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الحـسـيــن:
ب���دأ وال��ش��ه��ادة 
ف������ي ع��ي��ن��ي��ه

• عقل الحسين )ع( كان 
حسابية  بعملّية  مش��غواًل 
لصال��ح األم��ة، فهل تكون 

النتيجة أن يحفظ دمه الزاكي ويبايع يزيد، ويمأل حياته 
بالعبادة والقربات، بشرط االبتعاد عن الخط السياسي 

الذي يمثله يزيد؟
بطريق��ة  ليرف��ض  لإلس��ام،  الطاه��ر  دم��ه  يه��دي  أو 
بصدم��ة  األم��ة  ويواج��ه  اليزي��دي،  الطغي��ان  اس��تثنائية 
ال��ذي  يزي��د  أم��ام  التح��دي  لينع��ش  اس��تثنائية(،  )ف��وق 

تحدى )التنزيل والتأويل(؟
أّم��ا قلبه  )ع( فكان أبدًا م��ع اهلل، ينبض بحمده، وينجذب 

للقائه، فكان له ما أراد.

ف��ي  غراب��ة  هن��اك  يك��ن  ل��م  والقل��ب؛  العق��ل  ه��ذا  أم��ام 
مس��يرة الحس��ين )ع(، بل بدأ والهدف أمام��ه، حين أعلن: 
)ُخ��ط الم��وت عل��ى ول��د آدم(، وحين ص��ّرح مس��ّلمًا ألمر 
نح��و  الثائ��ر  ليك��ون  قتي��ًا(،  يران��ي  أن  اهلل  )ش��اء  خالق��ه: 
ال��ذي  التجم��د(  درج��ة  )تح��ت  والب��رود  الرك��ود  ض��د  اهلل 
كانت تعيش��ه األمة في عاقتها بيزيد الذي أش��رف على 
س��لطته  خ��ال  م��ن  الوض��وح(  درج��ة  )ف��وق  االنح��راف 

وماله وسلوكه.
لي��س أم��ام الثائ��ر س��وى أن يعي��ش )اله��دف(، حت��ى ل��و 
كان الوصول إليه يقتضى التخلي عن كل ش��يء في هذه 

الدنيا..
عل��ى  األم��ة  )يجام��ل(  بمصل��ٍح  اصطدمن��ا  ل��و  لن��ا  فم��ا 
حس��اب الحقيقة، ويجامل )الجمهور( على حساب أن ال 

يتفرقوا عنه؟!
وم��ا بالن��ا ل��و أردن��ا أه��داف الحس��ين )ع(، وح��ب الدنيا 

في قلوبنا.. والعبادة آخر همنا؟
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االعتناء  عدم  إلى  بنا  يحذو  ن��راه  ما  كل 
ب��ف��رض��ي��ة )ال���ع���ف���وي���ة( ف����ي م���وض���وع 
اإلس�����اءة ل��ل��م��رج��ع ال��س��ي��س��ت��ان��ي، وه��ي 
تتكرر على لسان )الشيخ الداعية!( تارة، 
وبتصريح  أخرى،  الكاريكتور  وبريشة 
لمراجع  التوبة  بوجوب  )المشايخ!(  أحد 

الشيعة ثالثة..
حرف  تريد  )درامية(  سلسلة  أنها  يبدو 
دائ��رة  من  اإلساميين  للقادة  البوصلة 
الرموز  عن  اليومي  ال��دف��اع  إل��ى  )األه���م( 

المقدسة والمحترمة..
انطلقت  القديمة  ال��ج��دي��دة/  ال��ش��رارة 
أن  خطبته:  في  قال  ال��ذي  )العريفي(  من 
المجوسية«،  »أس��اس��ه  التشيع  م��ذه��ب 
فارس  باد  في  سائدة  كانت  ديانة  وهي 
من  بأنهم  أتباعه  ووصف  اإلس��ام،  قبل 
»أهل البدع الذين يرفع بعضهم األئمة من 

أهل البيت إلى مراتب النبوة بل اإللهية«.

السنة  على  الشيعة  ع��دوان  »أن  واعتبر 
قائًا:   وطنه،  شيعة  مع  الحد  تجاوز  من 
الناس  لرأى  األمنية  األجهزة  يقظة  »لوال 
التطاول  رأى  وألن��ه  عجبًا«.  أفعالهم  من 
بأيدي  لعبة  بات  كمذهب  )الشيعة(  على 
على  يتطاول  أخ��ذ  الطائفيين(؛  )ص��غ��ار 
بألفاظ  اهلل(  )حفظه  السيستاني  المرجع 

تتناسب و)الهوس الطائفي(.
إساميًا  مرجعًا  يمثل  ال  السيستاني 
لكل  وط��ن��ي  رم��ز  ه��و  ب��ل  فحسب؛  كبيرًا 
العراق، بكل الديانات فضًا عن المذاهب، 
بعد  ال��دم��اء  حقن  ف��ي  فضله  ينسى  فمن 
دعواته  ينسى  ومن  األمريكي؟  العدوان 
في  العراقي  الشارع  برأي  لألخذ  الدائمة 
تجاهل  يمكن  وهل  الحاسمة؟  القرارات 
ج���ه���وده ف���ي ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 

واأللفة اإلنسانية؟
إنه رمز إسامي وطني، بل عالمي، فقد 

العالمية  الجوائز  منحه  طلبات  تصاعدت 
للسام، بالرغم أنه أكبر منها.

اإلس���اءة  أن  ح���دث  م��ا  ك��ل  ف��ي  الجميل 
فتحت باب الدفاع عن سماحته من رموز 
الديانات والمذاهب المختلفة.. والمدهش 
)الكويت(  ففي  الرسمية:  الجهات  تفاعل 
أدرجت وزارة الداخلية ) محمد العريفي( 
ال��دخ��ول  م��ن  الممنوعين  ق��ائ��م��ة  ض��م��ن 
إليها، حيث تلقى العريفي اتصااًل من أحد 
المسؤولين األمنيين في السعودية أبلغه 
بحسب  الكويت،  دخ��ول  م��ن  بمنعه  فيه 
تقرير نشرته صحيفة »الوطن« الكويتية 
وزير  وعّلل  2010/1/15م،  الجمعة 
تفتت  ال��ت��ي  آرائ���ه  بسبب  ذل��ك  ال��داخ��ل��ي��ة 

الوحدة الوطنية داخل الباد.
ب�����ادرت  ال���س���ن���ّي���ة  األوس��������اط  أّن  ك���م���ا 
الشيخ  المسيئة..  تصريحاته  بمعارضة 
في  المستشار  العبيكان  المحسن  عبد 

»البد  صرح:  السعودي،  الملكي  الديوان 
يتجنبوا  وأن  ي��ت��ح��اوروا  أن  للمسلمين 
الفتن،  وإث���ارة  والشقاق  ال��ن��زاع  أسباب 
األم��ر  ه��ذا  مثل  ف��ي  الترفع  ه��و  ف��األص��ل 

على منابر الجمعة«.
المفروض  »من  أنه:  العبيكان  وأضاف 
ه��ادئ  ح���وار  المسلمين  ب��ي��ن  ي��ك��ون  أن 
ي��ق��ص��ده ك��ل ش��خ��ص م��ن ال��م��ت��ح��اوري��ن 
للوصول إلى الحق وبيانه بدون التعرض 
لألشخاص والسباب والشتائم«. وشدد 
يخدم  ال  القضايا  هذه  مثل  »إثارة  أن  على 
ليس  أّن���ه  إل��ى  إض��اف��ة  أه��ل��ه  وال  اإلس���ام 
من  حتى  وال  ال��ح��ض��اري  األس��ل��وب  م��ن 

األسلوب الشرعي«.
علي  ال���دك���ت���ور  ال���س���ع���ودي،  ال���داع���ي���ة 
»اإلط��اق��ات  إن  ب����دوره:   عّلق  ب��ادح��دح، 
األحكام  وإص��دار  باألسماء  والتصريح 
وقد  مناسبا  ليس  وقع  ال��ذي  الوجه  على 

تترتب عليه مفاسد أكثر من المصالح«.
المنطقة  في  الشيعة  علماء  ف��إن  وهكذا 
من  بشدة-   – استياءهم  أب��دوا  الشرقية 
التعدي على رموزهم، وعّدوا ذلك تمزيقًا 

لنسيج الوحدة الوطنية في الباد.
فتنة  بين  رب��ط��وا  فقد  ال��ع��راق��ي��ون؛  أم��ا 
اإلساءة للرموز، بفتنة الحراك السياسي 
توقيت  أّن  واعتبروا  العراق،  في  المعقد 
هذه الفتنة، جاء ليخدم المعرقلين للعملية 

السياسية هناك.
صّرح  ال��وزراء،  رئيس  المالكي  نوري 
السيستاني  السيد  لقائه  بعد  للصحفيين 
»اعتدنا  اإلس���اءة:  تلك  عقب  النجف،  في 
السعودية،  الدينية  المؤسسة  من  الكثير 
فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم كونها 

تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا«.
خالد  الشيخ  المعتدل،  ال��وج��ه  أّن  كما 
لها  تعرض  التي  اإلس��اءة  استنكر  الما، 
الحكومة  وط��ال��ب  السيستاني،  السيد 

السعودية بموقف سريع وصارم.
كما أّن الكثير من المدن العراقية شهدت 

مظاهرات منددة..
كل  بعد  ماحظتين،  نسجل  أن  بد  وال 

هذا االحتكاك:
لمساته  ل���ه  ال����ذي  ال��ع��ري��ف��ي  األول������ى: 
)اإلع���ام���ي���ة ال��م��ن��ف��ت��ح��ة( ف���ي م��وق��ع��ه 
المتنوعة،  الفضائيات  وعلى  الرسمي 
الخط  وإرض��اء  )السياسة(،  ضحية  بات 

الطائفي البغيض.
الثاني: هذا التصريح جاء كناتج طبيعي 
تصريح  في  جاء  كما  الطائفي(  ل�)الهوس 
من  وأسلوب  )البحرين(،  الغريفي  السيد 
في  كما  اإلسامية،  الوحدة  شق  أساليب 

البيان الصادر من )حزب اهلل. لبنان(.

ال��س��ي��س��ت��ان��ي ال��رم��ز
و هوس الطائفية

ف��ي ه��ذا الع��دد

كلم��ة ال��م��رف��أللمرف��أ 

عاشــوراء
وقفة تأصيلية مع 
الثورة الحسينية 
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رئيس التحرير

40 يومًا على ذكرى شهادة
اإلمام الحسني )ع(

تصطدم  اآلن  وهي  االتجاهات،  مشتتة  بوصلة  ضمن  الشارع  لتحريك  متعددة،  سيناريوهات  لنفسها  تتخذ  )الطائفية(  درامية   •
بجدار )الرموز المرجعية(.
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• ف��ي ال��ق��رآن س��ي��اق ق��رآن��ي خ���اص و
في  اآلي��ة  تسهم  عام،وكما  قرآني  سياق 
في  معها  ت��ش��ت��رك  ال��ت��ي  ت��ف��س��ي��راآلي��ات 
في  كذلك  تساهم  فإنها  الخاص،  السياق 
العام،  القرآني  السياق  في  اآليات  تفسير 
معينة،  آي��ة  يفسر  أن  المفسر  أراد  ف���إذا 
فابد أن يبحث عن كل آيات القرآن الكريم 
ال��ت��ي ت��ش��ت��رك ف��ي م��وض��وع ت��ل��ك اآلي���ة، 
بصورة  أبعادها  ويستكشف  ليستجلي 
زخمًا  للمفسر  يعطي  وه���ذا  صحيحة. 
كبيرًا، ونظرة صحيحة وقيمة للمفردات 

واآليات والمفاهيم القرآنية. 
)الراغب(  كتاب  أهمية  نعرف  هنا  ومن 
لغوي  قاموس  أفضل  وأنه  اإلصفهاني، 
وقرآني حتى اآلن، ذلك ألنه يفسر القرآن 
قرآنية،  مفردة  يذكر  وحينما  بالقرآن، 
اآلي���ات  جميع  ف��ي  ياحقها  أن  ي��ح��اول 

المباركة، ليستكشف  وجوهها.
الحذر والدقة في التطبيق

وضرورتها  القاعدة  ه��ذه  أهمية  رغ��م 
بحاجة  تطبيقها  أن   إال  تفسيرية،  ك��أداة 
إل����ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال����دق����ة، ف��ق��د ن��ج��د آي��ة 
أنها  إال  م��ا  جهة  م��ن  أخ���رى  م��ع  تشترك 
ذلك  رغ��م  لها  مفِسرة  تكون  أن  يمكن  ال 
ال��ت��ش��اب��ه واالش�����ت�����راك، وق����د وق����ع في 
العامة  ي��رى  كما  المفسرين،  ُج��لُّ  ذل��ك 
للشيخ  حصل  ما  ذلك  ومن  الطباطبائي، 
حسب  الطبرسي،  والشيخ  ال��ط��وس��ي، 
َربِّ  )َقاَل  تعالى:  قوله  ف��ي  وذل��ك  رأي���ه، 
َتَراِني(األعراف/  َل��ن  َق��اَل  ِإَل��ْي��َك  َأن��ُظ��ْر  َأِرِن���ي 
143. وقوله تعالى: )َفَقاُلوْا َأِرَنا اهلَل َجْهَرًة(

وال  نبي،  موسى  إن  ق��اال:  153،إذ  ال��ن��س��اء/ 

البصرية  الرؤية  اهلل  من  يطلب  أن  يمكن 
ال  لقومه  ربه  سأل  موسى  وأن  الحسية، 
لنفسه، ألن قومه هم الذين قالوا: )َأِرَنا اهلَل 

َجْهَرًة( وبهذا يرتفع اإلشكال، هكذا قاال. 
جاؤوا  الذين  المفسرين  أكثر  ر  فسَّ وقد 

بعد الطوسي اآلية بهذا التفسير تقليدًا له، 
الطباطبائي،  للعامة  األم��ر  انتهى  حتى 
بعضه  يصدق  القرآن  أن  صحيح  فقال: 
ال  ولكن  بعضًا،  بعضه  ويفسر  بعضًا، 
ب��د م��ن وح���دٍة ف��ي ال��م��وض��وع وال��واق��ع��ة 
وال���زم���ن وغ��ي��ر ذل����ك، وه���ك���ذا وج����د أن 
هو  عما  يختلف  األولى  اآلية  في  الموقف 
فا  الزمن.  وكذلك  الثانية،  اآلية  في  عليه 
سنتين،  بعد  وقعت  حادثة  تفسير  يمكن 
م���ث���ًا، واع��ت��ب��اره��ا م���ع األول�����ى ح��ادث��ة 

واحدة. 
المعتبر،  الظن  أو  التيقن  من  إذن  فابد 
أن تلك اآلية ناظرة إلى تلك، ثم تفسيرهما 
التشابه  ن��رى  أن  أم��ا  األس���اس،  ه��ذا  على 
كحادثة  ونفسرهما  )أرن��ا(  و  )أرن��ي(  بين 

واحدة فهذا غير صحيح. 
ول��ه��ذا ق���ال ال��ع��ام��ة ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي في 
 ، )ع(  م��وس��ى  ه��و  ال��س��ائ��ل  إن  تفسيره: 
مرجوحًا،  اآلخ��ر  ال��رأي  يبقى  ذل��ك  وم��ع 
نص  وج��ود  لعدم  صحيحًا  يكون  وربما 

يجعلنا نجزم بأحدهما. 
من  ون��ت��ي��ق��ن  ن��ت��دب��ر  أن  ه��ي  ف��ال��ق��اع��دة 
وح���دة ال��واق��ع��ة، وم���ن أن اآلي���ة األول���ى 

القرآن  تفسير  ليكون  الثانية  إلى  ناظرة 
بالقرآن صحيحًا. 

األدلة على القاعدة:  
الدليل األول: 

)َأَفَا  ال��ن��س��اء:   س��ورة  ف��ي  تعالى  قوله 
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اهلِلِ  َيَتَدبَّ

َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَافًا َكِثيرًا(
النساء / 82.

على  التحضيض  يفيد  هنا  ف��ال��س��ؤال   
عند  ول��ل��ت��دب��ر  االس��ت��ن��ك��ار.  ال  ال��ت��دب��ر، 
أن  إما  معنيان:  المفسرين 
النظرة  بعد  النظرة  يكون 
في اآلية، أو أن يكون النظرة 
في اآلية بعد اآلية. وعلى ما 
يبدو من السياق أن المعنى 
ال���ث���ان���ي ه���و األرج������ح في 
بعض  ذل��ك  ي��رى  كما  اآلي���ة 
المفسرين، ومنهم العامة 
ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي، ب��اع��ت��ب��ار أن 
االختاف  إلى  ناظرة  اآلية 
بين  والتناقض  والتعارض 
فالتدبر  ال��ق��رآن��ي��ة،  اآلي���ات 
ال  اآلي����ات  تقسيم  بحسب 

بحسب اآلية الواحدة.

الدليل الثاني: الروايات الشريفة
عن  ال���رواي���ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وردت  فقد 
بعُضه  »ينطق  القرآن:  أّن  )ع(  البيت  أهل 

ببعض، ويشهد بعُضه على بعض«.

الدليل الثالث: سيرة المعصومين
سيرة  القاعدة  هذه  على  األدلة  أبرز  من 
ج��دًا  واض��ح��ة  وه���ي  )ع(  المعصومين 
وتفسير  القرآنية،  اآلي��ات  استنطاق  في 
ال���ق���رآن ب���ال���ق���رآن، وه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر من 
كيف  تبين  كلها  المعنى،  بهذا  ال��رواي��ات 
أن المعصوم )ع( يستقرئ جميع اآليات 

من  ابتداًء  واح��د،  موضوع  في  المباركة 
تفسير مفردة بمفردة أخرى من القرآن، 
إلى تكوين موضوع متكامل من مجموع 
اآليات، وسنذكر هنا مثااًل واحدًا إليضاح 

الفكرة.
ه���ن���اك رواي�������ة م���ش���ه���ورة ع����ن أم��ي��ر 
من  الكتب  مختلف  ذكرتها  )ع(  المؤمنين 
من  نقلُتها  وق��د  المسلمين،  ف��رق  جميع 
كتاب الغديرللعامة األميني الذي ذكرها 
الحافظان  أخ��رج  يقول:  متعددة،  بطرق 
أن  الدؤلي،  عن  والبيهقي  حاتم  أبي  ابن 
ولدت  امرأة  إليه  ُرفعت  الخطاب  بن  عمر 
لستة، فهّم برجمها، فبلغ ذلك عليًا فقال: 
فأرسل  عمر،  ذلك  فبلغ  رجم،  عليها  ليس 
إليه عمر فسأله فقال: قال اهلل: )َواْلَواِلَداُت 
ِلَمْن  َكاِمَلْيِن  َحْوَلْيِن  َأْواَلَدُه���نَّ  ُيْرِضْعَن 
(البقرة/233،وقال:  َضاَعَة  الرَّ ُيِتمَّ  َأن  َأَراَد 
َشْهرًا( َث����اُث����وَن  َوِف���َص���اُل���ُه  )َوَحْمُلُه 
وحوالن  حمله،  أشهر  فستة  األحقاف/15، 

شهرًا،  ث��اث��ون  ف��ذل��ك  ال��رض��اع��ة،  ت��م��ام 
فخّلى عنها. 

وف����ي ل��ف��ظ ال��ن��ي��س��اب��وري وال��ح��اف��ظ 
علي  ل��وال  وق��ال:  عمر  فصدقه  الكنجي: 
لهلك عمر. وفي لفظ ابن الجوزي: فخلى 
لها  ليس  لمعضلة  تبقني  ال  اللهم  وق��ال: 

ابن أبي طالب. 
آي��ت��ي��ن  اس���ت���خ���دم  )ع(  ع��ل��ي  ف����اإلم����ام 
في  مختلفين،  موضعين  من  مباركتين، 
ستة  ه��ي  للحمل  ف��ت��رة  أق��ل  أن  استنباط 

أشهر.

هذه اآليات الكريمة وصفت موكب سليمان )ع( المهيب، 
من  اقترابه  وعند  والطير،  واإلنس  الجن  من  جنده  وحوله 
لهم  وترسل  شعبها؛  هموم  تحمل  بنملة  إذا  النمل،  وادي 
معلومة أمنية خطيرة، فحياة بعض قومها مهددة نتيجة 

وطء أقدام سليمان وجنده.
جامعة  من  هلبينج(  )ديك  د.  إليه  أشار  ما  اللطيف  ومن 
النمل  أدمغة  »أن  ى  إل ألمانيا،  ى  ف للتكنولوجيا  درسدين 
تتفّوق  يجعلها  م��ا  )خ��ل��ي��ة(  م��ل��ي��ون  رب���ع  ��ى  ع��ل ت��ح��ت��وى 
حياتها  تنظيم  ��ى  ف وال��ح��ي��وان��ات  ال��ح��ش��رات  بقية  ى  عل
وتجّنب  بسهولة  طريقها  ��س  ت��ل��ّم ��ى  ع��ل وم��س��اع��دت��ه��ا 
ر بموتها المحتم من أقدام  ي تشع االزدحام«، فما بالك وه

الجيش المهيب؟
مل(؟ ظام من )الن م الن ل كن أن نتع هل يم ف

الحشرات  ل��ه��ذه  أع��م��ق  دراس���ة  ��ى  إل هليبنج(  )د.  دع��ا 

من  التخّلص  ى  عل البشر  تساعد  ق��د  ألنها  النشيطة، 
من  الكثير  ى  ف المرورية  واالختناقات  االزدح��ام  مشكلة 

طرقات العالم.
العلماء  من  فريقًا  أّن  العلمية:  المصادر  بعض  ونقلت 
منه  يتفرّع  فطريقه  ال��س��ري��ع«،  النمل  »ط��ري��ق  اكتشف 
والحظ  سكري.  سائل  فيه  مكان  ى  إل يؤديان  »شارعان« 
المكان  ى  إل المؤدية  الطريق  ضاقت  عندما  أنه  الباحثون: 
ى الطريق  الذى فيه السائل، بدأت هذه الحشرات تّتجه إل

ى  ف ال��رغ��ب��ة  تحفزها  االزدح����ام  م��ن  للتخفيف  األخ���رى 
السائل  أي  تنتظرها،  ى  الت »المكافأة«  ى  عل الحصول 
ى  ى بذلك كانت تحذر رفاقها من أن تعلق ف السكري، وه

االزدحام.
ي(  االجتماع )السلوك  أّن  األحياء  علماء  اعتبر  وقد  هذا، 

للنمل هو األعقد إذا قورن مع الحشرات!

مل؟ ور الن وق ذك ق أين ح
)الملكة(  � ف )التزاوج(،  ظاهرة  السلوك  هذا  ي  ف والمثير 
األجنحة  تملك  ي  فه التزاوج،  ى  عل القادرة  الوحيدة  ي  ه
النمل  مع  تتزاوج  ي  وه النمالت،  بقية  من  أكبر  أنها  كما 
البيض  الملكة  تنتج  حيث  أيضًا،  األجنحة  ذي  المذكر 
العامل  ال��ن��م��َل  ل��ت��ك��ون  ال��ب��ي��ض  ه���ذه  س  ستفق ث��م  وم���ن 
سوى  دور  بأي  يقومون  فال  الذكور  أما  الجدد.  والملكات 

التزاوج حيث يموتون مباشرة بعد تلقيح الملكة!

فسبحان من قال:
.50 طه:  َهَدى(  ُثمَّ  َخْلَقُه  ْيٍء  َش ُكلَّ  ى  أَْعَط ِذي  الَّ َنا  َربُّ )َقاَل: 

الخطبة  وهي  )ع(  المؤمنين  أمير  اإلمام  عن  رواية  هناك 
متكامًا  كامًا  درس��ًا  تعتبر  التي  الباغة،  نهج  في   210
في تفسير القرآن، وكان قد سأله سائل عن أحاديث البدع، 

وعما في أيدي الناس من اختاف الخبر، فقال )ع(:
»إن في أيدي الناس حقًا وباطًا، وصدقًا وكذبًا، وناسخًا 
وِحفظًا  ومتشابهًا،  ومحكمًا  ًا،  وخاصَّ ًا  وعامَّ ومنسوخًا، 
ووهمًا، ولقد ُكذب على رسول اهلل  )ص( على عهده، حتى 

قام خطيبًا فقال: 
ْأ مقعده من النار. وإنما أتاك  دًا فليتبوَّ من كذب علي متعمِّ

بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:

 المنافقون
ُم  يتأثَّ ال  باإلسام،  ٌع  متصنِّ لإليمان،  مظهٌر  منافٌق  رجٌل 
علم  فلو  دًا،  متعمِّ )ص(  اهلل  رسول  على  يكذب  ج،  يتحرَّ وال 
قوله،  يصدقوا  ولم  منه،  يقبلوا  لم  كاذب  منافق  أنه  الناس 

ولكنهم قالوا:
عنه،  ولقف  منه  وسمع  رآه  )ص(  اهلل  رس��ول  صاحب 
بما  المنافقين  ع��ن  اهلل  أخ��ب��رك  وق���د  ب��ق��ول��ه،  ف��ي��أخ��ذون 
)ص(  بعده  بُقوا  ثم  لك،  به  وصفهم  بما  ووصفهم  أخبرك، 
ب��ال��زور  ال��ن��ار  إل��ى  وال��دع��اة  ال��ض��ال��ة،  أئ��م��ة  إل��ى  بوا  فتقرَّ
رقاب  على  حكامًا  وجعلوهم  األعمال،  وهم  فولَّ والبهتان، 
والدنيا،  الملوك  مع  الناس  الدنيا،وإنما  بهم  الناس،فأكلوا 

إال من عصم اهلل، فهذا أحد األربعة.

