكريــة املختلفــة أو عبــر حركــة االستشــراق
أو محــاوالت التبشــير املســيحي ،وليســت
كالضغوطــات االقتصاديــة التــي متــارس فــي
بعــض احلــاالت علــى بعــض الــدول اإلســامية
والعربيــة؛ بــل فاقــت كل تلــك التحديــات التــي
مــ ّرت علــى املســلمني فــي فتــرات متعاقبــة،
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حيــث إن لهــا امتــدادات متن ّوعــة فــي مختلــف
املجــاالت ،فقاعدتهــا اقتصاديــة ،تســتحوذ
علــى اخليــرات وتوســع الهــ ّوة بــن طبقــة
الفقــراء وطبقــة األغنيــاء ،وأهدافهــا سياســية،
تتمثــل فــي الهيمنــة ،ونتائجهــا انحرافــات
ثقافيــة وتغيــرات اجتماعيــة واســعة.
وال شــك أن الفــرد كونــه يعيــش هــذه
الدائــرة ،فهــو مشــمول بتلــك التحديــات التــي
قــد تؤ ّثــر فيــه ،وتنقلــه مــن حــال إلــى حــال،
وقــد تتشــ ّكل شــخصيته مــن جديــد وتصــاغ
وفقــ ًا لشــروط ومواصفــات «عومليــة» ،ومــن
هنــا تبــرز مه ّمــة أن تُبحــث التأثيــرات الراهنــة
علــى اإلنســان بوصفــه فــرد ًا مســلم ًا ملتزم ـ ًا
بدينــه ،كمــا ُدرســت آثــار العوملــة علــى الــدول
والثقافــات واحلضــارات فــي وقــت ســابق،
ألن الفــرد هــو املكــ ّون األســاس للمجتمــع،
وهــو الــذي تقــوم علــى أكتافــه احلضــارات
والــدول ،وهــو املعنــي بتعاليــم اإلســام التــي
جــاءت لتكـ ّون شــخصية رســالية مســؤولة تهتـ ّم
مبجتمعهــا كمــا تهتــم بدينهــا والتزامهــا ،وال
شــك أن املالحــظ فــي الواقع اإلســامي الراهن
هــو تغ ّيــر الشــباب وســلوكياتهم ،بــل يــرى أن
هنالــك عزوفـ ًا عــن التد ّيــن احلقيقــي فــي بعــض
املناطــق أو الــدول ،ولــو بحثنــا عــن األســباب
التــي جعلــت فئــة الشــباب ينحــون نهجـ ًا معينـ ًا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

غالبــ ًا يكــون بعيــد ًا عــن روح التد ّيــن ،فإننــا
لــن جندهــا األســباب القدميــة؛ كاألميــة ،أو
اإلغــراء احملــدود ،أو غيــر ذلــك ،فــإن الواقــع
الــذي فرضتــه موجــة العوملــة ،أنبــأ عــن أســباب
أكبــر مــن التحديــات التــي كانــت فــي الســابق،
إال أن أصولهــا قــد تكــون واحــدة ،وقــد تختلــف
فــي الســعة واللــون واملسـ ّمى ،وقــد تدخــل مــن
مداخــل مغايــرة لــم يألفهــا املجتمــع مــن قبــل،
وال شــك أن أي جديــد يحتــاج إلــى إعــادة نظــر
جديــدة للوصــول إلــى حلــول تناســب مــا ميليــه
مــن واقــع.
ّ
تحول الشخصية

إن مبــدأ التغيــر ،بحــد ذاتــه وفــي نفســه
ليــس مرفوض ـ ًا ،بــل علــى العكــس؛ فــإن س ـنّة
اللــه -عـ ّز وجـ ّل -جــرت علــى أن يقــوم اإلنســان
بتغييــر نفســه ويحولهــا مــن حــال إلــى حــال،
فقــد ولــد اإلنســان ضعيف ـ ًا ،كمــا قــال تعالــى:
ــذي َخ َل َقكُــم مــن َضع ٍ
{اهللُ ا َّل ِ
ــف}( ،ســورة
ْ
ِّ
الــروم ،)54:وولــد وهــو ال يعــي شــيئ ًا ،حيــث
{واهللُ َأ ْخ َر َجكُــم ِّمــن
قــال -عــز وجــ ّلَ :-

ِ
ِ
ــون َشــ ْيئًا َو َج َع َ
ُــم الَ َت ْع َل ُم َ
ــل
ُب ُطــون ُأ َّم َهاتك ْ
ِ
ُــم
ــار َواألَ ْفئــدَ َة َل َع َّلك ْ
ــم َع َواألَ ْب َص َ
ُــم ا ْل َّس ْ
َلك ُ
َ
ت َْشــك ُُرون}( ،ســورة النحــل ،)78 :ومــا هــذا

إال ليقــوم اإلنســان وعبــر مــا أعطــاه اللــه -عـ ّز

التدين الشخصي ومضامين العولمة

إذن ،املضمــون هــو املهــم فــي عمليــة
تأثيــر إرهاصــات العوملــة فــي اإلنســان ،وقــد
عرفنــا مــن خــال ســورة العصــر أن اإلنســان
الرابــح هــو الــذي «يعمــل صاحل ـ ًا ،وهــذا ُبعــد
فــردي ،وهــو مــن يتواصــى باحلــق والصبــر أي
الــذي يتفاعــل مــع املجتمــع فــي اجتــاه اخليــر»،
وال شــك أن أي حضــارة ال ت ّدعــي أنهــا تقــوم
بتدميــر اإلنســان أو أنهــا تبــث مضامني الشــر،
فهــي تقــول أيضــ ًا :إنهــا ّ
تبشــر اإلنســان
الصالــح الــذي يتفاعــل مــع مجتمعــه بالصالح،
وهكــذا هــي ادعــاءات الثقافــة األمريكيــة التــي
تش ـ ّكل احملتــوى واملضمــون احلقيقــي للعوملــة،
إال أن هــذا االدعــاء ال يرقــى ألن يكــون
حقيقي ـ ًا ،وذلــك لســببني:
األول :أن واقــع احلركــة األمريكيــة
وواقــع الثقافــة الغربيــة بشــكل عــام مــن جهــة
املضمــون الفكــري ،ال يســتطيع أن يصنــع
إنســان ًا صاحلــ ًا ومجتمعــ ًا صاحلــ ًا ،ملشــكلة
أساســية فــي طبيعــة هــذه الثقافــة القاصــرة
بذاتهــا ،وال نريــد هنــا أن نســتغرق فــي إثبــات
ذلــك ألنــه ســيأخذ أبعــاد ًا مختلفــة ال مجــال
لهــا ،فنحــن نناقــش التحديــات علــى التد ّيــن
الشــخصي ،وهــذا يجعلنــا فــي مرحلــة متق ّدمــة
علــى مناقشــة مضمــون الثقافــة الغربيــة.
الثانــي :وهــو األهــم أننــا أصحــاب ديانــة
خامتــة وهــي اإلســام ،واإلســام ديــن إلهــي،
جــاء بخطــة متكاملــة لصياغــة اإلنســان فــي
أبعــاده الشــخصية واالجتماعيــة عبــر بصائــر

الوحــي وهــدى أهــل البيــت ،عليهــم الســام؛
فأيــة عمليــة تســعى ألن تكــون بدي ـ ًا عــن تلــك
الوصفــة اإللهيــة لصياغــة اإلنســان وتد ّينــه،
فهــي مرفوضــة ،وهــو مــا ينبغــي أن نواجهــه
ونحبــط حبائلــه ،ألنــه يتناقــض مــع الشــخصية
الرســالية التــي يرتضيهــا اللــه -عـ ّز وجــل.-
أساليب التأثير على المستوى الشخصي

هنالــك تداخــل واقعــي بــن مختلــف
املناحــي احلياتيــة ،فالسياســة تؤثــر فــي
االجتمــاع ،والعكــس ،واالقتصــاد يؤثــر فــي
الثقافــة والعكــس ،واملجتمــع يؤثــر فــي الفــرد،
والعكــس صحيــح ،بســبب هــذا التداخــل
والتشــابك فــي عمليــة التأثيــر ،فــإن املســتوى
الشــخصي ســيكون مع ّرضــ ًا ومتأثــر ًا بــكل
تلــك القــوى ،كل واحــدة مــن جهتهــا ،ومبقــدار
ارتباطهــا بحياتــه وســلوكه ،إال أننــا نر ّكــز علــى
األســاليب املباشــرة ،واألســباب التــي عملــت
علــى التأثيــر فــي التد ّيــن ،وهــي أســاليب
اتبعتهــا جهــات ذات مصالــح تؤكــد علــى الربــح
املــادي ،واالســتعباد السياســي لآلخريــن،
وميكــن أن نحــ ّدد أكثــر ونقــول :إن اخلطــط
متعــددة ،ولكــن القاعــدة واحــدة.
القاعــدة التــي يدخــل مــن خاللهــا أولئــك
وهــي مصــداق حلبائــل الشــيطان ،أنهــم
يغ ّيــرون ّ
مؤشــر احلــب والبغــض ،واحلســن
والقبــح ،مــن أجــل االســتحواذ علــى الشــباب،
عبــر اجنذابهــم نحــو مــا يحبــون ومــا يرونــه
حســن ًا ،ويعتزلــون مــا كان خــاف ذلــك لديهــم،
وهــي بتعبيــر آخــر التح ّكــم فــي حركــة الــذوق
اإلنســاني ليكــون تابعــ ًا ملــا يريــدون ،حتــى
وإن كان ذلــك خالفــ ًا لســن اللــه  -تعالــى-
وقوانينــه ،فعندمــا تتغ ّيــر املعاييــر التــي
يشـ ّكل اإلنســانُ علــى أساســها انتمــاءه ،فهــو
بالضــرورة يتغ ّيــر فــي اجتاههــا ،وقــد أجمــع
الكثيــر مــن العلمــاء واملفكريــن علــى أن أهــم
خطــط العوملــة الغربيــة هــي التالعــب بــاألذواق،
ويحــدث هــذا عــادة عبــر سلســلة مع ّقــدة مــن
العمليــات املختلفــة اعتمــاد ًا علــى تداخــل
العلــوم الــذي ذكرنــاه ،ومــن جهــات متعــددة،
وهنــا نعــرض عمليــة تبســيطية تبـ ّـن احلاجــة
إلــى تغييــر الــذوق اإلنســاني واالســتفادة منــه
فــي الوصــول إلــى مــآرب أخــرى:
لكــي يحصــل الرأســمالي علــى الســوق
فــي البلــدان اإلســامية ،فإنــه البــد أن يســعى
للهيمنــة السياســية لفتــح األســواق بأقــل تكلفــة
ممكنــة ،ولكــي يحصــل الرأســمالي املتمثــل
بالشــركات املتعــددة اجلنســيات ،علــى الربــح

فــي الســوق اإلســامية ،عليــه أن يجــد مــن
يرغــب فــي شــراء ســلعته (الطلــب) ،وال يحصــل
علــى أولئــك إال إذا قــام بشــتى الوســائل
بتغييــر أذواق النــاس ،لكــي تتطابــق مــع ذوق
اإلنســان الغربــي ،ليلجــأ النــاس لشــرائها
واإلقبــال عليهــا ،إذن عليــه أن يســتفيد مــن كل
التقنيــات املتوافــرة ،واإلعــام املنتشــر لبلــوغ
ذلــك الهــدف.
هــذا مثــال تبســيطي ،ولكنــه واقعــي مائــة
باملائــة ،يط ّبــق بشــكل ّ
منظــم و مــدروس،
ومبســميات مختلفــة فــي واقعنــا وفــي دولنــا.
يقــول الدكتــور علــي محمــد النقــوي:
«بانتشــار االجتــاه الغربــي فــي الــدول
اإلســامية ،أشــاعت الرأســمالية الثقافــة
االســتهالكية بواســطة عمالئهــا ،حيــث كان
أصحــاب املصانــع الغربيــون يدركــون أن
ترحيــب مجتمــع معــن أو عــدم ترحيبــه
مبنتجاتهــم يرتبــط ارتباطــ ًا تا ّمــ ًا بالعوامــل
التاريخيــة والدينيــة والذوقيــة والثقافيــة
والفن ّيــة ومنــط املعيشــة الفرديــة واالجتماعيــة
للمجتمــع ،وحتــى بآدابــه وفلســفته ،بأمــور
أخــرى مــن أمثــال حــب اجلمــال ،وفــن العمــارة
الشــائع ،أســاليب إنشــاء املــدن ،ولكــي
يرحــب الشــرقيون واآلســيويون واألفريقيــون
مبنتجاتهــم البــ ّد لهــم مــن أن يتح ّولــوا إلــى
مقلّديــن فــي جميــع املجــاالت املذكــورة ،ولــن
حتظــى املنتجــات الصناعيــة الغربيــة بالقبــول
إال إذا لبــس اآلســيويون واألفريقيــون كمــا
يلبــس الغربيــون ،وأكلــوا كمــا يأكلــون،
وكذلــك فعلــوا فــي نومهــم ومشــيهم وجلوســهم
()1
ورقصهــم ولعبهــم وحروبهــم».
إذن؛ الــذوق مدخــل مــن مداخــل التأثيــر
والتغييــر ،وإذا راجعنــا القــرآن الكــرمي ،نــراه
قــد أ ّكــد علــى أن احلــب والكــره ،واإلعجــاب
وعدمــه ،ليســوا عناويــن للحــق والباطــل ،وال
تــدور مــدار صــاح اإلنســان وخيــره ،فهــي
ال تعطــي قاعــدة تا ّمــة وال ميكــن أن يعتمدهــا

إن من االتجاه الغربي في الدول
اإلسالمية ،أشاعت الرأسمالية الثقافة
االستهالكية بواسطة عمالئه
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ثقافة رسالية

ّ
ّ
ّ
وجل -جرت على أن
إن سنة اهلل -عز
يقوم اإلنسان بتغيير نفسه ويحولها من
حال إلى حال

اإلنســان فــي تأســيس حركتــه ،حيــث يقــول
تعالــى:

ِ
ُــم ا ْل ِقت ُ
ُــم
َــال َو ُه َ
{كُت َ
ُــر ٌه َّلك ْ
ــو ك ْ
ــب َع َل ْيك ُ
ُــم
َوع ََســى َأن َتك َْر ُهــو ْا َشــ ْيئًا َو ُه َ
ــر َّلك ْ
ــو َخ ْ ٌ
ِ
َّ
ُــم َواهلل
َوع ََســى َأن ُت ُّبــو ْا َشــ ْيئًا َو ُه َ
ش لك ْ
ــو َ ٌّ
ُــم الَ َت ْع َل ُم َ
ــون}( ،ســورة البقــرة:
ــم َو َأنت ْ
َي ْع َل ُ

.)216
ومــن ذلــك يؤســس ربنــا -عــ ّز وجــل،-
قاعــدة املفاضلــة علــى أســاس الديــن واإلميان،
ال علــى أســاس احلــب واإلعجــاب حيــث يقــول
ِ
ـر ِّمــن ُّمـ ْ ِ
ـر ٍك
عـ ّز وجــلَ -{و َل َع ْبــدٌ ُّمؤْ مـ ٌن َخـ ْ ٌ

ُــون إِ َل الن ِ
ــك َيدْ ع َ
ُــم ُأ ْو َل ِئ َ
َّــار َواهلل
ــو َأع َ
َو َل ْ
ْج َبك ْ
َّــة وا َْلغ ِْفــر ِة بِإِ ْذنِ ِ
الن ِ
ــه ويبــ ُ آياتِــهِ
ِ
ْ
َ
ل
إ
ُــو
َ َ
َيدْ ع َ
َ ُ َ نِّ َ
َ
ِ
ِ
َّ
َ
َّــر َ
ون}( ،ســورة البقــرة:
ــم َيت ََذك ُ
للنَّــاس ل َعل ُه ْ