 الخاطئون
على  يحفظه  ل��م  ش��ي��ئ��ًا،  اهلل  رس����ول  م��ن  س��م��ع  ورج����ٌل 
يديه،ويرويه  في  فهو  كذبًا،  يتعمد  ولم  فيه،  وجهه،فوهم 
ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول اهلل )ص(فلو علم 
المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه  منه، ولو علم هو أنه كذلك 

لرفضه.

 أهل الشبهة
ثم  به،  شيئًايأمر  )ص(  اهلل  رسول  من  سمع  ثالث  ورجل 
إنه نهى عنه، وهو ال يعلم، أو سمعه ينهى عن شي ء، ثم أمر 
فلو  الناسخ،  يحفظ  ولم  المنسوخ  يعلم،فحفظ  ال  وهو  به، 
سمعوه  إذ  المسلمون  علم  ولو  لرفضه،  منسوخ  أنه  علم 

منه أنه منسوخ لرفضوه.

 الصادقون الحافظون
رسوله،مبغض  على  وال  اهلل  على  يكذب  لم  راب��ع،  وآخر 
للكذب خوفًا من اهلل وتعظيمًا لرسول اهلل)ص( ولم يِهْم، بل 
يزد  لم  سمعه،  ما  على  به  فجاء  وجهه،  على  سمع  ما  حفظ 
وحفظ  به،  فعمل  الناسخ  حفظ  فهو  منه،  َينقص  ولم  فيه 
والمحكم  والعام،  الخاص  وع��رف  عنه  ب  فجنَّ المنسوخ 

والمتشابه، فوضع كل شيء موضعه.

وجهان،  له  الكام  )ص(  اهلل  رس��ول  من  يكون  كان  وقد 
فكام خاص وكام عام، فيسمعه من ال يعرف ما عنى اهلل 
سبحانه به، وال ما عنى رسول اهلل )ص( فيحمله السامع، 
ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من 
يسأله  كان  )ص(من  اهلل  رسول  أصحاب  كل  وليس  أجله، 
األعرابي  َيجي ء  أن  ليحبون  كانوا  إْن  حتى  ويستفهمه، 
من  بي  يمر  ال  يسمعوا،وكان  حتى  )ع(،  فيسأله  والطارئ 

ذلك شيء إال سألته عنه وحفظته. 
في  وعللهم  اختافهم  ف��ي  ال��ن��اس  عليه  م��ا  وج��وه  فهذه 

رواياتهم«. )  نهج الباغة: خ 210 ( 

القرآن يفسر بعضه بعضًا
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م����ع����ارف ق���رآن���ي���ة ال��م��رف��أ

قواعد التفسير/2

السيد عبد السالم زين العابدين

السيد عبد السالم زين العابدين
مستفاد من دروس التفسير التي ارلقاها
عام 1429ه�  في قاعة مرفأ الكلمة 

إذا أراد املفسر أن 
يفسر آية ما، فالبد 
أن يستكشف أبعاد 
كلِّ ما يشرتك معها 

من اآليات

ِلُسَلْيَماَن  )َوُحِشَر  مل:  الن ورة  س ي  ف ى  تعال ول  يق  •
ى  َحتَّ  )17( وَن  ُيوزَُع َفُهْم  ْيِر  َوالطَّ َواْلإِنِس  اْلِجنِّ  ِمَن  ُجُنوُدُه 
اْدُخُلوا  ْمُل  النَّ َها  أَيُّ َيا  َنْمَلٌة  َقاَلْت  ْمِل  النَّ َواِدي  ى  َعَل أََتْوا  إَِذا 
رُوَن  ُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َلا َيْشُع َمَساِكَنُكْم َلاَيْحِطَمنَّ
ي أَْن أَْشُكَر  ن َقْوِلَها َوَقاَل َربِّ أَْوزِْعِن َم َضاِحًكا مِّ )18( َفَتَبسَّ

َصاِلًحا  أَْعَمَل  َوأَْن  يَّ  َواِل��دَ ى  َوَعَل يَّ  َل أَْنَعْمَت  ي  ِت الَّ ِنْعَمَتَك 
.  ))19( اِلِحيَن  الصَّ ِعَباِدَك  ي  ِف ِبرَْحَمِتَك  ي  َوأَْدِخْلِن َتْرَضاُه 

المحرر القرأني / المرفأ
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• نبذة عن السودان
على  أفريقيا  شرق  شمال  في  السودان  جمهورية  تقع 
من  م��رب��ع(.ت��ح��ده��ا  )2560000ك���ل���م  ق��دره��ا  مساحة 
الغربي   الشمال  ومن  العربية،  مصر  جمهورية  الشمال  
جمهورية  ال��غ��رب  وف��ي  الليبية،  العربية  الجماهيرية 
أوغندا  و  الكنغو  الجنوب  ومن  الوسطى،  وإفريقيا  تشاد 
الشرق  وم��ن  أثيوبيا،  الشرقي  الجنوب  وف��ي  وكينيا، 
مليون   40 سكانها  عدد  يبلغ   . األحمر  والبحر  اريتريا 
يتحدثون  وال���ع���رب  األف���ارق���ة  م��ن  م��زي��ج  وه���م  ن��س��م��ة 
االنجليزية  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الرسمية(  )اللغة  العربية 
وبعض اللهجات المحلية. يمثل المسلمون حاولي%80 
الرسمي  ال��م��ذه��ب  وه���و  للمالكية،  ينتمون  معظمهم 
وال��وه��اب��ي��ة،  السلفية  األق��ل��ي��ات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  للباد 
باإلضافة إلى وجود أقليات من المسيحيين والوثنيين. 
البشير  حسن  عمر  الفريق  السودان  في  الحكم  يتولى 
عسكري  انقاب  إث��ر   89 ع��ام  السلطة  إل��ى  وص��ل  ال��ذي 
القومية  الجبهة  قادته  المهدي  الصادق  حكومة  أط��اع 
اإلنقاذ،  ثورة  قيادة  مجلس  رئاسة  وتولى  اإلسامية، 
لينتخب   93 ع��ام  للجمهورية  رئيسًا  المجلس  نه  عيَّ ثم 
سنوات.  خمس  لمدة  للجمهورية  رئيسًا   96 ع��ام  ف��ي 
لمدة  منتخب  برلمان  م��ن  التشريعية  السلطة  تتألف 
الحكم،  ركائز  أحد  المحلي  الحكم  ويمثل  سنوات،  أربع 
منها  كل  تتمتع  والية  وعشرين  سٍت  إلى  الباد  م  ُتقسَّ إذ 
دور  ويقتصر  واس��ع��ة،  وتنفيذيٍة  تشريعية  بسلطات 
السياسات  وإق��رار  التخطيط  على  المركزية  الحكومة 
العامة، وكذلك تعيين الوالة، وهو أمر يثير خافًا كبيرًا. 
البترول،  ف��ي  تتمثل  ل��ل��س��ودان  الرئيسية  ال��ص��ادرات 
والصمغ  والجلود،  والمواشي،  والسمسم،  والقطن، 
العربي، ولديه ثروات معدنية غير مستغلة، ومساحات 
ولعل  المزروعة،  غير  الخصبة  األراض��ي  من  شاسعة 
السوداني  الشعب  حرم  والسلطة  الثروة  على  االقتتال 

لعقوٍد طويلة التمتع بخيرات الوطن الدفينة.

الصحوة اإلسالمية:
شهد السوادن في العقود األخيرة ، مثل غيره من دول 
المعالم  واضحة  إسامية  صحوة  اإلساميي،  العالم 
عدد  ب���روز  ال��ص��ح��وة  تلك  مظاهر  وم��ن  األث���ر.  عظيمة 
في  معروفين  السودانين،  اإلساميين  الكتاب  من  كبير 
العالمي.  المستوى  في  لمع  وبعضهم  المحلي  المجال 
كثير  في  السودانية  األق��ام  يطالع  أن  المرء  ويستطيع 
ومجات  وصحف  كتب  من  السيارة  اإلص���دارات  من 
ومؤتمرات وندوات. لكن تلك الوجوه واألقام، أخذتها 
المختلفة  ال��ن��ظ��ر  ووج���ه���ات  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ال��ص��راع��ات 
متنافسة  وطرائق  أح��زاب  جعلها  هناك  الحكم  ألسلوب 
الحوار  نحو  الدعوات  وتيرة  ارتفعت  ومتباينة.لذلك، 

السياسي العقاني من كافة األطياف السياسية.
اعتباره  يمكن  ال��س��ام(  )عليهم  البيت  أه��ل  حب  نعم، 
كل  ح��ول��ه  ت��ت��ق��ارب  أن  يمكن  ال���ذي  ال��م��ش��ت��رك  ال��ع��ام��ل 
ألن  إال  ل��ش��يء  ال  ال���س���وادان،  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة  ال��م��ذاه��ب 
ألهل  الكبيرة  المودة  قلوبهم  في  يعيشون  السودانيين 

بيت  النبي )ص(.

ال��م��رف��أاإلس������الم ف���ي ال��ع��ال��م لماذا تقدم المسلمون في ماليزيا ؟

ال��م��رف��أح�����دث ف����ي ص����ورة

علي  ال��ش��ي��خ  اهلل  آي���ة   •
ص��اف��ي ك��ل��ب��ي��ك��ان��ي.. في 

ذمة الخلود.
ففي مساء األحد الموافق: 
ف��ارق  3-10-2010م، 
ال���ح���ي���اة ال���ف���ان���ي���ة إل���ى 
يناهز  عمر  ع��ن  ال��خ��ال��دة 

99 عامًا..

على  ال��ع��دوان  ذك��رى  وتعود   •
على  ع����ام  ب��ع��د  ال����ع����زة..  غ����زة 

الهمجية الصهيونية..

المظاهرات  من  جانب   •
شهدتها  التي  المليونية 
المدن اإليرانية احتجاجًا 
التي  الشغب  أعمال  على 
من  عاشوراء  يوم  وقعت 

هذا العام..

يرسم  الشواف،  بشار  • الشاب: 
بطول  حسينية،  ج��داري��ة  أط��ول 

36 مترًا.
القطيف  ي��ق��ط��ن  ال����ذي  ال���ش���واف 

شرق العربية السعودية..
األرق������ام  ف����ي  ي���دخ���ل  أن  ي���ري���د 

القياسية في إحياء الشعائر..

الشهرستاني:حكماء الدين  هبة  السيد 
المتعلمين.  وامتحان  العلماء،  وتفتيش  العلوم،  نظام  بثالث:  مدارسنا  حياة 

د. منصور القطري/ السعودية

السيد عبد العزيز األهدل

»الحالة اإلسالمية يف 
السودان.. هل تتأثر 

بالصراع«!

• كنا على نهاية صيف هذا 2009 في ماليزيا للمشاركة 
الذهنية«  الخريطة  اس��ت��خ��دام  ف��ي  »اإلب����داع  ملتقى  ف��ي 
المفكر  هو  النظرية  هذه  وصاحب   )mind mapping(
الرحلة  ه��ذه  ف��ي  ُنسجل  أن  رغبنا  وق��د  ب���وزان(.  )ت��ون��ي 

العلمية مشهد التفوق في التجربة الماليزية.. 

حضور البوصلة في المشروع الوطني:
   عندما يذهب اإلنسان في ماليزيا إلى أي موقع إعامي 
وم��راك��ز  وال��ج��ام��ع��ات  ال���م���دارس  ف��ي  علمي  محفل  أو 
التدريب أو عند الجلوس مع المثقفين الماليزيين ياحظ 
   )2020  vision( عن  تلقائي  وبشكل  يتحدث  الجميع  أن 
التغيير  مهندس  وضعها  التي  للخطة  اختصار  وه��ي 
على  تنص  والتي   ) محمد  تير  )مها  ماليزيا  في  والتحول 
بلغت  قد  تكون  ميادي   2020 عام  وبحلول  ماليزيا  أن 
الواضحة  الرؤية  حضور  إّن  المتقدمة.  ال��دول  مصاف 
في إطار المشروع الوطني يمثل في تقديرنا )البوصلة( 
التي  األرض  طبيعة  للمواطنين  ويحّدد  للجميع  الهادية 
يقفون عليها واالنتماء الذي يعبرون عنه واألهداف التي 
واقعنا  في  الحال  إف��رازات  أخطر  من  فإنه  إليها  يسعون 
العربي هو مرحلة ) الامشروع ( حيث تختلط المقدمات 
بالنتائج ومن ثم يستسلم المواطن والمؤسسات الوطنية 
والمدنية وقطاعات عريضة للحيرة والضياع. وذلك أن 
تضل  أن  الطبيعي  (فمن  )بوصلتها  تفقد  حين  قافلة  أي 
طريقها.    وقد تحدثنا ذات مرة عن تجارب الدول وقلنا أن 
)الرؤية اإلبداعية ( تأتي قبل القدرة المادية ؟ وهذا عينًا ما 
رصيدها  كان  تقدمت  التي  الدول  فكل   .) ماليزيا   ( فعلته 
من اإلبداع أكبر من رصيدها من أي من الموارد البشرية 
مثل  وتقدمت  سكنها  قل  دول  فهناك  صحيح  والعكس 
الهند  مثل  وتأخرت  سكانها  زاد  دول  وهناك  سنغافورة 

اليابان،  مثل  وتقدمت  م��وارده��ا  قلت  دول  وهناك 
وهناك دول زادت مواردها وهي مدونة مثل دول 

العربي  الخليج 
وه������ن������اك 

دول قّلت مساحُتها وتقدمت مثل سويسرا، و دول زادت 
مساحتها وتأخرت... الخ.

على  ترتكز  والموارد(  )للدول  جديدة  معادلة  هناك  إذًا 
على  بوصلة  ويضع  خريطة  يرسم  مفكر(  )عقل  وجود 
غرار التجربة الماليزية التي من الممكن أن يستفاد منها 
 )23( سكانها  عدد  يبلغ  التي  ماليزيا  تحولت  فقد  عربيًا، 
مليون نسمة فقط إلى مصدر اقتصادي ذي نفوذ، حيث 
تصدر من السلع ما تزيد قيمته على )100( مليار دوالر 

وهو يعادل ما تصدره الهند ذات المليار نسمة !! 

 المدرسة الذكية:
كلية  من  تخرج  قد  محمد(  )مهاتير  أن  من  الرغم  على      
الرؤية  أن  إال  الطب  مهنة  مارس  و  سنغافورة  في  الطب 
لم  معالجته  أن  و  حركته  في  حاضرة  كانت  السياسية 
تقتصر على أمراض الجسد بل كانت معالجته لألمراض 
االجتماعية و السياسية أكثر أهمية في مشوار حياته. لقد 
بدأ تدرجه التصاعدي من أسرة فقيرة حيث كان األصغر 
بين أخوته التسعة وترقى ليكون عضوا في البرلمان ثم 
عليه  ُيطلق  ما  حول  رؤيته  بتطبيق  فقام  للتعليم  وزي��را 
)السياسة التعليمية الجديدة(  كما توّلى وزارة الصناعة 
بد  وال  باالنتخاب.  للوزراء  رئيسا  أصبح  ثم  والتجارة، 
طوعًا  السلطة  ترك  قد  محمد(  )مهاتير  أن  هنا  نسجل  أن 
ناجحة  واجتماعية  عرقية  تحتية  لبنى  تأسيسه  بعد 
رمق  آخر  حتى  بالسلطة  التشبث  لعدم  نموذجًا  قدم  كما 
)رؤي��ة  خطته  ف��ي  محمد(  مهاتير   ( عمد   .  !! الحياة  ف��ي 
مشروع  في  هام  كمحور  بالتعليم  االهتمام  إلى   )2020
 the( الخطة  ه��ذه  في  للتعليم  فرمز  بماليزيا  النهوض 
الخطة  هذه  أهداف  أهم  ومن   )1996  education act
في  اإلنترنت  بشبكة  واالرت��ب��اط  اآلل��ي  الحاسب  إدخ��ال 
ك��ل فصل دراس���ي م��ن ف��ص��ول ال���م���دارس.  وف��ع��ًا، لم 
حيث  لدينا،  الحال  هو  كما  شعارات  مجرد  تلك  تكن 
دول  إحدى  أن  الخمسية  الخطط  تقارير  تشير 
واقع  لكن  التعليم  جودة  عن  تتحدث  الخليج 
المباني  من  من)%60(  أكثر  أن  يقول  الحال 
رؤي��ة  غياب  أن  ب��ل   ! مستأجرة  المدرسية 
في  والتعليم  التربية  وزارات  ف��ي  واض��ح��ة 
من  مندهش  المواطن  جعل  العربي  وطننا 
التخبط في تطبيق نظريات وأفكار 
ثم بعد فترة يتم التراجع عنها!! 
ف��ي��ك��ون األب��ن��اء ع��رض��ة أو 
محطة للتجارب المرتجلة 
رقيا  أك��ث��ر  بتعبير  أو 
وت���ح���ض���را ال���ق���ب���ول 
ب����ت����ح����وي����ل األب�����ن�����اء 

فقد  الماليزية  التجربة  على  وعودا  معامل(!!.  إلى)فئران 
بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت أكثر من 
المدارس  وتسمى   %45 الدراسية  الفصول  في  و   %90
الدراسية:  الفصول  ف��ي  التقنية  تطبق  التي  الماليزيا 
في  أعلن  كما   .)smart schools  ( الذكية  ال��م��دارس 
التقليدي،  المدرسي  الكتاب  عصر  انتهاء  عن  ماليزية 

حيث تّم تطبيق فكرة الكتاب اإللكتروني.

التسامح الديني:
       يتألف المجتمع الماليزي من ثاث مجموعات عرقية 
 )%30( وال��ص��ي��ن��ي��ون   )%60( ال��م��االي  ه���ي:  أس��اس��ي��ة 
البلد  ه��ذا  إل��ى  ب��زي��ارة  ت��ق��وم  فعندما   )%10( وال��ه��ن��ود 
في  أّما  والمعبد!   الكنيسة  جانب  إلى  المسجد  تجد  فأنك 
مجتمعاتنا العربية فالمطلوب أن تتم برمجة الناس حتى 
متشابهين  فيصبحون  والتفكير  والشكل  اللباس  في 
)النعجة  طريقة  على  البشر  استنساخ  آي  شيء  كل  في 
دياناتهم  ب��ت��ع��دد  ي��ف��ت��خ��رون  ف��ال��م��ال��ي��زي��ون  دول�����ي!!(. 
قوية  ب��إرادة  للجميع  مكفولة  الدين  فحرية  وأعراقهم، 
كل  يشعر  بل  والسياسي،  الديني  الهرم  رأس  قبل  من 
في  السبب  كانت  التي  التركيبة  بهذه  باالعتزاز  ماليزي 
تضم  باعتبارها   ) الحقيقية  آسيا   ( ماليزيا  عبارة  إطاق 

كافة أطياف الحياة الدينية والثقافية والمتناقضة.
بين  ال��م��ت��ب��ادل  واالع���ت���راف  ال��دي��ن��ي  ال��ت��س��ام��ح  ه���ذا    
فبعد  ف���راغ  م��ن  ي���أِت  ل��م  المختلفة  واألع����راق  ال��ط��وائ��ف 
-1970( من  امتدت  التي  االقتصادي  اإلصاح  سياسة 
1990م( اهتمت خطة )رؤية 2020م( بتحسين األحوال 
األصليين  للسكان  والصحية  التعليمية  و  المعيشية 
االجتماعية  )ال��ع��دال��ة  مبدأ  وتثبيت  لتأكيد  محاولة  ف��ي 
يمسكون  )ال���م���االي(  أن  تاريخيًا  وم��ع��ل��وم  للجميع(. 
ماليزيا  ملك  حكم  في  متمثلًة  السياسية  السلطة  بناصية 
تقليديًا  تمتعوا  فقد  الصينيون  أما  الواليات،  وساطين 
)مهاتير(  استراتيجية  كانت  لذا  االقتصادية.  بالهيمنة 
التنمية  معدالت  فرفع  النجاح  حقق  الذي  الجسر  بمثابة 
مزيدًا  وإعطائهم  المسلمين   ) )الماالي  أوضاع  لتحسين 
في  ال��دخ��ول  وك��ذل��ك  ال��وظ��ائ��ف،  ف��ي  الترقي  ف��رص  م��ن 
بالعناصر  اإلضرار  دون  االقتصادية  األنشطة  ميادين 
ماليزيا  مسلمي  دعا  )مهاتير(  إن  بل  األخ��رى.  العرقية 
وبدون الشعور بعقدة النقص إلى تعلم الكفاءة الصينية 
)عبقرية  سمات  ترسمت  وهكذا  المنضبط.  العمل  في 
لإلصاح  واضحة  رؤية  خال  من  الماليزية(  التجربة 
وتحقيق  الديني  التسامح  مبدأ  وتثبيت  االق��ت��ص��ادي، 
العدالة االجتماعية على مستوى – الداخل – وفي الوقت 
فجمعت  ال��خ��ارج،  – على  وج��ل  – دون  االنفتاح  نفسه 
لجميع  ويحق  والعصرنة.  التدين  بين  ب��ذال��ك  ماليزيا 
يتكرر  وأن��ه  خصوصًا  بعضها،  من  تتعلم  أن  الشعوب 
ال  أن  يجب  مقولة:  األبتكاري  التدريب  مجال  في  كثيرًا  

تقف عند حد اإلعجاب بالمبدعين: كن واحدا منهم !!:
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لتش��كيل تص��ور حض��اري ع��ن اإلع��الم   •
ع��ن  الحدي��ث  م��ن  ب��د  ال  العاش��ورائي، 

»القيم«، ألنها:
إلع��ام  الواقع��ي  الجوه��ر  تمث��ل   •
إع��ام  آلي��ات  تمث��ل  عاش��وراء،بينما 
للجوه��ر  والقال��ب  الص��ورة  عاش��وراء 

الواقعي.
إلع��ام  الواقعي��ة  األه��داف  ُتمث��ل   •
مج��رد  اآللي��ات  تمث��ل  بينم��ا  عاش��وراء، 

وسائل لتحقيق هذه األهداف.
• تمثل الموجه والمرش��د للمس��ار الذي 

يجب على اآلليات أن تسير عليه.
• تمث��ل القيم واألهداف البعد الثابت في 
إع��ام عاش��وراء بينما تمثل اآللي��ات البعد 

النسبي والمتغير. 
على أنه يمكن تقسيم الوسائل اإلعامية 

إلى قسمين:

تاريخي��ًا  امت��دادًا  يمث��ل  األول:  القس��م 
لوصايا أهل البيت )ع( المباشرة من قبيل 

الزيارة والمنبر والشعر.

الجدي��دة  اآللي��ات  ه��و  الثان��ي:  والقس��م 
نسبيًا والتي تدخل في الوصايا اإلجمالية 
م��ن  )ع(  البي��ت  أه��ل  أم��ر  إحي��اء  لض��رورة 
والمواق��ع  والفضائي��ات  المس��رح  قبي��ل 

اإللكترونية وغيرها.
وحديثنا -هنا- ينصّب على القيم:

عاشوراء .. وتعدد الرؤى : 
الرؤي��ة  وه��ي   : العاطفي��ة  الرؤي��ة   •
الت��ي تنطل��ق م��ن فك��رة مفاده��ا: أن الهدف 
تعمي��ق  ه��و  عاش��وراء  إلع��ام  المح��وري 
وتنمي��ة االرتب��اط الوالئ��ي العاطف��ي بأه��ل 
البي��ت )ع( . وه��ذه الرؤية يلت��زم بها بعض 
فيه��ا  االس��تناد  يت��م  حي��ث  إجم��ااًل  العلم��اء 
أه��ل  ع��ن  ال��واردة  الكثي��رة  للنص��وص 
البي��ت )ع(،والت��ي تؤك��د بص��ورة خاص��ة 
إلع��ام  والروح��ي  العاطف��ي  البع��د  عل��ى 
بض��رورة  االهتم��ام  وترك��ز  عاش��وراء، 
التهييج الوجداني من بكاء وجزع وحزن 

وتذكر للمصائب الكربائية.
وم��ن تل��ك الرواي��ات الكثي��رة الت��ي تعمق 
ه��ذا البع��د؛ م��ا رواه اب��ن قولوي��ه ف��ي كامل 
الزي��ارات: ع��ن أب��ي عب��د اهلل )ع(ق��ال: )م��ن 
أنش��د في الحس��ين – علي��ه الس��ام – بيت 
شعر فبكى وأبكى عش��رة فله الجنة ،ومن 
وأبك��ى  فبك��ى  بي��ت  الحس��ين  ف��ي  أنش��د 
تس��عة فله وله��م الجنة ،فلم ي��زل حتى قال 
: من أنشد في الحسين بيتا فبكى – وأظنه 

قال : أو تباكى – فله الجنة . ص 210( . 

الرؤي��ة  وه��ذه   : التربوي��ة  الرؤي��ة   •
تنطلق من فك��رة مفادها: إن مش��روع أهل 
البي��ت )ع( كان يرتك��ز عل��ى أولوية الش��أن 
العقائ��دي والثقاف��ي والترب��وي، وثانوي��ة 

الشأن السياسي.
الرؤي��ة،  ه��ذه  بحس��ب  )ع(  البي��ت  فأه��ل   
ف��ي  ه��و  الدي��ن  جوه��ر  أن  ي��رون  كان��وا 
البن��اء العقائ��دي والروح��ي الداخلي، وأما 
قضي��ة  فه��و  الخارج��ي  السياس��ي  البن��اء 
)ع( البي��ت  أه��ل  وق��رر  هامش��ية،  ثانوي��ة 
القبول بالواقع السياس��ي القائم ومهادنة 
الح��كام، مادام ه��ؤالء الح��كام ال ينازعون 

أهل البيت )ع(السلطة التشريعية. 

ظاهره��ا  ورغ��م  الحس��ينية  فالث��ورة 
تفج��رت  أنه��ا  إال  الواض��ح،  السياس��ي 
أو  سياس��ية  أله��داف  لي��س  أساس��ًا 
اله��دف  إن  ب��ل  غيره��ا،  أو  اقتصادي��ة 
الواقعي للثورة الحسينية هو نزع السلطة 
ش��خصية  ع��ن  والعقائدي��ة  التش��ريعية 
تش��ويه  عل��ى  الق��درة  يفق��د  حت��ى  يزي��د، 
وتخريب العقيدة والش��ريعة اإلس��امية، 
ويفش��ل في فصل ارتب��اط األم��ة بعقيدتها 
وشريعتها اإلسامية. ووفق هذه الرؤية 
التربوي��ة الخاصة، فإن الثورة الحس��ينية 
تمثا اس��تثناءا اضطراريا ف��ي تاريخ أهل 
البي��ت )ع(، اقتضت��ه المش��كلة التش��ريعية 

االستثنائية التي سببتها خافة يزيد. 
     يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
 : السياس��ية  )ع(  البي��ت  أه��ل  س��يرة  ح��ول 
البي��ت  أه��ل  لس��يرة  المتقص��ي  الفقي��ه  )إن 
م��ن  )ع(  الحس��ين  بع��د  الس��ام(  )عليه��م 

اإلمام زين العابدين علي بن الحسين )ع( 
إل��ى اإلمام الثاني عش��ر محمد بن الحس��ن 
)ع( يش��رف عل��ى القط��ع ب��أن موقفه��م من 
الثورة المسلحة على النظام المنحرف عن 
اإلمامة المعصومة كان موقفًا س��لبيًا، وال 
يوج��د دلي��ل معتب��ر م��ن الناحي��ة الش��رعية 
يمك��ن االس��تناد إلي��ه ف��ي مق��ام االس��تنباط 
يدل عل��ى خاف ذلك؛ وما ُيس��تدل به على 
أنه��م كان��وا يدع��ون إل��ى الث��ورة المس��لحة 
كم��ا  في��ه  دالل��ة  ال  مش��روعة؛  ويرونه��ا 
س��نرى. ب��ل أن س��يرتهم وس��نتهم ت��دالن 
المس��المة  موق��ف  كان  موقفه��م  أن  عل��ى 
ال��ذي  المبدئ��ي  الموق��ف  والمهادنة،وه��و 
اتبعه اإلمام الحسن )ع( واإلمام الحسين 
م��ن  باالمتن��اع  يزي��د  من��ه  اكتف��ى  ل��و  )ع( 

البيعة(. ص130، فقه العنف المسلح في اإلسام. 
)إن   : الحس��ينية  الث��ورة  ح��ول  ويق��ول       
اإلم��ام الحس��ين ل��م يواج��ه ف��ي حك��م يزيد 
مج��رد نظام سياس��ي ال يتمتع بالش��رعية 
اإلس��امية..وإنما واج��ه – باإلضافة إلى 
ذلك – سلطة تمثل خطرًا على اإلسام بما 
،فق��ه   128 ص  وش��ريعتها(.  األم��ة  عقي��دة  ه��و 

العنف المسلح في اإلسام. 

والس��ؤال الجوهري: ما ه��ي األدلة التي 
يمكن من خالها تأصيل هكذا رؤية ؟.

•  الرؤية االجتماعية السياس��ية: وهذه 
الرؤية وعلى النقيض من الرؤية السابقة، 
أن  مفاده��ا:  مركزي��ة  فك��رة  م��ن  تنطل��ق 
إنس��انية  ث��ورة  الحس��ينية،هي  الث��ورة 
المظل��وم  ث��ورة  األول،وتمث��ل  المق��ام  ف��ي 
المس��تكبر.  الظال��م  عل��ى  المس��تضعف 
حتى قال بعض الباحثين: إنك إذا أردت أن 
تعرف هدف الثورة الحس��ينية ما عليك إال 
أن تعيش إنسانيتك  في مثل الظروف التي 

عاشها وعاصرها اإلمام الحسين )ع(.

وتس��تند هذه الرؤية إلى شعارات العزة 
اإلم��ام  رفعه��ا  الت��ي  والحري��ة  والعدال��ة 
الحس��ين )علي��ه الس��ام (. وم��ن الواض��ح 
إلع��ام  تؤس��س  س��وف  رؤي��ة  هك��ذا  أن 
قي��م  ح��ول  يتمح��ور  سياس��ي  اجتماع��ي 
والعدال��ة  والنهض��ة  والث��ورة  اإلص��اح 
والع��زة، بينم��ا يخلو م��ن قيم البن��اء الذاتي 
الداخلي. ويمكن تصنيف بعض الباحثين 

ضمن هذه الرؤية. 

وه��ي  الش��املة:  التوحيدي��ة  الرؤي��ة   •
رؤي��ة مفاده��ا أن الث��ورة الحس��ينية تمث��ل 
ثورة توحيدية خالصة، جّسد فيها اإلمام 
ف��ي  التوحي��دي  النم��وذج  المعص��وم)ع( 
أسمى تجلياته. ولذلك فالثورة الحسينية 

تمثل ثورة شاملة ومتوازنة. 
ش��املة  ث��ورة  ه��ي  الحس��ينية  فالث��ورة 

ومتوازن��ة جمعت بي��ن هدف الحف��اظ على 
النظرية اإلس��امية، وصياغة المضمون 
ه��دف  وبي��ن  المس��لم،  لإلنس��ان  الداخل��ي 
اإلس��امية  النظري��ة  وتجس��يد  تطبي��ق 
عل��ى  للحف��اظ  والسياس��ة،  المجتم��ع  ف��ي 
المظلومي��ن  وإنق��اذ  األم��ة  وع��زة  عدال��ة 

والمستضعفين. 
     فم��ن ممي��زات ه��ذه الرؤي��ة: أنه��ا تجمع 
جه��ة  م��ن  الدين��ي  النظ��ري  اله��دف  بي��ن 
م��ن  االجتماع��ي  العمل��ي  اله��دف  وبي��ن 
ه��دف  بي��ن  تجم��ع  أنه��ا  كم��ا  أخ��رى.  جه��ة 
البن��اء الثقافي والروحي لش��خصية األمة 
الداخلي��ة بجان��ب ه��دف البن��اء االجتماعي 
الخارجي��ة  األم��ة  لش��خصية  والسياس��ي 

من جهة أخرى. 
خاص��ة  بص��ورة  الرؤي��ة  ه��ذه  ويتبن��ى 
اإلمام الخميني والش��هيد الصدر والسيد 

القائد وغيرهم. 

األئمة )ع( والمشروع التوحيدي:
لكان��ت  الحس��ينية  الث��ورة  ول��وال 
تش��وهت بصورة نهائي��ة معالم وعناصر 
ال��ذي  النهض��وي  التوحي��دي  المش��روع 
)ع(،  الك��رام  والرس��ل  األنبي��اء  كل  ل��ه  دع��ا 
وس��عى القرآن الكريم لتأصيله بعناصره 
المش��روع  ولتمك��ن  المختلف��ة،  وأبع��اده 
نف��وذه  بس��ط  م��ن  األم��وي  الطاغوت��ي 
الثقافي والمعن��وي واالجتماعي بصورة 

نهائية.    
أن  إل��ى  تش��ير  رواي��ات  ع��دة  وردت  وق��د 
مشروع أهل البيت )ع( هو ذاته المشروع 
واألنبي��اء  للرس��ل  المتكام��ل  التوحي��دي 

الكرام. 
فأه��ل البي��ت )ع( ه��م الورث��ة الواقعي��ون 

للقرآن الكريم وكل الكتب السماوية.
     وه��و م��ا يعني أن المش��روع التوحيدي 

أله��ل البي��ت )ع( يس��توعب ذات العناص��ر 
التوحي��دي  المش��روع  عليه��ا  يق��وم  الت��ي 
البن��اء  تكام��ل  أهمه��ا  م��ن  والت��ي  النب��وي، 
والجه��اد  البن��اء  م��ع  الداخل��ي  والجه��اد 
الخارجي بصورة متوازنة. وقد كان أهل 

البيت )ع( يقومون بعملين رئيسيين:
النظ��ري  التأصي��ل  األول:   العم��ل 
والروح��ي للمش��روع التوحي��دي، بحي��ث 
بالمعال��م  وتوعيته��ا  األم��ة  تذكي��ر  يت��م 

الحقيقية للمشروع التوحيدي. 

والعم��ل الثاني: الس��عي العملي لتتكامل 
التوحي��دي  المش��روع  وعناص��ر  أبع��اد 
العناص��ر  ه��ذه  مقدم��ة  وف��ي  ميداني��ًا، 
والنخب��ة  العقائ��دي  الجي��ش  صياغ��ة 
المؤهل��ة  توحيدي��ا  المتكامل��ة  القيادي��ة 
التوحي��دي  للمش��روع  القاع��دة  لتك��ون 
عل��ى  صراح��ة  ي��دل  ومم��ا  السياس��ي. 
ف��ي  المت��وازن  التوحي��دي  المش��روع 
صياغته الداخلية والخارجية هي روايات 

)العلم والسيف(. 
فق��د وردت ع��دة رواي��ات ع��ن أه��ل البيت 
اهلل  رس��ول  لعل��م  لوراثته��م  تش��ير  )ع(، 
)ص( وس��احه وأن األئمة )ع( يتوارثون 
في ما بينهم إماما عن إمام، علم رسول اهلل 
وس��احه. فعن عم��ر بن أبان، قال: س��ألُت 
يتح��دث  عم��ا  الس��ام(  )علي��ه  اهلل  عب��د  أب��ا 
صحيف��ة  س��لمة  أم  إل��ى  دف��ع  أن��ه  الن��اس 
مختومة،فق��ال: )إن رس��ول اهلل )ص( لم��ا 
قب��ض ورث عل��ي )ع( علم��ه وس��احه وما 
هناك،ث��م ص��ار إل��ى الحس��ن ث��م ص��ار إلى 
إل��ى  ص��ار  ث��م  قل��ت:  )ع(،ق��ال:  الحس��ين 
ابنه،ث��م  إل��ى  ص��ار  الحس��ين،ثم  ب��ن  عل��ي 
انتهى إليك،فقال : نعم(. ص 169،الجزء 1 أصول 

الكافي،الشيخ الكليني. 

أب��ي  صفوان،ع��ن  ع��ن  ورد  وكذل��ك       
الحس��ن الرض��ا )ع( ق��ال : كان أب��و جعف��ر 
مث��ل  فين��ا  الس��اح  مث��ل  إنم��ا   : يق��ول  )ع( 
دار  حيثم��ا  إس��رائيل  بن��ي  ف��ي  التاب��وت 
التابوت أوتوا النبوة ،وحيثما دار الساح 
الس��اح  فيك��ون  ،قل��ت:  األم��ر  فث��م  فين��ا 
مزاي��ا )مفارق��ًا( للعل��م ؟  ق��ال : ال (. ص171 

،الجزء 1 أصول الكافي ،الشيخ الكليني. 

القي��م  أن  إل��ى  صراح��ة  يش��ير  م��ا  وه��و 
الثوري��ة النهضوي��ة ال تمث��ل حال��ة خاص��ة 
بالث��ورة الحس��ينية، ب��ل إن القي��م الثوري��ة 
األصيل��ة  الظاه��رة  تمث��ل  النهضوي��ة 
م��ا  وأّن  )ع(.  البي��ت  أه��ل  أئم��ة  ل��كل  العام��ة 
يعط��ل فعلي��ة القي��م الثوري��ة، واالس��تعانة 
العمل��ي  الس��عي  ه��و  التقي��ة،  بظاه��رة 
النه��وض  وش��روط  عناص��ر  الس��تكمال 
الث��وري  المش��روع  وحماي��ة  الث��وري، 
م��ن الضرب��ات األمني��ة الت��ي تعي��ق تكام��ل 
عناصر وش��روط النهوض السياس��ي في 
المس��تقبل المتوس��ط والبعي��د.      وق��د كان 
األئمة م��ن أهل البي��ت )ع( يقدم��ون الثورة 
التاريخ��ي  النم��وذج  بصفته��ا  الحس��ينية 

األول للمشروع التوحيدي النهضوي. 

الحوزوية

مسند اإلمام الشهيد
أبي عبد اهلل الحسين بن علي )ع(

ب: العامة عزيز اهلل عطاردي ي رت جمع وت
دات: 3 مجلدات. ل مج عدد ال

صفحات:  1606 ص / الحجم الوزيري. ) 17* 21( سم ال

إطاللة:
ى  عل تشتمل  حديثية  مجموعة  أهم  الكتاب  هذا  يكون  قد 
من  ومحقق،  مسند  بشكل  )ع(  سين  الح اإلم���ام  أح��ادي��ث 

ي ثاثة فصول: خال تقييد سلسلة اإلسناد والرواة،  ف
صل األول: الف

شهادته  ��ى  إل والدت���ه  م��ن  )ع(  سين  الح اإلم���ام  حياة  ��ي  ف  
»المقتل   � � ب الفصل  هذا  تسمية  يمكن  وفضائله.  ومناقبه 

المسند«. 
ي  ى جملة من النقاط المفيدة الت ي هذا الباب إل وقد أشير ف

س دقة وعمق نظر محقق الكتاب، منها: تعك
وشهداء  أسماء  بين  نافع«  بن  »هال  اسم  يرى  ال   •
��رى ال��ك��ام ع��ن » ن��اف��ع ب��ن ه��ال ب��ن نافع«  ك��رب��اء، ب��ل ج
ك��رب��اء  ش���ه���داء  م���ن  ي��ك��ن  ل���م  ��س  ل��ي األول  أنَّ  ذل���ك  ف��ق��ط، 

ي الصف المقابل ومن أشقياء كرباء! سب، بل كان ف فح
األكبر  ي  عل أم  ى  ليل حضور  عن  مطلقا  يتحدث  لم   •

ي كرباء. ف
)ع(. سن  الح بن  القاسم  لزواج  أثر  هناك  س  • لي

ي  عل بن  بكر  ��ي  أب شهادة  عن  بالتفصيل  تحدث   •
ي)ع(.. ي وعثمان بن عل وعمر بن عل

عن  الحديث  الفصل  هذا  ي  ف رى  ج أنه  من  بالرغم   •
زي����ارة األرب��ع��ي��ن وح��ض��ور ج��اب��ر ب��ن ع��ب��د اهلل األن��ص��اري 
بابًا  ل��ذل��ك  )ع(, وف��ت��ح  ال��ش��ه��داء  س��ي��د  م���زار  ع��ن��د  وع��ط��ي��ة 
الحديث  يدر  لم  ه  إنَّ إال  األربعين«،  زي��ارة  »باب  عنوان  تحت 
ي العام األول وال  سين )ع( له ف عن زيارة أهل بيت اإلمام الح

ي.  ي العام الثان ف
ي:  صل الثان الف

اإلمام  عن  المروية  األحاديث   « عنوان  الفصل  هذا  حمل 
األحاديث  لتدوين  خصص  وقد  )ع(«،  سين  الح اهلل  عبد  ي  أب
والمناقب  واإلم��ام��ة  التوحيد  مجال  ��ي  ف )ع(  عنه  المروية 
ي  ف اإلسامية،  واآلداب  واألخاق  واألحكام  والدعاء  والقرآن 

أربعين بابًا.
صل الثالث: الف

عنه  وال���رواة  )ع(  سين  الح اإلم��ام  أصحاب  بترجمة  ق��ام   
سب  ح أس��م��اؤه��م  رُت��ب��ت  وق��د  م��رس��ل،  أو  متصل  بطريق 
ي، فكان األول )إبراهيم بن سعيد( واألخير  الترتيب األلفبائ

ي اسحق(. )يونس بن أب
كتاب  مة ال أما خات

)ع(  سين  الح اإلمام  رثاء  قصائد  من  مقتطفات  ي:  ف كانت 
عشر  األرب��ع��ة  ال��ق��رون  خ��ال  راء  الشع بعض  نظمها  ي  الت

األخيرة.

الحوزوية المكتب��ة  حــركـــة الـثـــورة.. عرض وتأصي��لال��م��رف��أ

تخليد الثورة الحسينية 
يعني تخليد املشروع 

التوحيدي

• كان نب��أ رحيله مفجعًا، فقد كان بقية الس��لف 
الصالح في القطيف، والنموذج الحي لألب الحنون، 
الراعي لكل أبنائ��ه، بمختلف انتماءاتهم في زمن 
كثرت فيه المذاهب.. لذا، فإن فقده كارثة، ورحيله 
سبب ثلمة، نرجو منه سبحانه أن يسدها بتلطفه 
وتحنن��ه. رحل إلى بارئه مس��اء األربع��اء الموافق 

27/ 1/ 1431ه� عن عمر ناهز 97 عامًا.

• كان نبــأ رحيله مفجعًا، فقد كان بقية الســلف 
الصالح في القطيف، والنموذج الحي لألب الحنون، 
الراعي لكل أبنائــه، بمختلف انتماءاتهم في زمن 
كثرت فيه المذاهب.. لذا، فإن فقده كارثة، ورحيله 
سبب ثلمة، نرجو منه سبحانه أن يسدها بتلطفه 
وتحننــه. رحل إلى بارئه مســاء األربعــاء الموافق 

27/ 1/ 1431هـ عن عمر ناهز 97 عامًا.

الشيخ سعيد النوري/البحرين

العالمة الشيخ علي المرهون )ره(العالمة الشيخ علي المرهون )ره(
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التنوع  أن  يجد  اإلخبارية  العجلة  لسير  المتابع    
في بعض القنوات اإلخبارية الكبرى يفرض إضفاء 
خبر  أو  طريفة  قصة  خال  من  اإلنسانية  من  نكهة 
ثقافي، يروي حدثًا ما في نهاية النشرة اإلخبارية ، 
يجلي التراكمات التي ولدتها أخبارسبقت وأحدثت 
أو  ع��ن��ف  م��ن  فيها  ل��م��ا  ال��م��ش��اه��د  ن��ف��س  ف��ي  إرب���اك���ًا 
أن  إال  األرض.  أصقاع  في  وهناك  هنا  قتل  أو  تفجير 
إضافة  من  بد  ال  وب��ات  غيرذلك،  إل��ى  تحول  الواقع 
اإلس��ام  خطر  م��ن  »اح����ذروا  م��ف��اده��ا  أخ���رى  نكهة 
»اإلسالموفوبيا«  ب�  يعرف  أصبح  أوما  العالم«  على 
المتابع  لدى  الوعي  لتكوين   )Islamophobia(
العالم  ف��ي  عنف  أح���داث  م��ن  يجري  م��ا  أب��رز  أن  ف��ي 

وراءها مسلمون.

البدايات األولى لإلسالموفوبيا
في  تتجلى  ل��إلس��ام  ال��غ��رب��ي  المجتمع  ن��ظ��رة    
العالم  تتناول  متلفزة  وبرامج  ومقاالت  دراس��ات 
ص��راع  س��اح��ة  أن��ه  على  معه  وتتعامل  اإلس��ام��ي 
ال��خ��ب��رات.  واك��ت��س��اب  ل��ل��ت��ج��ارب  مناسبة  بيئة  أو 
وت��ف��ت��رض وج���ود ص���راع ح��ض��ارات ب��ي��ن ال��غ��رب 
مرة  ألول  طرحت  شهيرة  فرضية  ف��ي  واإلس���ام 
م��ن ق��ب��ل )ف��ران��س��ي��س ف��وك��وي��ام��ا( و)ص��ام��وئ��ي��ل 
من  عشر  ال��ح��ادي  أح���داث  وج���اءت  هانتينغتون(. 

مائمًا  مناخًا  أساسيون  الع��ب��ون  ليجدها  أي��ل��ول، 
وتوجيه  أوروب����ا،  ف��ي  المسلمين  ض��د  للتحريض 
أص��اب��ع االت��ه��ام ل��إلس��ام، أم��ث��ال: دان��ي��ال بايبس 
للكيان  بتأييدهما  المعروفين  إميرسون،  وستيفن 
بسياسة  األط������راف  ه����ذه  ف��ق��ذف��ت  اإلس���رائ���ي���ل���ي. 
الرأي  على  للتأثير  جديدة  كلعبة  »اإلسالموفوبيا« 
أخرى  وجهات  اإلعام  وسائل  وجاءت  األوروبي، 

لتلتقفها وتقدمها للرأي العام العالمي.)1(
وه���ن���اك ت���ح���ذي���رات أخ�����رى أط��ل��ق��ه��ا ن��اش��ط��ون 
أوروب���ي���ون وج��ه��ات إع��ام��ي��ة أخ���رى م��ن ال��ت��زاي��د 
يندرج  وه��ذا  أوروب���ا،  في  للمسلمين  الديمغرافي 
مقطع  نشر  فقد  اإلس��ام،  من  الخوف  عنوان  تحت 
عشرة  من  أكثر  شاهده  اليوتيوب  موقع  على  فيديو 
أن  م��ن  وي��ح��ذر  يظهرإحصاءات  شخص،  مايين 
غالبية سكان أوروبا سيكونوا من المسلمين خال 
عقود، وأن فرنسا ستتحول إلى جمهورية إسامية. 
عن  ي��زي��د  ال  أوروب����ا  ف��ي  المسلمين  ع���دد  أن  علمًا 

األربعة في المئة. ويشكل أي كتاب يتناول اإلسام 
في  اإلع��ام  وسائل  اهتمام  محط  المنحى  ه��ذا  من 
الثورة  في  »تأمات  كتاب  في  كما  وأوروب��ا،  أمريكا 
الذي  كاردويل(  )كريستوفر  للمؤلف  أوروب��ا«  في 
األوروبيين  ودعا  والمسلمين،  الهجرة  فيه  تناول 
المسلمين«  ع��دد  ت��زاي��د  إل��ى  والتنبه  »لاستيقاظ  

ودعاهم إلى »حفظ ثقافتهم وقارتهم«)2(

ممارسات دعاة اإلسالموفوبيا
تجاه  األوروب��ي  الواقع  على  المفروض  الهاجس 
أص��اب��ت  خ��ط��ي��رة  ان��ع��ك��اس��ات  إل���ى  أدى  اإلس�����ام 
الديمقراطية  ق��ي��م  ف��ب��دأت  ال��غ��رب��ي��ة،  المجتمعات 
والعدالة والمساواة تتأرجح، لتبدأ هجمة مسعورة 
ففي  المسلمين،  ض��د  وال��ع��ن��ص��ري��ة  التمييز  م��ن 
بريطانيا بات المسلمون عرضة للتمييز العنصري، 
السلطات  نفذتها  اعتقاالت   2005 ع��ام  وسجلت 
وأش��ارت  اإلسامية،  الجالية  أف��راد  بحق  األمنية 
21,577شخصًا  نحو  اعتقال  إل��ى  اإلح��ص��اءات 
 %98 اإلرهاب  مكافحة  بقوانين  يسمى  ما  بموجب 
العنصرية  الحمات  إلى  إضافة  مسلمون.)3(  منهم 
التي تشنها أحزاب وقوى سياسية وتنظم تحركات 
وتحرض  المتحدة،  المملكة  في  للمسلمين  مناوئة 
في  حصل  كما  هناك  المساجد  على  اإلع��ت��داء  على 

العام المنصرم.
األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  وف��ي 
أن  إل������ى  االس����ت����ط����اع����ات  أش��������ارت 
في  مندمجون  األمريكيين  المسلمين 
مجتمعهم، إال أنهم يعانون من التمييز 
واالضطهاد من قبل السلطات المحلية 
سجل  وق���د  أن��ف��س��ه��م،  واألم��ري��ك��ي��ي��ن 
مجلس العاقات اإلسامية األمريكية 
شكوى   1972 م��ن  أك��ث��ر   )CAIR(
حرمانهم  في  األمريكيين  للمسلمين 
 %67 فنحو  المدنية.)4(  الحقوق  من 
اإلسام  أن  يعتقدون  األمريكيين  من 
باقي  مع  مقارنة  العنف  على  يحرض 
األدي��������ان. وف���ق���ًا إلح��ص��ائ��ي��ة م��رك��ز 

بيوغلوبال )في المخطط السابق()5(.
وأش���اراس���ت���ط���اع ل���ل���رأي إل����ى أن 
أنهم  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ذي��ن  األم��ري��ك��ي��ي��ن 
غيرهم  من  قدرة  أكثر  هم  اإلسامي  الدين  يفهمون 
ع��ل��ى رؤي����ة ال��ج��ان��ب ال��م��ش��رق ل���إلس���ام. ف��وف��ق 
 2005 نيوزعام  سي  بي  إي  لتلفزيون  استطاع 
يرى 59% من هؤالء أن اإلسام دين مسالم ويرى 
األديان  احترام  على  تنص  اإلسام  تعاليم  أن   %46
لمجلس  أشاراستطاع  المقابل  وفي  األخ���رى.)6( 
أكثر  أن   )CAIR( األمريكية  اإلسامية  العاقات 
عن  ش��يء  أي  يعلمون  ال  األمريكيين  من   %60 من 
إل��ه  ب���أن  يعتقد  منهم  إن%10  ح��ت��ى  ب��ل  اإلس����ام، 

المسلمين هو القمر.