 ،)221فاآليــة الكرميــة تدعونــا إلــى الوصــول
إلــى العمــق لنبصــر ماهيــة الثقافــة احملركــة
لهــذا املجتمــع أو ذاك ،لكيــا تســوقنا مشــاعرنا
مبــا ز ّينــت لهــا بهرجــة احلضــارات ،إلــى نكران
احلقائــق الكبــرى وصـ ّد الهــدى واالبتعــاد عــن
املنعــم الــذي أغــدق علينــا تلــك النعــم ووفقنــا
للوصــول إليهــا ومعرفــة مآالتهــا.
ّ
تمثالت التحديات في الواقع اليوم

مــا جنــده مــن مظاهــر تخلّــي بعــض
الشــباب عــن حالــة التد ّيــن لــه أســباب عديــدة،
تتــوزع بــن األســباب الداخليــة التــي ينتجهــا
املجتمــع نفســه أو يقــوم بهــا الفــرد ذاتــه
كمحــ ّرك وباعــث مــن املجتمــع نفســه ،وبــن
أســباب خارجيــة ،تقــوم بهــا جهــات مختلفــة
اخلاصــة ،وألننــا نتحــ ّدث
لتحقيــق مآربهــا
ّ
عــن مؤثــرات العوملــة ،فإننــا نحصــر احلديــث
فــي اجلانــب اخلارجــي ومــا يقــوم بــه مــن دور
فــي تفكيــك تد ّيــن املســلم عبــر مدخــل تغييــر
الــذوق ،ونذكــر هنــا بعضـ ًا مــن تلــك التمثــات
الواقعيــة ال علــى ســبيل احلصــر:
-1إعالم الغرائز
ال ميكــن أن نفــ ّرق بــن وســائل اإلعــام
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العربيــة والغربيــة اليــوم ،كمــا يقــوم بــه
الباحثــون عنــد دراســتهم للظواهــر االجتماعيــة
املختلفــة ،كل علــى حــدة ،بــل أصبــح اآلن
وبفعــل االنفتــاح الفضائــي كل شــيء متاحــا
فــي كل بيــت ،فتقــوم القنــوات الغربيــة بالتأثيــر
بشــكل مباشــر فــي املشــاهد املســلم ،مبــا تبثــه
مــن مــواد ،فضــ ًا عــن أن القنــوات العربيــة
إمنــا هــي تابعــة ملثيالتهــا الغربيــة ومقلّــدة لهــا
فــي جانــب ،ومســتوردة ألكثــر مــن  %60مــن
موادهــا األخــرى مــن القنــوات الغربيــة ،فقــد
اســتخدم اإلعــام إلــى غيــر مــا وضــع لــه،
وهــي الرســالة التــي تبــثّ املعلومــة الصادقــة،
والتوعيــة والرقــي باملجتمــع ،فأصبحنــا أمــام
إعــام مغايــر ،تتســابق فيــه الفضائيــات
ملشــاهد اإلثــارة ،والعنــف ،واللهــو ،وال شــك أن
هــذا يعمــل علــى جــذب الكثيــر مــن الشــباب،
فيقومــون باألعمــال نفســها ،أو حتــدد أدوارهــم
للّهــث وراء ســحر الشاشــات وضيــاع الطاقــات
واألوقــات ،ممــا يضط ّرهــم للتخلّــي عــن
الطاعــات ،وارتــكاب املعاصــي.
-2إشاعة النمط الغربي
تقــوم الشــركات الغربيــة الكبــرى بخلــق
أجــواء متطابقــة مــع النمــط الغربــي ،فــي
املــأكل وامللبــس والســلوك ،مــن خــال التســويق
والترويــج لســلع مختلفــة ،مــن مــواد غذائيــة
وملبوســات ومســتلزمات عديــدة ،رمبــا منهــا
الهواتــف الذكيــة واللوحيــة وغيرهــا التــي
انتشــرت حتديــد ًا بــن الشــباب وحتــى الصغــار
الســن.
-1املوضة
ظاهــرة املوضــة بصورتهــا املوجــودة فــي
مجتمعاتنــا هــي جتســيد حلالــة اللهــث وراء
اإلعجــاب واملظاهــر ّ
األخــاذة ولــو علــى حســاب
الشــرع والديــن ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال؛
لبــس املــرأة وحتوالتــه.
-2الشباب
وتتحــرك عمليــة تغييــر األذواق ،أو العمــل
علــى اتباعهــا بشــكل مطلــق ،فــي شــكل التأكيد
علــى فئــات عمريــة علــى أســاس اســتقاللها،
وهــم فئــة الشــباب مــن اجلنســن ،فقــد أشــاع
االجتــاه الغربــي أن فئــة الشــباب يحتاجــون
إلــى جتمعــات شــبابية مســتقلة ،لكــي ميارســوا
حياتهــم ،وفقــ ًا ملتطلبــات فئاتهــم ،وبالطبــع
فــإن النظــر للفئــات العمريــة علــى أن لهــا
احتياجاتهــا اخلاصــة ،شــيء موافــق للحقيقــة،
وقــد أعطــى اإلســام هــذه اخلاصيــة لكافــة
الفئــات العمريــة ،إال أن التفكيــك التــام هــو
موطــن املشــكلة ،حيــث إن مرحلــة الشــباب

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

حتتــاج إلــى التوجيــه واإلرشــاد ،ثــم إن
املجتمــع هــو نســيج يقــوم ٌّ
كل بشــد عضــد
اآلخــر ،أمــا العــزل وإيهــام الشــباب بأنهــم
ينبغــي أن ينفصلــوا عــن املجتمــع باملطلــق
ليشــبعوا رغباتهــم املتناســبة مــع فئتهــم
العمريــة ،فهــذه عمليــة تنطــوي علــى مخاطــر
مســتقبلية تســ ّهل دخــول سياســة «األذوق»
إليهــا خصوص ـ ًا مــع العلــم بخصائــص هــذه
الفئــات الطبيعيــة.
-3األطفال رهان آخر
االجتــاه الغربــي ،يســعى جلعــل الطفــل
يرتبــط برمــوز الثقافــة الغربيــة ،ثــم يكبــر وتكبــر
معــه هــذه العــادة ،وذلــك عبــر إغــراق الســوق
بالســلع احملببــة للطفــل ،مثــل االلعــاب او
بعــض االطعمــة احملببــة للطفــل ،مثــل الســكاكر
واحللويــات املختلفــة ،بعــد أن يتــم الترويــج لهــا
إعالمي ـ ًا ،وايض ـ ًا موديــات املالبــس اخلاصــة
باالطفــال الذكــور واإلنــاث ،وكل مــا يطلــق
عليــه بالســلع الثقافيــة.
معالجة مختصرة

للحفــاظ علــى التد ّيــن الشــخصي مــن
حتديــات العوملــة املتم ّثلــة فــي التالعــب بــأذواق
النــاس ،وجعلهــا مقيــاس القبــول والرفــض،
ميكــن مــن خــال التالــي:
 -1إشــاعة ثقافــة القــرآن فــي اســتخدام
الــذوق ،واالعتمــاد علــى االجنــذاب الظاهــري
فــي موضوعاتــه املخصصــة ،والفصــل بينهــا
وبــن مــا هــو مــن عمــل العقــل واإلميــان.
 -2إيجــاد وســائل التأثيــر اإلعالميــة
واســتخدام التقنيــات احلديثــة فــي إشــاعة
الفضائــل ومــكارم األخــاق ،بتأســيس
فضائيــات متعــددة ترقــى للتحديــات املوجــودة،
واالســتفادة مــن مختلــف اشــكال وســائل
التواصــل االجتماعــي عبــر الهاتــف النقــال.
 -3خلــق أجــواء دينيــة واجتماعيــة
ملتزمــة ،تفــوق تلــك التــي تتر ّبــع فــي بالدنــا،
عبــر االســتفادة مــن الشــعائر الدينيــة املتن ّوعة.
 -4طــرح املفاهيــم الدينيــة ومــكارم
األخــاق بأشــكال محببــة وج ّذابــة ،كمــا قــال
تعالــى:

ِ
ـم ِ
اإليـ َـا َن َوزَ َّينَ ـ ُه
{و َلك ـ َّن اهلل َح َّبـ َ
َ
ـب إِ َل ْي ُكـ ُ
ــر َوا ْل ُف ُس َ
ــوق
ُــم ا ْل ُك ْف َ
َــر َه إِ َل ْيك ُ
ُــم َوك َّ
ِف ُق ُلوبِك ْ
َوا ْل ِع ْص َي َ
ــان}( ،ســورة احلجــرات.)7 :
* عالم دين من البحرين.

-----------------

باألئمة
التوسل
ّ
ّ
س :ســمعت أن لــكل إمــام معصــوم مــن
أئمتنــا الطاهريــن ،عليهــم الســام ،ميــزة يتميــز
بهــا عــن الباقيــن مــن األئمــة فــي قضــاء الحوائــج،
فمثــا مــن أراد الفــرج مــن أزمــة ماليــة فعليــه
التوســل باالمــام الجــواد ،عليــه الســام ،وهكــذا
ّ
فــي بقيــة المعصوميــن ،عليهــم الســام ،فهــل
هــذا صحيــح؟ واذا كان صحيحــً فمــا هــي ميــزة
كل معصــوم؟ ولمــاذا ذلــك؟
ج :كل المعصوميــن  -عليهــم أفضــل
الصــاة والســام  -هــم مقربــون إلــى اهلل
تعالــى ،ألنهــم األكثــر طاعــة هلل عــز وجــل،
ـد منهــم
وبإمــكان المؤمــن أن يجعــل أي واحـ ٍ
وســيلته إلــى اهلل تعالــى فــي كل حاجاتــه
وأمــوره ،وال فــرق بينهــم فــي الحاجــات
المختلفــة.

ً
نيابة عن المعصوم
المستحبات
س :هــل يُســتحب تأديــة االعمــال المســتحبة
ً
نيابــة عــن المعصوميــن ،عليهــم الســام؟
وإذا كان يجــوز فهــل ذلــك الجــواز فــي مطلــق
االعمــال المســتحبة ،مثــا فــي القنــوت فــي
الصــاة انويــه بالنيابــة عــن المعصــوم ،عليــه
الســام ،والدعــاء فــي الركــوع او الســجود او
غيــره؟
ج -1 :الشــك فــي اســتحباب القيــام
بالمندوبــات نيابــة عــن المعصوميــن ،عليهــم
الســام ،فهــذا دليــل الــوالء والمــودّ ة.
 -2فــي األعمــال الواجبــة الشــخصية،
كالفرائــض اليوميــة ،ال تصــح نيــة النيابة فيها
عــن أحــد ،والظاهــر هــذا يشــمل مســتحبات
األعمــال الواجبــة أيضــً.

بيعة اإلمام الغائب
س :إن المواليــن ،شــيعة اهــل البيــت ،عليهــم

الســام ،فــي زمــن كل امــام كانــوا يتشــرفون
ببيعــة إمامهــم وكانــوا يبايعونــه ،والســؤال اآلن:
كيــف نبايــع إمامنــا الغائــب فــي عصــر الغيبــة؟
ج :قــراءة دعــاء العهــد كل يــوم أو كل
جمعــة كاف إن شــاء اهلل تعالــى للبيعــة.

تعظيم اإلمام القائم
س :مــا الحكــم فــي وضــع اليــد علــى الــرأس
عنــد الدعــاء للقائــم المهــدي ،عجــل اهلل تعالــى
فرجــه؟
اقتــداء باإلمــام الرضــا،
ج :ال بــأس بذلــك
ً
عليــه الســام ،حيــث ورد فــي الحديــث أن
اإلمــام ،عليــه الســام ،لمــا ُذكــر القائــم
بمحضــره وضــع يــده علــى رأســه وتواضــع
قائمــً ودعــا لــه بالفــرج.

توقيت الظهور
س :يــراود الكثيــر منــا هــل نحــن فــي عصــر
ظهــور (اإلمــام المهــدي)؟ إضافــة إلــى أن
هنــاك أحاديــث عــن الرســول ،صلــى اهلل عليــه
وآلــه ،واهــل بيتــه ُتكـ ِّ
ـذب الوقاتيــن ،وهــم الذيــن
يحــددون وقتــا لظهــور االمــام ،عليــه الســام؟
ج :حســب الكثيــر مــن الروايــات المأثــورة
عــن المعصوميــن ،عليهــم الســام ،فــإن
اهلل تعالــى وحــده يعلــم وقــت الظهــور ومــا
يُقــال غيــر ذلــك ال يُؤخــذ بــه.

طلب الحاجة من اهلل
س :إذا كنــت أســتطيع طلــب حاجتــي مــن
اهلل ،ســبحانه ،ومــن االمــام علــي ،عليــه الســام،
فهــل األولــى طلبهــا مــن اهلل عــز وجــل أم مــن
االمــام ،عليــه الســام ،ام ال توجــد أولويــة؟
ج :ال فــرق ،فالطلــب مــن اهلل تعالــى هــو
طلــب مباشــر ،والطلــب عبــر اإلمــام ،عليــه
الســام ،هــو الطلــب مــن اهلل بواســطة مــن
هــو أقــرب منــا إلــى اهلل تعالــى.