تداعيات اإلسالموفوبيا
من  ال��خ��وف  أدى  فقد  األوروب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  ف��ي  أم��ا 
الكثير  رف����ض  إل����ى  اإلس��الم��وف��وب��ي��ا  أو  اإلس�����ام 
م���ن األوروب����ي����ن الن��ض��م��ام ت��رك��ي��ا إل����ى اإلت���ح���اد 
أكثرية  يحتضن  ب��ل��دًا  اع��ت��ب��اره��ا  األوروب���ي،ع���ل���ى 
 ،%66 أي  الفرنسيين  ثلثا  ذلك  عارض  فقد  مسلمة، 

وفي  الهولنديين،  من  و%53  األلمان  من  و%65 
البريطانيين  م��ن  و   %68 النسبة  بلغت  أسبانيا 

.%57
 Pew( ل���ألب���ح���اث  ب���ي���و  م���رك���ز  س���ج���ل  وق�����د 
بيوغلوبال  مشروعه  في   )research center
يعتقدون  ممن   %87 بنسبة  فرنسا  في  إحصائية 
أن اإلسام هو أكثر األديان تحريضًا على العنف، 

في  )كما   .%88 إلى  هولندا  في  النسبة  وصلت  بينما 
التي  األح���داث  إل��ى  عدنا  ما  وإذا  السابق(  المخطط 
تم  أنه  نجد  البلدين  هذين  في  المسلمين  بحق  جرت 
المدارس  في  الحجاب  لمنع  قانون  سن  فرنسا  في 
أن  إلى  المركز  إحصائية  وأشارت  العامة،  والدوائر 
الحجاب  حظر  بأن  يعتقدون  الفرنسيين  من   %78
أنها  يعتقدون  ممن   %22 مقابل  في  جيدة  فكرة  هو 
)الحظ  والدين.  المعتقد  حرية  وتنافي  سيئة  فكرة 

النسبة في بلدان أخرى في المخطط (.
هذا العداء لإلسام في البلدان األوروبية مرّدُه إلى 
عدم دراية األوروبيين بالدين اإلسامي وتعاليمه، 
وسائل  له  تروج  ما  هو  اإلسام  عن  يعلمون  ما  فكل 

إع���ام���ه���م ال���م���أج���ورة، 
عما  حافلة  أمثلة  ول��دي��ن��ا 
ُت��ب��ي��ت��ه وس���ائ���ل اإلع����ام 
ال����غ����رب����ي م�����ن أزم�������ات 
وآخر.  حين  بين  تفتعلها 
ف���ال���ك���ل ش����اه����د ت��ك��ال��ب 
لاستهزاء  الدنماركيين 
وقيمه  اإلسامي  بالدين 
م������ن خ��������ال ال�����رس�����وم 
األك���رم  للنبي  ال��م��س��ي��ئ��ة 
ال������ذي  األم����������ر  )ص(. 
محاولة  مراقبون  اعتبره 
اس���ت���ف���زازي���ة الف��ت��ع��ال 
في  المسلمين  م��ع  أزم���ة 
أوروب���ا وال��ع��ال��م.   أم��ا في 
اإلستفتاء  فتم  سويسرا 
مئذنة  أي  بناء  حظر  على 
عددهم    البالغ  للمسلمين 
ي  أ ، 4نسمة 0 0 , 0 0 0
ت��ع��داد  م��ن   %5 يشكل  م��ا 
س���ك���ان س���وي���س���را ال��ت��ي 
المساجد  مآذن  عدد  يبلغ 
ف����ي����ه����ا أرب������ع������ة ف���ق���ط. 
وأظ������ه������رت رس����وم����ات 
ن���ش���رت ف����ي س��وي��س��را 
صواريخ  وكأنها  المآذن 
م����وج����ه����ة ك��ت��ع��ب��ي��رع��ن 
ال����ع����ن����ف. وب�����ن�����اء ع��ل��ى 
االستفتاء ستضاف فقرة 
ل��ل��دس��ت��ورال��س��وي��س��ري 

القرار  أصحاب  وت��ذرع  المآذن.  بناء  بمنع  تقضي 
وال  سياسيًا  رم��زًا  تمثل  ال��م��آذن  ب��أن  السويسري 
مظاهر  ونشر  الترهيب  إلى  يهدف  بالدين،  له  عاقة 
اإلسام في أوروبا حسب زعمهم. وقد انتقد رئيس 
هذا  غ��روس  أن��دري��س  األوروب���ي  البرلمان  مجلس 
القرار واعتبره وصمة عار على سويسرا حيث قال: 
»يدل القرار على الجهل السياسي السويسري وقلة 
وسقطت  عواطفهم،  المصوتون  تبع  وقد  ثقافتهم. 

الديمقراطية السويسرية ».)7(

اإلبحار باتجاه الدوامة
غير  عواقبه  ستكون  والتهليل  التهويل  ه��ذا  كل    
وراء  ان��ج��روا  ألن��ه��م  األوروب��ي��ي��ن،  على  م��ح��م��ودة 
المصالح  وأصحاب  الشعوب،  أع��داء  يشنها  حملة 
لقد  دن��ي��ئ��ة.  م�����آرب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  األم������وال  ورؤوس 
أصبحت الحكومات األوروبية أمام خيارين، األول 
مفهوم  ويصبح  الممارسات  ه��ذه  ف��ي  تستمر  أن 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ل��دي��ه��ا م��ه��زل��ًة وأل��ع��وب��ًة ع��ل��ى ذق��ون 
دينية  جاليات  وج��ود  تتقبل  أن  واآلخ��ر  الشعوب، 

تضفي التنوع الثقافي على مجتمعاتها.
لم  المسلمين  أن  األوروبيون  ينسى  ال  أن  ويجب 
الحاجة  لسد  ج��اؤوا  وإنما  عنوًة،  أوروب��ا  إلى  يأتوا 
ولد  والكثيرمنهم  وال��خ��ب��رات،  العاملة  ال��ق��وة  إل��ى 
وأمريكا  أوروب��ا  في  المسلمون  أصبح  وقد  هناك. 
جزءًا ال يتجزأ من المجتمع، وفيهم علماء وباحثون 
اإلقتصاد  نمو  في  وأثرهم  وجودهم  ولهم  وأطباء، 
األميركي  »غالوب«  لمعهد  دراسة  وتشير  والتقدم، 
أوس��اط  في  شائع  مسبق  حكم  بعكس  أن��ه  لندن  في 
موالون  المسلمين  األوروبيين  ف��إّن  العام،  ال��رأي 
لبلدانهم ويؤكدون انتماءهم إليها. وفي حال تنامي 
اإلنسجام  من  المسلمون  يتمكن  لن  اإلسالموفوبيا، 
عن  التخلي  إلى  ُيجبرالكثيرةن  وقد  المجتمع،  مع 

بلدانهم والهجرة العكسية.
1.  Council on American-Islamic Relations )CAIR(.
2.  Reflections on the Revolution in Europe: Christopher Caldwell
3. For an extended discussion of Islamophobia, Kinan Malik.
4.  CAIR Civil Rights report 2006.
5.  Pew Global Attitudes Project. 
6.  ABC News.
7.  The Telegraph newspaper.

المتابعات

اإلس��الم في عي��ون الغ��رب
»اإلســالمـوفــوبـيـــا«

والظهور،  بالتواتر  توابعها  تبدأ  حتى  الغربي  واإلع��الم  الصحافة  نصوص  في  »اإلس��الم«  كلمة  تقرأ  إن  ما   •
إلى  ظلم  و  وعنف  إرهاب  بين  فما  متشدقيها،  ورغبة  ميول  حسب  وتتلون  تتنوع  باإلسالم  لصيقة  باتت  كلمات 
في  تدور  لحوارات  الساعة   وحديث  اإلسالم  مع  متالزمات  أضحت  كلها  أخرى،  وحريات  والمرأة  اإلنسان  حقوق 

المحافل والمؤتمرات.
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دوة  لن )ع(  سين  الح ح��ول  محورها  ��دوة  ن إن 
ى  ل ��س��ي��ن ي���وم م���ب���ارك ع م��ب��ارك��ة، وي����وم ال��ح
سين  ي يوم الح ى ف د جعل اهلل تعال اإلسالم، وق
رًا  ي كث ��رًا  ��ي خ ��رك��ت��ه  وح ��ورت��ه  وث وح��ي��ات��ه  )ع( 
يَّ أن  ل وان ع رح اإلخ دما اقت مين، لذلك عن ل س م لل
سين )ع(  دوة حول اإلمام الح وع الن ون موض ك ي

ي االستجابة.  ردد ف م أت ل
بضع  ��ر  أذك وال��ج��واب  سؤال  بال بدء  ال بل  وق

نقاط:
يدي ل ق االت العزاء  • تأصيل 

التقليدية  التراثية  بالحالة  االحتفاظ  ى:  األول
من  ��ي  ف��ه  ، )ع(  ��س��ي��ن  ال��ح وم��ج��ال��س  ل���ع���زاء 
منذ  ورثناها  ي  الت الثقافية،  حالتنا  ض��رورات 
سينية  الح المجالس  ي  ف أسافنا  عن  أجيال 
ي نظمًا ونثرًا،  والحداد والعزاء والمواكب والنع
الحاالت  فهذه  ى،  والفصح الدارجة  باللهجة 
التنظير  بحجة  بها  التفريط  يصح  ال  ث���روٌة 
الثورية  ي  المعان واستنباط  للثورة،  الحديث 

سين )ع(. ركة اإلمام الح ي ح ركية ف والح
بالجانب  التفريط  يصح  ال  آخ��ر:  وبتعبير 
سين )ع( صحيح أن هذه  ركة الح المأساوي لح
ركية،  ح ثورية  آفاقًا  تحوي  سينية  الح الثورة 
ال  ولكن  واألبعاد،  اآلفاق  بهذه  االهتمام  ويجب 
لها،  ي  العاطف المأساوي  البعد  ساب  ح ى  عل
قضية  ي  ف ي  الشيع الميراث  ساب  ح ى  عل وال 

سين )ع( . الح
��راق  ��ي إي���ران وال��ع ه��ذه ال��ح��ال��ة ال��م��وج��ودة ف
��ري��ن ول��ب��ن��ان وال��ح��ج��از وال��ب��اك��س��ت��ان  وال��ب��ح
ي تلقاه شيعة  ي ميراث شيع والهند وغيرها، ه
���ي ث��روة   أه���ل ال��ب��ي��ت )ع( م��ن��ذ ع���دة أج��ي��ال، وه
حضارية  بثروة  تفريط  بها  والتفريط  كبيرة، 
أهل  شيعة  ى  عل َج��ّم��ة  وب��رك��ات  خ��ي��رات  فيها 
أن  يجب  نعم،  )ع(،  البيت  أهل  ى  وعل )ع(  البيت 
ال  مما  سينية  الح والمواكب  المجالس  نهّذب 

يليق بها، وتلك مسألة أخرى.

ي سين الح ر  ب من ال ب  هذي • ت
سينية  الح القراءة  وتهذيب  تجديد  الثانية: 
لم  ��ي  ال��ت وال��م��رس��ل��ة  الضعيفة  ال���رواي���ات  م��ن 
يكون  أن  ي  ينبغ وال  المحدثين،  ثقات  يروها 
المؤمنين  ���واط���ف  ع ب��اس��ت��ق��ط��اب  االه��ت��م��ام 
فالسيرة  ي،  سين الح المقتل  ��س��اب  ح ى  عل
المصادر  م��ن  ن��أخ��ذه��ا  أن  يجب  سينية  الح
وف��ر  ��ى  ت��ع��ال واهلل  وال���م���وث���وق���ة،  ال��ص��ح��ي��ح��ة 
من  الكثير  فضله  من  المباركة  السيرة  لهذه 
للشيخ  اإلرش����اد  م��ث��ل  ال��م��وث��وق��ة،  ال��م��ص��ادر 
ومقاتل  طاووس،  ابن  للسيد  واللهوف  المفيد، 
وهناك  ��ي،  اإلص��ف��ه��ان ال��ف��رج  ��ي  ألب الطالبيين 
مصادر أخرى موثوقة ذات قيمة علمية كتاريخ 
الطبري مثاً. فالطبري له اهتمام وعناية كبيرة 
بحادثة الطف، وكذلك الكامل البن األثير، وابن 

ساكر.  ع
الخطباء  من  كثير  عن  يغيب  مصدر  وأه��م 
ي تاريخه، فهذا الرجل  ي ف هو ابن األعثم الكوف
السيرة  أخبار  بتجميع  ى  واعتن التاريخ،  دّون 

سينية بشكل دقيق.  الح
من  ت��ك��ون  أن  ي  ينبغ سينية  الح ف��ال��ق��راءة 

ي الخطباء بكتابين  المصادر الموثوقة. وأوص
المجال،  ه��ذا  ي  ف محققين  لمؤلفين  علميين 
المحدثين  لخاتمة  المهموم(  س  )نف أحدهما 
)مقتل  ي  الثان والكتاب  ي،  القم عباس  الشيخ 
ال��رزاق  عبد  السيد  المحقق  للعالم  سين(  الح
وق��د  ج��ل��ي��ل،  محقق  ع��ال��م  وك��اه��م��ا  ال��م��ق��رم،  
ي من مصادر  سين جمعا السيرة والمقتل الح
الروايات  عن  يبتعدا  أن  وحاوال  موثوقة،  علمية 
وج��ود  ل��ه��ا  ��س  ل��ي ��ي  ال��ت وال��م��رس��ل��ة  الضعيفة 
والمقتل  للسيرة  ال��م��وث��وق��ة  ال��م��ص��ادر  ��ي  ف

ي. سين الح

ر  ب من ال ي  ف • التجديد 
اإلمام  ركة  لح جدًا  واسعة  آفاق  هناك  الثالثة: 
الكثير  يجد  والمتتبع  وث��ورت��ه،  )ع(  سين  الح
وخطباء  ركة،  الح هذه  ي  ف الفكرية  اآلف��اق  من 
تخرج  ي  الت المدرسة  ه��م  ي  سين الح المنبر 
فيها شيعة أهل البيت )ع( فنرى أن ابن الشارع 
ي،  سين الح المنبر  من  الدينية  ثقافته  يأخذ 
ي أن  سينيون ينبغ فهو مدرسة، والخطباء الح
ر  ي دائمًا، بحيث يشع سين يجددوا المنبر الح
تجديد  ��ي  ف ي  سين الح ال��م��ن��ب��ر  أن  اإلن���س���ان 

وتطوير دائم، فكرًا وثقافة وأدبًا ومفاهيم. 
البركات،  من  الكثير  )ع(  سين  الح ثورة  ي  وف
من  خروجه  منذ  )ع(  خطبه  ي  ف الحال  هو  كما 
مغاٍز  ذات  فخطبه  عاشوراء،  يوم  ى  إل المدينة 
تحتاج  البركات  كثيرة  غنية  ومفاهيم  ومعان 
المنبر  ى  عل يفتح  وذل��ك  وتحليل،  دراس��ة  ى  إل

ي آفاقًا جديدة وكثيرة. سين الح
����ي ال������زي������ارات ال���������واردة،  وك�������ذا ال����ح����ال ف
وال��زي��ارات  وارث،  وزي����ارة  ع���اش���وراء،  ك��زي��ارة 

��ي ت��ت��ض��م��ن ال��ك��ث��ي��ر من  ال��م��خ��ص��وص��ة، ف��ه
علمية  ب��ص��ورة  ط��رح��ت  ل��و  ��ي  ال��ت ال��م��ف��اه��ي��م 
رّواد  ��ى  وع��ل ي  سين الح المنبر  ى  عل لفتحت 

ي الكثير من اآلفاق.  سين المنبر الح
ي  الت للشعارات  التحليلية  الدراسة  وكذلك 
يوم  ��ي  ف )ع(  سين  الح أص��ح��اب  يرفعها  ك��ان 
ثقافية  قيمة  تحمل  ال��دراس��ة  ه��ذه  ع��اش��وراء، 
رواده  ��ى  وع��ل ي  سين الح المنبر  ى  عل وتفتح 

رفية وثقافية واسعة. ى خطبائه آفاقًا مع وعل

موقف:  ال ر  سي تف ي  ف دقة  • ال
الخاطئة  التفسيرات  م��ن  ال��ح��ذر  ال��راب��ع��ة: 
وآخر  حين  بين  نجد  فإننا  )ع(  سين  الح لثورة 
ت��ف��س��ي��رات م��غ��ل��وط��ة ت���ص���ادر ق��ي��م��ة ال��ث��ورة 
الشارع  يدركها  ي  الت القيمة  تلك  سينية،  الح

ي بفطرته.  الشيع
ربع  قبل  أُثير  ما  التفسيرات  تلك  نماذج  فمن 

أن  وهو  الجدل،  من  الكثير  وأث��ار  تقريبًا،  قرن 
والسلطان،  الملك  ابتغاء  خ��رج  )ع(  سين  الح
ي  ف شيعته  من  وة  بدع المدينة  من  رك  تح فقد 
ي هذا  راق ابتغاء الملك والسلطان � كما يدع الع
ى  عل لاستياء  يطمح  يكن  لم  ولو   � التفسير 
ى  ليتول خ��رج  إن��ه  ل��ذا  ليخرج،  ك��ان  ما  السلطة 
راق، لكنه لم يستطع، ألن الناس  ي الع الحكم ف
أصحابة  بنصيحة  يأخذ  ول��م  عنه،  تخاذلوا 

القريبين والمشفقين والناصحين. 
ه���ذا ال��ت��ف��س��ي��ر ي��ص��ادر ك��ل ق��ي��م��ة ل��ل��ث��ورة، 
يقرأ  فمن  ي،  واقع غير  تفسير  أنه  ى  إل مضافًا 
خروجه  منذ  وخطبه  سين  الح اإلم��ام  كلمات 
يستمر  أنه  يجد  عاشوراء  يوم  ى  إل المدينة  من 
��ى  إل المسلمين  ��و  ي��دع واح����د،  خ��ط��اب  ��ى  ع��ل
ى الموت، وال  الخروج معه للموت، وأن طريقه إل
ي بخروجه ملكًا وال سلطانًا، مع أن الملك  يبتغ
أن  معيبًا  ��س  ول��ي سين،  للح ح��ق  وال��س��ل��ط��ان 
يطلب إزاحة يزيد بن معاوية عن أريكة الحكم، 

ى األمر مكانه، ألن هذا حقه. وأن يتول
رف من أنه ال  ى وأعلم وأع سين كان أوع فالح
راق  الع ي  ف ي  السياس الوضع  طبيعة  رف  يع
بتلك  يتأثر  أن  من  ��ى  وأوع ��رف  أع وه��و  آن���ذاك، 
الرسائل وال يدري بطبيعة الظروف السياسية 
ابن  ي  يأت بحيث  راق،  الع ي  ف يومئٍذ  الحاكمة 
ي  ف ي  االجتماع الوضع  ى  عل ويسيطر  زي��اد، 

ب واإلرهاب.  الكوفة خال أيام، بالرع
سين كان أدرى  ي أن يقال: إن الح فمن البديه
راق  ي الع ي ف رف بالوضع السياس ى وأع وأوع
وهم:  له  نصحوا  الذين  األرب��ع��ة  العبادلة  من 
وعبد  جعفر،  بن  اهلل  وعبد  عباس،  بن  اهلل  عبد 
يكن يشك  اهلل بن الزبير، وعبد اهلل بن عمر،  ولم 
ى أقل التقادير، وكان  ي صدق بعض هؤالء عل ف
لكن  ذلك،  أعلم  وأنا  ناصحون،  أنتم  لهم:  يقول 
جدي  رأي��ت  ي��ق��ول:  أو  أخ���رج،  أن  ي  عل كتب  اهلل 

ي: كذا وكذا. رسول اهلل يقول ل
عنها  يعبر  أن  يتمكن  ال  غاية  ل��ه  كانت  لقد 
ولذلك  للحكم،  يخرج  لم  فهو  الناصحين،  أمام 
خاطب  التروية  ي��وم  عشية  مكة  غ��ادر  عندما 
ى ولد  المسلمين بهذا الخطاب: )خّط الموت عل
كان  من  الفتاة...  جيد  ى  عل القادة  مخط  آدم 
نفسه  اهلل  لقاء  ى  عل موطنًا  مهجته،  فينا  ب��اذاًل 

فليرحل معنا(.
رف أن القائد ال يقول للناس: اخرجوا  نحن نع
إنما  م��ص��ارع��ك��م،  وت��ل��ق��وا  تقتلوا،  ي  لك ي  مع

ى جمع الناس، وال يريد أن يبعدهم.  ى إل يسع
أن  ن���رى  سينية  الح ال��س��ي��رة  ن��ق��رأ  ف��ع��ن��دم��ا 
آخر،  وفهمًا  آخر،  ووعيًا  آخر،  توجهًا  سين  للح
ال��دراس��ات  بعض  ��ي  ف ال��م��ط��روح  ع��ن  يختلف 
��س��ي��ن��ي��ة م����ن أن�����ه خ�����رج اب���ت���غ���اء ال��م��ل��ك  ال��ح
ى  والسلطان، ولكن، سبحان اهلل!  ما كل ما يتمن

المرء يدركه! . 
الخاطئة،  التفسيرات  من  آخر  نموذج  هناك 
ي  ���راف ف ���روف ب���االن���ح ل��ك��ات��ب م��ع��اص��ر م���ع
بالصراع  سينية  الح الثورة  يفسر  وهو  إيران، 
فهو  ��ي.  ال��م��ارك��س ال��ن��ه��ج  ��ى  ع��ل أي  ��ي،  ال��ط��ب��ق
البروليتارية،  الطبقة  طبقتين:  بين  ص���راع 
ي  وبن األش���راف  طبقة   ( البرجوازية  والطبقة 
وأن  القصور(  أصحاب  من  حولهم  ومن  أمية 
سين  الح خرج  فقيرة،  مستضعفة  فئة  هناك 

دفاعًا عن حقوقها، تجاه الطبقة األخرى. وكان 
ري رحمه اهلل يقول بتعبير جميل:  الشهيد مطّه
م��ارك��س��ي��ة(.   )ت��ع��زي��ة  م���رة  وألول  أس��م��ع،  ���ي  إن
اإلم��ام  ل��ث��ورة  ماركسيًا  وتحليًا  تصويرًا  أي 

سين.  الح
)ع(  سين  الح لثورة  ريف  تح التفسيرات  هذه 
ي  ف وكتبت   � أعتقد،  وأن��ا  لقيمتها،  وم��ص��ادرة 
بالذات  سين  الح قضية  ي  ف الجمهور  أن   � ذلك 
يء  سين بصورة فطرية الش ي من ثورة الح يع
ى  عل يعملون  والعلماء  وال��م��ف��ك��رون  الكثير، 
يتلقاه  الذي  الفطري  ي  الوع هذا  وبلورة  تحليل 
ى  سين )ع( وهو ينشّد إل الجمهور من ثورة الح
هذه الثورة بغير تثقيف وال تعليم، فالمثقفون 
التنظير  ى  عل يعملون  والعلماء  والمنظرون 
ثورة  تجاه  الجمهور  يدركه  ال��ذي  ي  الوع لهذا 
��ي،  ال��وع ه��ذا  ب��ل��ورة  وي��ح��اول��ون  )ع(  سين  الح
لثورة  سليم  فطري  ي  وع هو  الجمهور  ي  فوع

سين )ع(.  الح
ي أن ال يبتعد العلماء والمثقفون كثيرًا  وينبغ
من  الجمهور  يدركه  الذي  الفطري  ي  الوع عن 
ى  عل حافظ  الذي  هو  ي  الوع وهذا  الثورة،  هذه 
وأربعمائة  أل��ف  منذ  سين   الح ذك��رى  حيوية 

ى اليوم. سنة إل

سين:  الح دراسة  ي  ف كامل  مت ال بعد  • ال
سم  نق أن  يع  ط ست ن إن��ن��ا  ��ي��خ:  ال��ش سماحة 
ثالثة:  سام  أق ى  إل ورة  الث هذه  وا  عايش الذين 

ره . سين )ع( ناص سم كان مع الح ق
هه  ��ي وج ��وا ف ���م ال��ذي��ن وق��ف ���ر وه ��س��م آخ وق
أية  يه  ف م  تأخذه أن  دون  الضارية  كالذئاب 
وا  صنع ى  حت موقف  ال هذا  ى  ل ع وا  وبق رحمة، 

ها التاريخ.  رف ر مأساة ع ب هم إياه أك ل بقت
هم  عن ر  نعب أن  كن  يم الذين  م  وه ثالث  سم  وق
باطل، والذين  م يخذل ال ر الحق ول ص م ين بمن ل

ين.  متخلف هم بال روا عن م أن تعب أحببت
سم  الق هذا  حول  قه  ح ث  بح ال يأخذ  م  ل وربما 
من  ى  ل وع يقه،  وض سعته  م��دى  ي  ف الثالث، 

ين؟ متخلف م هؤالء ال ك بق؟ وما ح ط ين
سين )ع( عبرة، والعبرة تختلف عن  � ثورة الح
الصالح  من  ال��درس  يأخذ  فاإلنسان  ال��درس، 
ي  فقط، ويأخذ العبرة من الصالح والفاسد، فف
العادل  ي  وف عبرة،  الفاسد  ي  وف عبرة  الصالح 
ال  الظالم  أن  إال  كذلك،  عبرة  الظالم  ي  وف عبرة 
يصلح  ال  والفاسد  لنا،  درسًا  يكون  أن  يصلح 
أن يكون درسًا لنا، فالعبرة تختلف عن الدرس 

من هذه الجهة.
هذا  صّح  وإذا  وعبرة،  درس  )ع(  اإلم��ام  فثورة 
ركة اإلمام  ي أن تكون دراستنا لح الكام فينبغ
سين  الح ب��أن��ص��ار  االه��ت��م��ام  م��ن  أوس���ع  )ع( 

وأصحابه وأهل بيته.
سين دراسة  فإذا استطعنا أن ندرس قتلة الح
فهذا  تورطت؟  كيف  النماذج  هذه  وأن  واسعة، 

عبرة. 
كان  اهلل(  )لعنه  الجوشن  ذي  بن  شمر  مثاً: 
صفين.  ��ي  ف )ع(  ي  عل اإلم���ام  جيش  ق���واد  م��ن 
بن  لنصر  صفين  وق��ع��ة  ك��ت��اب  ���ى  إل ارج��ع��وا 
من  وأن���ه  لشمر،  واس��م��ًا  أث���رًا  ت��ج��دوا  م��زاح��م، 
ي  عل اإلمام  جيش  ي  ف البارزين  واألفراد  القادة 
العاقبة،  ه��ذه  ��ى  إل ان��ح��در  لكنه  صفين،  ��ي  ف
فهذه عبرة. وكذلك عمر بن سعد، كيف انحدر 

ى هذه العاقبة.  إل
من  موقفين  بين  نقارن  عندما  الحال  كذلك 
لإلمام،  والعداء  المناوأة  موقع  من  شخصين 
يزيد  بن  ر  الح واآلخ��ر  سعد،  بن  عمر  أحدهما 

بنّية  بجيش  أيضًا  خ��رج  ال��ذي   ،)^( ي  الرياح
ي األسباب  سين وصده، ونسأل: ما ه قتال الح
بن  عمر  وسقوط   )^( ر  الح فوز  ى  إل أدت  ي  الت
ي  التسام وذلك  السقوط  هذا  دوافع  وما  سعد؟ 
راف؟ هذا  روج، وهذا التصحيح وذلك االنح والع
ي  ف منها  نستفيد  عميقة  دراس��ة  ��ى  إل يحتاج 

واقع حياتنا. 
من  كثيرة  نماذج  مجتمعنا  ي  ف لدينا  نحن 
��ر، ون���م���اذج ك��ث��ي��رة م��ن ق��ب��ي��ل عمر  ق��ب��ي��ل ال��ح
التاريخ،  ي  ف تتكرر  النماذج  وه��ذه  سعد،  بن 
بها،  ونستهدي  نهتدي  دراس��ة  ��ى  إل وتحتاج 
ي  ي تنفعنا ف فالثورة عبرة، وإذا كانت عبرة فه

كل الحقول. 

ي  ف ع��ظ��ي��م  خ��ط��اب  )ع(  ��س��ي��ن  ال��ح ل���إلم���ام 
فيه:  يقول  عميقة،  دراسة  ى  إل يحتاج  عاشوراء 
هذا  أن  أي  أيمانكم،  ي  ف لنا  سيفا   علينا  سللتم 
ي أيمانكم نحن الذين وضعناه  السيف الذي ف
والنظام  القدرة  عن  أنتم  كنتم  أين  أيمانكم،  ي  ف
اآلن  أنتم  العالمية؟  المركزية  هذه  وعن  والقوة 
أين  العالم،  تحكم  الشام  ي  ف مركزية  سلطة 
ي  ف كنتم  ؟  ى  المصطف ج��دي  قبل  ه��ذه  كانت 
الحضارات  ��ى  إل سبيل  لكم  س  لي راء،  الصح
المستعمرون.  فيكم  يطمع  وال  ال��ع��ال��م،  ��ي  ف
الجزيرة  ي  ف طمع  مستعمرًا  أن  نجد  ال  ونحن 
راء.  الصح ي  ف معزولة  جزيرة  ي  فه ربية،  الع
القوة  وه��ذه  السيف  هذا  يقول:  سين)ع(  فالح
وأنتم  أيمانكم،  ي  ف اهلل  رس��ول  ج��دي  وضعها 
ي وجوهنا:  اليوم تسلون هذه السيوف علينا ف
ي أيمانكم، وحششتم  سللتم علينا سيفًا لنا ف

ى عدونا وعدوكم. علينا نارًا اقتدحناها عل
رق  ي أوقدها رسول اهلل )ص( وح هذه النار الت
ال��روم،  وأب��اط��رة  كسرى  الظالمين  ��روش  ع بها 
ال��ي��وم  أن��ت��م  المستضعفين،  ب��ي��وت  وأن����ارت 
حششتم   : )ص(  اهلل  رسول  خيام  بها  رقون  تح

ى عدونا وعدوكم.  علينا نارًا اقتدحناها عل
سرة  ح قلبه  يعصر  )ع(  سين  الح خطاب  إن 
م��اذا  وصلتم؟  أي��ن  لهم:  يقول  أن  يريد  وأل��م��ًا، 
ي  ى هذه العاقبة، من عل دهاكم؟ كيف انقلبتم إل
فالمتخلفون  معاوية؟  ابن  ��ى  وإل معاوية،  ى  إل
مرحلة  يمثلون  كانوا  )ع(  سين  الح اإلم��ام  عن 
والصراعات  االنقاب،  هذا  ي  ف الواسطة  عقد 
متفرجون،  فيها  س  لي والحضارية  العقائدية 
سين وال  س فيها من يقول: أنا لست مع الح ولي
يتهرب  ذلك  يقول  ومن  مغالطة،  هذه  يزيد،  مع 
المضاد،  الموقف  ى  إل ر  وينج المسؤولية  من 
وانحازوا  )ع(  ي  عل عن  رفوا  انح الذين  فإن  وإال 
ي موقف  ي يوم من األيام ف ى معاوية،كانوا ف إل
ركة، حيث خذلوا عليًا  ى ساحة المع المتفرج عل
ى  ولم ينصروا معاوية، لكنهم أخيرًا انحدروا إل

جبهة معاوية.
تكون  أن  يجب  كرباء  ي  ف الثاث  فالشرائح 
غنية  ألنها  ودراس���ة  واه��ت��م��ام  عناية  موضع 

بالعبر.

هم..!:  وسيوف ك  مع هم  وب ل • ق
رجين  وا متف ول: إن الذين وقف يع الق ط ست هل ن
ى  هم إل ريق ي ط وا ف ه ية انت سين ورة الح أثناء الث

رى؟  لة أخ رح ي م وط ف سق ال
راق  ى الع سين )ع( من الحجاز إل � لما خرج الح

ملف خاص

ع��اش����وراء.. 
وقفة تأصيلية مع الثورة الحس��ينية وش��عائرها

ال ب��د من الحفاظ 
على الجو التقليدي 

يف العزاء

وأبرزها  األحداث  هذه  ومن  وقوعها،  يوم  عن  الزمن  وُبعد  األيام  مرور  ومع  التاريخ،  مّر  على  مؤثرة  نابضة  حيًة  تبقى  التي  األحداث  هي  قليلة   •
قضية كربالء، لذا كانت شعائرها ممتدة متجددة. »المرفأ« حاورت آية اهلل  الشيخ محمد مهدي اآلصفي، لتسهم في تعميق خط التأصيل الفكري، 

الذي يقع في أولوياته. 

أية اهلل الشيخ محمد مهدي األصفي

ندوة حوارية / قاعة مرفأ الكلمة

الوعي  ف�������ارق 
ف��ارق  يس��تتبع 

العطاء
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أنه  أعتقد  وأن���ا   � ال��ف��رزدق  ال��ط��ري��ق  ��ي  ف ى  التق
ألننا  غيره،  س  ولي روف  المع ر  الشاع الفرزدق 
فسأله   � اللقب  بهذا  منه  أب��رز  هو  من  رف  نع ال 
ى  الخبير  عما وراءه، فقال: يا ابن رسول اهلل، عل
وهذه  عليك.  وسيوفهم  معك  قلوبهم  سقطت، 
الشخصية  انشطار  وتمثل  جدًا،  دقيقة  كلمة 
عندما  يتكامل  فاإلنسان  يومذاك،  اإلسامية 
بهذا  وه��و  ال��ح��ق،  باتجاه  وسيفه  قلبه  يكون 
مع  سيفه  ألن  شيئًا،  يفعل  أن  يستطيع  الحال 
عن  القلوب  تخالفت  ف��إذا  الحق،  باتجاه  قلبه 
والسيوف  باتجاه  القلوب  وص��ارت  السيوف 
التخلف  مراحل  من  مرحلة  فهذه  آخر  باتجاه 
السقوط،  بداية  ي  ه بل  والسقوط،  والضعف 
القلوب  ي  ف التخالف  من  السقوط  يبدأ  وهكذا 
أمية،  ي  بن مع  ي  السياس الموقف  والسيوف: 
البيت  مع  ي  القلب واالنتماء  وال��ود  الحب  ولكن 

العلوي. لكن هذا ال يدوم طوياً. 
بقوله:  ال���ف���رزدق  عنهم  يعبر  ال��ذي��ن  ه���ؤالء 
ق��ل��وب��ه��م م��ع��ك وس��ي��وف��ه��م ع��ل��ي��ك، أغ���م���دوا 
مع  قلوبهم  وكانت  المرحلة  هذه  قبل  سيوفهم 
ي، ولكنهم أغمدوا سيوفهم بعد ذلك أيضًا،  عل
ي  عل مع  قلوبهم  فكانت  السقوط،  ي  ف وأمعنوا 
البيت  مع  قلوبهم  أمية...  ي  بن مع  وسيوفهم 
ي  ي مع بن ي السياس العلوي وموقفهم الرسم

أمية. 
ف��ال��ف��رزدق ص��ور ه��ذه ال��ح��ال��ة ل��إلم��ام، لكن 
القرآن  ذلك  ذكر  إنما  عاقبتهم،  يذكر  لم  اإلمام 
ِذيَن  الَّ َعاِقَبَة  َك��اَن  ُث��مَّ   ( ى:  تعال بقوله  الكريم 

ُبوا ِبآَياِت اهلِل ( . وأَى أَن َكذَّ َأَساُؤوا السُّ
ى  نبق وق���ال���وا:  )ع(  ع��ل��ي��ًا  خ���ذل���وا  ه����ؤالء  إن 
ي  سيأت ق��ال:  اهلل  رس��ول  أن  مدعين  متفرجين، 
القائم،  من  خير  فيه  القاعد  زم��ان  ي  أمت ى  عل
والنائم خير من القاعد. هذا الحديث المكذوب 
ونتيجة  اهلل.  رس��ول  ى  عل المفترى  المنتحل 
بهم  وانحدر  ان��ح��دروا  وال��خ��ذالن  التوجيه  ه��ذا 
لقتال  ك��رب��اء  ��ي  ف وق��ف��وا  أن  ���ى  إل ال��ش��ي��ط��ان 
)ص(  اهلل  رس���ول  بنت  اب��ن  وق��ات��ل��وا  سين،  الح

ومسخ اهلل قلوبهم وجعلهم عبرة لمن اعتبر.
بداية  ي  ف ضيقة  بزاوية  دائمًا  يبدأ  فاالنحدار 

راف تزداد الفاصلة. األمر، وكلما ازداد االنح
سين  الح فأصحاب  عبر،  كلها  عاشوراء  إذن، 
عن  والمتخلفون  عبرة،  سين  الح وأعداء  عبرة، 
صفحة  عاشوراء  وصفحة  عبرة،  )ع(  سين  الح
والدروس،  العبر  من  الكثير  فيها  مباركة  غنية 
كثيرًا  لنستفيد  ال����دروس  ه���ذه  نفتح  ون��ح��ن 

منها.

موقف:  ال يحدد  ي  وع • ال
اللحاق  عن  تخلفت  رة  بي ك صيات  شخ هناك 
مثل  ى  إل رون  ظ تن يف  ك  ، )ع(  سين  الح باإلمام 

هذه الحاالت؟ 
فهو  ص��غ��ار،  أو  ك��ب��ار  ال��ت��خ��ل��ف  ��ي  ف ��س  ل��ي  �
ذلك  م��ن  ي  ونستثن األح����وال،  ك��ل  ��ي  ف تخلف 
ي  بق حيث  وجيهة،  ألسباب  جعفر  بن  اهلل  عبد 
سين  للح وفيًا  زي��ن��ب   زوج  جعفر  ب��ن  اهلل  عبد 
االستفهام  عامات  نضع  إنما  النهاية،  ى  إل )ع( 
كما  سين.  الح عن  تخلفوا  الذين  اآلخرين  أمام 
كتب  الذي  الحنفية،  بن  محمد  أيضًا  ي  نستثن
ي  بن م��ن  قبله  م��ن  ��ى  وإل إليه  سين  الح اإلم���ام 

روفًا.  هاشم كتابًا مع

)ع(  ى  التق كرباء  ى  إل )ع(  سين  الح طريق  ي  ف
كان  إن  أدري  وال  ي،  الجعف ر  الح بن  اهلل  بعبيد 
مع  وجمعه  إل��ي��ه،  متوجهًا  أو  ��راق  ال��ع م��غ��ادرًا 
المياه  كانت  زمن  ي  ف ماء،  وأصحابه  سين  الح
فجاء  القاحلة.  الصحارى  ي  ف الناس  تجمع 
منه  يطلب  اهلل  عبيد  ��ى  إل )ع(  سين  الح رس��ول 
اهلل:  عبيد  يقول   ، فتباطأ  )ع(  سين  الح ي  يأت أن 
)ع(  سين  الح وجدت  ى  حت طويل  وقت  يمر  لم 
صدر  له  فوسعت  ي،  عل مقبًا  فتيته  وحوله 
ي:  ل ق��ال  ثم  ��ي،  أح��وال عن  ي  فسألن المجلس، 
يا  فقلت:  ر؟   الح ابن  يا  ي  نصرت من  يمنعك  ما 
ناصرًا،  الكوفة  ي  ف لك  تركت  ما  اهلل،  رسول  ابن 
اهلل  ي��ص��رف  ي  لك إال  ��راق  ال��ع م��ن  خ��رج��ت  وم��ا 

قتالك،  ��ى  إل زي��اد  اب��ن  ي  ون يدع أن  الشر،  ي  عن
ولكن  بالموت،  ي  نفس تطيب  وم��ا  فخرجت، 
ما  ف��واهلل  ثمينة،  هدية  لك  أقدمها  ي  فرس إليك 
أحد  ي  طلبن وال  أدرك��ت��ه،  إال  أح��دًا  عليها  طلبت 
أما   : )ع(  اإلم��ام  له  فقال  سبقته.  إال  عليها  وأن��ا 
لنا  حاجة  فا  بنفسك،  علينا  ضننت  قد  إن��ك 
ِخَذ  ُمتَّ ُكْنُت  )َوَما  ى:  تعال قوله  تا  ثم  بفرسك، 
ى. وندم عبيد  ْيَن َعُضَدًا ( ثم تركه ومض الُمِضلِّ

ى تخلفه.  ر بعد ذلك أي ندم عل اهلل بن الح
سين )ع( ، بداية  هذه حال المتخلفين عن الح
كل  رأس  الدنيا  »ح��ب  الدنيا  حب  هو  التخلف 
قال:  حيث  ر  الح بن  اهلل  عبيد  وصدق   » خطيئة 
يقول:  كان  بعضهم  بالموت،  ي  نفس تطيب  ال 
تبعات،  ول��ن��ا  دي���ون،  علينا  اهلل  رس���ول  اب��ن  ي��ا 
ر  الح بن  اهلل  عبيد  أما  كبيرة،  مثقلة  عائلة  ي  ول
سين حيث قال: أنا  ي فقد صدق مع الح الجعف

ي بالموت. ال تطيب نفس
ر...  الح ابن  وبين  ر  الح بين  الفرق  ى  إل انظروا 
يزيد  ب��ن  ��ر  ف��ال��ح للنظر،  ملفتة  حقيقة  إن��ه��ا 
ر  الح ألن  ر،  الح بن  اهلل  عبيد  موقف  غير  موقفه 
يكن  ول��م  المقابلة  الجبهة  ��ي  ف ك��ان  ي��زي��د  ب��ن 
اهلل  عبيد  أما  المتخلفة،  المتخاذلة  الجبهة  ي  ف
اإلم��ام  خصوم  جبهة  ��ي  ف يكن  فلم  ر  الح ب��ن 
ر  الح اإلم���ام.  لقتال  جيشًا  يقد  ول��م  وأع��دائ��ه، 
من  وخ��رج  اإلم���ام،  لقتال  جيشًا  ق��اد  يزيد  ب��ن 
ى  ووع اهتدى  ولكنه  والخصومة،  العداء  موقع 
فلم  ر  الح ب��ن  اهلل  عبيد  أم��ا  سين،  الح خطاب 

يهتد ولم يع الخطاب. 

ال��ع��ط��اء،  ف����ارق  يستتبع  ���ي  ال���وع ف����ارق  إن 
سين  الح خ��ط��اب  ���ى  وع ل��م��ا  ي��زي��د  ب��ن  ��ر  ف��ال��ح
دونه.   مهجته  وب��ذل  يريد،  ما  سين  للح ى  أعط
سين  الح خطاب  يع  لم  ر  الح بن  اهلل  عبيد  لكن 

فرسه!  سين  للح ى  فأعط )ع( 
ف��ال��ف��ارق ب��ي��ن ال��ع��ط��اءي��ن هو 
��ي  ال���ف���ارق ب��ي��ن ال��وع��ي��ي��ن: وع
��ر،  ال��ح اب����ن  �����ي  ووع  ^ ���ر  ال���ح
بفاصلة  مختلفان  فالوعيان 
ك���ب���ي���رة ج������دًا، وال����ف����رق ب��ي��ن 
بين  الفرق  يستتبع  الوعيين 
روح��ه،  ي��ق��دم  ذاك  ال��ع��ط��اءي��ن، 

وهذا يقدم فرسه الاحق.
فالمتخلفون  حال  كل  ى  وعل
���ى دراس�����ة ج��دي��ة،  ب��ح��اج��ة إل
ول��������دّي دراس��������ة ع����ن ب��ع��ض 
جملتهم  م���ن  ال��م��ت��خ��ل��ف��ي��ن، 
اهلل  ع����ب����د  ب������ن  ال�����ض�����ح�����اك 
��ي. ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي  ال��م��ش��رق
��ي  ي��ذك��ر ال��ط��ب��ري ق��ص��ت��ه، وه
عن  تحليًا  كتبت  وقد  طويلة، 

ي.  الضحاك المشرق
العبادلة  المتخلفين  وم��ن 
ال��زب��ي��ر،  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال��ث��اث��ة: 
بن  اهلل  وعبد  عمر،  بن  اهلل  وعبد 

عباس. 

ين  متخلف م من بين ال رت • ذك
كان  ��د  وق ��ب��اس،  ع ب��ن  اهلل  بد  ع
���ب ت��خ��ل��ف��ه  ����س����أل ع����ن س���ب ُي
سبقًا  م ���م  ���ل أع ����ي  إن ���ول:  ���ي���ق ف
��ون مع  ��ل ب��أس��م��اء ال��ذي��ن ي��ق��ت

يخ؟ و رأي سماحة الش سين )ع(، ما ه الح
ونسأل  ع��ب��اس،  ب��ن  اهلل  عبد  ع��ن  اهلل  ��ي  رض  �
ي  ف نجعله  ال  نحن  والمغفرة،  الرحمة  ل��ه  اهلل 
الزبير،  بن  اهلل  عبد  أو  عمر  بن  اهلل  عبد  مصاّف 

وال نحشر هذا االسم مع هذين االسمين.
البيت،  أه��ل  علماء  من  وعالم  األم��ة  حبر  إن��ه 
وتلميذ من تامذة أمير المؤمنين، ونحن نجل 
جانب  ى  إل وموقفه  وعلمه  العباس  بن  اهلل  عبد 
)ع(  البيت  أهل  مع  وموقفه  )ع(  المؤمنين  أمير 
ي أمية، ولم يقف  ى بن ى النهاية، فلم ينحز إل إل
وقويمًا  مستقيمًا  ي  بق إن��م��ا  معهم،  م��ا  ي��وم��ًا 
سيد  ل��ن��ص��رة  ي��وف��ق  ل��م  لكنه  ال��ن��ه��اي��ة،  ��ى  ح��ت

الشهداء )ع(، ولربما ُيعتذر له بكف بصره.

التاريخ:  ي  ف يوم  ول  أط وراء  • عاش
م  ل رة  هج لل  61 ��ي  ف ��وراء  ع��اش ��ي  ف ح��دث  م��ا 
ر  عناص منه  رت  وف ت بل  طاف،  م ال مة  خات كن  ي
من  لت  جع يه  ف رت  ج ي  الت والحوادث  ود،   الخل
فاستحالت  التاريخ،  ي  ف يوم  ول  أط وراء  عاش
ها  ودفئ ورها  بن رسل  وت س  م ش ��ى  إل ��وراء  ع��اش

أبدًا.
ر، وأدبيات  وقت الحاض ي ال ي ف لق كن: إن الت ل
��وق��ت  ��ي ال ��راس��ي��م ف ��ه��ا م��ن م ���ورة، وم���ا راف��ق ال���ث
ي  ف بيات  ل س ال م��ن  ر  ي كث ال حملت  ��ر،  ال��ح��اض

ى ذلك : يخ إل د أشار سماحة الش ممارسة، وق ال
��ط��اب  ��رج��م��ة ال��خ ��ي��ة ل��ت ��ك��ان ه���ل ه���ن���اك إم

رًا ؟ ي ر تأث ية أكث ل فن ى وسائ ي إل سين الح
التاريخ(  ي  ف يوم  )أط��ول  عاشوراء  أن  ذكرتم   �
كل  ع��اش��وراء  أق���ول:  وأن��ا  جميلة،  ع��ب��ارة  ��ي  وه

التاريخ، فكل يوم عاشوراء، وكل أرض كرباء.
ع���اش���وراء اخ���ت���زال ل��ل��ت��اري��خ، ف���إذا أردن����ا أن 
أردن��ا  وإن  ب��ع��اش��وراء،  ي  نلتق التاريخ  نصغر 
هو  كما  أمامنا،  التاريخ  نجد  عاشوراء  نكبر  أن 
يكبر  فالمجهر  والخريطة،  المجهر  ي  ف الحال 
نجد  التاريخ  صغرنا  فلو  تصغر،  والخرائط 
المجهر  تحت  عاشوراء  كبرنا  ولو  ع��اش��وراء، 

نجد التاريخ.
عاشوراء،  تجاه  أدبياتنا  ي  ف نقصًا  أمامنا  إن 
جليلة،  خدمة  عاشوراء  خدم  ر  الشع كان  وإن 
راء أهل البيت الذين بذلوا جهدهم  ورحم اهلل شع
ونأمل  ر...  الشع أروع  ونظموا  المجال  هذا  ي  ف
من شبابنا والكفاءات األدبية الفنية الموجودة 
أق��رأ  ��ي  إن��ن ال��ن��ق��ص.  ه��ذا  تسد  أن  شبابنا  ��ي  ف
أدبية  كفاءات  فيها  فأجد  الشباب  أقام  بعض 
اهلل  يمّكن  أن  ونأمل  اهلل>  شاء  <إن  ونطمح  رائعة 
شبابنا ويوفقهم لتقديم صورة أدبية أروع عن 
ي  عاشوراء، وأن يصوروا لنا روائع عاشوراء الت

ى أقام قوية. هذا أوالً.  تحتاج إل
��ي ه���ذا ال��م��ج��ال:  ��ي��ًا: أذك���ر ل��ك��م م��ث��ًا ف وث��ان
جورج  ي  المسيح الكاتب  قلم  ي  ف وجدنا  لقد 
من  مشاهد  لنا  يصور  أن  استطاع  أنه  ��رداق  ج

ي )ع( أجمل تصوير. حياة عل
���ي ك��ه��ذا العمل  ���ى ع��م��ل أدب ن��ح��ن ن��ح��ت��اج إل
عاشوراء  تقديم  نستطيع  ي  لك عاشوراء،  ي  ف
ى الجيل الجديد. ومشاهد ومامح عاشوراء إل

اآلن،  ل��ح��د  ي��ح��ص��ل  ل���م  ال��ع��م��ل  ه����ذا  م��ث��ل 
قلم  يبرزها  لم  ولكن  موثقة،  حادثة  فعاشوراء 

ي قوي رفيع.  أدب
فيلم  اآلن  وهناك  التمثيل،  ي  ه الثانية  األداة 
ي  ي إنتاجه، وف ي ف ي، تعب التلفاز اإليران فارس

والمسرحية  عمومًا  ي  سين الح الفيلم  إنتاج 
ي  ف تابعته  ي  سين الح الفيلم  سينية.هذا  الح
جدًا  جيد  ي  فن عمل  وه��و  حلقاته،  م��ن  جملة 
اآلن.ووج���دت  ى  حت ي  يكف ال  ولكن  ومتكامل، 
المؤمنين  بعض  م��ن  اه��ت��م��ام��ات  ع��دة  ه��ن��اك 

ومسرحية  فنية  بصورة  عاشوراء  تمثيل  ي  ف
بسبب  تتوفق  ل��م  ولكنها  م��ش��اه��د،  وض��م��ن 
يحتاج  كامل  فيلم  تصوير  ألن  ي،  المال العجز 
ى يكون من قبيل  ى إمكانيات واسعة جدًا حت إل

فيلم )الرسالة(. 