 -1الدكتــور دلــدار علــي محمــد النقــوي ،عالــم ديــن

مــن بــاد الهنــد.
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يف ذركى مولهد املبارك

والية العهد و هوية القائدا لحقيقي

ماجد ياسين عيسى

ــم َأ ِئ َّمــ ًة َ ْيــدُ َ
ون بِ َأ ْم ِرنَــا
{و َج َع ْلن ُ
َ
َاه ْ
ِ
و َأوحينَــا إِ َلي ِهــم فِ
َ
ْ
ــرات َوإِ َقــا َم
ال
ــل
ع
ْ ْ ْ
َ ْ َْ
َ َْ
ــاة وإِيتَــاء الــزَّ ك ِ
الص ِ
َاة َوكَانُــوا َلنَــا
َ
َّ
َ
عَابِ ِديــ َن}( ،ســورة األنبيــاء)73 :
يقــول اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا،
ســام« :إِ َّن ْ ِ
ال َما َمــ َة ِز َمــا ُم الدِّ ِ
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ِ
ِ
ِ
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ــيء َو َّ
الصدَ َقــات َوإِ ْم َضــا ُء ْ ُ
ا ْل َف ْ
ِ
ِ
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ْ
ْ
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ِ
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َ َ ُ
َو ْالَ ْ
َ
العقيــدة والقيــادة واحلكــم؛ ثالثــة عوامــل
مهمــة لبنــاء االنســان واألمم ،وبهــا يتــم تعميــر
البــاد ،ويؤ ّمــن رفــاه العبــاد و رق ّيهــم ،وإذا دار
األمــر أحيان ـ ًا بــن تقــدمي العاملــن األولــن أو
تقــدمي العامــل الثالــث ،فــإن هذيــن العاملــن
مقدمــان ،ألنهمــا يشــكالن أســاس احلكومــة،
أمــا احلكومــة فليــس مــن شــأنها أن تشــكل
أرضيــة يســتند إليهــا املذهــب أو القيــادة،
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إمنــا جهــة تنفيذيــة حســب التصنيــف احلديــث
ملؤسســات الدولــة.
وقــد شــاءت إرادة اللــه تعالــى أن تكــون
هــذه العوامــل الثالثــة علــى طــول التاريــخ ،والى
يــوم القيامــة ،متوفــرة للمجتمعــات اإلنســانية،
وألجــل هــذا اصطفــى البــاري -عــز وجــل-
األربعــة عشــر معصومــ ًا ،عليهــم الســام،
ليقدمــوا للنــاس منــوذج احلكــم املتكامــل
بابعــاده االنســانية والدينيــة ،وقــد حصــل ذلــك
خــال عهــد النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وعهــد أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،كمــا
ســعى الــى ذلــك؛ األئمــة االطهــار مــن بعــده،
فبذلــوا كل جهودهــم ،وقدمــوا التضحيــات
اجلســام لتبــن احلقائــق كلهــا للمســلمني
وللبشــرية جمعــاء ،فــي مقدمتهــا؛ القيــادة
والعقيــدة الصحيحــة.
الــى جانــب هــذا ،ربــى األئمــة ،عليهــم
الســام ،أبناءهــم وشــيعتهم الســائرين علــى
خطاهــم ،علــى هــذه الثقافــة األصيلــة ،حيــث
تكــون املوازيــن واضحــة جل ّيــة ،والقيــم واملبادئ
مصونــة أمــام أي نــوع مــن االنحــراف والزلــل؛
ســواء مــن احلــكام أو مــن احملكومــن ،وقــد
ســجل التاريــخ لهــم مواقــف بطوليــة متميــزة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

فــي مختلــف األدوار ،لــذا ورد َعــنْ ُز َرا َرةََ ،عــنْ
ســام،
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واقتضــت حكمــة اللــه تعالــى أن ال تخلــو
األرض مــن حجــة علــى النــاس ،إلقامة احلكومة
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رسم معالم القيادة

كانــت نتائــج الطريــق الــذي مضــى عليــه
االمــام الرضــا ،عليــه الســام ،وهــو فــي
خراســان ،باهــرة ومضيئــة للتاريــخ واملســلمني
علــى مــر االجيــال ،لرســم معالــم القيــادة
الرســالية الهادفــة لنشــر العلــم والثقافــة دون

احلاجــة الــى ســلطة القــوة والقهــر والتضليــل.
وقــد أســفر تخطيــط اإلمــام هــذا ،عــن
ثمــار شــهده املجتمــع االســامي آنــذاك فــي
خراســان ،كمــا ملســته ســائر املجتمعــات
فــي االمصــار كافــة ،حيــث مت التكشــف عــن
الواقــع السياســي املريــر ،وتعريــة احلكــم
العباســي بعــد إســقاط كل االقنعــة التــي تســتر
بهــا وتقاطعــت مــع ثوابــت االســام ،وجانبــت
الشــريعة الغــراء ،وابتعــدت عــن مصالــح االمــة
فــي أثــرة ال مثيــل لهــا ،ممــا أوجــد منوذجــ ًا
يقتــرب الــى النمــوذج اجلاهلــي ويبتعــد عــن
النمــوذج احلضــاري االســامي.
وجــاءت موافقــة اإلمــام الرضــا ،عليــه
الســام ،علــى اقتــراح املأمــون عليــه بواليــة
العهــد ،فــي ظــل التهديــد العلنــي باملــوت ،بيــد
أن هــذه املوافقــة لــم تأخــذ طابــع الضعــف
والتراجــع قطعــ ًا ،إمنــا اخترقــت االرادة
الســلطوية للمأمــون بشــرط اساســي ،وهــو
أن «ال يعــن وال يعــزل» ،فوافــق االخيــر،
مبعنــى أنــه ،عليــه الســام ،أغلــق الطــرق كلهــا
بوجــه كل مــن تســول لــه نفســه االســتفادة
مــن وجــود االمــام فــي البــاط ،لتحقيــق
مصاحلــه السياســية ،والتــي تكــون لهــا آثــار

ســيئة وخطيــرة علــى مســتقبل األمــة والديــن
اإلســامي ،فاإلمــام ،عليــه الســام ،لــم يبــق
ذلــك اإلجبــار طــي الكتمــان ،فأعلــن انــه لــن
يقبــل واليــة العهــد مختــار ًا وإمنــا قبلهــا بعــد
إكــراه وتهديــد .وقــد عــ ّرف املأمــون بنوايــاه
احلقيقيــة عندمــا قــال لــه ،عليــه الســام:
«...تريــد أن يقــول النــاس إن علــي بــن
موســى لــن يزهــد فــي الدنيــا بــل الدنيــا زهــدت
بــه ،أال تــرون كيــف قبــل واليــة العهــد طمعــا
فــي الدنيــا و طمعــا فــي اخلالفــة».
وكــون أن اإلمــام العالــم العــارف بجميــع
الظــروف املوضوعيــة ال يحتــاج إلــى غيــره لكــي
يحــدد لــه مســارات حتركــه وبنــود أعمالــه،
فالظــرف التاريخــي ومــا يحيــط بــه مــن
مالبســات ،ومــا يتعلــق بــه مــن أحــداث قريبــة
أو بعيــدة ،كانــت تشــكل الواقــع السياســي
واالجتماعــي والثقافــي آنــذاك ،لــذا فــان
قبولــه بواليــة العهــد او رفضهــا ،لــم يكــن مــن
منطلــق حفــظ النفــس مــن القتــل فقــط ،وإمنــا
التطلــع الــى الفوائــد املترتبــة علــى هــذا العمــل،
باســتمرارية الرســالة احملمديــة وبقائهــا نقيــة
بيضــاء مــن كل دنــس ،وهــذا مــا كان يتطلــع
إليــه اإلمــام الرضــا ،ســام اللــه عليــه ،عنــد

موافقتــه علــى عــرض املأمــون ،فكيــف بــه
واحلــال انــه أجبــر علــى املوافقــة ،وهنــاك
نفــوس بريئــة  -مــن العلويــن أو غيرهــم -
يــراد حفــظ دمائهــا واحملافظــة
عليهــا؟
جــاء فــي التاريــخ أن اإلمــام
كانت والية العهد
الرضــا ،عليــه الســام ،رفــض
خير فرصة لمواجهة
التعــاون مــع جماعــة داخــل
أهل الجدل والزندقة،
البــاط أرادت اغتيــال املأمــون،
واالفكار المنحرفة
وضيــع فرصــة ذهبيــة عليهــم،
التي تسللت الى
بحجــة إعــادة اخلالفــة املغتصبــة،
األمة ،ولعل هذا
وهــذا دليــل آخــر علــى بعــد نظــر
اإلمــام ،عليــه الســام ،رمبــا كان
يفسر كثافة ما ورد
هنــاك مــا يخشــاه علــى اإلســام
عنه ،عليه السالم ،في
واســتمرارية رســالة الســماء،
الحقبة التي كان فيها
ً
ورمبــا جــاء جتاهلــه للمحاولــة
وليا للعهد
االنقالبيــة ،وجــود أعــداء داخــل
احلكــم العباســي ينــوون شــر ًا
باإلســام ،أمثــال الفضــل واحلســن بــن ســهل،
اللذيــن كانــا يضمــران لإلســام وأهــل البييــت،
عليهــم الســام ،كل احلقــد والكراهيــة ،وهنــاك
دالئــل تاريخيــة تشــير إلــى أن هــؤالء كانــت
لهــم خطــة لتصفيــة اإلمــام واملأمــون معــ ًا،
آب | 2016

47

أسوة حسنة

نقطة ضوء

كانت نتائج الطريق الذي مضى عليه االمام الرضا ،عليه السالم ،وهو
في خراسان ،باهرة ومضيئة للتاريخ والمسلمين على مر االجيال ،لرسم
معالم القيادة الرسالية الهادفة لنشر العلم والثقافة دون الحاجة الى
سلطة القوة

واالســتحواذ علــى احلكــم.
كيف تعامل اإلمام مع منصبه؟

شــهدت حقبــة املأمــون تســلل مختلــف
االفــكار والعقائــد املنحرفــة عن طريق الرســالة،
فظهــر الزنادقــة وأهــل اجلــدل والتشــكيك فــي
أوســاط األمــة ،وتوغلــوا فــي مختلــف احملافــل
العلميــة ،االمــر الــذي اســتدعى التصــ ّدي
لهــم بقــوة ،وهــذا ال يكــون إال بقــوة علميــة
بتســديد إلهــي متجســدة باالمــام الرضــا ،عليــه
الســام ،مبعنــى أن واليــة العهــد كانــت خيــر
فرصــة ملواجهــة هــذا املــد وتفنيــد كل افــكاره
وطروحاتــه ،ولعــل هــذا يفســر كثافــة مــا ورد
عنــه ،عليــه الســام ،فــي احلقبــة التــي كان
فيهــا وليـ ًا للعهــد ،ولــو ليــس كامـ ًا ،ومــا نقلــه
لنــا التأريــخ مــن تلــك احلقبــة حتديــدا ،جــزء
يســير ممــا قيــل وحصــل ،ومنهــا املناظــرة
املعروفــة مــع زعمــاء االديــان واملذاهــب فــي
قصــر املأمــون.
ورب ســائل يتحــدث عــن مســألة شــرعية
بحرمــة التعــاون مــع حــكام اجلــور والظلــم،
وهــذا صحيــح بـــ «العنــوان األولــي» ،كمــا
هــو املصطلــح العلمــي فــي الفقــه ،ولكنــه
فــي «العنــوان الثانــوي» يكــون مســتحبا فــي
بعــض املــوارد ،وواجبــ ًا فــي مــوارد أخــرى،
كأن يتوقــف األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر علــى قبــول منصــب مــن طــرف الظالــم،
فحينئــذ يكــون القبــول ملزم ـ ًا ،أو تكــون هنــاك
أهميــة تفــوق مســألة عــدم التعــاون كأن يحمــي
نفســه واتباعــه فــي حقبــة مــن الزمــن حلــن
متكنــه مــن تقويــة نفســه واالســتعداد خلطــوة
جديــدة ،أو يتعــاون حلــن االنتهــاء مــن دفــع
خطــر أعظــم متوجــه نحــو اإلســام واملســلمني،
وكل هــذه األمــور منــوط تشــخيصها باإلمــام
املعصــوم؛ فهــو الوحيــد القــادر علــى تشــخيص
احلكــم وتعيينــه ،حلكمــة معينــة ،او لظــروف
خاصــة يراهــا مقدمــة علــى غيرهــا ،وهــذا
مــا نــراه جليــ ًا مــن رســالة اإلمــام الكاظــم،
عليــه الســام ،لعلــي بــن يقطــن عندمــا طلــب
منــه البقــاء فــي منصبــه فــي عهــد هــارون
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«الرشــيد» حيــث قــال لــه« :عســى أن يجبــر
اللــه بــك كســرا ويكســر بــك نائــرة املخالفــن
مــن أوليائــه» ،واليــوم فــان مســألة التعــاون
مــع الظلمــة منــوط بشــورى الفقهــاء باعتبارهــا
اجلهــة الشــرعية الوحيــدة التــي تســتطيع
تشــخيص احلكــم وحتديــد األولويــات وتقــدمي
األهــم علــى املهــم ،وخصوصـ ًا فــي وقتنــا هــذا.
مــن هنــا؛ فــان اإلمــام ،عليــه الســام،
عندمــا أكــره علــى قبــول واليــة العهــد ،أراد
احلصــول علــى اكبــر قــدر ممكــن مــن الفوائــد
واملكاســب لالســام واملســلمني ،مــع علمــه بأنــه
س ُيستشــهد بعــد مــدة قصيــرة ،ومــن املعلــوم
أن احلفــاظ علــى النفــس ولــو لســاعات قليلــة
افضــل مــن إلقائهــا فــي التهلكــة ،وخصوصــا
أن الظــروف التــي كان يعيشــها اإلمــام الرضا،
عليــه الســام ،هــي غيــر الظــروف التــي عاشــها
اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،والتــي كانــت
تتطلــب إراقــة دمائــه الزكيــة إلحــداث هــزة
عنيفــة فــي نفــوس املســلمني ،ولــو فعــل اإلمــام
الرضــا ذلــك فــي ظروفــه تلــك لضــاع دمــه وملــا
حصلــت فائــدة تذكــر مــن حياتــه الشــريفة.
وهــذا مــا لــم يفهمــه البعــض مــن
الســطحيني فــي التفكيــر ،فقــال أحدهــم لإلمام:
«أصلحــك اللــه يــا بــن رســول اللــه! كيــف يــرد
اســمك مــع أســماء هــؤالء وقــد رفــض آبــاؤك
مــن قبــل مثــل هــذا؟! فقــال ،عليــه الســام:
«قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك فلمــا خيــرت
بــن قبــول ذلــك وبــن القتــل ،اختــرت القبــول
علــى القتــل ،ويحهــم أمــا علمــوا أن يوســف،
عليــه الســام ،كان نبي ـ ًا رســوال ،فلمــا دفعتــه
الضــرورة إلــى تولــي خزائــن العزيــز قــال لــه:
ـى َخزَ ِائـ ِ
ـن األَ ْر ِ
ض إِ ِّن َح ِفيـ ٌ
{اج َع ْلنِــي َعـ َ
ـظ
ْ
ِ
ـم} ،ودفعتنــي الضــرورة إلــى قبــول ذلــك
عَليـ ٌ
علــى إكــراه و إجبــار ،بعــد اإلشــراف علــى
الهــاك ،علــى أنــي مــا دخلــت فــي هــذا األمــر،
إال دخــول خــارج منــه .فإلــى اللــه املشــتكى،
وهــو املســتعان.»...
وهــذا االســتدالل املختصــر ،رمبــا يكــون
خيــر جــواب علــى أولئــك الذيــن يــرون فــي
قبــول واليــة العهــد مــن قبــل اإلمــام الرضــا،
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عليــه الســام ،بابــا واســعا لهــم للتعــاون
املطلــق وغيــر املشــروط مــع حــكام اجلــور
والظلمــة وذريعــة يتشــبثون بهــا عنــد كل
ملمــة تواجههــم ،علــى أن اإلمــام الرضــا،
عليــه الســام ،ســبقهم فــي القبــول باحلكــم
والســلطة ،كمــا يحلــو للبعــض إطــاق صفــة
«الســلطان» علــى اإلمــام الرضــا ،فــي حــن
هــو ،عليــه الســام ،وســائر األئمــة املعصومــن،
عليهــم الســام ،يصرحــون ويؤكــدون أنهــم فــي
غنــى عــن هــذه االلقــاب الزائفــة والزائلــة.
كيف يكون القائد الصالح؟

قبــل ان ينجــح االمــام الرضــا ،عليــه
الســام ،فــي جتربتــه السياســية ،كان النمــوذج
األســمى للقائــد احملنّــك واملصلــح الرائــد
واملنقــذ املنتظــر ،فوهــب حياتــه مــا يضــيء
لألمــة فكــر ًا وثقافــة ووعيــ ًا ،واحتــاط لنفســه
ودينــه وأمتــه احتيــاط اليقــظ احلــذر ،وســعی
إلــی اإلنقــاذ مــا اســتطاع إلــی ذلــك ســبيال،
فــكان الفــرد األكمــل فــي خضــم احليــاة
السياســية ،وكان النمــوذج األرقــی للعطــاء
الدينــي املتقــدم ،وكان الصخــرة التــي يتحطــم
عليهــا قصــف املؤامــرات ،والهــواء الطلــق الــذي
يلجــأ النــاس إليــه مــن خطــر العواصــف مــن
شــتى االصنــاف.
ُعــرف ،عليــه الســام ،مبالزمــة كتــاب اللــه،
التهجــد والدعــاء ،علــى ســيرة آبائــه
وكان دائــم
ّ
الكــرام ،و رغــم وفــرة األمــوال التــي كانــت
جســد فــي حياتــه العامــة،
حتــت يــده ،فقــد ّ
واخلاصــة املثــال األعلــى والنمــوذج الفريــد
فــي الزهــد ،والتواضــع واإلخــاص ،كمــا كان
يشــارك الضعفــاء واملســاكني طعامهــم ،ويقيــم
لهــم املوائــد ويعطــف علــى الفقــراء ،وإضافــة
إلــى ذلــك كان مفزعــ ًا يــأوي إليــه العلمــاء،
وملجــأ يقصــده رواد العلــم ،واملعرفــة ،وحصنـ ًا
يــر ّد عــن الديــن شــبهات الزنادقــة ،وأباطيــل
الغــاة كمــا كانــت لــه مناظــرات ،ومحــاورات
مــع علمــاء الفقــه والــكالم تركــت أثــر ًا طيبــ ًا
فــي تدعيــم الديــن ،وتثبيــت قواعــد الشــريعة
وأصــول التوحيــد.