مية  ى أه ل بداية ع م منذ ال يدك • من خالل تأك
ها  طابع ية ب سين ر الح ى الشعائ ل ظة ع محاف ال
يجة أن هناك تعارضًا  رون بالنت يدي، أال ت ل ق الت

وة التجديد؟ مع دع
ي  الشيع الميراث  ي  ف التفريط  أن  أعتقد  أنا   �
سينية  الح والمجالس  )ع(  سين  الح ع��زاء  ي  ف
خيانة  فيه  الشيعية،  راف  واألع واللطم  والبكاء 
أخ���رى...  قضية  ألي  تتوفر  ال  عظيمة  ل��ث��روة 
ول��م  وض��ح��اه��ا،  عشية  ��ي  ف ت��ت��ك��ون  ل��م  ث���روة 
مدى  ى  عل تكونت  إنما  آباؤنا،  وال  نحن  نكونها 

ي  ي عشر قرنًا، والتفريط فيها هو تفريط ف اثن
يء ال نملكه. ش

الثروة  هذه  نكّون  لم  الحاضر  الجيل  ونحن 
أن  يجب  ن��ع��م،  آب��ائ��ن��ا،  م��ن  استلمناها  وإن��م��ا 
وال  معها  يتناسب  ال  ما  عنها  ي  وننف نهذبها 
وأن  البيت)ع(  وأه��ل  )ع(،  سين  الح مع  يتاءم 

نشفعها بأساليب جديدة. 

وراء:  عاش راءة  ق هج  • من
رة  سي ال م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ��ي  ف ��ه��ج  ��م��ن ال ��و  ه م��ا 

ها؟ ية، مصادرها، روايات سين الح
والمقتل  سينية  الح السيرة  م��ع  التعامل   �

الفقهية...  الطريقة  ى  عل يكون  ال  ي  سين الح
إرشاد  أمثال  من  والكتب  الروايات  من  الكثير 
طاووس،  ابن  للسيد  واللهوف  المفيد،  الشيخ 
ول��م  ال��س��ن��د،  صحيحة  رواي��ات��ه��ا  ك��ل  ليست 
بالمصادر  االهتمام  ى  عل تأكيدي  من  أقصد 
فقط  الصحيحة  ال��رواي��ات  ن��روي  أن  الموثوقة 

ي الفقه. ى النهج الذي نتبعه ف عل
فهناك  ال��م��وث��وق��ة(  ال��م��ص��ادر  )م���ن  ق��ل��ت: 
المفيد  للشيخ  ف��اإلرش��اد  م��وث��وق��ة،  م��ص��ادر 
طاووس  ابن  للسيد  واللهوف  موثوق،  مصدر 
م��ص��در م��وث��وق، وك���ذا ت��اري��خ ال��ط��ب��ري، وه��و 
أنا  ذلك  مع  صحيحة،  رواي��ات  فيه  س  لي كتاب 
األعثم  اب��ن  ورواي���ات  الطبري  كتاب  أن  أعتقد 
ي  ف ي  اإلصفهان الفرج  ��ي  أب ورواي���ات  ي  الكوف

مقاتل الطالبيين، من المصادر العلمية.
مقتل  وهما  كنموذج،  كتابين  كذلك  وذك��رت 
ي و )مقتل  س المهموم( للشيخ عباس القم )نف
فمن  ال��م��ق��رم،  ال����رزاق  عبد  للسيد  سين(  الح
صحيحة  ليست  ال��رواي��ات  ه��ذه  أّن  ي  الطبيع
هذه  ولكن  الفقه،  ��ي  ف ��روف  ال��م��ع النهج  ى  عل
عندما  ال��خ��ط��ي��ب  يعتمدها  م��وث��وق��ة  ال��ك��ت��ب 
فيستند  الجمهور،  ويخاطب  المنبر  يصعد 
��ي ال��ت��أل��ي��ف.  ���ى م��ص��در، ك��م��ا ه��و ال��ح��ال ف إل
��ى  إل يستند  وي��ن��ق��ل  ي���روي  ع��ن��دم��ا  ف��ال��م��ؤل��ف 
سينية  الح السيرة  بتنقية  أقصد  فأنا  مصدر، 
ى، وهو اعتماد  من ضعاف الروايات هذا المعن

المصادر الموثوقة.

طاب  خ ��وّظ��ف  ن ��ي��ف  ك ��ي��خ:  ال��ش س��م��اح��ة   •
ر؟ معاص ي واقعنا ال سين )ع( ف الح

خط  ب��ي��ن  ���س  وأق���اي أق�����ارن  أن  ه��ن��ا  أري����د  ال   �
الذي  ي  السام الرفيع  الخط  ذلك  )ع(  سين  الح
حاليًا،  الموجود  والخط  التاريخ،  ي  ف يتكرر  ال 
درسًا،  علمنا  سين  الح إن  أق��ول:  أن  أري��د  وإنما 
الزعيم  ��م  ع��لَّ درس����ًا،  ال��ع��ال��م  ����رار  أح ك��ل  وع��ل��م 
يقول:   كان  أنه  عنه  رف  ع الذي  غاندي  الهندي 

سين )ع( . تعلمت درس المقاومة من الح
للدم  أن  العالم  ��رار  أح كل  م  علَّ )ع(  سين  فالح
ي  بق ال��درس  وهذا  خطاب،  كل  من  أبلغ  خطابًا 

رار العالم. ي ذاكرة أح ف
ي  وه�����ذه ال���ظ���ام���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ف
والمواجهة  ك��رب��اء،  ل��واق��ع  ت��ك��رار  فلسطين، 
الصراع  يمر  وقلما  حقيقية،  مواجهة  ال��ي��وم 
ي  العالم االستكبار  مع  ي  اإلسام العالم  ي  ف
األيام.  هذه  الصراع  يمر  كما  حاسمة  بمرحلة 
ي  ف المسلمين  ينصر  أن  ى  تعال اهلل  ن��س��ال 
��ر وي��ه��زم وي��خ��ذل أم��ري��ك��ا  ف��ل��س��ط��ي��ن، وي��دح

ى المسلمين. وإسرائيل، ويمن بالنصر عل

س  ولي المشروع  هو  االنتفاضة  مشروع  إّن 
أن  نستطيع  وال  االنتفاضة،  غير  مشروع  لدينا 
الضعيفة  المتخاذلة  األنظمة  هذه  ي  ف نطمح 
نراها  ي  الت بينها  فيما  المتصارعة  الممزقة 
ي  س لدينا أمل ف ي، لي ي العالم اإلسام اليوم ف
ربية واألنظمة  يوم من األيام أبدًا أن األنظمة الع
للقضاء  توظف  قوة  فتكون  تجتمع  اإلسامية 
استعداد  عندهم  س  لي ه��ؤالء  إس��رائ��ي��ل.  ى  عل
عنها  النفط  يقطعوا  أن  أو  إسرائيل،  لمقاطعة 
ى هذا الحد من االستعداد  لبضعة أسابيع، حت
ربية  س لديهم، فكيف ننتظر من األنظمة الع لي
ساحة  ��ي  ف ت��دخ��ل  أن  اإلس��ام��ي��ة  واألن��ظ��م��ة 

المواجهة؟ 
ي  ف منفردة  اإلسامية  الجمهورية  ى  وتبق
موقفها  ي  ف يدعمها  من  لها  س  ولي موقفها، 

ي قضية فلسطين. دعمًا عمليًا ف
العين  يمأل  ال��ذي  ي  الحقيق فالمشروع  إذن 
ويحقق الطموح هو مشروع االنتفاضة، فعلينا 
ودع��م  إس��ن��اد  لتفعيل  الجهود  ك��ل  نوظف  أن 
والعمليات  وال��م��ق��اوم��ة  االن��ت��ف��اض��ة  م��ش��روع 

االستشهادية وشكرًا لكم مرة أخرى.

ملف خاص

الحقيقي  املشروع 
ال��ذي يم��أ العني 

هو االنتفاضة

الشيخ األصفي متحدثًا في مرفأ الكلمة
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نرى  البشرّية،  النفس  وتوجيه  فهم  في  والتعّمق  اإلنسانّية  العلوم  صعيد  على  خصوصًا  اليوم،  العلمّية  الساحة  تشهده  الذي  الملفت  التطّور  خضّم  في    •
من  بات  هنا  ومن  منها،  ينطلق  التي  والماّدة  الرسالة  عظمة  إلى  االلتفات  مع  وفنونه!،  البشري  التواصل  آليات  احتراف  إلى  بحاجة  الديني  الخطاب  في  واقعنا 
التواصل  لفّن  األساسّية  القواعد  بعض  على  إطاللٌة  وهذه  اإلنسانّية..  اإلسالمّية  الرسالة  خدمة  في  وتطويعها  الحديثة  العلمّية  التقنيات  هذه  ندرس  أن  المهّم 

وتقنّياته:

 تمهيد لتقنّيات التواصل:
إّن التواصل في حقيقته تقنية ذات آليات بالغة الدقة _في حال كان اتصااًل فعااًل طبعًا_ وليس فهمًا أو اجتهادًا شخصّيًا لهذا المتكّلم أو ذاك الخطيب..

بيَد أّن ُكًا من الخطباء يضفي نكهته الخاّصة وأسلوبه الذي ُيمّيزه عّمن سواه، إنما بعد إتقانه ألسس آليات الخطاب وتقنيات التواصل العلمّية والعملّية. 
من هنا بات لزامًا على من يريد إيصال أّي نوع من الفكر لشريحٍة معّينٍة من الناس، وإقناع مختلف شرائح الجمهور )حتى المخالف( بما يطرحُه من فكر، أن 

يمتلك فهم األرضية األساسّية لتقنّيات االتصال؛ والبناء عليها في المستوى العالي من التأثير االتصالي على الجمهور.

 نطاق تقنيات االتصال :
وتأثيرُه  بالمحيط  اإلنسان  تأثر  إّن 
اتفاقية  أو  اعتباطّيًة  عملّيًة  ليس  فيه 
وإنّما  تخطيط(،  وب��دون  عفوّية  )أي 
ينبغي تركيزه ضمن منحيين اثنين: 
هو  وال��ث��ان��ي  »ال���وع���ي«،  وه��و  األّول 
التواصل  عملية  وتتركز  »الاوعي«، 
»الاوعي«  على  األول��ى  الدرجة  في 
ب��اع��ت��ب��ارن��ا ن��ت��ك��ّل��م ع���ن ال��ت��ق��ن��ّي��ات 
واآللّيات ال عن محتوى الرسالة التي 

نريد إيصالها.
هذين  خصائص  على  إطالٌة  وهذه 
القسمين اللذين يشكان الشخصّية 

البشرّية ويتحكمان فيها:   الوعي الاوعي

 مجاالت مهارات االتصال األساسّية:
مهارات خاصة بالمرسل : 

تطوير مهارات التحدث .
تطوير مهارات الكتاب�ة .

مهارات خاصة بالمستقبل : 
تطوير مهارات القراءة .

تطوير مهارات اإلنصات .

مهارات ُمشتركة لإلرسال واالستقبال :
واختيار  وصياغتها  الفكرة  وتكوين  التفكير  مهارة 

الوقت المناسب .
 ومهارة تفسير األفكار وتطويرها وتكوين االستجابة 

المناسبة.

 خريطة االتصال:
الخريطة  عبر  تتم  بشري  تواصل  عملّية  أي  إّن 
هذه  عناصر  فهم  فإّن  وبالتالي  التالية،  االتصالّية 
الشخص  تأثير  من  تزيد  تفعيلها  وطريقة  الخريطة 

على اآلخرين.

• الُمرسل:
ُي��ري��ُد  ت��ج��رب��ًة  أو  ف��ك��رًة  يحمُل  ال���ذي  ال��ف��رُد  وه��و 
إيصالها إلى اآلخرين، ال بهدف معرفتها واالطاع 
لتبنيها  عليهم  التأثير   بهدف  ب��ل  فحسب،  عليها 

وبناء السلوك على أساسها.

على  يحوز  أن  الُمرسل  الشخص  على  وينبغي 
عقول  إلى  الولوج  له  تكفل  عديدة  اتصالّية  مهارات 
ن من الرسالة التي ُيريد  اآلخرين بساسة، والتمكُّ
لديه(،  تمامًا  واضحًة  تكون  )بحيث  إليهم  إيصالها 
وُمتمكنًا بكفاءة من الوسيلة )أو القالب( الذي ُيريد 
الثروة  حيث  م��ن  س��واء  ال��رس��ال��ة،  ه��ذه  ُيحّملُه  أن 

الصوتّية…  المهارات  أو  الجسدية  اإليماءات  أو  اللغوية 
وسوى ذلك

•  الرسالة:
في  زرعها  الُمرسل  ُيحاول  التي  الفكرة  أو  القيمة  وهي 
من  عاليٍة  درجة  ب�:_  تتصف  أن  وينبغي  اآلخرين،  عقول 

الوضوح )لدى المرسل وفي طريقة عرضه(.

•  إسناد متين إلى أدّلة ُمقنعة )ولو لم تكن علمّيًة دائمًا(.

ت��رت��ي��ب س��ل��س وُم��م��ن��ه��ج ل���اس���ت���دالل وال��ع��رض    •
الذي  واألسلوب  للفكرة  جّيدًا  تحضيرًا  يستدعي  )وهذا 

سُتعرض به(.

إليها  يتوجهوا  لن  فإنهم  )وإال  الجمهور  لدى  مهّمة    •
هذه  أهمية  إي��ض��اح  ف��ي  الُمرسل  وظيفة  وه��ذه  أص���ًا(، 
الرسالة للجمهور، ومدى ارتباطها بحياتهم ومصالحهم 

أو هواجسهم …إلخ .

•  الوسيلة:
وه���ي ال��ق��ال��ب ال����ذي س��ي��وص��ل ال��ُم��رس��ل ف��ك��رت��ه إل��ى 
هو  اللغة  وع���اء  ي��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ًا  خ��ال��ه،  م��ن  الجمهور 
الوسيلة األساس، إلى جانب تدعيمه بإشارات الوصول 
األخ���رى )ح��رك��ات ال��ع��ي��ون، إش���ارات ال��ي��دي��ن، إي��م��اءات 

الجسد،… (.

الطرق  نعرف  أن  نريد  فإننا  وض��وح��ًا،  أكثر  وبشكٍل 
له  العقلي  فالكام  المختلفة،  المواضيع  لطرح  المختلفة 
له  العاطفي  والموضوع  خاص،  كامّي  وأسلوب  قالٌب 
والموضوع  خ��اص،  أسلوٌب  ل��ُه  والنقُد  خ��اص،  أسلوٌب 

التاريخي كذلك.. وهكذا.
العملّية  ع��ن��اص��ر  أك��ث��ر  ال��وس��ي��ل��ة  ت��ك��ون  أن  ينبغي  و 
االتصالّية مرونًة؛ وذلك لضرورة تعديلها في كّل مّرة ال 
تؤتي فيها العملّية االتصالّية ثمارها، ما يحدو بالمرسل 
من  فعالّيًة  أكثر  يكون  لرسالته  آخ��ر  ق��ال��ٍب  اختياٍر  إل��ى 

السابق.

•  الُمستقِبل:
برسالته  ال��م��رس��ُل  ي��س��ت��ه��دف��ُه  ال���ذي  ال��ج��م��ه��ور  وه���و 

ويحاول التأثير عليه.
اتصالّية  مهارات  يمتلك  أن  ينبغي  الجمهور  هذا  وحتى 
أو  األفكار«  ترتيب  »مهارة  أو  اإلنصات«  »مهارة  ك�  أيضًا 
»تكوين االستجابة المناسبة«، وغير ذلك مما ال يقُع على 
في  دوره  على  التركيز  بصدد  نحُن  الذي  الُمرسل  عاتق 

العملية االتصالّية.

•  النتيجة:
ب��ال��ض��رورة  ول��ي��س  االت��ص��ال��ي��ة،  العملية  ث��م��رة  وه��ي 
من  هدفًا  لنفسه  الُمرسل  يرسم  قد  إذ  هدفها؛  تكون  أن 
فقط،  الهدف  هذا  بعض  إلى  ويصل  اآلخرين  مع  اتصاله 

بل وقد تنقلب األمور ليصل إلى النقيض.
منذ  تمامًا  جلّيًا  الهدف  يكون  أن  من  ُب��ّد  ال  تأكيد  وبكّل 
اللحظة األولى في العملية االتصالية؛ فعدم الوضوح في 

الهدف يفضي أخطاء عّدة.

•  التغذية الراجعة:
العملّية  من  ُمهمٍّ  جانٍب  إغفال  الحنكة  من  وليس 
العمل  أرب��اب  إليه  يلتفت  ال  ما  كثيرًا  االتصالّية، 

الدعوي..
وتحتاج   ، مستمرة  عملية  االت��ص��ال  وه���وأن 
الرسالة  وص��ول  من  للتأكد   .. عكسية  تغذية  إلى 

وفعاليتها.
ولسبِر ذلك ينبغي أن ُيصبح المستقبُل مرسًا 
وما  ك��ام��ه  أث��ر  ف��ي��درس   .. مستقبًا  وال��م��رس��ُل 
جدًا  النادر  )ومن  منه  المستمعين  أذهان  في  علق 
وإنما  المتلقي،  ذهن  في  كاملًة  الرسالة  تبقى  أن 
وحجم  الواقع  وُيقّيم  الغالب(،  في  محاورها  أهم 

التأثير،لُينّظم رسالته التالية على أساسه.

البشـري  التواصـل  فنُّ 
م���ا ه���و ال���الوع���ي؟

• هن��اك وجهت��ا نظ��ر بخص��وص العق��ل الاواع��ي؛ فق��د س��اعد 
س��يجموند فروي��د Freud عل��ى اش��تهار فك��رة أن الاوع��ي م��ا ه��و 
إال ض��رب م��ن النف��س الس��رية- أي ج��زء مكب��وت م��ن أكث��ر الغرائ��ز 
وغي��ر  المظلم��ة،  الق��وة  ه��ذه  عل��ى  أطل��ق  وق��د  األساس��ية.  البهيمي��ة 
فه��و  »األن��ا«  أم��ا  ب�»اله��ذا«؛  عنه��ا،  التعبي��ر  يمك��ن  ال  والت��ي  المنطقي��ة 
مش��اعر  كب��ت  يح��اول  وال��ذي  للعق��ل،  والعقان��ي  الم��درك  الج��زء 
العن��ف والجن��س الت��ي تجيش ف��ي أعماق الاوع��ي، لكن ق��وة »الهذا« 
قد تجد لها متنفًسا في الخيال أو في صورة مخفية كإشارات واعية 

غريبة.
أما اليوم، فأغلب األطباء النفس��يين وعلماء األعصاب ينظرون 
إل��ى نظري��ة فروي��د بأنه��ا مح��ض ه��راء تأريخ��ي مس��ل، فه��م ي��رون 
الاوع��ي- ببس��اطة- كمزي��ج م��ن عواطفن��ا وعاداتن��ا - أي أنش��طة 
الم��خ الت��ي ال نتحك��م به��ا بعقلنا الواع��ي؛ فهن��اك العديد م��ن الرغبات 
بصن��ع  التجرب��ة  تق��وم  ث��م  الم��خ،  ف��ي  فطرًي��ا  الموج��ودة  الغريزي��ة 
مجموع��ة من العادات والمهارات، أي أفع��ال مثل القيادة، والمضغ، 
والحدي��ث، وه��ي تصبح »مثبت��ة« في الم��خ بفعل الممارس��ة، بحيث 

نمارسها بصورة »الواعية«، دون الحاجة لانتباه الواعي الدقيق.

إعداد:قسم التأهيل/ مرفأ الكلمة

 دورة مختصرة فــي :

مُرسل
رسَالة

وَسيلة

ت����غ����ذي����ة راج����ع����ة

نتيجَةمُستقبل تشويش

الوعي يشكل 6% من إدراكنا

دائرة التفكري املحسوسة

 يركز على 7 معلومات تقريبًا يف
وقتٍ واحد

الالوعي يُشكل 94% من اإلدراك

 استيعاب هائل قد يصل إىل 2
مليون معلومة/ ثانية

 ذاكرة داخلية غري محسوسة بشكل
مباشر
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البيت  أهل  مكتب  رئيس  وهو  سوريا،  في  البارزة  العلمائية  الوجوه  أحد  عباس..  المجيد  عبد  الشيخ  سماحة    •
)ع( اإلسالمي الشرعي في مدينة حمص، وإمام الجمعة فيها.. ُعرف سماحته بأنه رجل التقريب في المدينة ، فهو 
ال يزال يدعو للوحدة بين المسلمين كخيار استراتيجي ال تكتيكي منذ عقود من العمل التبليغي في المنطقة، التقته 

»المرفأ« وكان لها معه الحوار التالي:

هذه  ف��ي  المسلم  المجتمع  واق��ع  إل��ى  تنظرون  كيف 
وهل  تياراته؟  بين  االنسجام  حيُث  من  وبالذات  األّيام، 
الحالة التي يعيشها أبناؤُه اليوم هي فعاًل الحالة التي 

أراد اإلسالم ترسيخها؟

 بدايًة ينبغي أن نفّرق هنا بين القيمة التي حاول الدين 
المجتمع  في  ترسيخها  اجتماعي_  _كنظام  اإلسامي 
المسلم..  المجتمع  تحتها  ي��رزح  التي  الحالة  وبين  ؛ 
وبعبارٍة أخرى أن ال نخلط بين عظمة النظرّية والفشل 
في تطبيقها، فالمجتمع المسلم بات يعيُش إحدى أكثر 
يخفى  ال  إذ  الحضارّية،  مسيرته  في  ظامًا  المراحل 
بعض  تعيشُه  الذي  والتمّزق  االنقسام  ذلك  أحٍد  على 
التكفير  مهاوي  إلى  به  أودى  مما  المجتمع  هذا  طوائف 

والعنف وسفك الدماء..

)عليه  علي  ال��ك��ام  أمير  بقول  ال��ح��ال  ه��ذا  وي��ذك��رن��ا 
"إنه  اليوم  لقومنا  المشابهين  قومه  السام(مخاطبا 
على  القوم  ه��ؤالء  اجتماع  الهمَّ  ويجلب  القلَب  لُيميت 
حين  وترحا  لكم  فقيحا  حقكم،  عن  وتفرقكم  باطلهم 
صرتم غرضا يرمى يغار عليكم وال تغيرون وُتغَزون 
وال َتغُزون0 ويعصى اهلل وترضون" _وما أشبه اليوم 
ودوي���ات،  م��زق��ًا  المجتمُع  انقلب  ح��ي��ُث  ب��ال��ب��ارح��ة_ 
وس��ك��ر أب���ن���اؤُه ب��خ��م��رة ال���ف���وارق وال��خ��ص��وص��ي��ات؛ 
بينهم  وأوق��ع  ه��ذه،  والخاف  الفرقة  حالة  فأقعدتهم 
وأثار  والبغضاء..  العداوة  واألصغر  األكبر  الشيطان 

الفتن والنعرات المذهبية وجعل بأسهم بينهم.. 

الذي  والثقافي  الفكري  والتنوع  االختاف  فحولوا 
يمنح اإلسام طاقة تطورية خاقة قادرة على مواكبة 
مستحدثات األمور ومستجداتها في كّل زمان ومكان 
إذا  خصوصًا  المتعاقبة  وال��ح��ض��ارات  األج��ي��ال  عبر 

علمنا أّن األيام حبالى بلون كّل عجيبة..            
ودنياهم  لدينهم  مميت  عقيم  خاف  إلى  ذلك  حولوا 
أمتي  "اخ��ت��اف  ب��أّن  ق��ال  حين  )ص(  نبيهم  متناسين 

رحمة".

إلى  االختالف  نحول  أن  يمكن  كيف  عمليًا..  المرفأ: 
المستوى  على  التنوع   ثمار  نقطف  وأن  ق��وة،  مصدر 

الفكري؟
الخاف واالختاف

 قد ال نستطيُع أن ننفي كّل موارد الخاف - فهذا من 
الخاف  من  نجعل  ال  أن  نستطيع  إنما  البشر-،  طبيعة 

عقدًة تسقط المجتمع..
فيها  نتحّدُث  التي  المرحلة  تجاوزنا  قد  كّنا  وربما 
الفكر  بديهّيات  من  أصبحت  حيث  الوحدة،  أهمّية  عن 

المسلم في هذه األيام..
إال أننا نحتاُج للحديث في آليات العمل الوحدوي ولم 

الشمل في مجتمعنا اإلسامي الممزق..

وباختصار.. فإّن المولى الكريم قد جعل للمسلمين 
وهو  الجميع..  إليه  يستنُد  جامعًا   ومحورًا  بّينًا  منهجًا 
وُه  ) َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ قوله في القرآن الكريم 
ِيْهِدي  اْلُقْرآَن  َه�َذا  ِإنَّ   ( ثّم    59 النساء:  ُسول(   َوالرَّ الّلِه  إلى 
واستحكامه  النزاع  فإّن  ولهذا   9 اإلسراء:  َأْقَوُم(   ِهَي  ِتي  ِللَّ
إذا كان واردًا وحاصًا بين غير المسلمين فا مبرر له 

بينهم وهلل على الناس الحجة البالغة.

األمة  هذه  داء  شخص  قد  سبحانه  المولى  كان  وإذا 
التحديات  أم���ام  ضعفها  س��ّر  إل��ى  وأل��م��ح  اإلس��ام��ي��ة 
أودي��ة  تسيل  المسلمين  دم���اء  جعلت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى 
ظلمًا  مقدساتهم  ت��داس  فباتت  أصقاعهم،  معظم  في 
وأن  بهم  واستهانة  استخفافًا  بادهم  في  وع��دوان��ًا 

سبب ذلك كله هو التنازع والفرقة..

المتمثل  الشافي  ال���دواء  وج��ل  ع��ّز  اهلل  وص��ف  فقد   
بالوحدة اإلسامية العالمية مع علمه بكل ما في األمة 
وال��م��دارس  واألف��ك��ار  اآلراء  في  وتنوع  اختاف  من 
صميم  ف��ي  ال��م��ش��روع��ة  واالج���ت���ه���ادات  اإلس��ام��ّي��ة 
بأّن)  العظيم  قرآنه  في  صادعًا  اإلسامي،  التشريع 
األنبياء:92،  َفاْعُبُدوِن(   ُكْم  َربُّ َوَأَنا  ًة  َواِح��دَ ًة  أُمَّ ُتُكْم  أُمَّ َهِذِه 
َفَتْفَش�ُلوْا  َت��َن��اَزُع��وْا  َواَل  آخر)  مكاٍن  في  تعالى  وق��ال 

َوَتْذَهَب ِريُحُكْم( األنفال:46.
الكبير  المجتهد  صاغُه  الذي  والعاج  الدواء  هو  هذا 
ب�"كلمة  الغطاء  كاشف  حسين  محمد  الشيخ  العامة 

التوحيد وتوحيد الكلمة".

عوائق على الطريق
المرفأ: ما هي العوائق التي قد تقف في طريق توحيد 
مناسبًة  ترونها  التي  اآلل��ي��ات  وم��ا  المسلم..  ال��ص��ّف 
اإلسالمي  بالمجتمع  والوصول  العقبات  هذه  لتذليل 

إلى الحالة الوحدوّية المنشودة؟ 

 إّن ما يعترض رواد الوحدة من صعوبات ال ينحصُر 
على جبهٍة واحدة.. فالداخُل الذي يعيُش حالة الخوف 
العلم  مرتزقة  م��ن  الكثيرون  فيه  ويعبُث  اآلخ���ر  م��ن 
وأصحاب المآرب والغايات ال يقلُّ خطورًة عن الخارج 
الذي يكيُد جهدُه وُيسّخُر جندُه لزرع الوهن في جسد 
والصراعات..  التمّزق  ساحة  إلى  ونقله  المجتمع،  هذا 
هذا  ث��روات  من  يشاء  ما  على  يده  وضع  يسهُل  بحيُث 

المجتمع..

في  وتذليلها  خوضها  ينبغي  التحديات  ه��ذه  ك��لُّ   
القواسم  م��ن  الكبير  ال��رص��ي��د  م��ن  االس��ت��ف��ادة  سبيل 
المشتركة بين المذاهب اإلسامّية، واستيعاب موارد 
الطيف  أل��وان  من  أيٍّ  بإسام  يقدح  ال  الذي  االختاف 

في المجتمع المسلم..

وال بّد في ذلك كّله من سعة األفق الفكري والحرص 
هذا  بنبّي  تأسيًا  والمسلمين  اإلس���ام  على  الشديد 
متيٍن  رابٍط  تأصيل  سبيل  في  جهدًا  يأُل  لم  الذي  الدين 
كثيٍر  في  الجاهلّية  عاش  الذي  المجتمع  هذا  أبناء  بين 

من أفكاره وسلوكياته..

الشريف  الحديث  ي��ل��وح  المشهد..  ه��ذا  ُك���ّل  وأم���ام 
)كّل  أّن  إذ  المسؤولّية..  دائرة  في  الجميع  يضع  الذي 
إال  هلكى  العاِلمين  وكّل  العاِلمين،  إال  هلكى  العاَلمين 
وإّن  المخلصين،  إال  هلكى  العاملين  وك��ّل  العاملين، 

المخلصين لفي خطٍر عظيم(.

نسأل اهلل لهذه األّمة الهداية والرشاد.. والوعي الذي 
تحتاجُه لتجاوز هذه المحنة الحالكة.

بواعث اإلحساس بضرورة 
وحـــدة األمــــة

في فكر السيد عبد الحسين شرف الدين

في  ال��ب��ح��ث  ي��أت��ي        •
على  إجابة  النقطة  هذه 
س������ؤال ط���رح���ت���ه ع��ل��ى 
ن��ف��س��ي: ل���م���اذا اخ��ت��ار 
هذا  الدين  شرف  السيد 
الطريق الصعب وكانت 
المرجعية  فرصة  أمامه 
تجددت  وقد  الشيعية؟ 
ه����ذه ال���ف���رص���ة أم��ام��ه 

األصفهاني  الحسن  أبو  السيد  المرحوم  الديني  المرجع  بسعي 
السترجاعه إلى النجف لحاجتها إليه. وأسهل من ذلك عليه كان 
التي  الظروف  كل  من  واالستفادة  ب��الده،  في  مرجعية  تأسيس 

البست حياته فيها منذ رجوعه مجتهدًا مطلقًا.

في  المهمة  »الفصول  الدين  ش��رف  السيد  كتاب  اعتبرنا  إذا 
أي  سنين  بسبع  النجف  من  رجوعه  بعد  أّلفه  الذي  األمة«  تأليف 
سنة 1327ه� - 1909م مظهرًا لنضج نظرته في توحيد األمة، 
الذاتي  العاملين  خارج  لذلك  باعثة  أسباب  عن  البحث  يمكن  فا 

والخارجي.
العامل الذاتي:

لقد تشّكل هذا العامل في ما أّدت إليه قراءتي لحياة السيد حتى 
بلوغه السابعة والثاثين - عام الفصول - من:

على  تأسيسًا  الوحدة  بوجوب  واالطمئنان  النفسي  • القطع 
استقراءهما  يمكن  اللذين  التاريخ،  وق��راءة  والروايات  اآلي��ات 

من الفصول المهمة في تأليف األمة في مواضع:
العزيز  الكتاب  ف��ي  ج��اء  مما  »ن��ب��ذة  وع��ن��وان��ه:  األول  الفصل 
أورد  وقد  واأللفة«  االجتماع  في  الترغيب  من  المقدسة  والسّنة 

فيه من اآليات الكريمة التي نتبرك بذكر بعضها:
)إنما المؤمنون أخوة(.

)والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض(.
)واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا(.

ويختم  الفريقين،  رواي����ات  م��ن  األح��ادي��ث  بعض  ي���ورد  ث��م 
الفصل بقوله: »واألخبار في هذا متواترة والصحاح متظافرة، 
لذي  أس��ف��ر  ق��د  الصبح  رأي���ت  الفريقين  ح��دي��ث  راج��ع��ت  وإذا 
تأثير  عن  وأم��ا   .» هداية  اهلل  من  له  لمن  كفاية  ه��ذا  وف��ي  عينين، 
الحروب  أكثر  ابتناء  من  اهلل  رحمه  أورده  ما  فياحظ  التاريخ 
المذهبية على فتاوى مضلة كفتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير 
من  أنواعًا  الفتوى  بهذه  «استحّل  محاربتهم:  ووجوب  الشيعة 
تكفير  استحّل  ال��ح��رم��ات...  من  أقسامًا  واستباح  المحرمات 
المسلمين... وقد أباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفًا 
ديارهم  من  منهم  الباقون  وأخرج  أموالهم  وانتهبت  يزيدون  أو 

إلى نبل والنغاولة وأم العبد والدلبوز والفوعة وقراها.
هذه  بسبب   - الشهابي  حيدر  األمير  ابن  ملحم  األمير  وهاجم 
الفتوى - جبل عامل سنة 1147ه�، فانتهك الحرمات واستباح 
المحرمات )يوم وقعة أنصار( وقتل وسلب وخّرب ونهب وأسر 
ألفًا وأربعماية من المؤمنين... إلى غير ذلك مما كان بسبب هذه 
الفتوى من الفظائع والفجائع».وأعتقد أن هذا القدر كاٍف للقطع 

بوجوب الوحدة وحجية القطع ذاتية كما يقول الفقهاء.
غيره،  على  هي  مما  أكبر  الشرعية  وظيفته  بأن  • اإلحساس 
تلمسها  يمكن  مختلفة  أم��ور  من  عنده  اإلحساس  ه��ذا  وتنامى 
كنفس  ال��ك��ب��ار  ال��ن��ف��وس  إن  والعائلية.  الشخصية  حياته  ف��ي 
إذا  فكيف  والشخصانية  األنانية  عن  تكون  ما  أبعد  )ره(  سيدنا 
َسبي. ولست أرى في اعتباره  جمعت الفخر الذاتي إلى الفخر النَّ
عند بعض عارفيه خاصة للشريفين الرضي والمرتضى وهو 
استحقاقه  إلى  إشارة  إال  الشريف  نسبه  في  معهما  يلتقي  الذي 
ذلك  إل��ى  أض��ف  وك��ف��اءة.  وع��م��ًا  علمًا  اإلسامية  األم��ة  ق��ي��ادة 
تعتمل  وكفاءة  وق��درات  علمًا  حقه:  في  الكبار  العلماء  ذك��ره  ما 
المسؤولية  تستشعر  ال��ت��ي  الكبيرة  ال���روح  ه��ذه  ن��ف��س��ه.   بها 
لنا  تفّسر  المسلمين،  أراض��ي  من  شبر  كل  وعن  مسلم  كل  عن 
في  إال  أقرانه،  به  يشتغل  التي  القضايا  في  الدخول  عن  ابتعاده 
غلبة  بعد  والثانية:  بذلك،  وال��ده  ألزمه  حين  األول��ى:  مرحلتين: 
عمل  المرحلة  هذه  وفي  األمة.  ساحات  على  والتغريب  التجزئة 
توجيه  في  بعده  من  تثمر  تغييرية  أص��ول  تأسيس  على  أيضًا 
طلبة العلوم الدينية والتعليم الحديث، فضًا عن رعايته لجميع 

مواطنيه.

م���ن ح��ق��ي��ب��ة ال��ت��ق��ري��ب

لقاء مع الشيخ عبدالمجيد عباس

الوحدة اإلسالمية بين النظرية والتطبيق

ال��م��رف��أ

الشيخ جمال جزان محاوراً سماحة الشيخ عبد المجيد عباس

الشيخ عبد المجيد عباس

ينبغي أن ال 
نخلط بني عظمة 
النظرية والفشل 

يف تطبيقها

الشيخ علي خازم/لبنان 
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ال��م��رف��أت������واص������ل ث���ق���اف���ي

• الخصخصة..
تف��اح����ة األغ�ن�ي����اء

--------------------
الخوصصة«  ال��خ��ص��خ��ص��ةأو  كلمة  إن   •
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��رج��م��ة  ه���ي  »ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة«  أو 
و   )privatization( اإلنجليزي  للمصطلح 
االقتصادية  األدبيات  في  كثيرا  تتداول  التي 
المعاصرة حيث ظهرت هذه الكلمة ألول مرة 
تعريفًا  اتخذت  قد  و   1983 عام  القاموس  في 

ضيقًا صيغ بالشكل التالي:
أو  ال��ع��ام��ة  ال��م��ن��ش��آت  ملكية  ن��ق��ل  »س��ي��اس��ة 
إدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص«. 

إن مؤيدي الخصخصة يرون فيها:
فعال  ب���دور  للقيام  ال��خ��اص  القطاع  تنمية 
المساعدة  و  االقتصادي  النشاط  تحريك  في 
إي��ج��اد  خ���ال  م��ن  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  ف��ي 

المشاريع الجديدة.
العملية  ه��ذه  أن  ف��ي��رون:  معارضوها،  أم��ا 
االستعماري  ال��غ��رب  م��ن  مكشوفة  محاولة 
ثروات  نهب  في  التاريخي  نشاطه  لمواصلة 
بالقروض  إغراقها  عبر  سابقا،  المستعمرات 
بفوائد  للفوز  ذل��ك  بعد  اعتصارها  ث��م  أواًل، 

الديون.
 وي��ل��ف��ت ال���م���ع���ارض���ون األن����ظ����ار إل����ى أن 
على  م��ن��اف��ع  إل���ى  ت���ؤدي  رب��م��ا  الخصخصة 
وأص��ح��اب  ال��ش��رك��ة  أو  ال��م��ن��ش��أة  م��س��ت��وى 
جمة  مشاكل  ت��ول��د  لكنها  األم����وال؛  رؤوس 
في  تتمثل  ال��ك��ل��ي؛  االق��ت��ص��اد  مستوى  على 
عن  ذل��ك  أك��ان  س��واء  العاطلين؛  حجم  زي���ادة 
تقليل  أم  الزائدة  العمالة  عن  االستغناء  طريق 
التكنولوجيا  استخدام  نتيجة  العمل  ف��رص 
الحديثة.. إال أن المؤيدين للخصخصة يرون 
ولكنها  والمشاكل  التشوهات  تخلق  ال  أنها 

تكشف عن وجودها.

اسم الكتاب :
الدائم التغيير    Fish Sticks

 Stephen C. Lundin ,  : المؤل��ف 
John Christensen , Harry Paul
فك��رة الكتاب: يظن البع��ض أن التغيير في 
المؤسس��ة أم��ر صعب و لك��ن الكات��ب يذكر 
لنا أن التغيير أمر غاية في السهولة مقارنة 
عل��ى  المحافظ��ة  ه��و  و  الحقيق��ي  بالتح��دي 
التغيير، األمر الذي يتطل��ب التزامًا تامًا من 

جميع الموظفين.

من المه��م أن تكون لدى المؤسس��ة رؤية 
اهتم��ام  مح��ل  تك��ون  أن  ه��و  األه��م  ولك��ن   ،

األفراد.
التزامه��م  ع��ن  الموظف��ون  يعب��ر  كي��ف 

للمنظمة؟
االلت��زام تبق��ى كلم��ة مج��ردة حت��ى نتخ��ذ 
اس��تمتع  و  اعم��ل،  ه��ي:  و  التالي��ة  الخط��وة 

بنات��ج عمل��ك الج��اد. نعب��ر ع��ن التزامن��ا م��ن 
خال الخطوات العملية التالية:

Find IT - Live IT - Coach I
بالطاق��ة  تش��عرك  الس��ابقة  الخط��وات 

والتعلم ألجل العمل..

ث لبح��و ا و ت  س��ا ا ر للد ق  ف��ا آ ك��ز                                        مر
http://www.aafaqcenter.com

إن��ه الواجه��ة الثقافي��ة واإلعامي��ة للمرك��ز ال��ذي يعنى بش��ؤون التجدي��د الثقاف��ي،  وقيم 
الح��وار والتس��امح وقضاي��ا الحري��ة واإلص��اح، وتعم��ل على تنمي��ة االهتم��ام بالجوانب 

الثقافية والمعرفية. 
يمكنك أن تجد فيه الكثير من المقاالت الجادة التي ُتعالج تلك الجوانب المعرفية.

العدد  في  اهلل(  )وفقه  الكاتب  استعرض   •
ال��س��اب��ق م��ح��ط��ت��ي��ن أس��اس��ي��ت��ي��ن ف���ي ب��ن��اء 
القرآن  ض��وء  على  السلوك  ورس��م  العالقات 
محطاته.  بقية  نحو  بنا  يسير  وهنا  الكريم، 

)التحرير(
العاقة  وسنخ  صفة   : الثالثة  المحطة 

الحاكمة بين أفراده ، وننبه على أمرين :

العاقات  جميع  يتابع  ال  النص  هذا  إن      •
بعرضها  المجتمع  أف���راد  بين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ال��ع��ري��ض وب��م��خ��ت��ل��ف ص���وره���ا وب��ش��ت��ى 
مجاالتها، بل هو ناظر إلى نحو خاص منها، 

أال وهي العاقة الرسالية األصولية.
•   إن هذا النص نصنفه من نمط الخطابات 
ال��خ��ط��اب��ات  ال  وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة،  اإلن��ش��ائ��ي��ة 
من  ُي��ت��وه��م  ق��د  كما  وال��وص��ف��ي��ة  اإلخ��ب��اري��ة 
هو  عما  يتحدث  ال  فهو   ، الخطابات  هذه  نحو 
موجود  مجتمع  صورة  لنا  يحكي  وال  كائن، 
الواقع،  أرض  على  يعيش  المواصفات  بهذه 
إيمانية  مجتمعية  ص��ورة  لنا  يرسم  هو  بل 
أن  وع��ل��ي��ن��ا   ، ت��ك��ون  أن  ينبغي  اف��ت��راض��ي��ة 

نحققها عمليًا.
من  النمط  ذلك  تحقيق  أّن  فيتضح  وعليه، 
ضغط  تحت  أو  بعفوية  يتم  يكاد  ال  العاقة 
إنها  ب��ل  االق��ت��ص��ادي��ة،  كالعاقات  الحاجة 
ما  فمتى  وم��وج��ه��ة،  وه��ادف��ة  واع��ي��ة  عاقة 
تسارع  م��ا  وم��ت��ى  ال��رس��ال��ي  ال��ح��ّس  ارت��ف��ع 
التيار  داخ���ل  األص��ول��ي  ال��ن��ب��ض  م��س��ت��وى 
المؤمن فسوف يتمظهر ذلك، فيكون الحالة 
بمسار  تتحّكم  التي  واألصولية  اإليمانية 
مازمة  نرى  ال  إذ  ااُلخ��رى؛  العاقات  سائر 

اإليمانية  الهوية  بين  الخارجي  الواقع  في 
فيه  المؤمن  التيار  وبين  للمجتمع  العامة 
الرسالية  والعاقة  اإليمانية  الحالة  وبين 

التي تحكمها.
هو  ال��ع��اق��ة  م��ن  ال��رف��ي��ع  المستوى  وه���ذا 
ال��م��ع��ّب��ر ع��ن��ه ب��ال��والي��ة، وال����ذي ي��م��ّث��ل قمة 
بعدة  تمتاز  عاقة  هي  بل  العائقي،  الوعي 

امتيازات ، منها :
ول��ي��س  ط���رف���ي���ن،  ذات  ع���اق���ة  إن���ه���ا     •
فربما  ش��خ��ص��ي��ن،  ي��ك��ون��ا  أن  ب��ال��ض��رورة 
مرنان  الطرفين  هذين  أن  كما  جماعة،  يكونا 
ساكنين  وال  ث��اب��ت��ي��ن  ول��ي��س��ا  وم��ت��ح��رك��ان 
في  وال���م���واق���ع  األدوار  ي��ت��ب��ادالن  ورب���م���ا 
قد  بالمعروف  اآلم��ر  ف��إن  ال��ح��ال��ة؛  تجسيد 
وكذا  به،  مأمورًا  فيه  يكون  ظرف  عليه  يمرُّ 
منهيًا  يكون  قد  حين  في  المنكر  عن  الناهي 

عنه في حين آخر.
ن��اح��ي��ة  م����ن  م��ت��ك��اف��ئ��ة  ع���اق���ة  إن���ه���ا      •
الصاحيات ، فليست هي عاقة بين العالي 
على  الوالية  سنخ  من  ليست  فهي  والداني، 
المواطن  بين  ع��اق��ة  إن��ه��ا  ب��ل  ال��ق��اص��ري��ن، 
بنسبة  ك��اه��م��ا  ي��ت��م��ت��ع��ان  ال��ل��ذي��ن  وأخ���ي���ه 
والّسمة  وال��واج��ب��ات  ال��ح��ق��وق  م��ن  واح���دة 

االجتماعية.
اإلرادة  على  مبتنية  واع��ي��ة  عاقة  إنها    •
ينطلق  فكما  بعامة،  المجتمع  من  اإلجمالية 
الطرف اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
وضرورة  بالمسؤولية  الشعور  منطلق  من 
اإلصاح االجتماعي والحرص على سامة 
بالنسبة  الحال  كذلك  االجتماعية،  الحركة 
والمنهي  بالمعروف  المأمور  الطرف  إل��ى 

منطلق  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  أن  ُب���د  ال  ال��م��ن��ك��ر،  ع���ن 
كالمصاب  فهو  للحق،  واالستجابة  االتعاظ 
نه من معالجته  الذي يبحث عن مداويه ويمكِّ
كان  فلو  وتوجيهاته،  لتعليماته  ويستمع 
المعادلة  تحقيق  أم��ك��ن  ل��م��ا  سلبيًا  م��وق��ف��ه 

حينئذ.
تلك  ان��ع��ك��اس��ات   : ال��راب��ع��ة  المحطة 
وليس  ال���ف���ردي،  ال��س��ل��وك  ع��ل��ى  ال��ع��اق��ات 
العفوية  التأثيرات  هو  النقطة  بهذه  ال��م��راد 
لكونها من األمور الواضحة والمسّلمة؛ فإن 

على  األثر  بالغ  له  العام  االجتماعي  المحيط 
التأثير  المراد  وإنما  قهرًا،  الفردي  السلوك 
فإن  وال��م��ب��رم��ج،  والمستهدف  المقصود 
وديمومة  بالحق  التواصي  حالة  استمرار 
التصحيحية  وال���ب���رام���ج  ال��خ��ط��ط  وض����ع 
يشكل  اإلصاحية  األط��روح��ات  وتواصل 
الفردي،  السلوك  لسامة  عملية  ضمانات 
عن  وال��ن��ه��ي  ب��ال��م��ع��روف  األم���ر  وإن  سّيما 
ناحية  م��ن  واس��ع��ة  م��س��اح��ات  لهما  المنكر 
وضيق  سعة  ناحية  ومن  المجاالت  طبيعة 

الممارسة وما يتطلب ذلك من وسائل متاحة 
في  والنهي  األم��ر  ف��إن  مناسبة،  وأساليب 
المجال السياسي يختلف عنهما في المجال 
الممارسة  بين  فرٌق  يوجد  كما  االقتصادي، 
الجماعية  والممارسة  المحدودة  الفردية 
حجم  في  يضاعف  مما  وغيره  هذا  الممتدة، 
في  النتائج  حجم  ف��ي  وي��ب��ارك  المسؤولية 

الوقت نفسه.

تشخيص  ض��رورة  األخيرة:  المحطة 
الحقيقية  اإلي��م��ان��ي��ة  ال��ع��ائ��ق��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
نخلط  ال  أن  وعلينا  تحقيقها،  وض����رورة 
الوظائف  أن��م��اط  بين  ون��م��ّي��ز  األوراق  بين 
الوالئية  اإليمانية  العاقة  ف��إن  العائقية، 
شكلية  عاقة  ليست  ه��ي  شرعًا  المطلوبة 
الممارسات  ح��دود  وف��ي  المؤونة  وسهلة 
ال��م��وض��ع��ي��ة ت��ت��ج��س��د ب���إف���ش���اء ال���س���ام 
وم��ص��اف��ح��ة اإلخ������وان وب��ش��اش��ة ال��وج��ه 

وانفتاح األسارير.

النبض األصولي 
يتمظهر يف 

إيمانية العالقات

2

تأثير العالقات االجتماعية على استقامة السلوك
في ضوء القرآن الكريم 

الشيخ خالد الغفوري
رئيس تحرير مجلة فقه أهل البيت

في  كبيرًا  دورًا  للتعريف  أن  ش��ك  ال   •
إذا  سيما  المعاني,ال  في  االلتباس  رف��ع 

كان للفظ معاني متعددة.

علم  بيان  ف��ي  ن��ت��وّخ��اه  ال��ذي  والتعريف 
ال��م��ع��رف��ة ه��و ال��ت��ع��ري��ف االص��ط��اح��ي ال 
تحديد  ينبغي  ذلك  بيان  قبل  ولكن  اللغوي، 
بعد  سّيما  ال  هنا،  المقصود  العلم  مفهوم 
أن أص��ب��ح��ت ه���ذه ال��م��ع��رف��ة ال��ي��وم ت��واج��ه 
الغربية  ال��ح��ض��ارة  فرضتها  ان��س��ب��اق��ات 
ح���ول ح��ص��ر م��ف��ه��وم ال��ع��ل��م ف��ي ال��ج��ان��ب 
الفلسفية  ال��ب��ح��وث  وإق��ص��اء  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
العلمية،  وصف  عن  اإلنسانية  بل  والدينية 
يمكن  ال  غ��ي��ب��ي��ة  م��س��ائ��ل  ك��ون��ه��ا  ب��ح��ج��ة 
وس��وف  المخبرية،  للتجارب  إخضاعها 
مطاوي  خال  من  التصور  هذا  فساد  نبين 

هذا البحث،  إن شاء اهلل تعالى.
متباينة  م��ت��ع��ددة  إط���اق���ات  ل���ه  ف��ال��ع��ل��م 

المعاني:

للتصور  الشامل  المطلق  المعنى  أولها: 
أو  يقينيًا  ي��ك��ون  أن  م��ن  أع��م  وال��ت��ص��دي��ق، 

ظنيًا.

المطابق  اليقيني  ال��ت��ص��دي��ق  ثانيها: 
ل��ل��واق��ع ع��ن ط��ري��ق أس��ب��اب��ه ال��ذات��ي��ة، وهو 
م��ع��ن��ى ال��ع��ل��م ع��ن��د ال���ح���ك���م���اء، وأس���م���وه 

ال��ذي  وه��و  األخ���ص(  بالمعنى  ب�)اليقين 
يفيده البرهان العقلي.

المطابق  اليقيني  ال��ت��ص��دي��ق  ثالثها: 
وسّماه  الذاتية  أسبابه  طريق  عن  ال  للواقع 
بالمعنى  اليقين  أو  اليقين  ب�)شبه  الحكماء 
ع��وام  عند  الصادقة  كاالعتقادات  األع���م( 

المؤمنين.

سلسلة  وهو  المعلوم،  بمعنى  رابعها: 
عن  الباحث  علم  بها  يتعلق  التي  القضايا 
الذاتية  أح��وال��ه  وتشكل  بعينه،  م��وض��وع 
)مسائل  ب�  وتسمى  به،  الخاصة  وأحكامه 
عند  هنا  المقصود  المعنى  هو  وهذا  العلم(، 

قولنا )تعريف العلم(.
فعليه إذا أردنا أن ُنعرف أي علم, فعلينا أن 
تحته  تندرج  الذي  الكلي  العنوان  إلى  نشير 
أح��وال  عن  البحث  وه��و  مسائله،  مجموع 
يسميها  ك��م��ا  أو  ب��ه  ال��خ��اص��ة  م��وض��وع��ه 
لموضوع  ال��ذات��ي��ة  )ال���ع���وارض  ال��ح��ك��م��اء 

العلم(.