اختالف أمتي رحمة؟!
الشيخ علي الخزاعــــي

َجــ َا َء فــي حديــث عــن النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
ْ
ف ُأ َّم ِتـ ي َر ْح َمـ ٌة» ،هــذا احلديــث املعــروف فــي أوســاطنا بحاجـ ٍـة
«اخ ِتـ َـا ُ
الــى أن نســلط الضــوء عليــه ليتس ـنّى لنــا فهــم مــا ُيــراد منــه ،لــورود
أكثــر مــن مفهــوم خاطــئ وقــع فيــه البعــض مــن تفســير ليــس فــي
محلــه ،لــذا قيــل فيمــا ُيقصــد بــه:
أو ًال :مــا نعيش ـ ُه حالي ـ ًا مــن تناحــر وتفـ ّرق بــن املســلمني ،حتــى
وصــل بهــم إلــى ســوء احلــال مــن ســفك الدمــاء فيمــا بينهــم ســوا ٌء
علــى الصعيــد الدينــي أو السياســي ،يســتدعي أن يأخــذ «االختــاف»
معنــى ســلبي ًا بالضــرورة ،عنــد ذلــك يســتوجب أن تســتبدل كلمــة
«رحمــة» بنقيضهــا؛ «عــذاب»! ألنَّ االختــاف والتمــزق لــن يســتجلب
الرحمــة  -منطقيـ ًا -بينمــا مــن عالمــات اإلميــان؛ وحــدة كلمــة املســلمني
علــى احلــق واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ونصــرة املظلــوم
مســلما كان أو غيــر مســلم ،إذ َجــ َا َء فــي محكــم كتابــه احلكيــم:

ِ
ِ
{وا ْعت َِص ُمــو ْا بِ َح ْب ِ
ُــم
َ
ُــرو ْا ن ْع َمــ َة اللِّ َع َل ْيك ْ
ــل اللِّ َجي ًعــا َوالَ َت َف َّر ُقــو ْا َوا ْذك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـم
ـم أ ْعــدَ اء َفأ َّلـ َ
ـف َبـ ْ َ
ـم َفأ ْص َب ْح ُتــم بن ْع َمتــه إ ْخ َوا ًنــا َوكُن ُتـ ْ
ـن ُق ُلوب ُكـ ْ
إِ ْذ كُن ُتـ ْ
ـن اللُّ َل ُكــم آياتِـ ِ
ـى َش ـ َفا ُح ْفـ َـر ٍة ِّم ـ َن النَّـ ِ
ـار َف َأن َق َذ ُكــم ِّمن َْهــا ك ََذلِـ َ
ـه
ـك ُي َبـ ِّ ُ
ْ َ
َعـ َ َ
ُــم َ ْتتَــدُ َ
ون}( ،ســورة آل عمــران ،)103 :أي؛ أمرهــم بالوحــدة
َل َع َّلك ْ
{والَ َت َف َّر ُقــو ْا} ،فاإلســام يقــوم علــى توحيــد املجتمــع وتوثيــق
فقــال َ
ِ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ـن
ـ
ب
ـف
ـ
ل
أ
{
ـ
ك
وب
ل
ق
ـة؛
ـ
اإلمياني
ـوة
ـ
األخ
روابــط
ـم} ،أي؛ يجمعكــم علــى
َ
َ َْ
ْ

اإلســام ويرفــع البغضــاء مــن قلوبكــم .وفــي مــكان آخــر يقــول عــز
ِ
ـم
{و َأطي ُعــو ْا اللَّ َو َر ُســو َل ُه َوالَ َتنَازَ ُعــو ْا َف َت ْف َش ـ ُلو ْا َوت َْذ َهـ َ
وجــلَ :
ـب ِر ُ
حي ُكـ ْ
ِ
ِ
{والَ
الصابِريـ َن}( ،ســورة األنفــال ،)46 :ومعنــى َ
ـع َّ
ـرو ْا إ َّن اللَّ َمـ َ
َو ْ
اصـ ِ ُ
َتنَازَ عُــو ْا} ،أي؛ ال تختلفــوا { َف َت ْف َشــ ُلو ْا} وت َُصا ُبــوا بالضعــف والفــزع
ـم} ،أي؛ تذهــب عزتكــم ودولتكــم وغلبتكــم ،كمــا ذكــر
{وت َْذ َهـ َ
َ
ـب ِر ُ
حي ُكـ ْ
ْ
ُ
ُ
ادهِ ـ ْم
عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــهَ « :مثــل الؤْمِ ِنــن فِ ــي َت َو ِ ّ
احمِ هِ ــ ْم َك َمثــلِ ْ َ
ســدِ ِإ َذا ْ
ســ َهرِ
َو َت َر ُ
اشــ َت َكى َب ْع ُضــ ُه َت َدا َعــى َســا ِئ ُر ُه باِل َّ
ال َ
َو ْ ُ
ال ّمــى» ،أي ،يســتوجب علــى جميــع املســلمني أن يكونــوا فــي كلمــة
ســواء بينهــم بتراحمهــم وتوادهــم ،كمــا وأن أحدهــم يحــس باآلخــر
كاجلســد الواحــد ،لــو أصيــب عضـ ٌو منــه بوعكــة صحيــة يتألــم جميــع
اجلســد بســبب هــذا العضــو املصــاب ،كمــا وأن املؤمــن مــرآة املؤمــن.
ثاني ـ ًا :مــا جــاء فــي اختــاف رأي العلمــاء بالفتــوى ،فــي حديــث

اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،فــي املــراد مــن مضمــون هــذا
احلديــث النبــوي ،فقــد روى الصــدوق فــي (علــل الشــرائع ،ج)85 :1
ـت ِلبــي َع ْبــدِ الل ـهِ ،عليــه
بســنده عــن َع ْبــدِ ْالُؤْمِ ــنِ ْالَن َْصــاري َقــا َلُ « :قلْـ ُ
الســامِ ،إنَّ َق ْومـ ًا َيـ ْر ُوونَ َأنَّ َر ُســو َل اللـهِ ،صلــى اللــه عليــه وآلــهَ ،قــال:
[اخت َ
ــت ِإنْ َكانَ ْ
ْ
اخت َِل ُف ُهــ ْم
ِــا ُ
[ص َد ٌقــوا] َف ُقلْ ُ
ف ُأ َّمتِــ ي َر ْح َمــة] َفقَــا َلَ :
ــب َّإنَــا َأ َرا َد قَــ ْو َل
َر ْح َمــة ً ف ْ
ــس َح ْيــثُ َت ْذ َه ُ
َاج ِت َما ُع ُهــ ْم َعــ َذ ٌ
اب قَــا َل[ :لَ ْي َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـم َطآئ َفـ ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهــو ْا ِف
وجـ َلَ ...{ :ف َلـ ْ
اللـهِ ،عـ َّز َ
ـوالَ َن َفـ َـر مــن ك ُِّل ف ْر َقــة ِّمن ُْهـ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ ِ
ـذ ُر َ
يـ َ
ون}( ،ســورة
ـم َ ْ
ـم َل َع َّل ُهـ ْ
ـم إِ َذا َر َج ُعــو ْا إِ َل ْي ِهـ ْ
ـن َول ُينــذ ُرو ْا َق ْو َم ُهـ ْ
التوبــةَ ،)122 :ف َأ َم َر ُهـ ْم َأنْ َينْفِ ـ ُروا ِإلَــى َر ُســولِ اللــه  ،صلــى اللــه عليــه
إنــا َأ َرا َد ْ
اخت َِل َف ُهـ ْم
وهـ ْم َّ َ
وآلــهَ ،ف َي َت َعلَّ ُمــوا ُثـ َّم َي ْر ِجعــوا إلَــى َق ْومِ هـ ْم َف ُي َعلِّ ُم ُ
مِ ــنَ الْ ُبلْـ َدانِ َل ْ
نــا ال ِّديــنُ َو ِ
احـ ٌد ِإ َّ َ
اخت َِلفـ ًا فِ ــي دِ يــنِ اللـ ِه ِإ َّ َ
نــا ال ِّديــنُ
َو ِ
احـ ٌد» .فاملــراد باالختــاف فــي احلديــث النبــوي املذكــور هــو الذهــاب
واملجــيء إلــى حلقــات العلــم كمــا فــي قولــه تعالــى مــن معنــى االختــاف
أي؛ الذهــاب واملجــيء ،واألنســب بهــذا املعنــى أن يكــون الضميــر فــي
ــم} لقومهــم،
{ر َج ُعــو ْا} للطائفــة املتفقهــن ،وفــي قولــه{ :إِ َل ْي ِه ْ
قولــه َ
واملــراد إذا رجــع هــؤالء املتفقهــون إلــى قومهــم ،وميكــن العكــس بــأن
يكــون املعنــى :إذا رجــع قومهــم مــن اجلهــاد إلــى هــؤالء الطائفــة بعــد
تفقههــم ورجوعهــم إلــى أوطانهــم.
انطالقــ ًا مــن هــذه األدلــة ،يظهــر االبتعــاد الكبيــر عــن املعنــى
احلقيقــي للحديــث النبــوي الشــريف ،علــى أن االختــاف بــن علمــاء
املســلمني ،وبــن أبنــاء األمــة ،هــو رحمــة ،بينمــا اإلســام كلــه واحــد
حتــت رســالة موحــدة ال اختــاف فيهــا.
ســألت أبــا عبــد اللــه ،عليــه الســام ،فــي
ورد عــن زرارة قــال:
ُ
«حـ َـا ُل ُم َح َّمـ ٍـد َحـ َـا ٌل َأ َبــد ًا ِإلَــى َيـ ْو ِم الْقِ َيا َم ـ ِة
احلــال واحلــرام فقــالَ :
َو َح َرا ُمـ ُه َحـ َرا ٌم َأ َبــد ًا ِإلَــى َيـ ْو ِم الْقِ َيا َمـ ِة َل َي ُكــونُ َغ ْيـ ُر ُه َو َل َي ِجــي ُء َغ ْيـ ُر ُه».
ـوالَ َن َفـ َـر} ،مــن ســورة التوبــة التــي بينهــا العالمــة
كمــا فــي آيــة { َف َلـ ْ
الســيد الطباطبائــي  -قــدس ســره :-ذكــر بــأن هــذه اآليــة ،مــا يفــرض
علــى النــاس أن يــازم بعضهــم البيضــة (بيضــة االســام) للتفقــه فــي
الديــن ثــم تبليغــه إلــى قومهــم إذا رجعــوا إليهــم.
ومــن هنــا يظهــر أن املــراد بالتف ّقــه؛ تفهــم جميــع املعــارف
الدينيــة مــن أصــول وفــروع ،ال خصــوص األحــكام العمليــة ،وهــو
الفقــه املصطلــح عليــه عنــد املتشــرعة ،والدليــل علــى ذلــك قولــه تعالــى:
ِ ِ
ــم} فــإن ذلــك أمــر إمنــا يتــم بالتفقــه فــي جميــع
َ
{ول ُينــذ ُرو ْا َق ْو َم ُه ْ
الديــن وهــو ظاهــر.
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كيف نكون
أوفياء لدولة
العدل االلهي؟
قال اإلمام الحجة ،عجل اهلل
تعالى فرجه الشريف":إنا غير
مهملين لمراعاتكم ،وال ناسين
لذكركم"

الشيخ عواد الكربالئي

ــور ِمــن بع ِ
{و َل َقــدْ َك َت ْبنَــا ِف الزَّ ُب ِ
الذك ِ
ــد ِّ
ْــر
ْ َْ
َ
ِ
َأ َّن األَر َض ي ِر ُثهــا ِعب ِ
ال َ
ــون}( ،ســورة
الص
ي
ــاد
َ
َ َ
َّ ُ
ْ
األنبيــاء.)105 :

مــع أن القــرآن الكــرمي بحــد ذاتــه ميثــل
معجــزة نبينــا االكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
فــي كل العصــور ،فــان مــن معاجــزه املتجــددة؛
مــا أخبــر بــه النبــي االكــرم عــن مســتقبل
البشــرية ومســيرة االســام فيهــا حتــى عصــر
االســام املوعــود الــذي يظهــره اللــه  -تعالــى-
علــى الديــن كلــه.
كلنــا ينــادي« :العجــل العجــل يامــوالي يــا
صاحــب الزمــان» ،ولكــن لنكــن واقعيــن؛ اذا
ظهــر االمــام احلجــة ،عجــل اللــه فرجــه ،وأحيــا
الكثيــر مــن االحــكام املعطلــة او التــي شــابها
التغييــر ،فهــل نكــون علــى اســتعداد لتحمــل
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تقــومي هــذا التغييــر؟ وهــل يكــون جوابنــا
لإلمــام؛ الســمع والطاعــة؟ أم يكــون «حســبنا
كتــاب اللــه»؟ او «ال حكــم إال للــه»؟ لنســتعد مــن
اآلن لتحضيــر اجلــواب احلاســم واملصيــري.
عنــد خــروج االمــام ،يلقــي خطبــه أليــام
و ُيبايــع بــن الركــن واملقــام ويدعــو النــاس
الــى البيعــة ،ويتكلــم بــكالم لــم يتكلــم بــه أحــد
مــن النــاس ،ويقبــل أنصــاره وشــيعته مــن كل
مــكان ،وســيكون وصولهــم الــى مكــة بصــورة
إعجازيــة.
وتؤكــد الروايــات مــا نصــه« :قــوم ُيف َقــدون
مــن فراشــهم فيصبحــون فــي مكــة» .وعــن
االمــام الصــادق ،عليــه الســام« :دا ُر ُملكِ ــ ِه
الكوفــة ،مجلــس حكمــه جامعهــا ،وبيــت مالــه
ومقســم غنائــم املســلمني مســجد الســهلة
وموضــع خلواتــه الذكــوات البيــض مــن
الغريــن».
بصائر من اآلية الكريمة

إن مــن ألطــاف االمــام احلجــة ،عجــل اللــه
فرجــه ،أنــه يدافــع ع ّنــا فــي اخلفــاء ،ونســتد ّل
بذلــك مــن رســالته الــى الشــيخ املفيــد ،ينقــل
مضمونهــا العالمــة املجلســي فــي بحــار
االنــوار« :لــأخ الســديد ،والولــي الرشــيد،
الشــيخ املفيــد ،أبــي عبــد اللــه محمــد بــن
محمــد بــن النعمــان أدام اللــه إعــزازه ،مــن
مســتودع العهــد املأخــوذ علــى العبــاد.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

«...فإنــا نحيــط علمــا بأنبائكــم ،وال
يعــزب عنــا شــيء مــن أخباركــم ،ومعرفتنــا
بالــذل الــذي أصابكــم مــذ جنــح كثيــر منكــم
إلــى مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعا،
ونبــذوا العهــد املأخــوذ وراء ظهورهــم كأنهــم
ال يعلمــون.
إنــا غيــر مهملــن ملراعاتكــم ،وال ناســن
لذكركــم ،ولــوال ذلــك لنــزل بكــم الــأواء ( )1أو
اصطلمكــم األعــداء ( )2فاتقــوا اللــه جــل جاللــه
وظاهرونــا علــى انتياشــكم ( )3مــن فتنــة قــد
()5
أنافــت عليكــم ( )4يهلــك فيهــا مــن حــم أجلــه
ويحمــى عنهــا مــن أدرك أملــه»...
ّ
مسؤولية كل واحد منا

مــن واجبــات كل فــرد م ّنــا اجتــاه االمــام
املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه؛ ان ينظــر مــا هــي
وظيفتــه جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن ،ومــا
يترتــب عليــه مــن مســؤوليات ،ثــم ينظــر فيمــا
يجــب ان يتجنبــه مــن احملرمــات ،فعلــى الــزوج
رب األســرة  -مثــ ًا -ان يعــرف واجباتــه
او ّ
جتــاه اســرته ،وايضـ ًا علــى كل فــرد ان يعــرف
واجباتــه جتــاه امامــه ،حتــى ال يكــون مصــداق
احلديــث الشــريف« :مــن مــات ولــم يعــرف امــام
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة».
فكيــف نتعــرف علــى هــذه املســؤولية
والواجبــات؟
هنالــك قصــة معبــرة حصلــت فــي عهــد

الشــيخ مرتضــى االنصــاري ،وكان حينهــا
يتتلمــذ عنــد شــريف العلمــاء فــي بدايــة شــبابه
فــي كربــاء املقدســة ،وكان فــي مهنــة تصليــح
االقفــال ،وكان دكانــه بالقــرب مــن مرقــد االمام
احلســن ،عليــه الســام.
وفــي تلــك الفتــرة كان هنالــك عــدة مــن
طلبــة العلــوم الدينيــة قــد عقــدوا العــزم علــى
اللقــاء باإلمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه
فرجــه ،فمارســوا جملــة مــن االعمــال العباديــة،
مــن حضــور املســاجد والتوســل باألئمــة وزيارة
املراقــد املشــرفة ،وذات يــوم جــاءت الــى دكان
الشــيخ االنصــاري  -وكان حينهــا غيــر
معــروف لعا ّمــة النــاس  -امــرأة عجــوز حتمــل
قف ـ ًا ،وقالــت :انــا أرملــة ولــدي أيتــام ،واريــد
ان أبيــع هــذا القفــل الشــتري الطعــام ألوالدي.
نظــر الشــيخ االنصــاري الــى القفــل وهــو
مــن دون مفتــاح ،فقــال لهــا :ان قفلــك مــن
واحــد،
ــس
ٍ
دون مفتــاح ال يســاوي ســوى فل ٍ
واذا يكــون معــه مفتــاح يصبــح ســعره خمســة
فلــوس ،وبعــد ان عثــر لهــا علــى مفتــاح للقفــل،
اقتــرح عليهــا ان يبيعهــا املفتــاح بفلــس واحــد،
ثــم يشــتري منهــا القفــل مــع املفتــاح بخمســة
فلــوس لتربــح بذلــك اربعــة فلــوس ،وبينــا همــا
علــى هــذه احلالــة بــن البيــع والشــراء ،ظهــر
ــي الطلعــة ،وكأنــه ينتظــر شــيئ ًا،
رجــل به ّ
وملــا انتهــى الشــيخ مــن البيــع والشــراء ،قــام
هــذا الرجــل وودع الشــيخ ثــم التفــت الــى
الطلبــة الذيــن كانــوا قــد جتمعــوا عنــد الشــيخ
االنصــاري قائــ ًا« :كونــوا مثــل هــذا الشــيخ
ليأتيكــم صاحــب الزمــان» .وبعــد حلظــات عــاد
لهــم رشــدهم فــي كيفيــة اطــاع هــذا الرجــل
علــى نواياهــم ،وكان ذلــك الرجــل قــد اختفــى
عنهــم ،وادركــوا انهــم لــم يصلــوا الــى مــا
وصــل اليــه الشــيخ االنصــاري.
النبي االكرم وبشارة المنتظر

مــا ورد عــن النبــي األكــرم وأهــل بيتــه،
صلــوات اللــه عليهــم ،عــن اخبــار املهــدي،
عجــل اللــه فرجــه ،تؤكــد أن ظهــوره ينشــر
علــى الكــون والبشــرية ،عــد ًال وقســط ًا ،كمــا
ُملئــت ظلم ـ ًا وجــور ًا ،فقــد نقــل عــن الصــدوق
فــي «إكمــال الديــن وإمتــام النعمــة» ،بســنده
عــن جابــر االنصــاري عــن النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،قــال« :املهــدي مــن ولــدي اســمه
اســمي ،وكنيتــه كنيتــي ،أشــبه النــاس بــي
خلقــ ًا وخلقــ ًا ،تكــون لــه غيبــة وحيــرة تضــل
فيهــا االمم كالشــهاب الثاقــب فيمألهــا عــد ًال
وقســط ًا كمــا ملئــت ظلمــ ًا وجــور ًا».

وجــاء فــي كتــاب الطوســي بســنده عــن
أبــي ســعيد اخلــدري قــال :عــن النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه« :يــا فاطمــة؛ يــا ُبنيــة؛ انــا
اعطينــاك أهــل البيــت ســبع ًا ،ســت ًا لــم يعطهــا
أحــد قبلنــا؛ نبينــا خيــر االنبيــاء وهــو أبــوك،
ووصينــا خيــر األوصيــاء وهــو بعلــك ،وشــهيدنا
خيــر الشــهداء ،وهــو ع ـ ّم أبيــك احلمــزة ،وم ّنــا
مــن لــه جناحــان خضيبــان يطيــر بهمــا فــي
اجلنــة ،وهــو ابــن ع ّمــك جعفــر ،وم ّنــا ســبطا
هــذه االمــة ،وهمــا ابنــاك احلســن واحلســن،
وم ّنــا مهــدي هــذه األمــة الــذي يصلــي خلفــه
عيســى».
وقــال الصــدوق فــي «إكمــال الديــن» ،عــن
أبــي جعفــر الثانــي ،عليــه الســام ،عــن آبائــه
عــن االمــام علي،عليــه الســام ،قــال« :للقائــم
منّــا غيبــة أمدهــا طويــل ،كأنــي بالشــيعة
يجولــون جــوالن النعــم فــي غيبتــه ،يطلبــون
املرعــى فــا يجدونــه إال مــن ثبــت منهــم علــى
ـس قلبــه لطــول أمــد غيبــة إمامــه،
دينــه ،ولــم ي ـق ُ
فهــو معــي فــي درجتــي يــوم القيامــة».
اإلصالح الشامل للعالم أجمع

إذن؛ العالــم كلــه يحتــاج الــى مصلــح
امللحــة الــى
واحــد ،وهنــا تبــرز احلاجــة
ّ
شــخصية عامليــة مؤهلــة لقيــادة ربانيــة رشــيدة
ملهمــة الســتقطاب االســام وإدارة احلركــة
االســامية التاريخيــة ،وتقدمي املنهج االســامي
بحيــث تكــون هــذه الشــخصية مرجعـ ًا حقـ ًا ملــا
اختلــف فيــه النــاس ،ومــاذ ًا وداعيــ ًا وأســوة
جامعــة ،وهــذا يســتدعي أن نهيــئ انفســنا
جميع ـ ًا الســتقبال االمــام املهــدي ،عجــل اللــه
فرجــه ،كمــا لــو أنــه ســيظهر غــد ًا ،وذلــك مــن
خــال اعــداد انفســنا اميانيـ ًا وعقائديـ ًا وفكري ًا
وثقافي ـ ًا وروحي ـ ًا ،ويجــب ان يكــون احساســنا
بقضيــة االمــام ،علــى درجــة عاليــة.
معلومات عن هوية اإلمام المنتظر

 -1شخصيته:
اســمه؛ محمــد ،أبــوه؛ االمــام احلســن
العســكري ،أمــه؛ نرجــس ،والدتــه؛ فــي
15شــعبان املعظــم ســنة ( )255للهجــرة،
كنيتــه؛ أبــو القاســم ،وهــي كنيــة رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ألقابــه؛ املهــدي ،القائــم،
املنتظــر ،صاحــب الزمــان.
 -2والدته وصفاته:
ولــد فــي مدينــة ســامراء ،صفتــه؛ ناصــع
اللــون ،واضــح اجلبــن ،أبلــج احلاجــب،
حســنون اخلــد أقنــى األنــف ،أشـ ّم أروع ،كأنــه

غصــن بــان ،بخــده اإلميــن خــال.
 -3غيبته الصغرى:
مدتهــا 69 :ســنة ،نصــب فيهــا ســفراء
أربعــة هــم :ابــو محمــد عثمــان بــن ســعيد
ســمان) ،وابنــه ابــو
ال َعمــري املعــروف بـــ (ال َّ
جعفــر محمــد عثمــان ال َعمــري املعــروف بـــ
(أبــو جعفــر) ،وابــو القاســم احلســن بــن
روح النوبختــي املعــروف بـــ (أبــي القاســم)،
والرابــع؛ ابــو احلســن بــن علــي بــن محمــد
ســ ُمري املكنــى بـــ (أبــي احلســن).
ال َ
 -4غيبتــه الثانيــة ،وتســمى الكبــرى بعــد
مــوت الســفير الرابــع.
 -5نقــش خامتــه؛ أنــا حجــة اللــه
و خا صتــه .
 -6رايته ،مكتوب عليها؛ «البيعة لله».
 -7أنصاره؛  313شخص ًا.
 -8محل ظهوره؛ مكة املكرمة.
 -9محل بيعته؛ الركن واملقام.
 -10دولته تشمل العالم بأسره.
ً
ختاما

اإلمــام املهــدي املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه،
يــرى أعمالنــا ويراقــب أوضاعنــا ،اذا كانــت
طيبــة ،يفــرح ،واذا كانــت ســيئة ،يحــزن ،كمــا
ورد فــي التفســير؛ «وقــل اعملــوا فســيرى اللــه
عملكــم ورســوله واملؤمنــون» ،وفــي روايــات
شــريفة ،انــه ،عجــل اللــه فرجــه ،مؤيــد بــروح
القــدس ،بينــه وبــن اللــه عـ ّز وجــل ،عمــود مــن
نــور ،يــرى فيــه أعمــال العبــاد وكل مــا يحتــاج
اليــه ،فهــو يــرى اعمالنــا وكالمنــا ،ويعــرف
نياتنــا وافكارنــا ،مــا اذا كانــت للــه،أم لغيــره.
قــال االمــام الرضــا ،عليــه الســام« :ان
صاحــب هــذا االمــر ليحضــر املوســم» .مبعنــى
مواســم احلــج والزيارة،ولرمبــا يصادفــك فــي
مرقــد االمــام احلســن ،عليــه الســام ،فــي
الزيــارات املخصوصــة ،او ايــام اجلمعــة ،فلمــا
يظهــر ،تقــول :قــد رأينــاه!
وأهــم مــن ذلــك؛ انــه يقــول« :شــيعتي؛
ادعــو لــي بالفــرج» ،وافضــل الدعــاء عنــد
قبــة موالنــا االمــام احلســن ،عليــه الســام،
بالفــرج.
------------( )1الألواء :الشدة وضيق المعيشة

( )2اصطلمه :استأصله.
( )3إنتاشه من الهلكة :أنقذه.
( )4أناف على الشيء طال وارتفع عليه.
( )5حم أجله :قرب.
( )6األزوف :االقتراب.

آب | 2016

51

أدب

أدب

عندما يبتعد الشعر عن أهدافه الحقيقية

أ نحن أمام أزمة إبداع أم أزمة قيم؟
جواهــر االشــياء فيكشــف عــن عالقتهــا القريبــة
والبعيــدة ،فتتجلّــى لــه قــدرة اخلالــق ويتجلّــى
لــه بديــع صنعــه ،فيدعــو إلــى مــا أمــر اللــه
بــه وينهــى عمــا نهــى عنــه ،فالشــعر فــي ضــوء
القــرآن الكــرمي رســالة نبيلــة علــى الشــاعر أن
يؤديهــا بأمانــة وصــدق ،وقــد حــدد القــرآن
الكــرمي هذيــن املفهومــن للشــعر فــي اآليــات
{و ُّ
الشــ َع َرا ُء
االخيــرة مــن ســورة الشــعراءَ :

محمد طاهر الصفار

م ّيــزت نظــرة القــرآن الكــرمي إلــى الشــعر؛
بــن الشــعر الــذي يســاير احلقيقــة واملبــادئ
اإلنســانية واألخالقيــة واملثــل العليــا ،وبــن
الشــعر الــذي يدعــو إلــى اإلنحــال والنفــاق
والكــذب والرذيلــة ،فاللــه -عــز وجــل -خلــق
اإلنســان والطبيعــة ليــري النــاس قدرته وحســن
صنيعــه ،ومنــح اإلنســان مواهــب الفكر واحلس
املرهــف واخليــال املبــدع ليستشـ ّ
ـف ويســتجلي
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فالغايــة مــن الشــعر هــو الدعــوة إلــى
العمــل الصالــح بالقــول والفعــل ،وقــد أولــى
اإلســام قضيــة الشــعر أهميــة كبيــرة ،فجــاء
لين ّقيــه ويه ّذبــه ويشـ ّذبه مــن الكــذب وسفاســف
اجلاهليــة والقــول الفاحــش وكل مــا ينافــي
هــدى الديــن وآدابــه وأخالقــه ،ويص ّبــه فــي
صالــح قضايــا األمــة ويعطيــه ســمة إخالقيــة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

وإنســانية.
أهل البيت و رسالية الشعر

وجــاءت أحاديــث الرســول األكــرم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،لتؤكــد هــذا املعنــى ،فالنبــي
هــو أفصــح العــرب وهــو القائــل« :ال تــدع
العــرب الشــعر حتــى تــدع اإلبــل حنينهــا» ،لــه
احلديــث الشــهير« :إن مــن البيــان لســحر ًا،
وإن مــن الشــعر حلكمــة» ،ولكنــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــهّ ،
خلــص نظرتــه إلــى الشــعر وفــق
منهــج القــرآن الكــرمي فقــال« :إمنــا الشــعر
كالم مؤلــف فمــا وافــق احلــق فهــو حســن ،ومــا
لــم يوافــق احلــق فــا خيــر فيــه».
هــذه النظــرة تعطــي للشــعر معنــى ســامي ًا
وتنتشــله مــن اللغــو واإلنحطــاط؛ فــكان للشــعر
دور كبيــر فــي نصــرة اإلســام؛ فالنبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،كان أمــام حت ّديــات قريــش
واليهــود الذيــن كان شــعراؤهم يهجون الرســول
واإلســام ،وال يخفــى مــا للشــعر مــن تأثيــر
كبيــر فــي النفــوس ،فــكان علــى الرســول أن

يواجــه تلــك التحديــات ،فحــثّ شــعراء املســلمني
علــى نصــرة اإلســام ،ولــه فــي ذلــك أقــوال
كثيــرة ،فــكان للشــعر دور بــارز فــي نصــرة
اإلســام واإلنســانية ،وأدى رســالة كبيــرة
فــي نشــر مبــادئ الديــن احلنيــف ،لــذا واجــه
الشــعراء املؤمنــون ،شــعراء قريــش وردوا
كيدهــم إلــى نحورهــم.
فحينمــا هجــا عمــرو بــن العــاص ،وعبــد
اللــه بــن الزبعــري ،وأبــو ســفيان وغيرهــم
مــن شــعراء قريــش املشــركني ،رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،واإلســام ،تصــدى لهــم
شــعراء اإلســام وعلــى رأســهم أبــي طالــب،
عليــه الســام ،ع ـ ّم الرســول ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،الــذي دافــع عنــه بيــده ولســانه ولــه فــي
نصــرة الرســول الكثيــر مــن األشــعار تضمنهــا
ديوانــه أبرزهــا «الميتــه» الشــهيرة التــي يقــول
عنهــا ابــن جنــي« :إنهــا أفضــل مــن املعلقــات
الســبع» ،ومــن الشــعراء املؤمنــن الذيــن
حســان بــن
دافعــوا عــن الرســول واإلســام؛ ّ
ثابــت ،وعبــد اللــه بــن رواحــة ،وكعــب بــن مالــك
األنصــاري وغيرهــم.
يشــجعهم
وآلــه،
عليــه
اللــه
وكان ،صلــى
ّ
ويح ّثهــم ويثيبهــم علــى نصرتهــم اإلســام،
فــكان يقــول لهــم حينمــا ينشــدون الشــعر
لنصــرة الديــن« :إن املؤمــن يجاهــد بســيفه
ولســانه والــذي نفســي بيــده لكأمنــا ترمونهــم
بــه نضــح النبــل» ،كمــا كان يجــزل لهــم العطاء،
فقــد وهــب بردتــه لكعــب بــن زهيــر ،حينمــا قــرأ
عليــه قصيدتــه املشــهورة ،وملــا أنشــد النابغــة
ــي ،قصيدتــه «الرائيــة» بشــ ّره
اجلعــدي النب َّ
باجلنــة ،ويدلنــا قــول أبــي حــامت الــرازي علــى
عنايــة النبــي بالشــعر احلــق وبشــعراء اإلســام
حيــث يقــول:
«إن النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مــا كان
يحــب الشــعر فحســب ،بــل يستنشــده وينصــت
لــه ويعفــو ويصفــح بــه عــن املجرمــن ويقبــل
التوبــة واملعــذرة منهــم ،ويســتمع إلــى الشــعر
ويثيبهــم علــى الشــعر اجل ّيــد ويجيزهــم ويحنــو
عليهــم باســتماع شــعره» ،وقــال الدكتــور
شــوقي ضيــف« :إن الشــعر ظ ـ ّل مزدهــر ًا فــي
صــدر اإلســام وليــس بصحيــح أنــه تو ّقــف أو
ض ُعــف».
كمــا كان األئمــة املعصومــون ،عليهــم
الســام،؛ وهــم القــرآن الناطــق ،ينشــدون
الشــعر وهنــاك الكثيــر مــن الشــعر املنســوب
إلــى أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يقــول
الشــعبي« :كان أبــو بكــر يقــول الشــعر ،وكان
عمــر يقــول الشــعر ،وكان عثمــان يقول الشــعر،

وكان علــي ،عليــه الســام ،أشــعر مــن الثالثــة،
وفــي «عيــون أخبــار الرضــا» أن املأمــون
قــال لإلمــام علــي بــن موســى الرضــا ،عليــه
الســام :،هــل رويــت مــن الشــعر شــيئ ًا ؟
فقــال :قــد رويــت منــه الكثيــر ،فقــال :أنشــدني،
ثــم ذكــر أشــعار ًا كثيــرة أنشــدها لــه فــي احللــم
والســكوت عــن اجلاهــل ،وتــرك عتــاب الصديــق
واســتجالب العــدو ،وكتمــان الســر ،وغيــر ذلــك
ممــا كان يقولــه ويتمثــل بــه.
فالشــعر فــي نظــر اإلســام هــو قضيــة
إنســانية تهــدف إلــى بــث مــكارم األخــاق فــي
املجتمــع ،كمــا تهــدف إلــى اإلنتصــار للحــق
والتأســي بهــم،
ومتجيــد أعمــال العظمــاء
ّ
واإلقتــداء بأعمالهــم ،وال جتــد فــي التاريــخ
أعظــم مــن أئمــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
كمــا ال جتــد مــن قــدم عطــاء لألنســانية
كاالمــام احلســن ،عليــه الســام ،لذلــك حــث
األئمــة ،عليهــم الســام ،علــى إنشــاد الشــعر
فــي احلســن ،عليــه الســام ،وهنــاك مــا ال
حصــر لــه مــن الروايــات عنهــم فــي احل ّ
ــض
علــى إنشــاد الشــعر فــي رثــاء احلســن،
وتشــجيع الشــعراء علــى ذلــك.
َ
أنا دون ما تقول و فوق ما في نفسك

وإذن؛ فاإلســام بدعوتــه إلــى العــدل
واحلــق واإلخــاء واملســاواة ،دعــا إلــى العمــل
علــى نصــرة هــذه املبــادئ الســماوية اإلنســانية
واألخالقيــة بالقــول والفعــل والشــعر ،وح ّ
ــض
وشــجع علــى الشــعر الــذي يدعــو إلــى هــذه
ّ
املفاهيــم العليــا التــي تليــق باملجتمــع البشــري
وفطرتــه الســليمة ،كمــا نهــى عــن الشــعر الــذي
يدعــو إلــى الفحــش والرذائــل ويخالــف مفاهيــم
الشــريعة اإلســامية ،وهــو الشــعر الــذي نهــى
ـي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أيض ـ ًا وح ّرمــه
النبـ ّ
اإلســام ،ومنــه الهجــاء الفاضــح ،وشــعر

قطع االمام علي،
عليه السالم ،وهو
في موقع القيادة؛
الطريق على الشعراء
المتزلفين والوصوليين
والمنفعيين

الفخــر القبلــي اجلاهلــي ،والغــزل الفاحــش
والشــعر الوثنــي ،والشــعر الــذي هاجــم الدعــوة
اإلســامية وشــعر املديــح الــكاذب.
وقــد حــرم اإلســام مــدح الســاطني
والركــون إليهــم فــي الكثيــر مــن اآليــات كمــا
نهــى النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عــن
ذلــك ،فقــد ورد فــي كتــاب وســائل الشــيعة،
ج17ص ،168البــاب 43 :بــاب حتــرمي مــدح
الظالــم ،قولــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :احثــوا
فــي وجــوه املداحــن التــراب» .و ورد هــذا
احلديــث أيضــ ًا فــي كتــب أهــل الســنّة ،عــن
املقــداد بــن األســود الكنــدي مبــا نصــه« :أمرنا
رســول اللــه أن نحثــوا فــي وجــوه املداحــن
التــراب» ،وال يخفــى أن املــراد بامل ّداحــن هنــا
هــم م ّداحــوا الســلطان بالباطــل ووصفــه مبــا
ليــس فيــه ،وإال فقــد ُمــدح رســول اللــه فــي
األشــعار واخلطــب واملخاطبــة ولــم يحــث فــي
وجــوه املداحــن التــراب بــل لــم ينــه عــن ذلــك.
وروي عــن َأميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
أنــه قــال :قــال رســول اللَّــه ،صلــى اللــه عليــه
و آلــه« :مــن مــدح ســلطان ًا جائــر ًاَ ،أو تخ َّفــف
و تضعضــع لــ ُه طمعــ ًا فيــه  ،كان قرينــه فــي
النــار».
وورد فــي نهــج البالغــة (حتقيــق صبحــي
الصالــح ،ص )483أن أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،قــال لرجــل َأفــرط فــي ال َّثنــاء عليــه و
كان لــه متّهِ مـ ًاَ « :أنــا دون مــا تقــول و فــوق مــا
فــي نفســك».
فقــول أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،لهــذا
الرجــل املــادح املنافــق ،علــى مــا يظهــر مــن
كلمــة «متّهِ م ـ ًا» :و»فــوق مــا فــي نفســك» ،تــدل
بوضــوح علــى علــم اإلمــام ،عليــه الســام ،مبــا
فــي نفــس الرجــل املُثنــي الــذي خالــف قلبــه
لســانه ،والغــرض منهــا تنبيهــه علّــه يرتــدع
عمــا بــدر منــه مــن النفــاق ،كمــا تــدل علــى
تنبيــه النــاس منــه فهــو ،عليــه الســام ،يريــد
أن يشــير إلــى النــاس أن هــذا الرجــل مدحــه ال
لكونــه ،عليــه الســام ،يســتحق املــدح بــل لكونــه
فــي موضــع القيــادة فهــو يتزلّــف للوصــول إلــى
غايــات ماديــة ودنيويــة فقطــع ،عليــه الســام،
الطريــق علــى املتزلفــن مــن أمثالــه مــن
الوصوليــن واملنفعيــن ،واألمــر املهــم فــي هــذه
الكلمــة العظيمــة هــو أنهــا عبــرت عــن تواضــع
مــن اإلمــام لتعليــم األمــة هــذا اخللــق الرفيــع.
ّ
المزمرون وأزمة اإلبداع الشعري

فاإلســام أوضــح نظرتــه إلــى الشــعر
مــن خــال القــرآن الكــرمي واألحاديــث النبويــة
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أدب
الشــريفة وروايــات املعصومــن ،عليهم الســام،
وهــي تتمثــل فــي الدعــوة إلــى احلــق والعــدل
ونصــرة العقيــدة ومتجيــد املبــادئ اإلنســانية،
ورغــم هــذه النصــوص املق ّدســة التــي م ّيــزت
بــن مفهومــي الشــعر ،إال أن كال املفهومــن قــد
ســايرا الشــعر علــى مــدى أدواره الســحيقة،
فمثلمــا كان الشــاعر فــي صــدر االســام قــد
توحــد لســانه وقلبــه فــي القــول فــي الدفــاع عــن
ّ
اإلســام ومبادئــه ،ومثلمــا تابعــه علــى منهجــه
شــعراء العقيــدة الــذي حملــوا الشــعر رســالة
نبيلــة لالرتقــاء باألهــداف الســامية ،فقــد بــرز
املفهــوم الســلبي للشــعر أيضــ ًا وهــو الــذي
خــا مــن الصــدق والهــدف ومــا يفرضــه الديــن
واالخــاق فــكأن الديــن واالخــاق مبعــزل
عــن الشــعر فز ّوقــت كلمــات هــؤالء الشــعراء
ورصعــت تيجانهــم باملــدح
عــروش الظاملــن ّ
الــكاذب اتّباع ـ ًا ألهوائهــم وطلب ـ ًا للكســب مــن
ذوي النفــوذ واجلــاه واســتهني بقيمــة الشــعر
كرســالة ســامية.
ومــن يســبر غــور التاريــخ يجــد هــذه
احلقيقــة تتجلّــى بأوضــح صورهــا فــي العهــود
التــي تلــت صــدر اإلســام فبعدمــا كان
الشــاعر ينطــق بـــ «روح القــدس» ،حتــى جــاءت
الدولــة االمويــة فخضــع الشــعراء للســاطني
األمويــن وأخــذوا ميدحونهــم مقابــل الهبــات
والهدايــا وجعلــوا الشــعر متجــر ًا يتّجــر بــه،
فنزلــت مكانــة الشــعر وهــان ،ألنــه جــاء منافيـ ًا
احلقيقــة والصــدق.
ورغــم أننــا جنــد فــي املقابــل مــن الشــعراء
مــن حافــظ فــي شــعره علــى رســالته الســامية،
جنــد مــن يقــول «كلمــة حــق عنــد ســلطان
جائــر» ومــن «يحمــل خشــبته علــى ظهــره
ينتظــر مــن يصلبــه عليهــا فــي ســبيل قــول
احلــق» ،إال أن املفهــوم الســلبي طغــى فــي
العهــود األخيــرة ونبــذ الشــعراء رســالتهم
اإلنســانية التــي أمرهــم بهــا القــرآن وخضعــوا
لســاطني اجلــور وحتـ ّول الشــاعر الــى مــادح
متســ ّول علــى أبــواب القصــور.
وبــد ًال مــن أن يتســامى الشــاعر إلــى قمــم
الفضيلــة والبطولــة والتضحيــة واخليــر بتناولــه
ســير األئمــة املعصومــن ،عليهــم الســام،
العظيمــة وســير األوليــاء وتضحيــات الشــهداء
وفضائــل العلمــاء وغيرهــا ،فقــد خــان رســالته
وجحدهــا ووجههــا ملــدح حــكام اجلــور كمــا
ّ
منحطــة وسـ ّ
ـف بهــا الــى
ـان
اســتخدمها فــي معـ ٍ
مســتوى منحــدر كاملجــون واخلالعــة.
ففــي حقــب ســابقة كان تعامــل الشــاعر
مــع الشــعر علــى أنــه «حرفــة» تــد ّر عليــه مــا ًال
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أسطرالب
الشعر في نظر اإلسالم
هو قضية إنسانية
تهدف إلى بث مكارم
األخالق في المجتمع،
كما تهدف إلى
اإلنتصار للحق وتمجيد
أعمال العظماء
ّ
والتأسي بهم،
واإلقتداء بأعمالهم

ولــم يكــن يهمــه خلــو هــذه احلرفــة مــن القيــم
اإلنســانية والصــدق مــا دامــت هــذه احلرفــة
هــي مــا تقــوي أواصــره بالســلطة احلاكمــة،
وهــذا مــا أدى الــى فصل الشــعر عــن هدفه في
نشــر القيــم األخالقيــة ،فطغــى مفهــوم شــعراء
التكســب واحتــراف شــعر املديــح ،وتــكاد تكــون
تلــك احلقبــة مــن أقســى الفتــرات التــي مـ ّر بهــا
الشــعر فبــد ًال مــن أن تكــون الكلمــة تنبــع
باملوقــف وتصــدع باحلــق أصبحــت وســيلة
لتســلّق ســلم املصالــح الشــخصية والتملّــق
للســلطة ،ومبــا أن الشــعر ال يزدهــر وال ينفتــح
إال فــي منــاخ مــن احلريــة الكاملــة ،فقــد تفاءلنــا
خيــر ًا بطمــس تلــك الفتــرة وإدبارهــا إلــى غيــر
رجعــة فــي العــراق ،وكنــا نرجــو أن يكــون
الشــعر بعــد مضــي تلــك الفتــرة وســيلة للشــعب
بعــد أن كان وســيلة للحــكام.
وبعــد أن أصبــح مــن العســير إدامــة
تلــك اآلصــرة املنفصلــة فــي «العهــد اجلديــد»،
فقــد اســتخدم الشــعراء الشــطر الثانــي مــن
انشــطارهم الذهنــي حيــث طغــت الــروح
التجاريــة علــى الشــعراء بشــكل آخــر ،فبعــد
أن كان يتــم جتنيــد الكثيــر مــن الشــعراء
وتوجيههــم نحــو شــعر املديــح املتضمــن
مبــادئ السياســة احلاكمــة ،أصبــح املطلــوب
مــن الشــاعر هــو ،تقــدمي اخلدمــات اإلعالميــة
جلهــات معينــة وليــس فــي ذلــك ممــا يشــن،
ولكــن املشــن هــو أن أغلــب الشــعراء الذيــن
التوجــه ،عملــوا فــي جهــات
توجهــوا هــذا
ّ
تخالــف توجهاتهــم وأيديولوجياتهــم متامــ ًا!
لقــد كان هــذا ديدنهــم فــي الســابق؛
فالشــعر ال يــدر ربحــ ًا ،وعلــى الشــاعر أن
يكــون «واقعيــ ًا» فــي شــعره ،ألن العالــم
احمليــط بــه مضبــب ال يعــرف مصيــره ،فعندمــا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩١ذي اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

يجــوب عقلــه ،اخليــال الشــعري ،يجــب عليــه
أن يرســخ أقدامــه علــى أرض صلبــة حتــى
ال يتهــاوى بــه اخليــال إلــى الســراب ،إنهــم
اآلن قــد عرفــوا ُأصــول اللعبــة ،فبعــد أن
ّ
«النظامــن» ،مكانــة
احتــل بعــض الشــعراء
صغيــرة فــي التأريــخ املنقــرض مــن خــال
منجزاتهــم «املب ّو ّقــة» فإنهــم لــم يفقــدوا جبلّتهــم
فــي فــرض شــخوصهم بالقــوة علــى الســاحة
الشــعرية باتخاذهــم اجتاهــ ًا جديــد ًا وهــو
التزلــف لبعــض اجلهــات والتظلّــم مــن «النظــام
الســابق» ،الــذي كان يطاردهــم ويعذبهــم فــي
قصــص اخترعوهــا رغــم إنهــم كانــوا يزعقــون
لــه ليــل نهــار!
ُ
لقــد بقــي أولئــك املز ّمــرون يحاولــون
إســكات األصــوات املرتفعــة ضدهــم مــن أجــل
ومتوهجــ ًا ،وقــد
أن يبقــى مشــعلهم متميــز ًا
ّ
شــكل هــذا الواقــع أزمــة جديــدة علــى صعيــد
اإلبــداع الشــعري.
و بقيــت هــذه األزمــة دون حــل ،ألن الشــعر
ـص بشــريحة صغيــرة مــن النــاس ،ولكــن؛
مخ ـت ّ
فــي الوقــت نفســه يجــب أن يكســب اتصــا ًال
بجمهــور أوســع ويكــون شــيوعه كشــيوع
التلفزيــون واملسلســات املدبلجــة فيكــون
اتصالــه باجلمهــور املثقــف وغيــر املثقــف لكــي
يســتطيع أن يــزوده بصــورة حيــة عــن احلقيقــة
التــي تســاعد علــى العــاج حلالــة الشــعر
املتأزمــة.
إن قيمــة الشــعر احلقيقيــة محقــت بتذبــذب
الشــاعر وموقفــه املتهالــك فــي التشـ ّبث بأنظمــة
وتوجهــات ال توائــم توجهــه ،فتل ّونــت كتاباتــه
وتوجهاتــه علــى عــدة اجتاهــات خــال فتــرة
وجيــزة ،وحتــى نوضــح أكثــر نقــول :مــع
وجــود الكتابــات الرازحــة حتــت مفاعيــل
بوقيــة «وتكرمييــة» خاصــة ،وبعلــم أصحابهــا
واخلائضــون غمارهــا ،فمــا عــدا ممــا بــدا
حتــى يقــوم «الصفــوة» مــن أخــاء بعــض
الشــعراء وليقدمــوا لــه شــهادات وتزكيــات فــي
األماســي الشــعرية ويتناوبــوا علــى ذلــك ،أليــس
األولــى أن يقــدم هــؤالء «الصفــوة» التاريــخ
احلقيقــي لهــذا الشــاعر ويحـ ّدوا مــن ســلطويته
علــى الشــعر؟!
إن األمانــة األدبيــة تفــرض اســتقاللية
احلديــث ،فيجــب أن يتكلــم الشــاعر عــن
الشــاعر بعيــد ًا عــن النفــاق واملصلحــة
الشــخصية كاشــف ًا عــن القنــاع الــذي انطــوى
حتتــه ،لتصــب هــذه األحاديــث فــي املصلحــة
العامــة للشــعر وليــس فــي مجــرى املصلحــة
اخلاصــة لهــذا الشــاعر أو ذاك.

ــاء ك َُّل َ ٍ
َاهــا وجع ْلنَــا ِمــن ا َْل ِ
ــي
ْ
َف َف َت ْقن ُ َ َ َ َ
شء َح ٍّ
ْ
َأ َفــا ُيؤْ ِمن َ
ُــون}( ،ســورة األنبيــاء)20 :

مصطفى الصفار

هل تعلم أن شرب املاء على معدة فارغة:

 -1يذهب الصداع؟
معاجز جسم اإلنسان
{ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان ِف َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم}( ،سورة التني)4 :
اإل َ

 -2يعالج األوجاع العضلية؟
 -3يذهب حالة التقيؤ؟
 -4يساعد في عالج البواسير؟

هل تعلم أن الكبد في جسم اإلنسان يتجدد كل ستة أسابيع؟

 -5يعالج التهاب املفاصل؟

هــل تعلــم أن العمــود الفقــري عنــد اإلنســان يتجــدد كل ســتة

 -6يذيب الدهون الزائدة؟
 -7يعالج التهاب القصبات الهوائية؟

أشــهر؟
هل تعلم أن جتدد ال ُكلى كل ثمانية أسابيع؟

 -8يساعد على عالج أمراض الكبد واملسالك البولية؟

هل تعلم بأن اجللد يتغير كل شهر ونصف؟

 -9عالج التهاب غشاء املعدة؟

هــل تعلــم أن العــن عنــد اإلنســان تفتــح وتُغلــق ألكثــر مــن ثمانيــة

 -10يساعد في تهدئة اضطرابات الدورة الشهرية؟
 -11عالج عدم انتظام نبضات القلب؟

آالف مــرة باليــوم؟
هل تعلم بأن قلب اإلنسان ي ُدق كل يوم مائة ألف مرة؟

 -12عالج خفقان القلب بسرعة؟
 -13يساعد في عالج السكري؟

هــل تعلــم بــأن عقــل اإلنســان لــه القــدرة علــى خــزن أكثــر مــن
مليــون معلومــة فــي الثانيــة الواحــدة ،علمـ ًا أن وزنــه اليزيــد عــن  2كيلــو

 -14عالج اإلمساك واإلسهال؟

جــرام ،وهــو يحمــل نحــو مائــة وخمســن مليــار خليــة حيــة؟

 -15يساعد في عالج التهاب األنف واألذن واحلنجرة؟
معلومات عامة

الصالة والسجود على التربة
هــل تعلــم أن اإلنســان عنــد ســجوده فــي الصــاة الواجبــة يأتيــه
ملــك املــوت عنــد رأســه ليلقنــه الشــهادتني؟
هــل تعلــم أن إطالــة الســجود علــى التربــة تقــوي الذاكــرة

هــل تعلــم بــأن التوســعة علــى العيــال أفضــل مــن الصدقــة علــى
غيرهــم؟
هــل تعلــم أن فــي تركيــا أكثــر مــن خمســة وعشــرين مليــون
شــيعي؟

ومتنــع اجللطــة؟

هــل تعلــم أن الســيد محســن احلكيــم ،قــدس ســره،

هــل تعلــم أن الســجود علــى التربــة يزيــل الشــحنات
الســالبة مــن جســم اإلنســان ،ألن األرض شــحناتها

زعيــم الطائفــة الشــيعية آن ذاك ،كان يســكن فــي بيــت

موجبــة؟

باإليجــار مســاحته  70متــرا مربعــا؟
هـــــــل تعــــــلم أن ســماع القــرآن الكــرمي يقلــل

هــل تعلــم أن إطالــة النظــر إلــى التربــة فــي الصــاة

مــن انتشــار اخلاليــا الســرطانية فــي جســم اإلنســان بــل

يقــوي نظــر العــن؟
شرب الماء على معدة فارغة
{ َأو َل يــرى ا َّل ِذيــن َك َفــروا َأ َّن الســمو ِ
ات َواألَ ْر َض كَا َنتَــا َرتْقــ ًا
َّ َ َ
َ
ُ
َ َْ َ

يدمرهــا؟
هــل تعلــم أن اإلنســان عندمــا يتوضــأ مينــع اصابــة اجللــد
بااللتهابــات والتقيحــات وجتمــع املكروبــات فــي اجلســم؟

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح ،وهو نموذج ثنائي البعد للقبة الساموية ،وهو يظهر كيف تبدو السامء يف مكان حمدد عند وقت حمدد.

بأقال مكم
الدواعش ..أحفاد خوارج النهروان يستبيحون حرمة القرآن
جميل ظاهري /طهران

الخضر عليه السالم  ...و"اإلرادات الثالث"
ماجد الصفار

دتَ ،ف َأ َر ْد َنــا،
مــا احلكمــة مــن اســتخدام ( َفـ َـأ َر ُّ
َفـ َ
ـأ َرا َد َر ُّبـ َ
ـك) يف قصــة موســى واخلــر ،عليهــم

الســام؟ واللمســات البيانيــة هلــذه اآليــات
الثــاث ومــا فيهــا مــن اإلرادات املختلفــة،
التــي تكمــن يف قصــة النبــي موســى ،عليــه
الســام ،وامتثالــه لألمــر اإلهلــي يف التوجــه
للخــر ،عليــه الســام ،ليتعلــم منــه مــا
ســأل البــاري عــز وجــل عليــه ،وهــذه مــن
األمــور التــي يريدهــا اهلل تعــاىل ليختــر عبــاده؛
وفيهــا أن موســى ،عليــه الســام ،مكلفــ ًا يف
العمــل بالظاهــر مــع اخلــر ،عليــه الســام،
وكان دور اخلــر تكليفيــا بالعمــل يف هــذه
األمــور الثالثــة( ،خــرق الســفينة ،وقتــل الغــام،
وبنــاء اجلــدار) ،لذلــك بــرز اســتعداد اخلــر،
لالمتثــال باألوامــر اإلهليــة مــن القــوة إىل الفعــل
وكذلــك احلــال بالنســبة إىل النبــي موســى ،عليــه
الســام ،إذ كان هــذا الفعــل حمــل اختبــار لــه،
وكان يــرى يف فعــل هــذه األمــور الثالثــة مــن
قبــل اخلــر ،عليــه الســام ،معصيــة كبــرة
وخصوصــ ًا يف قتــل الغــام ،لــذى فــإن اهلل -
تعــاىل  -ال يفعــل إال بحكمــة وقــدر ،ومــا يظهــر
ِ
َــت َلِس ِ
ــاكنيَ
يف اآليــة األوىلَ {:أ َّمــا َّ
الســفينَ ُة َفكَان ْ َ

ــون ِف ا ْل َب ْح ِ
ــر َف َ
دت َأ ْن َأ ِعي َب َهــا َوك َ
َي ْع َم ُل َ
اءهــم
ــأ َر ُّ
َان َو َر ُ

ـك َي ْأ ُخـ ُ
َّم ِلـ ٌ
ـذ ك َُّل َسـ ِـفين ٍَة غ َْصبـ ًا}( ،ســورة الكهــف:
 ،)79ففــي هــذه اآليــة؛ اهلل  -تعــاىل  -ال ينســب
العيــب إىل نفســه أبــد ًا فــكان اخلــر هــو الــذي
عــاب الســفينة فجــاء الفعــل مــن اخلــر بأمــر
اهلل تعــاىل وقدرتــه التــي جيرهيــا عــى يديــه،
فأعــال اإلنســان؛ إمــا واقعــة حتــت ســيطرته
أو اهنــا فــوق إرادتــه وســيطرته وال يملــك فيهــا
مــن أمــره شــيئا ،فخــرق الســفينة كان واقعــ ًا
حتــت ســيطرة اخلــر وأمـ ُـر ُه فيهــا بــن الــرك
والفعــل؛ فبوحــي مــن اهلل وإهلامــه فعــل فعلتــه
يف الســفينة وخرقهــا ،ومــن املالحــظ يف اآليــة
املباركــة أن اهلل  -تعــاىل  -ال ينســب الســوء
لنفســه ،وأمــا اخلــر والنَعيــم فكلهــا منســوبة
«أردت» تأدب ـ ًا مــع البــاري
إليــه تعــاىل ،لــذا قــال
ُ
عــز وجــل ّ
كأن الفعــل منــه منفــرد.
ِ
أمــا يف اآليــة الثانيــةَ { :ف َأ َر ْد َنــا َأن ُي ْبد َلُـ َـا َر ُّ ُبـ َـا
َخـ ْـر ًا ِّمنْ ـ ُه زَ كَا ًة َو َأ ْقـ َـر َب ُر ْح ـ ًا}( ،ســورة الكهــف:
،)81هنــا الفعــل مشــرك يف العمــل ،بقتــل
الغــام عــى يــد اخلــر بأمــر مــن اهلل تعــاىل،
واإلبــدال بخــر منــه واحســن ،فجــاء بالضمــر
ّ
الــدال عــى االشــراك " َف َأ َر ْدنَــا" .فــإن اخلــر
يملــك قتــل الغــام وال يملــك لألبويــن املؤمنني
ضامنــا بــأن ينجبا غالمــا مكانــه ،فــإن اهلل  -تعاىل
 وحــده بيــده الــرزق والولــد والنعمــة ،لــذا قامبعمــل قتــل الغــام وتــرك أمــر اإلنجــاب هلل
وحــده ســبحانه.

{و َأ َّمــا ِْ
الــدَ ُار َفــك َ
َان
أمــا يف اآليــة الثالثــةَ :
ــن ِف ا َْل ِدين ِ
لِغ َُلم ِ ِ
يم ْ ِ
َــة َوك َ
َان َ ْتتَــ ُه َكنــزٌ
ــن َيت َ
َ ْ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ً
َ
وهــا َصالــا فــأ َرا َد َر ُّب َ
ــك أن َي ْبلغَــا
ــا َوكَان أ ُب ُ َ
َّل ُ َ
ها َو َي ْســت ْ
هــا َر ْحَــ ًة ِّمــن َّر ِّب َ
ــك َو َمــا
َخ ِر َجا َكنزَ ُ َ
َأ ُشــدَّ ُ َ
يــل مــا َل تَســطِع َّع َليــهِ
ِ
ِ
َف َع ْلتُــ ُه عَــ ْن َأ ْم ِ
ــري َذل َ
ْ
ــك ت َْأو ُ َ ْ ْ
ــر ًا}( ،ســورة الكهــف ،)82 :هنــا تشــر
َص ْ

اآليــة إىل أن مــا حتــت اجلــدار ك ّلــه خــر ،فنســب
الفعــل هلل وحــده وأنــه ّ
يــدل عــى أن اهلل تعــاىل
هــو عــاّم الغيــوب وســبق يف علمــه أن هــذا
اجلــدار حتتــه كنــز هلــا وأنــه لــو ســقط ،ســيأخذ
أهــل القريــة املــال مــن األوالد اليتامــى وهــذا
ظلــم هلــم واهلل تعــاىل ينســب اخلــر لنفســه
عــزّ وجـ ّـل ،وهــذا الفعــل يف اآليــة ،أراد ربــك
أن يبلغــا أشــدمها  -إطالــة العمــر  -وال يبلــغ
اخلــر فيــه مــن األمــر مــن يشء ،أي ال يملــك
اخلــر إطالــة عمــر الغالمــن ،فاكتفــى بتســوية
الســور وتــرك الباقــي عــى رب العبــاد ،فــإن
ُ
هــذا الفعــل ليــس فيــه اشــراك ،وإنــا هــو
خــر حمــض للغالمــن وأبيهــا الصالــح واهلل
 تعــاىل  -هــو الــذي يســوق اخلــر املحــضوالدليــل قولــه  -تعــاىل َ "-فـ َـأ َرا َد َر ُّبـ َ
ـك" .وجــاء
بكلمــة «رب» يف اآليــات بــدل لفــظ اجلاللــة
«اهلل» للداللــة عــى أن الــرب هــو املــريب واملع ِّلــم
والراعــي والــرازق واآليــات كلهــا يف معنــى
الرعايــة والتعهــد والرتبيــة لــذا ناســب بــن
األمــر املطلــوب واســمه الكريــم ســبحانه.

أورد الشــيخ الصــدوق فــي «أماليــه» نقـ ًا عــن علــي بــن أحمــد
بــن موســى الدقــاق ،عــن محمــد بــن أبــي عبــد اللــه الكوفــي ،عــن
موســى بــن عمــران النخعي،عــن عمــه احلســن بــن يزيــد النوفلي،عن
احلســن بــن علــي أبــي حمزة،عــن أبيه،عــن ســعيد بــن جبير،عــن
ابــن عبــاس؛ حديث ـ ًا مطــو ًال مســند ًا يســتعرض فيــه رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مــا ســيجري علــى ابــن عمــه ووصيــه ،االمــام
علــي ،وأبنائــه ،عليهــم الســام.
فحــدث مــا حــدث وكان جســد نبــي الرحمــة ،لــم يــوا َر الثــرى،
حتــى غــدر بــه كبــار القــوم ،ونكثــوا ببيعتهــم والتزاماتهــم ،وعــادوا
الــى جاهليتهــم االولــى ،وعقــدوا الســقيفة ورفعــوا ســيوفهم علــى
أعنــاق خيــرة الصحابــة الذيــن خالفــوا فعلتهــم املخالفــة للقــرآن
الكــرمي ،ومــا أوصاهــم بــه رســولهم األمــن ،وجلســوا علــى مســند
ليــس لهــم فيــه أدنــى حــق أو شــرف أو فضيلــة ،وهــم يعرفــون أن
بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام ،أحــق منهــم بهــا ،وهــو القائــل« :أ َمــا
ـم َأ َّن َمَـ ِّ
ـي ِمن َْهــا
َواللَِّ َل َقــدْ َت َق َّم َص َهــا ابــن أيب قحافــة َوإِ َّن ـ ُه َل َي ْع َلـ ُ
ِ
َمَـ ُّـل ا ْل ُق ْطـ ِ ِ
ِ
الس ـ ْي ُل َو َل َي ْر َقــى إ َ َّل
الر َحــى َين َْحــد ُر َعنِّــي َّ
ـب م ـ َن َّ
ِ
ـت
ـت َعن َْهــا ك َْشــح ًا َو َطف ْقـ ُ
ونَــا َث ْوب ـ ًا َو َط َو ْيـ ُ
ـر َف َســدَ ْل ُت ُد َ
ال َّطـ ْ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ـن َأ ْن َأ ُصـ َ
ـول ب َيــد َجـ َّ
ـر َعـ َ
ـى َط ْخ َيــة ع َْم َيــا َء
َأ ْرت َِئــي َبـ ْ َ
ـذا َء َأ ْو َأ ْصـ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر َو َي ْكــدَ ُح ف َيهــا ُمؤْ مـ ٌن
ـيب ف َيهــا َّ
ـر َو َيشـ ُ
َ ْيـ َـر ُم ف َ
الصغـ ُ
يهــا ا ْلكَبِـ ُ
َح َّتــى َي ْل َقــى َر َّب ـ ُه.»...
ولــم يتوقــف ظلــم وفســاد و انحــراف القــوم عــن الرســالة
النبويــة الســمحاء الــى هــذا احلــد ،حتــى بلغــت ذروتهــا علــى عهــد
الثالــث ،عندمــا خاطبهــم الطليــق؛ أبــو ســفيان ،وهــو يصيــح بقومــه
وأصحابــه:
«تالقفوهــا يــا بنــي أميــة تالقــف الكــرة بيــد الصبيــان فــو
الــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان فــا جنــة وال نــار وال معــاد»! وقــد
مضــى علــى النهــج؛ ابنــه معاويــة الــذي قــال بصــوت عــال فــي
مســجد الكوفــة« :مــا قاتلتكــم لتصومــوا وال لتصلــوا وال لتحجــوا
وتزكــوا وإمنــا قاتلتكــم ألتأ ّمــر عليكــم» ،وهــو الــذي شــق االنحــراف
فــي مســيرة االســام ،فــكان تزييــف احلقائــق والتســتر علــى
اجلرائــم واملنكــرات التــي يقــوم بهــا ،كمــا عمــل علــى إنشــاء جيــل
مــن وعــاظ الســاطني وشــيوخ الفتــوى مقابــل الدينــار والدرهــم،

فســالت الدمــاء وشــاع االرهــاب فــي االمصــار االســامية منــذ
تلــك احلقبــة ،وهــذا يؤكــد لنــا امتــداد «داعــش» الــى تلــك احلقبــة
التاريخيــة.
بينمــا نالحــظ اميــر املؤمنــن ،عليــه الســام أنــه ملــا انهــزم
اخلــوارج فــي معركــة النهــروان ،قيــل لــه :لــك القــوم بأجمعهــم،
ــف ِف َأ ْصــا ِ
فأجــاب ،عليــه الســامَ « :ك َّ
َب
ــم ُن َط ٌ
ال َو َاللَِّ إِ َّنُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٌ
َ
ـع َح َّتــى
ـم قـ ْـرن قطـ َ
ـم من ُْهـ ْ
َا ِّلر َجــال َو َقـ َـر َارات َالن َِّســاء ُك َّلـ َـا ن ََجـ َ
ِ
ِ
َي ُكـ َ
ـم ُل ُصوص ـ ًا َس ـاَّبنيَ » ،ليــس هــذا وحســب ،بــل
ـون آخ ُر ُهـ ْ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ـوار َج
انــه هنــى عــن مواصلــة قتاهلــم مــن بعــده« :ال َتقا ُتلــوا الَـ َ
ِ
ـب َا ْل َباطِـ َـل
لـ َّ
ـق َف َأ ْخ َطـ َـأ ُه ك ََم ـ ْن َط َلـ َ
ـس َم ـ ْن َط َلـ َ
َب ْعــدي َف َل ْيـ َ
ـب َا ْ َ
َف َأ ْد َركَــ ُه».
ان الفكــر الــذي يرتكــز عليــه قــادة «داعــش» أعمالــه وبرامجــه،
مســتلهم مــن تاريــخ اخلــوارج علــى وجــه التحديــد ،فهــم يعتمــدون
ســفك الدمــاء والدمــار فــي البــاد االســامية ،مــن الشــرق ،حيــث
باكســتان وافغانســتان ،مــرور ًا بالعــراق واخلليــج واليمــن وحتــى
لبنــان ومصــر وبــاد املغــرب العربــي ،فــاذا كان اخلــوارج ،فئــة
صغيــرة فــي االمــة آنــذاك ،فــان «داعــش» اليــوم ،وبفضــل دعــم
احلــكام الســائرين الــى النهــج االمــوي ،يــرون أنفســهم ســيوف ًا علــى
رقــاب ابنــاء االمــة ،يســومونهم ســوء العــذاب.
لقــد حتقــق مــا كشــف عنــه أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يــوم
خاطــب اخلــوارج ممــن جنــا مــن يــوم النهــروان بقولــه« :أمــا إنّكــم
ســتلقون بعــدي ذالً شــامالً ،وســيف ًا قاطعــ ًا ،وأثــرة يتّخذهــا
الظاملــون فيكــم سـنّة» ،وهــو مــا حصــل بعــد مـ ّدة ليســت بالطويلة،
حيــث ولّــى االمويــون شــخص ًا ســفاح ًا وطاغيــة لــم تــر االمــة مثلــه
مــن قبــل ،أال وهــو احلجــاج ،فــكان مــن أولــى اجراءاتــه القمعيــة
والدمويــة؛ تصفيــة اخلــوارج ،فأوقــع فيــه مقاتــل عظيمــة ،وحســب
املصــادر فانــه لــم يبــق منــه باقيــة .أمــا عــن ذيولهــم احلاليــة
(داعــش) فــان لهــم عواقــب وخيمــة ال ميكــن تصورهــا ،ملــا اقترفــوه
مــن جرائــم منكــرة بحــق االســام واملســلمني ،وملــا قامــوا بــه مــن
أعمــال قتــل بشــتى االشــكال؛ ذبحــ ًا وحرقــ ًا وغرقــ ًا
ودهس ـ ًا ،للصغيــر والكبيــر واملــرأة ،الــى جانــب
االســاءة الــى الديــن واالخــاق واالنســانية،
بتشــريع احــكام {مــا أنــزل اهلل هبــا مــن
ســلطان} ،مثــل «جهــاد النــكاح».
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بين يد طفلة صغيرة وبين يد الفساد!
عــلــي جــــواد

ــي املســاهمة فــي توفيــر طقــس فكــري هــادئ
كان مقــدر ًا عل ّ
يســتريح عنــده ذهــن القــارئ الكــرمي عندمــا «يســتريح القلــم» فــي
خامتــة صفحــات مجلــة «الهــدى» ،و رمبــا يكــون فــي هــذا التقديــر
مصلحــة معنويــة لــي وللقــراء لنقــف حلظــات نكتســب «العِ بــرة»
ونســكب «ال َعبــرة» معــ ًا فــي ظــل هــذه االســتراحة العجيبــة ،ومــا
أقــل فتــرات االســتراحة فــي بالدنــا! الســيما العــراق اجلريــح فــي
كرامتــه وهــو ال يبــرح يســمع الزعيــق والنعيــق مبحاربــة الفســاد؛
هــذه الظاهــرة التــي يصورهــا البعــض علــى أنهــا «بعبــع» يســتحيل
القضــاء عليــه ،ألنــه يكمــن فــي الــرؤوس الكبيــرة فقــط واملراكــز
احلكوميــة العليــا فــي الدولــة ،تســبب لــه اليــوم والدة فســاد جديــد فــي
نفــوس شــريحة مــن املجتمــع جتعلهــم مصابــن بعقــد العجــز والضعة
والهزميــة الداخليــة .هــذا البحــث بعيــد ًا عــن مكامــن الفســاد ،غيــب
ع ّنــا الشــعور باحليطــة واحلــذر مــن خطــر هــذا الفســاد بــن صفــوف
املجتمــع فــرد ًا فــرد ًا ،فــاذا هــو مــا يشــبه مــرض الســرطان يهــدد كل
فــرد فــي املجتمــع العراقــي ،ويحــوم بــن افــراد األســرة الصغيــرة،
الســيما الصغــار الذيــن يتطلعــون الــى املســتقبل الــذي يأملــون أن
يكــون زاهــر ًا وجميـ ًا لهــم ،وفــي اللحظــة التــي يتحــول هــذا التطلّــع
والتخطيــط الذهنــي الــى مصــدر قــوة يحقــق لصاحبــه مــا يريــد
فــي احليــاة ،يقفــز هــذا الســرطان علــى فطــرة هــذا التلميــذ او تلــك
التلميــذة الصغيــرة ،فيقضــي علــى الضميــر والوجــدان ،كمــا يقضــي
الســرطان علــى خاليــا اجلســم ويرديــه صريع ـ ًا.
قبــل ان أخــرج مــن هــذه املقدمــة الطويلــة ،ال بــأس بخاطــرة
تخــدم املقــام؛ ذات مــرة كان لــي حديث ـ ًا مــع أحــد االيتــام ،فتعـ ّرج
احلديــث الــى املســاكن العشــوائية «التجــاوز» ،وكان هــو أحــد
ســكنتها مــع عائلتــه ،وكيــف أن الشــرطة تأتــي وتهــدد بإزالتهــا،
فحاولــت بلطــف تغييــر مســار احلديــث الــى مــا هــو محبــب للنفــس،
فســألت مــا يــررده الكثيــر :مــاذا تريــد أن تصبــح فــي املســتقبل؟
فــكان جوابــه الســريع :ضابــط فــي الشــرطة!
لــو ســألنا الطلبــة عن ســر اندفاعهــم نحو دراســة االختصاصات

الطبيــة؛ بــدء ًا مــن التمريــض والتحليــات املرضيــة والصيدلــة وحتــى
طــب االســنان والباطنيــة وغيرهــا ،لوجدنــا البعــض منهــم  -وليــس
كلهــم  -يفكــرون فــي الوصــول الــى مصــدر القــوة تلــك ،فــان كانــت
للضابــط القــوة املعنويــة ،فــان للممــرض او الطبيــب القــوة املاديــة،
املاســة
الســيما اذا كان مدعومـ ًا بتعيينــات فوريــة ،وايضـ ًا باحلاجــة ّ
مــن املرضــى ومــا أكثرهــم فــي مجتمعنــا.
ال نريــد مــن وراء هــذا الــكالم تعميــم خطــأ طبــي قاتــل حصــل
مؤخــر ًا فــي أحــد مستشــفيات بغــداد ،علــى جميــع املمرضــن
واملمرضــات وشــريحة االطبــاء ،بيــد أن قلّــة اخلبــرة واإلهمــال وعــدم
اجل ّديــة وغيرهــا هــو الــذي يجعــل حــدوث هــذا اخلطــأ وغيــره فــي
العــراق حدث ـ ًا شــائع ًا .طفلــة صغيــرة بعمــر الــورد ،رمبــا لــم تكمــل
الثــاث ســنوات ،فقــدت ذراعهــا األميــن بســبب طريقــة خاطئــة لــزرق
مصــل فــي يدهــا ،فبــد ًال مــن أن يتصـ ّل املصــل بالوريــد ،انحــرف الى
حتــت اجللــد وتســبب فــي زرقــة شــديدة باليــد ثــم مضاعفــات خطيــرة
اخــرى ،وقبــل تــدارك املوقــف وتصحيــح اخلطــأ ،تفاقمــت احلالــة
وفاجــأ االطبــاء املختصــون بقرارهــم لــذوي الطفلــة بــأن يدهــا تالفــة
متام ـ ًا ويجــب ان تقطــع فــور ًا ،وحصــل مــا حصــل خــال ســاعات،
فتحولــت الطفلــة علــى حــن غفلــة ،الــى معوقــة طيلــة حياتهــا.
هنــا نســأل :مــا الــذي يدفعنــا لشــن حمــات الهجــوم علــى
الفســاد االداري واملالــي فــي دوائــر الدولــة وعنــد هــذا الوزيــر او
ذاك املديــر وامثالهــم...؟
انهــا مشــاعر الغضــب التــي يولدهــا ضنــك العيــش وســوء
ـس مصلحــة املواطــن مباشــرة،
اخلدمــات وكل مــا مــن شــأنه ان ـ
مي ّ
وهــذا أمــر طبيعــي وحــق مشــروع ،بيــد أن البحــث عمــا أوصــل هــذا
الفاســد الــى فســاده ،هــو الــذي يضمــن لنــا املكافحــة احلقيقيــة
للفســاد ،وإال فــان هــذا الســرطان ،اذا كان يظهــر فــي الطــرق
الترابيــة غيــر املعبــدة واالنقطاعــات املســتمرة للكهربــاء وغيرهــا مــن
مظاهــر الفســاد ،فانــه ســيظهر اليــوم وغــد ًا مبــا هــو أخطــر بكثيــر
وأ ـم ّ
ـض علــى حياتنــا وحيــاة اطفالنــا وعوائلنــا.
فنرجــو االنتبــاه اكثــر الــى انفســنا ومراجعــة احلســابات حتــى
نســتريح حقــ ًا ،وال نقطــع يــد طفلــة صغيــرة بــد ًال مــن قطــع يــد
الفســاد.