فعلى سبيل المثال:
وموضوعه  النحو،  علم  تعريف  أردنا  إذا 

الكلمة من حيث البناء واإلعراب؛
ال��ع��وارض  ع��ن  الباحث  العلم  ه��و  ن��ق��ول: 
واإلع��راب،  البناء  حيث  من  للكلمة  الذاتية 
الطبيعيات،  ع��ل��م  ن��ع��رف  أن  أردن�����ا   وإذا  

وم���وض���وع���ه ال��ج��س��م م���ن ح��ي��ث ال��ت��غ��ي��ر 
والسكون؛

ال��ع��وارض  ع��ن  الباحث  العلم  ه��و  ن��ق��ول: 
والسكون,  التغير  حيث  من  للجسم  الذاتية 

عن  الباحث  العلم  هو  الفلسفة:  علم  وكذلك 
العوارض الذاتية للموجود المطلق, وهكذا 

سائر العلوم.
علم  ن��ع��ّرف  أن  يمكننا  ذل���ك  ع��ل��ى  وب��ن��اء 

المعرفة بأنه: 
ال��ع��ل��م ال��ب��اح��ث ع��ن ال���ع���وارض ال��ذات��ي��ة 
ال��واق��ع  ع��ن  الكاشفة  المعرفية  للمناهج 

والمستعملة في العلوم لتحقيق مسائلها.
هذا  م��وض��وع  ه��ي  المعرفية  فالمناهج 
ودائ�����رة  ح��ج��ي��ت��ه��ا  ع���ن  ي��ب��ح��ث  إذ  ال��ع��ل��م، 

حجيتها.

علــم المـعـرفــة
)نظ��رة ف��ي التعري��ف(

الشيخ خالد الغفوري

الشيخ د.أيمن المصري

ب��ك��ت��������اب ت��ع��ري��������ف   •

الكترون���ي  • الم��وق����ع 
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الحص��ار  م��ن  ��ون  يعان غ��زة  ط��اع  ق ��كان  س ي��زال  ال   •
بات  طل س��ط مت هم م��ن أب رم ه��م، وال��ذي يح ي ل ب��ق ع ط م ال
وي��الت  م��ن  ط��اع  الق ��ي  أهال معان��اة  ر  م س��ت وت الحي��اة، 
ه��م  ل طاقات ه��م واس��تنزفت ك ي ل رض��ت ع ��ي ف ��رب الت الح
��و  ه ي��د  صع ال ه��ذا  ��ى  ل ع ��ورات  ط الت ��ر  وآخ ه��م.  درات ومق
إنش��ائه  ��ى  ل ع ��وم  ق ت ال��ذي  ��ر  الجائ ��والذي  الف الج��دار 
ي  يل ��رائ وإس ��ي  ك ري أم بدع��م  ري��ة  مص ال وم��ة  ك الح
 10 وارتف��اع  ��را  مت  30-  18 بي��ن  ��راوح  يت مق  ��ر)بع مباش
ال��ال  م��ل  الع ه��ذا  ��ى  ل ع األفع��ال  ردود  وال��ت  ت ��د  وق ��را(.  مت
بحوث  ية ال وى جمع ي، الذي أصبح )حالال( بفت س��ان إن

��ريف... ر الش ي األزه اإلس��المية ف

بنان  ي ل ف
رم��ة  بح والس��نة  الش��يعة  م��ن  مس��لمين  علم��اء  ��ى  أفت
��ى حدودها  بن��اء الجدار الف��والذي ال��ذي تقيمه مصر عل
إس��رائيلية  إلم��اءات  تنفي��ذًا  واعتب��روه  غ��زة،  قط��اع  م��ع 

وخارجية، والعاقة لها بأمن مصر.
ي لبنان عبرالش��يخ )عبد الناص��ري الجبري(   نائب  فف
ي ع��ن أس��فه لم��ا يحصل  ��س جبه��ة العم��ل االس��ام رئي
أن  المفت��رض   م��ن  إن��ه  الجب��ري:  وق��ال   ، الح��دود،  ��ى  عل
يك��ون المصريون ي��دًا فوالذية م��ع أخوانه��م الغزاوييين 
ال أن يكون��و أداه بيد الصهيوني��ة لبناء الجدار الفوالذي، 

واعتبره عمًا جبانًا.  

��ي  ��ي ) منطقت ��ي لبنان س��يرا ن(: مفت الش��يخ )محم��د ع
ى غ��زة يزداد يومًا  ي( أك��د أن الحصار عل صي��دا والزهران

ربي��ة أن  ��ى ال��دول اإلس��امية والع بع��د ي��وم، وق��ال: إن عل
ي المظل��وم. وإن ما قام  تتعاطف مع الش��عب الفلس��طين
رم،  ب��ه النظ��ام المصري م��ن إقامة الج��دار الف��والذي مح
ي،بل يجب مساعدة  رم حصار الش��عب الفلسطين ويح
ى حقوقه, وطال��ب مصر بأن  هذا الش��عب للحص��ول عل
روبة واإلس��ام وأن ترفع الظلم عن  تتعاطف مع أبناء الع

ي وإزالة هذا الجدار العازل.     الشعب الفلسطين
��ي اليوس��ف( أمي��ن س��ر رابط��ة  ب��دوره ق��ال الش��يخ )عل
اعتب��رت  بيان��ًا  أص��درت  رابطت��ه  إن  فلس��طين:  علم��اء 
الش��رعية  النص��وص  وف��ق  ش��رعًا  رم��ًا  مح الج��دار  في��ه 
��ى المس��لمين وقتله��م  ��رم تضيي��ق الخن��اق عل ��ي تح الت
اس��تغرابه  ع��ن  وعّب��ر  ��ي،  الصهيون الع��دو  ومس��اعدة 
مس��اندة  ��ي  األزهر،ف مش��ايخ  لموق��ف  واس��تهجانه 
المس��لمين  علم��اء  ومعارضته��م  المصري��ة،  الحكوم��ة 
ي المش��رق والمغ��رب، واعتبر فتاوى األزهر مش��بوهة  ف

وموالية للسلطة.  

س مجل��س األمناء  ��ي الش��يخ )أحمد الزي��ن( رئي  القاض
ه��ذه  اعتب��ر  لبن��ان  ��ي  ف المس��لمين  العلم��اء  تجم��ع  ��ي  ف
ي سياسية مساندة  الخطوة معيبة بحق الش��عوب، وه
ي ولتدمي��ر البي��وت والنيل م��ن األمة  للع��دوان اإلس��رائيل

يرفض��ه  األم��ر  ه��ذا  أن  ورأى  ومقدس��اتها،  اإلس��امية 
��رب بأجمعه��م وبخاصة الش��عب المص��ري، وطالب  الع
ي عن  ى صوابه��ا والتخل الحكوم��ة المصرية أن تع��ود إل

ي وأمريكا. سياسية اإلنحياز للعدو اإلسرائيل
فق��د  اهلل(  فض��ل  س��ين  ح محم��د  )الس��يد  المرج��ع  أم��ا 
ربية  أبدى اس��تياءه من تفتح أبواب بع��ض العواصم الع
بوج��ه  األب��واب  تقف��ل  فيم��ا  الع��دو،  حكوم��ة  ��س  رئي أم��ام 
ى غزة، وتوضع  قوافل المس��اعدات اإلنسانية القادمة إل
قلق��ه  مبدي��ًا  أمامه��ا،  ربي��ة  الع والمعوق��ات  راقي��ل  الع
»لمواصل��ة العم��ل بالج��دار الف��والذي ال��ذي ب��ات يحمل 
ي الذي احتضن قضايا  رب ي للبلد الع عنوان األمن القوم

األمة ومشروع وحدتها ونهضتها«. 

وم��ن عاش��وراء الكرام��ة أطل��ق األمي��ن الع��ام لح��زب اهلل 
رفضه لهذا الجدار، وأنه مشروع ال يمكن السكوت عنه! 

وريا: ي س وف
الف��والذي  الج��دار  إن  الحلب��اوى(:  )نبي��ل  الش��يخ  ق��ال 
ي غزة مرفوض ش��رعًا، مذكرًا  ي وجه أهلنا ف الذي يقام ف

ي األكرم )ص(:  بالحديث الشريف عن النب
يجب��ه  ول��م  للمس��لمين  ي��ا  ين��ادي  منادي��ًا  س��مع  )م��ن 
ه��ذا  يدي��ن  الش��رع  أن  الحلب��اوي:  وأك��د  بمس��لم(.  ��س  فلي
الغ��داء  ومن��ع  أع��زل  لش��عب  الحص��ار  ��رم  ويح العم��ل 

ال��دول  ��ى  عل أن  الحلب��اوي  واعتب��ر  عن��ه.  والم��اء  وال��دواء 
ي ال��ذي يريد  ��ي وجه العدو اإلس��رائيل ربي��ة أن تق��ف ف الع
ى األمة وإذاللها. وطال��ب الحكومة المصرية  القض��اء عل
ي الحقًا من القاهرة  بالتراجع معتبرًا أن أي اعتذار قد يأت
ى المصريين أن ُيعلنوا  صرختهم برفض  مرفوض، وعل

هذا العمل.
الش��يخ )عبد اهلل كتمتو(، إمام وخطيب مسجد الوسيم 
��ي مخي��م اليرم��وك لاجئي��ن الفلس��طينيين بدمش��ق،  ف
فت��وى  أنه��ا  الج��دار:  بن��اء  بإباح��ة  األزه��ر  فت��وى  اعتب��ر 
وليس��ت  المص��ري،  النظ��ام  موق��ف  لتبري��ر  سياس��ية 
ش��رعية. وتس��اءل ع��ن منفع��ة ه��ذه الفت��وى للمس��لمين 
ى تكون ش��رعية، وعن أس��باب إصدار الفتوى. وقال  حت
أم��ن  لحماي��ة  ه��و  العم��ل  ه��ذا  ب��أن  ت��ذرع  م��ن  إن  كتمت��و: 
��ىء ألن الس��ؤال حماية األم��ن ممن؟ هل  مص��ر هو مخط

الفلسطينيون هم الخطر.
والمفك��ر  الداعي��ة  المؤن��س(،  ال��رزاق  )عب��د  الش��يخ 
مظلم��ة  ه��و  الج��دار  بن��اء  إن  ق��ال:  الس��وري،  ي  اإلس��ام
��ي غ��زة الصام��دة والمس��جونة  ي ف للش��عب الفلس��طين
فت��اوى  ص��دور  م��ن  المؤن��س  وتعّج��ب  ��رب،  الع بأي��دي 
��ي، معتبرًا  رام م��ن بعض الجه��ات تبيح ه��ذا العم��ل اإلج
أن إطع��ام أن��اس محتاجي��ن محاصري��ن ول��و ل��م يكون��وا 

ى فتوى ألنه واجب شرعًا. مسلمين ال يحتاج إل

ر:  ي مص أما ف
الجماهيري��ة  االحتجاج��ات  وتي��رة  تصاع��دت  فق��د 
القرض��اوي(  يوس��ف  )الش��يخ  ��ى  أفت فق��د  والفقهي��ة، 
رمة بناءه، وطالب الحكومة المصرية بوقف بنائه... بح
ي   وم��ن جانبه انتقد )الدكت��ور نصر فريد( واصل )مفت
ي، مش��ددًا  مص��ر الس��ابق( حص��ار الش��عب الفلس��طين
واإلس��امية  ربي��ة  الع والش��عوب  الحكوم��ات  أن  ��ى  عل
مس��ؤولة ع��ن دع��م ذل��ك الش��عب ال��ذي يدافع ع��ن أرضه 
ى قوة بش��رية. واعتبر  ��ى  ضد  أعت وعن المس��جد األقص
)واصل( حص��ار الفلس��طينيين بأنه أمر ال يقرّه الش��رع 

بأي حال من األحوال.
وندد الداعية )حازم صاح أبو إس��ماعيل( ببناء السور 
ى األمة،  ّر غضب الس��ماء عل واعتب��ر: أن تل��ك الخطوة تج
وأن وج��ود الس��ور ُيمث��ل خدمًة جليل��ًة إلس��رائيل وظلمًا 

بينًا لسكان قطاع غزة.
ي لعلماء المس��لمين( م��ن جانبه، أدان )االتح��اد العالم
رف��ح  بي��ن  الف��والذي  الج��دار  المصري��ة  الحكوم��ة  بن��اء 
رَّم ش��رعا؛  وقط��اع غزة. وأك��د: أن بناء مثل هذا الجدار مح
��ي  الصهيون للع��دو  الش��رعية  إعط��اء  ��ى  إل يه��دف  ألن��ه 
��ى س��دِّ كل المناف��ذ  ��ي حص��ار قط��اع غ��زة، ويعم��ل عل ف
األجن��دة  وج��ه  ��ي  ف وإذالل��ه  علي��ه  للضغ��ط  الش��عبية 

الصهيوأمريكية.

ران: ي إي ورية اإلسالمية ف ه أما الجم
م��ا  عن��ه  ��ر  وُيعبِّ البداي��ة،  من��ذ  واضح��ًا  رأيه��ا  كان  فق��د 
نقلته وكال��ة االنباء االيرانية الرس��مية »إرن��ا« عن خطيب 
ي قوله: بناء  ي( ف ي طهران )السيد أحمد خاتم الجمعة ف
ي  ��ي األرض ف ��ى عم��ق 30 مت��را  ف ج��دار ف��والذي يمت��د ال
ريم��ة صهيونية  ��ى ح��دود غ��زة يمث��ل ج منطق��ة رف��ح عل
��ي غزة  رم��ان أهال جدي��دة، ُتنف��ذ بالتع��اون م��ع مصر لح
المس��لمين م��ن تأمي��ن حاجاته��م األساس��ية م��ن الغذاء 
ريمة بأنها أبش��ع  وال��دواء عب��ر األنف��اق، واصفًا ه��ذه الج

ي تنتهك حقوق اإلنسان. رائم الت ريمة من بين الج ج
��ي ومستش��ار  ��ه، بينم��ا أّك��د الخبي��ر الجيولوج ه��ذا كلُّ
��س أركان جي��ش االحت��ال الس��ابق موش��يه يعال��ون  رئي

ي:  ي النغوسك لشؤون األنفاق يوس
��ى الح��دود  أن الج��دار الف��والذي ال��ذي تبني��ه مص��ر عل
األنف��اق  عب��ر  للتهري��ب  ح��دًا  يض��ع  ل��ن  غ��زة  قط��اع  م��ع 
بي��ن مص��ر وغ��زة، وسيفش��ل كم��ا فش��لت كل محاوالت 

ي مواجهة األنفاق. ي السابق ف »إسرائيل« ف

السيد فضل اهلل:
كيف تفتح األبواب 
أمام العدو وتغلق 
بوجه املساعدات 

اإلنسانية؟

هل هناك غري الفوالذي.. يا مصر؟!

مسجد فی استانبول
 المحرر السياسي/

المحرر السياسي، المرفأ 

الدكتور عصام العماد للمرفأ:
السياسة والطائفية هما من 

يحارب الحوثيين
إل��ي��ه  وج���ه���ه  س�����ؤال  ف���ي    •
)ال���م���رف���أ(؛ ص�����ّرح ال��دك��ت��ور 
المطلع  الباحث  العماد  عصام 
الجارية  الحرب  أح��داث  على 
على  ال��ح��رب  أن  ص��ع��دة،  ف��ي 
وجهين:  ذات  عملة  الحوثيين 

سياسية، وعقائدية.

)فال يمكن أن نقول إن الحرب 
الهاشميين  الحوثيين  على 
ف���ي ال��ي��م��ن ه���ي م��ج��رد ح��رب 

سياسية مجردة ، بل هي حرب سياسية ملتصقة بتعصب مذهبي 
الغارة  من  ج��زء  هي  الحوثيين  على  وال��غ��ارة   ، الهاشميين  ضد 

الجديدة على أتباع مذهب أهل البيت )ع(.
نعم، يقول البعض: إنها حرب سياسية بامتياز، ومع ذلك أقول 

: إن التعصب المذهبي وراء هذه الحرب السياسية .
)ع(  الحسين  واإلم��ام  )ع(  علي  اإلم��ام  إهانة  ذلك  على  والدليل 
محو  من  نماذج  وهناك  اليمني،  للنظام  الرسمية  الصحف  في 

األحاديث النبوية في فضائل اإلمام علي في كثير من المساجد.
وتسميته  خم  غدير  من  النيل  على  اليمني  النظام  إصرار  وهكذا 
إجبار  وهكذا  الغدير،  عيد  مراسم  إقامة  ومنع  الغدير  بأسطورة 

الناس على ترك األذان ب�"حي على خير العمل"  .
كل   . للحوثيين  الدينية  المقدسات  في  الطعن  ذلك  ج��وار  وإل��ى 

ذلك يجعلني أقول: إنها حرب سياسية وعقائدية(.  

وفي جوابه على سؤال )المرفأ( عن مستوى التحريض والحرب 
مفر  )ال  شفافية:  بكل  أج��اب  ال��ح��رب؛  وراء  تقف  التي  الطائفية 
على  الحرب  يقودون  الذين  قبل  من  تحريضًا  ثمة  أن  نسجل  أن 

الحوثيين الهاشميين، ال يمكن إنكاره.
ذلك أن الذين يقودون تلك الحرب يصورون للناس بأّن أساف 
تجاهلها،  يصعب  اليمنيين  ذاكرة  في  فضائع  ارتكبوا  الحوثيين 
قبل  من  الكثير  عانوا  اليمنيين  بأن  يّدعون  المدرسية  الكتب  وفي 
الهاشميين وتبالغ الكتب الدراسية في تصوير أن اليمنيين عانوا 

الكثير وال يزالون من الهاشمين.
حكم  فترة  في  المشرقة  الصور  تذكر  ال  الدراسية  الكتب  وهذه 
الهاشميين  أن  تصّور  بل  اليمن،  أج��زاء  بعض  في  الهاشميين 
ضد  العذاب  أن��واع  أش��د  مارسوا  سنة  األل��ف  عن  تزيد  فترة  في 
أخوانهم القحطانيين في اليمن  وتتجاهل هذه الكتب بعض حكام 

الهاشميين الذين اقاموا العدل .
القحطانيين  ذاك��رة  في  جروحًا  تفرز  لم  المابسات  ه��ذه  إن 
قوية  بسمات  تركت  أيضًا  ولكنها  اليمنيين-  من  الهاشميين  –غير 
يوظف  البعض  جعل  ال��ذي  األم��ر  الهاشميين،  مع  التعامل  على 
في  للطعن  والمسموعة  والمكتوبة  المرئية  اإلع��ام  وسائل  كل 

الهاشميين  الذين يعيشون معنا في باد هم اليمن.
وفي جانب آخر يرّوج البعض فهمًا غير صحيٍح عن النشاطات 
هذا  وي��ؤدي  الهاشميون،  يمارسها  التي  والسياسية  الفكرية 

الفهم غير الصحيح إلى إهدار حقوق الهاشميين.
وقد عّمق من تلك الشكوك أن بعض الُكّتاب اليمنيين تبنوا موقفًا 
متشددا من الهاشميين، حتى وصل األمر إلى الشك في شخصية 
اإلمام علي وفي شخصية اإلمام الحسين وإلى منع نهج الباغة 

والصحيفة السجادية، باعتبارهما من تراث الهاشميين(. 

وختم –ُمعلقًا على المخاوف المعلنة للحكومة اليمنية- بقوله:
)إني أعتقد أن مخاوف النظام اليمني من الهاشميين الحوثيين 
النظام  موقف  ألن  تزول  أن  بد  ال  مفتعلة،  مخاوف  هي  اليمن  في 
ألن  وغيرهم،  الهاشميين  يهدد  أصبح  الهاشميين  إزاء  اليمني 
الهاشمي  بين  يفرق  أن  يمكن  ال  اإلن��س��ان  قتل  يستبيح  نظامًا 

وغيره..
أو  األهلية  ال��ح��رب  م��ن  ب��ادن��ا  ننقذ  أن  أردن���ا  إذا  أمامنا  وليس 
خير  من  تبقى  بما  ونتشبث  القوى  كل  نستجمع  أن  إال  الطائفية 
أن  قبل  بالزمام  ونمسك  ونقاوم  لنثبت  الطيبة،  البلدة  لهذه  وعقل 

يفلت(.

ال��م��رف��أع���ي���ن ع���ل���ى ال���ع���ال���م
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• التجرب��ة اإلس��المية أع��ادت صياغ��ة ن��وع آخ��ر م��ن الح��رب 
النفس��ية، ال يس��تند إل��ى المدرس��ة المادي��ة وإنم��ا يس��تند ال��ى 
تس��بب  العناوي��ن    م��ن  مجموع��ة  هن��اك  اإللهي��ة..  المدرس��ة 

الثبات والنصر في هذه الحرب، نختصرها  في:
إيمانن��ا ب��أن اهلل س��بحانه وتعال��ى موج��ود  العن��وان األول: 
وقادر وبي��ده الملكوت واألرض، وهو على كل ش��يء قدير، 
وب��أن اهلل س��بحانه وتعالى لي��س حياديًا، ب��ل نعتق��د أّن كل ما 
يج��ري به��ذا الوج��ود حت��ى أبس��ط األم��ور واصغر األش��ياء 
إنم��ا هي خاضع��ة ومتحققة بمش��يئة اهلل س��بحانه وتعالى .. 

وإنما تكون االستعانة واالستغاثة باهلل سبحانه وتعالى.
الس��يد  س��ماحة  يس��ميه  كم��ا  البصي��رة،  الثان��ي:  العن��وان 
القائ��د )دام ظل��ه( ، أي:  نح��ن النخ��ب والخ��واص، مقاتلون��ا، 
كبارن��ا وصغارنايج��ب أن نك��ون أه��ل بصيرة، وه��ي: قدرة 
العق��ل والقل��ب وال��روح عل��ى الرؤي��ا ومعرفة الحقيق��ة، ومن 

مصاديقه: معرفة زماننا وعدونا.
س��بحانه:»إن  يق��ول  والتبي��ن،  التثّب��ت،  الثال��ث:  العن��وان 
جاءكم فاس��ق بنبأ فتبينوا«، وأهم ما يجب أن نحتاط فيه، هو 

وسائل إعام العدو، التي تريد إضعاف قوتنا.

ق��ب��س��اتفقه الحرب النفسية »مرفأ الكلمة« يستضيف المدرب الدولي جعفر علي ناصر

دورة مهارات اإلدارة في قاعة 
المـرفـــأ 

. جامعة . ثقافي��ة  خبري��ة 
الكلم��ة  مرف��أ  ع��ن  تص��در  ش��هرية 
التأصي��ل اإلس��المي ف��ي ق��م للح��وار و 
w w w . a l - m a r f a . n e t

المدير العام:    الشيخ يوسف عبد المجيد عباس
رئيس التحرير:     الشيخ محمد مدن عمير

مدير التحرير:    السيد مرتضى السندي
التصميم واإلخراج الفني:    حيدر الربيعي

الهيئة اإلستشارية:    آية اهلل محمد علي التسخيري
آي�ة الل��ه الش�ي��خ عب��د ال�ه��ادي الف�ض�ل��ي

آي�ة الل��ه الش�ي��خ مح�م�د م�ه�دي األص�ف��ي
آي�ة الل��ه الش�ي��خ محم�دآص��ف م�ح�س�ن��ي

العامة الشيخ محمد هادي اليوسفي
العامة السيد عب��د الل�ه نظ��ام

حجة اإلسام الشيخ عل��ي سلمان
حجة اإلسام الشيخ حسن المعتوق

العنوان: إي�ران/ ق��م / خ س���م�ية
خ شهيدين )عب�اس آب�اد( � پ�اك 18

هاتف:  7746608ـ251ـ0098
البري�د اإللكتروني:

رفأ  »م أق��ام  يجية؛  رات االست أه��داف��ه  سياق  ي  ف  •
هارات اإلدارة(.. ي )م ين ف مة«دورت ل ك ال

المهندس  ��ي:  ال��دول ال��م��درب  قّدمهما  ال��دورت��ان 
ى  عل ��ري��ن،  ال��ب��ح مملكة  م��ن  ن��اص��ر،  ��ي  ع��ل جعفر 
قم  ي  ف العلمية  ال��ح��وزة  وأس��ات��ذة  ط��اب  من  نخبة 

المقدسة، من عدة دول إسامّية.
ساعات  أرب��ع  بواقع  أي��ام،   5 دورة  كل  استغرقت 
م��رك��زة،  ف��ك��ري��ة  ع��م��ل  ورش�����ات  تتخللها  ي��وم��ي��ًا، 
وتدريبات عقلية متنوعة، ليكون مجموع الدورة 20 
ى  عل فيها  طالب  كل  ليحصل  متدربًا،   40� ل ساعة،  
ي الحفل  ي، ف شهادة معتمدة بإمضاء مدربنا الدول

ي. الختام
مع    بالتعاون  انعقدت  ال���دورة  أن  بالذكر،  جدير 

رين. ي البح مركز التدريب: )A.I.T centre( ف
هارات: م ال

•  علم اإلدارة.  •  فن التواصل الفعال.
•   العادات السبع.  •   أنماط التفكير.

•   إدارة  الوقت.   •   رسم األهداف.

www.al-marfa.net                                             :للتفاصيل انظر

قريبــًا:
الجزء األول من:

حوارات في الوحدة والتقريب
والمفكرين  العلماء  من  نخبة  مع 

في إشكالية التقريب واللقاء

إع����داد:
مرف����أ الك�لم��ة

للحوار والتأصيل اإلسامي

marfaa100@gmail.com

اآلن…
السيد نصر اهلل/ عاشوراء 1431 ه��


