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�ل�سيخ يو�سف �سرور

أول الكالم

ثقافة الحياة.. قيامة الحياة

مم عن م�سارها،  هي احلياة... عندما تنحرف امل�سرية التي يفرت�ض اأن تكون مثال الأ

مر الواقع،  قزام، من�سوية حتت لواء الأ زلم، كاخليالت والأ وعندما تكون الزعامات والأ

ماأخوذة بربيق الدرهم والدينار، واأ�سرية اخلوف من وعيد ال�سيف البتار.

حرار... عندها ي�سبح التح�سر على احلياة احلياة... داأب ال�سرفاء والأ

خيار ما اأعطت حتى نالت  مة قد اأدت من الواجب ق�سطها، واأعطت من الأ كانت الأ

مانة ليعبث بها ال�سغار،  ًة عن ترك الأ برار وفّية ل�سيد الر�سالة واأبيَّ عزها. كانت طليعة الأ

�سرار. وينال من �ساحبها الأ

مني اإىل جوار بارئها، انقلب  ر�ض، وفا�ست روح الأ وعندما وّدع الوحي �سماء اأهل الأ

يق�سمون  �سقياء،  الأ عاج  الو�سية...  اأوراق  كل  نتفًا  ومزقوا  الربية،  خري  على  املتوّثبون 

بل نبتة الربيع... الرتاث ق�سم الإ

حتركت حبات الغبار امل�ستقرة يف قاع الغدير على وقع احلجارة امللقاة يف �سفحاتها، 

حتى اإذا ما ا�ستقرت �سفحة مائها، بدا للناظر من خارٍج اأن الغدير اآمن، ومل يعلموا اأن 

عاجيب القاطنة حتت ما يخفيها. الغو�ض فيها، يبدي من الأ

ب�سار  الأ تعمي  التي  الغبار  ثورة  العني  باأم  وراأوا  الزمام،  اأمر  الغدير يف  �سكان  حار 

مور  مر اإىل اآخرين... واآلت مقدرات الأ نظار، ف�سار الأ وُيظن اأنها حتجب احلقيقة عن الأ

كانوا  نهم  لأ واأوليائها،  النعمة  نحو  مبعظمهم  الغدير  اأهل  فانحاز  �ساحبها...  غري  اإىل 

خرة. ممن يحبون العاجلة ويذرون الآ

مري يُد املرادي... وارف�ّض  جالت الفتنة يف كل احلوا�سر والبوادي، حتى امتدت اإىل الأ

اجلهلة عن وجه احلقيقة وقلبها، لينفرط العقد املنظومة به اأمة.. كانت خري اأمة!!

الثعالب جلود احلمالن  بي�ض قلوب الطاحمني، حتى خلع  �سفر والأ ا�ستوطن حّب الأ

نف�ض التي ما  عن اأطماعهم، ليظهر زيف الن�سك والوداعة، واأميط اللثام عن حقيقة الأ

مارة. مري، اإمنا اأعمى ب�سائرها حبُّ الإ �سكنها يومًا حبُّ الأ

ال�ساحلني،  برقاب  �سيوفهم  تعمل  والظاملون،  ال�سفلة  واحلاقدون..  اجلهلة  وبات 

ومتتلئ �سجونهم بالربرة وال�سديقني..

الباحثة  الهائمة..  قلوبهم  رحال  واأناخوا  الدينار،  بريق  اإىل  ال�سم�ض  النا�ض عن  تاه 
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عن طوق النجاة يف هذا اخل�سم، لي�سلموا رقابهم 

ثمة. يادي الآ لالأ

يام ثقيلة على اأهل اخلري، وتوالت ال�سنون  مرت الأ

ت�سحق عجالتها اأ�سفياءها، ويقتل جهالوؤها حلماءها.. 

مان، و�ساق على  حتى �سّج امل�ست�سعفون من �سياع الأ

اأهل ال�سالح اخلناق.. عربد العتاة يعبثون مب�سائر 

اأهل الولية، فقتلوا ها�سمًا.. قطعوا راأ�ض حجر.. �سلبوا 

قلب  ل�سنني.. طعنوا  تعهدها  نخلة  ميثمًا على جذع 

خرين حتى قنربا... ر�سيد الكبري... قتلوا كمياًل والآ

احلقائق  وحتولت  احلياة،  مقايي�ض  انقلبت 

ة اإىل املبتدعني، وبات  نَّ وهام... �سارت ال�سُّ اإىل الأ

ُيعد  ومل  احلديث...  )اأ�ساطني(  ال�سالطني  وعاظ 

غريهم من وريث...

امتد  وكلما  العتمة،  وا�ستدت  فق  الأ اأظلم 

الزمان، كلما ا�ستدت الظلمة..

مة من يقظة، غّطت يف �سبات عميق،  ما بقي يف الأ

هوال. موال وترجف قلوبهم مع ا�ستداد الأ تعميها الأ

خرج ال�سبط.. لي�سفع الوجوه املرتنحة براأ�سه 

املرفوع فوق القنا، وميالأ العيون الغافية من قطرات 

دمه امل�سفوح فوق ثرى نينوى... ولي�سبغ اأفق الوجود 

ليعلن  مة،  الأ ف�ساء  يف  املنثور  جنيعه  بلون  املظلم 

خما�ض فجر جديد اإيذانًا ب�سبح جديد، ت�سرق فيه 

ال�سم�ض ثانية على بطاح القلوب فيايف النفو�ض التي 

كدار... �سفار، ولوثت �سفحاتها الأ اأنهكتها الأ

ة اإىل  نَّ ولي�سدح بنداء احلق من جديد، ويعيد ال�سُّ

�سبيلها، ويوؤكد اأن احلياة التي اختّط اأوىل خطواتها 

كرب ل ميكن لل�سذاذ واملرتزقة، ول�سغار النفو�ض  جده الأ

طماع... اأن ترّو�ض اأهلها لتجعلهم طوع دهائهم والأ

اأهلها  ينعم  التي  احلياة...  احلياة  اأن  وليعلن 

الدماء  تقودها  اإمنا  والكرامة..  واملنعة  بالعزة 

اإىل  قلوبها  امل�سدودة  ال�سافية،  والنفو�ض  الزاكية، 

بيد  الزمان...  هذا  يف  لواوؤها  املعقود  الثقلني... 

�سادة هذا الزمان... رجال اهلل.



�

�ل�سيخ نعيم قا�سم

في رحاب بقية اهلل

أماٌن ألهل األرض

 | املهدي  مام  لالإ الكربى  الغيبة  تتميز 

مام والنا�ض باأ�ساليب  بوجود توا�سٍل فيها بني الإ

خمتلفة، منها: حني يقرر اللقاء باأحدهم مل�سلحة 

امل�سلمني  اإجماع  عند  يوجد  وعندما  ذلك،  يف 

جماع، وعند  على اأمٍر ما باإعطاء بركاته لهذا الإ

اإذا  كال�سم�ض  فهو  احلج...  موا�سم  يف  ح�سوره 

ب�سار ال�سحاب، بحيث يبقى النتفاع  غيَّبها عن الأ

عثمان  بن  حممد  عن  ورد  ما  وهذا  قائمًا.  بها 

عليه  اأ�سكلت  اأ�سئلة  ه  وجَّ عندما   M العمري 

جابة مكتوبة  مام املهدي |، فجاءته الإ اإىل الإ

ا علَّة ما وقع  بخط احلجة| ومنها »... و�أمَّ

من �لغيبة، فاإن �هلل عزَّ وجل يقول: {َيا 

إِْن  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� اَل َت�ْشاأَُلو� َعْن �أَ�ْشَياء � �أَيُّ

إنَّه مل يكن �أحٌد من  ُكْم}، و� ُتْبَد َلُكْم َت�ُشوؤْ

�إالَّ وقد وقعت يف عنقه بيعٌة   R �آبائي 

لطاغية زمانه، و�إين �أخرُج حني �أخرج وال 

ا  حٍد من �لطو�غيت يف عنقي. و�أمَّ بيعة الأ

فكاالنتفاع  غيبتي  يف  بي  �النتفاع  وجه 

ب�شار �ل�شحاب،  إذ� غيبها عن �الأ بال�شم�س �

ر�س كما �أنَّ �لنجوم  هل �الأ ماٌن الأ و�إين الأ

هل �ل�شماء، فاأغلقو� باب �ل�شوؤ�ل  �أماٌن الأ

قد  ما  علم  تتكلفو�  وال  يعنيكم،  ال  عما 

�لفرج،  بتعجيل  �لدعاء  و�أكرثو�  ُكفيُتم، 

.
)1(

فاإنَّ ذلك فرجكم«

فالتاأكيد هو على اأهمية التعامل مع ح�سوره 

من  فائدة  ول  واقعة،  كحقيقة  الغيبة  زمن  يف 

ل  التي  التفا�سيل  يف  بالغرق  الوقت  اإ�ساعة 

تنفعنا �سيئًا. ومبا اأن ح�سوره هو النافع، وفرجه 

بظهوره هو املطلب يف نهاية املطاف، فلنكرث من 

الفرج، ولنعمل لنكون من جنده  الدعاء بتعجيل 

ت�سهياًل لتوفري العدد املنا�سب للظهور، ولن�ستفد 

من بركات غيبته املعنوية والنف�سية مبالحظة ما 

خا�سة  مة،  الأ �سوؤون  يف  اإليه  تعاىل  اهلل  يوفقنا 

مر مب�سريها. عندما يتعلق الأ

مام  �لإ ح�سور  �أهمية  ما  ُترى  ٭ 

�ملهدي| يف مو��سم �حلج؟

1 ـ ير�هم وال يرونه: وردت عدة روايات 
موا�سم  املهدي|  مام  الإ ح�سور  عن  تتحدث 

احلج، حيث يرى النا�ض ول يرونه، ويعرفهم ول 

»للقائم   :Q ال�سادق  مام  الإ فعن  يعرفونه، 

غيبتان، ي�شهد يف �إحد�هما �ملو��شم، يرى �لنا�س 

مام ال�سادق . وروى زرارة عن الإ
)2(

وال يرونه«

�ملو��شم،  ي�شهد  �إمامهم،  �لنا�س  »يفقد   :Q

مام  . واأكد اأحد �سفراء الإ
)3(

فري�هم وال يرونه«

املهدي | حممد بن عثمان العمريM ذلك 

ليح�شر  مر  �الأ هذ�  �شاحب  �إن  »و�هلل  بقوله: 

ويعرفهم،   ، �لنا�س  يرى  �شنة،  كل  �ملو�شم 

بركات  اأنَّ  ن�ستنتج   .
)4(

يعرفونه« وال  ويرونه، 

احل�سور تنفع النا�ض بطرق خمتلفة، واإلَّ ملا كان 

لذكر احل�سور يف املو�سم فائدة. واإن كنا ل ندرك 

مور،  مدى الفوائد التي تتحقق جلهلنا بحقائق الأ

لكننا مطمئنون اإىل اأنها حقيقية وواقعية ب�سبب 

وحر�سه  الغائب،  باإمامنا  حتيط  التي  الربكات 

على ت�سديد ودعم املوؤمنني.

الهوامش
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2 ـ اأهمية احلج: ل تخفى اأهمية احلج 
كعبادة مفرو�سة على امل�سلمني، قال تعاىل: 

َفَر�َس  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  �أَ�ْشُهٌر  جُّ  {�ْلَ

َواَل  ُف�ُشوَق  َواَل  َرَفَث  َفاَل  جَّ  �ْلَ ِفيِهنَّ 

َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلو�  َوَما  جِّ  �ْلَ يِف  ِجَد�َل 

�ِد  �لزَّ َخرْيَ  إِنَّ  َفا ُدو�  َوَتَزوَّ �هلُل  َيْعلَْمُه 

ْلَباِب}  �الأ �أُوِل  َيا  َو�تَُّقوِن  �لتَّْقَوى 

)البقرة: 197(. ففي احلج خري الزاد وهو 

التقوى من خالل املنا�سك التي ت�ستح�سر 

والطواف  وال�سعي  الت�سحية  �سور 

من  مزيد  اإىل  توؤدي  وهي  وال�سالة، 

الرتباط باهلل تعاىل والإخال�ض له. وهنا 

هذا  من  جزًء   | املهدي  مام  الإ ح�سور  يعترب 

التفاعل مع الإخال�ض هلل تعاىل، لتكتمل ال�سورة 

مع  و�سوب  حدٍب  كل  من  امل�سلمني  اجتماع  يف 

ق�سطًا  ر�ض  الأ متالأ  التي  امل�ستقبلية  قيادتهم 

وعدًل بعدما  ُملئت ظلمًا وجورًا.

مام املهدي | يف  3 ـ املواكبة: اإنَّ ح�سور الإ
مو�سم احلج تعبري عن املواكبة لجتماع امل�سلمني، 

ومزيد من الدعم لهذا املظهر التوحيدي الكبري، 

على  تفاعلهم  اإىل  يوؤدي  ما  كل  على  وت�سجيع 

واأجنا�سهم.  ولغاتهم  واألوانهم  بلدانهم  اختالف 

يف  اإمامه  مع  يحج  باأنه  احلاج  ي�سعر  عندما 

وقت واحد يزداد اطمئنانًا وراحة، فُي�ساف اإىل 

يف  ال�سريفة  امل�ساهد  بربكات  الروحي  غذائه 

املليئة  واملنا�سك  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة 

مب�سامني الإميان، غذاٌء روحي يربطه باملع�سوم 

فرياكم التقوى باملزيد، ويح�سل من احلج على 

خريات الإميان املتنوعة.

مام  اإنَّ احلكمة من ا�ستمرار التوا�سل مع الإ

املهدي | يف غيبته الكربى ل تخفى على اأحد، 

ح�سا�ُض بقربه  حيث تبقى ال�سلة به موجودة، والإ

ا حا�سرًا دائمًا يف حياتنا،  منَّ

اأمٌل  وقت  اأي  يف  ظهوره  وتوقُع 

ز للمزيد من العمل ال�سالح، والرغبُة  حمفِّ

وارتباُط  الفرج،  بتعجيل  للدعاء  دافٌع  بلقائه 

من  �سحنٌة  وال�سامل  كيد  الأ بالن�سر  ظهوره 

الغائب  مام احلا�سر  الإ اإنَّه  والر�سا.  الطمئنان 

و�سجوننا  و�سوؤوننا  حياتنا  عن  املنقطع  غري 

رعايته  نعي�ض  الذي  مام  الإ اإنَّه  واآلمنا.  واآمالنا 

يخت�سر  الذي  مام  الإ اإنَّه  علينا.  وحر�سه  لنا 

بقربه  وقوتها  زخمها  يف  ئمة  والأ نبياء  الأ جتربة 

باأيدينا نحو اخلال�ض. فاإذا حججت  لياأخذ  مّنا 

 | املهدي  مام  الإ بركات  تذكر  هذا،  لعامك 

خرى. واإذا مل حتج  م�سافة اإىل بركات احلج الأ

وم�ساحلهم  امل�سلمني  اجتماع  يف  ح�سوره  تذكر 

ورعاية �سوؤونهم، وما الن�سر املقاوم على عدوان 

اإ�سرائيل يف متوز ببعيد.

اأنك  على  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  اإمامنا  يا  �سنعمل 

اأن  تعاىل  ون�ساأله  م�سريتنا،  وقائد  ومعنا  بيننا 

العدالة  لت�سود  للموؤمنني  ن�سريًا  فرجك  يعجل 

ر�ض ومن عليها. الأ

الهوامش
)1( ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين ومتام النعمة، �ض485.

)2( ال�سيخ الكليني، الكايف، ج1، �ض339.

)3( امل�سدر نف�سه، ج1، �ض337.

)4( ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج2، �ض520.
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نور روح اهلل

رسالة 
عاشوراء: 
الوقوف 

بوجه الظلم

وُبعث  �سا�ض،  الأ يف  النبوة  جاءت 

قوياء  الأ ظلم  قواعد  لتحطيم  النبي 

وحتطيم  النا�ض،  يظلمون  الذين 

ارتفعت  التي  هذه  الظلم  ق�سور  قواعد 

املحرومني  تعب  خالل  من  اأعمدتها 

ال�سعفاء.  وا�ستثمار  وامل�ست�سعفني، 

هذه  لتحطيم   Pكرم الأ الر�سول  وجاء 

على  والق�ساء  الق�سور، 

الظلم. قواعد 

اآخر،  جانب  ومن 

ن�سر  ي�ستهدف  كان  نه  فالأ

جميع  هدم  فقد  التوحيد، 

املعابد التي كان ُيعبد فيها 

غري اهلل، وُتعبد فيها النار، 

واأطفاأ النريان.

بن  مو�سى  عمل  ماذا 

ماذا  حياته؟  يف  عمران 

)اأي  اإنهم  حياته؟  يف  اإبراهيم  النبي  عمل 

اجلور،  بوجه  جميعًا  انتف�سوا  نبياء(  الأ

امل�سلمني  على  يجب  الظلم.  بوجه  وقاموا 

اأن يقتدوا بهوؤلء واأن ينتف�سوا بوجه اجلور 

والظلم واملنكرات.

يتلخ�ض  دينًا  يتبع  امل�سلم  ال�سعب  اإن 

ول  َتظلمون  ل  هما:  كلمتني  يف  برناجمه 

ُتظلمون.

الدين  يتبع  الذي  اإن 

اأن  عليه  يجب  �سالمي،  الإ

العظمى،  القوى  يعار�ض 

من  املظلومني  ويخل�ض 

خمالبها.

٭ ند�ء عا�سور�ء

بوجه  الوقوف  يجب 

»كل  عبارة  اإن  الظلم. 

اأر�ض  وكل  عا�سوراء  يوم 

إن مصاحلة الظالم 

تعني إطالق يده 

ملمارسة الظلم، 

وهذا يعارض جميع 

األنبياء
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ب�سكل  ُتفهم  كبرية  عبارة  هي  كربالء« 

تلك  معنى  اأن  يت�سورون  اإنهم   . خطاأ

لكن  يوم،  كل  البكاء يف  ينبغي  نه  اأ العبارة 

كربالء؟  فعلت  ماذا  ذلك.  غري  املحتوى 

يوم  يف  كربالء  اأر�ض  دور  كان  وماذا 

عا�سوراء؟

كذلك.  را�سي  الأ جميع  تكون  اأن  يجب 

 Qكان دور كربالء اأن َقِدم �سيد ال�سهداء

ر�ض، ووقفوا اأمام  مع نفر معدود اإىل هذه الأ

يزيد، و�سّحوا  اأي  ظلم امرباطور زمانهم، 

وهزموا  بالظلم،  يقبلوا  مل  لكنهم  وُقتلوا، 

على  ماكن  الأ جميع  تكون  اأن  يجب  يزيد. 

اأن  يجب  ال�ساكلة.  هذه 

يوميًا  املعنى  بهذا  ن�سعر 

عا�سوراء،  اليوم  اأن  وهو 

نقف  اأن  علينا  ويجب 

بوجه الظلم، وهنا كربالء 

بدور  نقوم  اأن  وينبغي 

ل  مر  الأ فهذا  كربالء. 

ول  معينة  باأر�ض  يخت�ض 

اأن  يجب  معينني.  بقوم 

الدور يف جميع  يوؤّدى هذا 

يام،  الأ وجميع  را�سي  الأ

اأن عليها الوقوف  واأن ل تغفل ال�سعوب عن 

دومًا بوجه الظلم.

٭ وجوب �لدفاع عن �مل�سلمني

اإننا نريد اأن يعي�ض جميع النا�ض وجميع 

ال�سلم  ظل  يف  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني 

وال�سلح. ولكن هذا ل يعني اأنه لو اأراد اأحد 

عليه  والعتداء  ما  �سخ�ض  بيت  مهاجمة 

اأن نقول له كن م�ساملًا وار�سخ للظلم. كال، 

اأن الظلم حرام، فاإن الر�سوخ للظلم  فكما 

حرام اأي�سًا.

امل�سلمني  اأعرا�ض  عن  الدفاع  اإن 

اأحد  يعّد  وبالدهم  واأنف�سهم  واأموالهم 

الواجبات.

وتعاىل  تبارك  اهلل  من  مكلفون  اإننا 

يريدون  الذين  الَظلمة  وحماربة  مبعار�سة 

على  والق�ساء  �سالم،  الإ اأ�سا�ض  ت�سعيف 

م�سالح امل�سلمني كلها.

ظلم  �لعظمى  �لقوى  م�ساحلة  ٭ 

للب�سرية

اإن الذين يعرت�سون علينا ويقولون ملاذا 

ل ت�ساحلون القوى الفا�سدة، اإمنا ينظرون 

ويف�سرون  مادية،  بنظرة  مور  الأ جميع  اإىل 

العني  خالل  من  مور  الأ

يعلمون  ل  اإنهم  املادية. 

اهلل،  اأنبياء  نهج  كان  ماذا 

مع  يتعاملون  كانوا  كيف 

يعلمون  اإنهم  اأو  الظلم، 

ذلك ولكنهم يتجاهلون.

الظامل  م�ساحلة  اإن 

واإن  للمظلومني،  ظلمًا  تعّد 

العظمى  القوى  م�ساحلة 

اإن  للب�سرية.  ظلمًا  تعّد 

الذين يطلبون مّنا امل�ساومة 

م�ساحلة  اإن  عمالء.  واإما  جهلة  اإما 

الظلم،  ملمار�سة  يده  اإطالق  تعني  الظامل 

�سعى  فلقد  نبياء.  الأ جميع  يعار�ض  وهذا 

ا�ستطاعتهم  قدر  بجّد  العظام  نبياء  الأ

الظامل،  ن�سان  الإ هذا  عن  الظلم  زالة  لإ

باملعروف  مر  وبالأ وبالن�سيحة  باملوعظة 

والنهي عن املنكر.

بعد اأن مل تنفع املوعظة ول الن�سيحة، 

الكي«؛  الدواء  »اآخر  الدواء  اآخر  اإىل  جلاأوا 

خري. ال�سيف هو الدواء الأ

إن الشعب املسلم 

يتبع ديناً يتلخص 

برنامجه في كلمتني 

هما: ال تَظلمون وال 

تُظلمون
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مع اإلمام الخامنئي{

عناصر 
النهضة 

الحسينية

اأحتدث  �سوف  التي  عا�سوراء  ق�سية  اإنَّ 

عنها ـ مبقدار �سطر من �سجل كبري ـ مل تكن 

وحركة  ثقافة  هي  بل  بحتة،  تاريخية  واقعة 

�سالمية. مة الإ م�ستمرة، وقدوة خالدة لالأ

من  اإ�ستطاع   Q احل�سني  مام  الإ اإنَّ 

الوقت  لها يف ذلك  التي كان  ـ  نه�سته  خالل 

اأن  ـ  جدًا  وا�سح  ومنطقي  عقالئي  باعث 

�سالمية. مة الإ ير�سم منوذجًا ويرتكه لالأ

اإنَّ هذا النموذج ل يتمّثل يف نيل ال�سهادة 

وعميق  ومعقد  متداخل  اأمٌر  اإنه  بل  فح�سب، 

جدًا.

ثالثة   Q احل�سني  مام  الإ لنه�سة  اإنَّ 

واحلما�سة  والعقل،  املنطق  هي:  عنا�سر 

امل�سفوعة بالعزة، والعواطف.

�لنه�سة  منطق  ول:  �لأ �لعن�سر  ٭ 

�حل�سينية

اإّن عن�سر املنطق والعقل يف هذه النه�سة 

فكل  العظيم،  ذلك  كلمات  خالل  من  يتجّلى 

بها  نطق  التي  النورانية  كلماته  من  فقرة 

يف  كان  عندما  نه�سته،  قبل  �سواء  ـ   Q

املدينة، واإىل يوم �سهادته ـ ُتعرب عن منطق 

ال�سروط  تتوفر  عندما  اإّنه  خال�سته:  متني، 

ب على امل�سلم حتّمل امل�سوؤولية،  املنا�سبة يتوجَّ

�سواء اأّدى ذلك اىل خماطر ج�سيمة اأم ل.

تقدمي  يف  يتمثل  املخاطر  اأعظم  واإنَّ 

املقربني  بيته  واأهل  واأعزاءه  نف�سه  ن�سان  الإ

اأر�ض  اإىل  ـ  وبناته  واأولده  واأخواته  زوجته  ـ 

املعركة ويف معر�ض ال�سبي قربة هلل.

اأمرًا  اأ�سبحت  هذه  عا�سوراء  مواقف  اإنَّ 

كل  اأنَّ  مع  تكرراها،  لكرثة  عندنا؛  طبيعيًا 

عماق. موقف من هذه املواقف يهّز الأ

ال�سروط  تتوفر  عندما  ذلك،  على  بناًء 

ن�سان  الإ فعلى  املخاطر،  هذه  مع  املتنا�سبة 

اإكمال  عن  مينعه  ل  واأن  وظيفته،  يوؤدي  اأن 

وطلب  واملجامالت  بالدنيا  التعلق  م�سريته 

بل  اجل�سمانية،  الراحة  اإىل  واخللود  امللذات 
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داء وظيفته. عليه اأن يتحّرك لأ

فلو اأنه تقاع�ض عن احلركة، نتج عن ذلك 

تزلزل يف اأركان اإميانه واإ�سالمه، قال ر�سول 

اهلل P: »من ر�أى �شلطاناً جائر�ً م�شتحاًل 

لرم �هلل ومل يغريرّ عليه بفعل وال قول كان 

اً على �هلل �أن يدخله مدخله«. حقرّ

هذا هو املنطق، فلو اأن اأ�سل الدين تعر�ض 

اإىل خطر ـ كما ح�سل يف فاجعة كربالء ـ ومل 

اهلل  على  حقًا  كان  فعل،  اأو  بقول  ذلك  ُيغرّي 

ن�سان الالمبايل وغري امللتزم مبا  اأن يبتلي الإ

ُيبتلى به العدو امل�ستكرب والظامل.

هذه   Qاحل�سني مام  الإ بنّي  لقد 

امل�سوؤولية من خالل كلماته املختلفة، يف مكة 

املكرمة واملدينة املنورة ويف 

اأماكن كثرية خالل م�سريه، 

اإىل  و�سيته  يف  ذلك  وبنّي 

اأخيه حممد بن احلنفية.

مام احل�سني  لقد كان الإ

Q على علم بعاقبة هذا 

مر. وينبغي اأن ل ُيت�سور  الأ

مام Q عّلق اآماله  اأنَّ الإ

على احل�سول على ال�سلطة 

ـ واإن كانت هذه ال�سلطة من 

هداف املقد�سة ـ وحتّرك  الأ

من اأجل ذلك، كال، فلي�ست هناك روؤية فكرية 

عاقبة  نَّ  لأ بذلك؛  نعتقد  اأن  علينا  ت�ستوجب 

طبق  على  ووا�سحة  متوقعة  الطريق  هذا 

 Q احل�سني  مام  لالإ الدقيقة  احل�سابات 

مامية. اإل اأنَّ اأهمية امل�ساألة تتاأتى  والروؤية الإ

من هذا اجلانب، وهو اأنَّ �سخ�سًا ميتلك روحًا 

ويتعر�ض   Q احل�سني  مام  الإ روح  بعظمة 

بالنف�ض،  الت�سحية  من   Q له  تعر�ض  مِلا 

وجّرها اىل �ساحة احلرب، يعترب در�سًا عمليًا 

ولي�ض  القيامة،  يوم  اىل  للم�سلمني  بالن�سبة 

ثم  الكتابة  لوحة  على  ُيكتب  نظريًا  در�سًا 

مُيحى. كال، فقد ُخطَّ هذا النهج باأمر اإلهي 

على �سفحات جبني التاريخ، ونودي به، واأدى 

ثماره اإىل يومنا هذا.

مام اخلميني} يف حمرم  اإّن نه�سة الإ

التطبيق  ثمار  من  اإ�سُتلهمت  1962م،  عام 

حمرم  يف  وكذلك  عا�سوراء،  لدر�ض  العملي 

منها  نه�سته  العزيز  اإمامنا  ا�ستلهم  1978م 
حيث قال: «لقد انت�سر الدم على ال�سيف».

واأّدت هذه احلادثة التاريخية ـ التي لي�ض 

الثورة  انت�سار  اإىل  ـ  التاريخ  يف  نظري  لها 

�سالمية. الإ

هذا ما حتقق يف ع�سرنا، واأمام اأعيننا. 

مام  الإ حملها  التي  والظفر  الفتح  راية  واإنَّ 

ماثلة   Q احل�سني 

التاريخ،  مّر  على  لل�سعوب 

يف  كذلك  تكون  اأن  بد  ول 

�سوف  ما  وهو  امل�ستقبل، 

تعاىل.  اهلل  �ساء  اإن  يكون 

هذا جانب املنطق العقالئي 

مام  الإ حلركة  وال�ستدليل 

.Q احل�سني

فال  ذلك،  على  بناًء 

نه�سة  تف�سري  ينح�سر 

على   Q احل�سني  مام  الإ

اجلانب غري  فهذا  العاطفي،  اجلانب  �سعيد 

قادر على تف�سري جوانب الواقعة لوحده.

٭ �لعن�سر �لثاين: �حلما�سة

على  امللقاة  اجلهادية  العملية  اأنَّ  اأي 

�سالمية؛  الإ بالعزة  تقرتن  اأن  يجب  عاتقنا، 

 .
)1(

ِمِننَي} َوِلْلُموؤْ َوِلَر�ُشوِلِه  ُة  �ْلِعزَّ {هلِلِ  نَّ  لأ

وعلى امل�سلمني يف نف�ض الوقت الذي يتحركون 

امل�سوؤولية  فيه  ويتحّملون  الهدف،  نحو  فيه 

وعّزة  عّزتهم  على  يحافظوا  اأن  اجلهادية، 

اأن يتحّلى ال�سخ�ض ب�سمات  �سالم، ول بد  الإ

زمات. ال�سموخ والعزة يف اأ�سد الأ

على اإلنسان أن يؤدي 

وظيفته، وأن ال مينعه 

عن إكمال مسيرته 

التعلق بالدنيا
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مع اإلمام الخامنئي{

فلو اأننا نظرنا اإىل ال�سراعات ال�سيا�سية 

املعا�سر،  تاريخنا  يف  املختلفة  والع�سكرية 

اأولئك الذين كانوا يحملون  �سوف جند حتى 

باأبدانهم،  احلرب  ويواجهون  ال�سالح 

الذّلة.  مواقف  اإىل  اأحيانًا  اأنف�سهم  �سون  ُيعرِّ

لي�ض لها وجود يف فل�سفة  امل�ساألة  اأنَّ هذه  اإل 

احل�سني  مام  الإ يطلب  فعندما  عا�سوراء؛ 

من  يطلبها  واحدة،  ليلة  ميهلوه  اأن   Q

فيه:  يقول  الذي  الوقت  ويف  العّزة،  موقع 

الن�سرة  يطلب  ـ  ين�سرنا؟«   نا�سٍر  من  »هل 

وعندما  والقتدار.  العّزة  موقع  من  يطلبها  ـ 

الطريق  يف  املختلفة  ال�سخ�سيات  به  تلتقي 

ويطلب  معهم  ويتكلم  والكوفة،  املدينة  بني 

الن�سرة من بع�سهم، مل يكن ذلك من موقع 

العنا�سر  اأحد  وهذا  القدرة،  وعدم  ال�سعف 

البارزة يف نه�سة عا�سوراء.

احلما�سة  عن�سر  ُيطّبق  اأن  فينبغي 

امل�سفوع بالعّزة يف جميع احلركات اجلهادية 

طريق  �سالكي  اأعمال  جدول  يف  املدرجة 

النه�سة احل�سينية، واأن تكون جميع احلركات 

اجلهادية ـ �سواء كانت �سيا�سية، اأو اإعالمية، 

ـ  اأو املواقف التي ت�ستدعي الت�سحية بالنف�ض 

منطلقة من موقف العّزة.

مام اخلميني}  اأنظروا اإىل �سخ�ض الإ

املدر�سة  يف  كان  عندما  عا�سوراء  يوم  يف 

الفي�سية: فقد كان رجل دين، ومل يكن ميتلك 

من  �سيء  اأي  اأو  الع�سكرية،  القوة  من  �سيئًا 

هذا القبيل، اإل اأّنه كان يتمتع ب�سخ�سية لها 

لقوة  �ساغرًا  العدو  يركع  بحيث  العّزة  من 

بيانه، هذه هي مكانة العّزة.

مام اخلميني } يف تلك  هكذا كان الإ

ول  عّدة  له  لي�ض  فريدًا،  وحيدًا  الظروف، 

عدد، اإل اأّنه كان عزيزًا، وهذه هي �سخ�سية 

اإمامنا العظيم }.

زمان  يف  جعلنا  الذي  تعاىل  اهلل  ن�سكر 

متكّنا فيه من الروؤية العينية املبا�سرة لنموذٍج 

ا نردده ونقراأه ون�سمعه كثريًا منذ  عملي، ملا كنَّ

ة يف واقعة كربالء، وهذا النموذج  �سنوات عدَّ

هو اإمامنا العظيم}.

٭ �لعن�سر �لثالث: �لعاطفة

للعاطفة دور مميز يف  اأ�سبح  اأّنه قد  اأي 

نف�ض واقعة كربالء ويف ا�ستمرارها، اأّدى اإىل 

اإيجاد برزٍخ بني النه�سة احل�سينية وال�سيعية 

جهة  من  خرى  الأ النه�سات  وبني  جهة  من 

جافة  ق�سية  لي�ست  كربالء  فواقعة  ثانية. 

فح�سب،  املنطقي  ال�ستدلل  على  ومقت�سرة 

بل ق�سية احّتد فيها احلب والعاطفة وال�سفقة 

والبكاء.

ولهذا  مهم؛  العاطفي جانب  اجلانب  اإنَّ 

جوانب  وتف�سيل  والتباكي،  بالبكاء  اأُمرنا 

الفاجعة.

لقد كانت زينب الكربى O تخطب يف 

الكوفة وال�سام خطبًا منطقية، اإل اأنها كانت 

كان  وقد  العزاء.  ماآمت  تقيم  الوقت  نف�ض  يف 

Q بتلك القوة وال�سالبة  مام ال�سجاد  الإ

ينزل كال�ساعقة على روؤو�ض بني اأمية عندما 

ي�سعد املنرب، اإل اأنه كان يعقد جمال�ض العزاء 

يف الوقت نف�سه.

يومنا  اإىل  م�ستمرة  العزاء  جمال�ض  اإنَّ 

جل  لأ بد؛  الأ اإىل  ت�ستمر  اأن  بد  ول  هذا، 

اأجواء  خالل  فمن  العواطف.  ا�ستقطاب 

ُتفهم  اأن  ميكن  وال�سفقة،  واملحبة  العاطفة 

كثري من احلقائق، التي ي�سعب فهمها خارج 

جواء. نطاق هذه الأ

احل�سينية  للنه�سة  الثالثة  العنا�سر  اإنَّ 

هذه  لبناء  �سا�سية  الأ العنا�سر  من  تعترب 

النه�سة، اإل اأن هذه الزاوية متّثل لنا درو�سًا 

عمليًة كثريًة.
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روضة الوصال

خادم 
الشعب

يق�ل �سماحة القائد يف اأحد لقاءاته مع امل�س�ؤولني والعاملني يف 

�سالمية: اجلمه�رية الإ

عليَّ  �سدق  ذا  واإ ال�سعب.  وخادم هذا  خادمكم  نف�سي  اأعترب  اأنا 

لقب »اخلدمة« فاأنا اأفتخر بذلك.

مام  واأنا اأعترب نف�سي اأ�سغر من اأن اأك�ن خادمًا، يكفي ق�ل الإ

)ر�ض(: »اأنا طالب علم«. فاأنا ل اأُجيز لنف�سي اأن اأ�ستعمل هذا 

مام ي�سدق علّي. هذه  ّل، فكالم الإ ين طالب علم، واإ التعبري واأق�ل اإ

ن كان  هي احلقيقة؛ فنحن جمرد طلبة عل�م واأ�سخا�ض عاديني، واإ

ن م�س�ؤولية معينة ويجب عليَّ القيام بها. يف عهدتي الآ
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�ل�سيخ على حجازى

فقه الولي

أحكام 
األطعمة: 
اللحوم 
والخبز

٭ ل مبالة بع�س �ملوؤمنني:

الالمبالة  املوؤمنني حال  يعي�ض كثري من 

بع�ض  من  تناولها  عند  املاآكل  بع�ض  بحرمة 

اإن  بل  اللحوم.  وحماّلت  فران  والأ املطاعم 

التدقيق.  من  القليل  حّتى  يعي�ض  ل  البع�ض 

كل �سهّي، واملطعم م�سهور، والإعالن عنه  فالأ

فيها  ي�سكن  مناطق  يف  موجود  وهو  جميل، 

فلماذا  منهم،  الكثري  عليه  ويرتّدد  موؤمنون، 

التدقيق؟! بل وملاذا ال�سوؤال؟ وملاذا الهتمام؟ 

فلناأكل ولن�ستمتع!!!

املاآكل حمّرم،  اأّن بع�ض هذه  ول ريب يف 

مر اإىل فهم احلكم ال�سرعّي ب�سكل  ويحتاج الأ

الفا�سلة  خالق  الأ بتنمية  تفكري  واإىل  جّيد، 

التقليد  عند  نقف  ول  ال�سوؤال،  خالل  من 

اإىل  يرتّددون  الذين  املوؤمنني  لبع�ض  عمى  الأ

هكذا اأمكنة. وهنا حماولة �سغرية على طريق 

احلّل.

غري  ميلكها  �لتي  �ملطاعم  ٭ 

�مل�سلمني:

يكون  اأن  اللحم  اأكل  حّلّية  يف  ي�سرتط 

ة على يد م�سلم. فاإذا  مذبوحًا بطريقة خا�سّ

اأو الفرن اأو حمّل اللحم  كان �ساحب املطعم 

غري  من  اللحوم  ي�سرتي  كان  اأو  م�سلم،  غري 

كل واأكله  امل�سلمني يكون بيع اللحم و�سراوؤه لالأ

حرامًا �سرعًا.

م�سدر  اأّن  اإىل  املكّلف  اطماأّن  اإذا  واأّما 

اللحوم من امل�سلمني، جاز التناول.

وعلى �سبيل املثال ل احل�سر توجد مطاعم 

يف اأماكن يقطن فيها موؤمنون وهي ذات ا�سم 

عاملي مملوكة من قبل �سركات اأجنبية عاملية، 

اأو  اأو غنم  بقر  ـ من  اللحوم  تناول  فال يجوز 

الطمئنان  مع  اإّل  منها  ـ  ذلك  نحو  اأو  دجاج 

وذلك  اجلواز؛  عدم  �سل  فالأ �سرعّيتها،  اإىل 

يجوز  ل  امل�سلمني  اللحم من مطعم غري  ّن  لأ
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ولو  �سل،  الأ يف  منه  كل  الأ

ياأتي  املطعم  هذا  كان 

ـ  مثاًل  ـ  اأمريكا  من  باللحم 

ومن م�سلمني فيكون اللحم 

احلالل  يتمّيز  ل  خمتلطًا، 

فيكون  احلرام،  عن  منه 

جميعه حرامًا.

هذه  اأحد  ي�سع  وقد 

املطاعم ورقة تثبت �سرعّية 

وتكون  اللحوم،  هذه 

�سرعّية،  جهة  من  موّقعة 

بّد  ل  بل  يكفي،  ل  وهذا 

الطمئنان  حت�سيل  من 

تتابع  اجلهة  هذه  اأّن  اإىل 

اإىل  اللحوم  جميع  دخول 

بدون  وامل�ستهلك  املطعم 

من  غرام  مّر  فلو  ا�ستثناء. 

اللحم بدون مراقبة ت�سقط 

اختالط  فمع  احلّلّية، 

كيلو  مع  احلرام  من  غرام 

احلالل  من  اأكرث  اأو  غرام 

اجلهة  فعلى  اجلميع.  حرم 

ذبح  تراقب  اأن  ال�سرعّية 

جميع احليوانات، ثّم تراقب 

التعليب، مع ختم خا�ض، ثّم 

والتربيد،  التخزين  تراقب 

ثّم  املطعم،  اإىل  والو�سول 

اجلهة  وعلى  الزبون،  اإىل 

ال�سرعّية اأن تتاأكد من عدم 

اإىل  اآخر  حلم  اأّي  دخول 

املطعم.

يح�سل  مل  فاإذا 

مر،  الأ هذا  اإىل  الطمئنان 

كل من هذا املطعم،  حرم الأ

حّتى لو كان يف قلب املناطق 

ن  لأ املوؤمنون،  يقطنها  التي 

لي�سوا  املطعم  هذا  اأ�سحاب 

من امل�سلمني.

�لتي  �ملطاعم  ٭ 

ميلكها م�سلمون:

من  اللحم  كان  اإذا 

اأو حمّل حلم  اأو فرن  مطعم 

مل�سلم، ففيه �سور ثالث:

املكّلف  علم  اإذا  وىل:  الأ

إذا كان صاحب 

املطعم أو 

الفرن أو محّل 

اللحم يشتري 

اللحوم من غير 

املسلمني يكون 

بيع اللحم 

وشراؤه لألكل 

وأكله حراماً 

شرعاً
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فقه الولي

باأّن اللحم مزكى جاز اأكله.

مل  اللحم  باأّن  املكّلف  علم  اإذا  الثانية: 

، حرم اأكله. ُيزكَّ

الثالثة: اإذا �سّك يف ذلك جاز اأكله.

الكثري  اأّن  املوؤمنني  بع�ض  يعلم  ولكن، 

وحماّلت  املطاعم  من  مبالغة(  )بدون 

اللحوم يف مناطق املوؤمنني تاأتي باللحوم غري 

خوات  والأ خوة  الإ اأن�سح  هنا،  ال�سرعّية. من 

نطمّئن  ماأمون،  مكان  من  اإّل  ال�سراء  بعدم 

يف  نقع  ل  حّتى  وذلك  حلومه؛  �سرعّية  اإىل 

يف  جائزًا  ذلك  كان  واإن  الواقعي،  احلرام 

نف�سه مع ال�سّك.

ت�ستورد  حلوم  وحماّلت  مطاعم  فهناك 

بحّجة  ـ  مثاًل  ـ  ال�ساورما  جل  لأ الهند  من 

الذبح  فينح�سر  يذبحون،  ل  الهندو�ض  ّن  اأ

وغري  �سرعّي  غري  مر  الأ وهذا  بامل�سلمني. 

على  الفقهاء  يوافق  ومل  كل،  الأ مرّبر جلواز 

نعلم  اأن  فبمجّرد  حّجة.  غري  فهذا  ذلك، 

حّتى  اأكلها،  يجوز  ل  الهند  من  اللحوم  ّن  اأ

ح�سل  اإذا  اإّل  م�سهور،  مطعم  يف  كانت  لو 

م�سلمون،  يذبحه  اللحم  ّن  اأ اإىل  الطمئنان 

متابعة  �سرعّية  دينّية  جهة  من  وذلك 

موثوقة.

الربازيل،  من  ت�ستورد  حلوم  وهناك 

ح�سل  اإذا  اإّل  اأكلها،  ـ  �سل  الأ يف  ـ  يجوز  ل 

دينّية  جهة  من  �سرعّيتها  اإىل  الطمئنان 

اإىل  الطمئنان  عدم  ومع  ومتابعة،  موثوقة 

كل. ذلك ل يجوز الأ

ما  يف  ـ  وتعاىل  �سبحانه  ـ  اهلل  فلنّتِق 

اأو  طعام  بلّذة  تغرتّوا  ول  ون�سرب،  ناأكل 

نّتبع. وهناك  اأن  اأحّق  ـ  ـ تعاىل  �سراب، فاهلل 

ولكن  الفّروج،  فيها  امل�سلمون  يذبح  مطاعم 

عند غري  ي�سرتون من  ال�سديد  ال�سغط  عند 

امل�سلمني، وهذا حرام، وعلينا مقاطعة هكذا 

مطاعم.

�سماك )ومنها �لقريد�س(: ٭ �لأ

يجوز اأكل ال�سمك اإذا كان له فل�ض، واإذا 

فكّل  املاء.  مات خارج  ثّم  حّيًا  املاء  من  اأُخذ 

كل،  �سمكة ماتت داخل املاء تكون حمّرمة الأ

حّتى لو كان موتها يف ال�سبكة وما �سابه. واإذا 

خر مات  مات بع�ض ال�سمك يف املاء وبع�سه الآ

املاء،  داخل  مات  ما  اأكل  حرم  املاء،  خارج 
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اختلط  ولو  املاء،  خارج  مات  ما  اأكل  وجاز 

اأكل  حرم  احلرام  بال�سمك  احلالل  ال�سمك 

اجلميع.

ولو كان ال�سمك من امل�سلمني ومل نعرف 

كيف مات، جاز اأكله.

غري  عند  من  م�ستودرًا  كان  لو  واأّما 

اإذا ح�سل لدى  اإّل  اأكله  امل�سلمني، فال يجوز 

املاء،  خارج  مات  ال�سمك  باأّن  علم  املكّلف 

ولو مل يعلم ذلك حرم اأكله. ومن اأمثلة ذلك 

ل  امل�سلمني،  كان من غري  فاإن  التونا،  �سمك 

يجوز اأكله اإّل اإذا علم املكّلف نف�سه باأّن �سمك 

ذلك  يعلم  مل  فاإن  املاء،  خارج  مات  التونا 

املوؤمنني.  اأكرث  اأكله  لو  حّتى  اأكله  عليه  حرم 

فاحذروا وانتبهوا.

٭ زيت �ل�سمك:

وبع�ض  )ال�سيدلّيات(  بع�ض  يف  توجد 

وهذه  ال�سمك،  م�سدرها  زيوت  املحاّلت 

اأ�سماك  اأن تكون من  ّول:  الأ الزيوت ق�سمان: 

حمّرمة  الزيوت  فتكون  فل�ض،  لها  لي�ض 

تكون  اأن  الثاين:  ال�سرورة.  عند  اإّل  التناول 

اأ�سماك لها فل�ض، فيجوز تناولها ب�سرط  من 

اإثبات �سرعّية �سيد ال�سمك.

من  ال�سمك  زيت  بع�ض  اأّن  واملالحظ 

اأّن  ـ  ـ لدّي  �سمك القر�ض، وهذا مل يثبت بعد 

يحرم  الفل�ض  وجود  يف  ال�سّك  ومع  فل�سًا،  له 

اأكله، اإّل عند ال�سرورة.

٭ �خلبز:

فران )وبع�سها مل�سلمني( يعتمد  بع�ض الأ

على مواد حيوانّية من اأ�سواق غري امل�سلمني، 

النتفاخ  لتحقيق  املواّد  هذه  و�سع  ويتّم 

املنا�سب للخبز، وهذا حرام اأكله.

اأّن ما يقب�سه من  الفرن  وليعلم �ساحب 

مال ثمنًا لهذا اخلبز هو من ال�سحت، واآكله 

كاآكل النار، فاحذروا من غ�سب اهلل اجلّبار.

٭ ن�سيحة:

اأمامكم  اإّن  واملوؤمنات،  املوؤمنون  اأّيها 

عقبة �سعبة، ل يجوزها اإّل املّتقون، ول ميكن 

من  فاعلموا  احلرام،  كل  لآ التقوى  ح�سول 

اأين تاأكلون؛ حّتى ل تقعوا يف احلرام الواقعّي. 

املاآكل  على  يقت�سر  مل  اإن  طعام  بائع  وكّل 

بذلك،  اإخوانكم  واأبلغوا  فقاطعوه،  ال�سرعّية 

واّتقوا اهلل.



1�

�ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل

مناسبة

باب العروج 
إلى 

الشهادة
)1 ـ 2(

ال  »�إين   :Qاحل�سني مام  الإ عن 

�أرى �ملوت �إال �شعادة و�لياة مع �لظاملني 

يف  »وقتاًل  الفتتاح:  دعاء  ويف  برماً«.  �إال 

�شبيلك فوفق لنا«.

طهار يعّلمون  كان ر�سول اهلل واآل بيته الأ

امل�سلمني اأن يتمنوا ال�سهادة ويطلبوها من 

اإليها  يوفقهم  حتى  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

مة على هذا امل�سمون. لريبوا الأ

اإنه  وهذا التعلق لي�ض بدون �سبب، اأي 

احل�سني مام  الإ يرى  اأن  املعقول  غري  من 

نه لي�ض  Q املوت �سعادة من دون �سبب، لأ

هناك من يريد اأن ُيقتل اأو ي�سعى للت�سحية 

من دون �سبب.

املعرفة  اأهل  نه  لأ ـ   P اهلل  ر�سول 

التامة والكاملة ـ وانطالقًا من هذه املعرفة 

ميانية املطلقة ـ كان  ومن هذه احلقيقة الإ

جيال  الأ ويعّلم  واأ�سحابه،  بيته،  اأهل  يعّلم 

ال�سهادة.  يطلبوا  اأن  ال�ساعة  قيام  اإىل 

يف  ال�سهادة  ف�سل  من  نا�سئ  طبعًا  هذا 

خرة، فما هي قيمة ال�سهادة  الدنيا ويف الآ

الر�سول  عند  قيمتها  هي  وما  اهلل؟  عند 

وف�سل  ف�سلها،  هو  ما  ثم  البيت؟  واأهل 

ال�سهداء؟

٭ �آيات يف ف�سل �ل�سهادة

ال�سهداء  ف�سل  يف  القراآنية  يات  الآ

يات: وف�سل ال�سهادة كثرية، ومن هذه الآ

�شبيل  يف  قتلو�  �لذين  حت�شنبرّ  {وال 

يرزقون  ربهم  عند  �أحياء  بل  �أمو�تاً  �هلل 

ف�شله  من  �هلل  �آتاهم  مبا  فرحني  ٭ 

وي�شتب�شرون بالذين مل يلحقو� بهم من 

خلفهم �أالرّ خوف عليهم وال هم يحزنون 

٭ ي�شتب�شرون بنعمٍة من �هلل وف�شل و�أن 

�هلل ال ي�شيع �أجر �ملوؤمنني} )اآل عمران: 

169 ـ 171(.
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قريبة  اأخرى  اآية  وهناك 

تقولو�  {وال  امل�سمون  هذا  من 

�أمو�ت  �هلل  �شبيل  يف  يقتل  ملن 

ت�شعرون}  ال  ولكن  �أحياء  بل 

)البقرة: 154(.

تعاىل  يقول  اأخرى  اآية  ويف 

ال  �أين  ربهم  لهم  {فا�شتجاب 

من  منكم  عامل  عمل  �أ�شيع 

�أنثى بع�شكم من بع�س  �أو  ذكر 

من  و�أخرجو�  هاجرو�  فالذين 

ديارهم و�أُوذو� يف �شبيلي وقاتلو� 

�شيئاتهم  عنهم  رنرّ  كفرّ الأ وُقتلو� 

من  جتري  جنات  دخلنهم  والأ

عند  من  ثو�باً  نهار  �الأ حتتها 

�لثو�ب}  �هلل و�هلل عنده ح�شن 

)اآل عمران: 195(.

ذنوبهم  لهم  يغفر  اهلل  اإن 

الذي  من  بالكامل.  و�سيئاتهم 

اأح�سن  عبده  يثيب  اأن  ي�ستطيع 

من اهلل �سبحانه وتعاىل؟

تعاىل:  يقول  اأخرى  اآية  ويف 

{من يقاتل يف �شبيل �هلل فُيقتل 

�أجر�ً  نوؤتيه  ف�شوف  يغِلب  �أو 

اهلل   .)74 )الن�ساء:  عظيماً} 

جر  الأ ي�سف  الذي  هو  العظيم 

ال�سهداء  لهوؤلء  �سيعطيه  الذي 

باأنه اأجر عظيم، فت�سوروا ماذا 

جر!. ميكن اأن يكون هذا الأ

�شبيل  يف  ُقتلو�  {و�لذين 

٭  �أعمالهم  ي�شل  فلن  �هلل 

٭  بالهم  وي�شلح  �شيهديهم 

لهم}  فها  عررّ �جلنة  ويدخلهم 

)حممد: 4 ـ 6(.
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مناسبة

٭ �أحاديث يف ف�سل �ل�سهادة

التي  املباركة  يات  الآ عر�سنا  اأن  بعد 

تتحدث عن اأجر ال�سهيد وف�سل ال�سهادة، 

حاديث التي حتدثت حول  ننتقل لعر�ض الأ

»ما   :P اهلل  ر�سول  يقول  املو�سوع.  هذا 

من نف�س متوت، لها عند �هلل خري، ي�شرها 

�أن ترجع �إىل �لدنيا، و�أن لها �لدنيا وما 

يرجع  �أن  يتمنى  فاإنه  �ل�شهيد  �إال  فيها، 

.
)1(

�إىل �لدنيا، فُيقتل مرة �أخرى«

اأي نف�ض متوت، وهي عند اهلل  اأن  اأي 

يف خري، ُتعر�ض عليها العودة اإىل الدنيا، 

ولها الدنيا وما فيها فرتف�ض اأن تعود اإىل 

�سبحانه  اهلل  عند  خري  يف  نها  لأ الدنيا 

اأن  كم  بامل�ساهدة  اكت�سفْت  وقد  وتعاىل. 

هذه الدنيا التي نحن فيها �سغرية ل قيمة 

عنز«  »عفطة  ت�ساوي  ول  اأهمية،  ول  لها 

 ،Q طالب  اأبي  بن  علي  عن  ورد  كما 

 ،P واأنها جيفة، كما ورد عن ر�سول اهلل

ر�ض اإل  فرتف�ض هذه النف�ض العودة اإىل الأ

نه خ�سر الدنيا ويريد  ال�سهيد. ملاذا؟ هل لأ

اأن يح�سل على �سيء منها؟ ل..

الدنيا  اإىل  يرجع  اأن  يتمنى  ال�سهيد 

ف�سل  من  يرى  ملا  اأخرى  مرة  فُيقتل 

ال�سهادة.. عندما يرى هناك اأجر ال�سهداء 

اأن  يتمنى  ومنازلهم،  ومقامهم  وف�سلهم 

يعود اإىل الدنيا مرة اأخرى لُيقتل يف �سبيل 

ودرجة  واأجرًا  مقامًا  هناك  ليزداد  اهلل، 

وعظمة.

حاديث اأخرى، يقول ر�سول اهلل  ناأتي لأ

P كما روي عنه: »من لقي �لعدو ف�شرب 

 .
)2(

حتى ُيقتل �أو يغلب مل ُيفنت يف قربه«

الذي ق�سى  واملجاهد  ال�سهيد  ُيعفى  يعني 

حياته يف اجلهاد، ويف ال�سرب والثبات من 

فتنة القرب وعذابه وح�سابه، وما �ساكل.

عنه  ورد  كما   P الر�سول  يقول 

اأي�سًا: »ثالثة ي�شفعون �إىل �هلل عز وجل 

ثم  �لعلماء،  ثم  نبياء،  �الأ عون:  في�شفَّ

.
)3(

�ل�شهد�ء«

ويف رواية اأخرى يقول P: »لل�شهيد 

من  قطرة  �أول  �هلل:  من  خ�شال  �شبع 

يقع  �لثانية:  ذنب،  كل  له  مغفور  دمه، 

ر�أ�شه يف حجر زوجتيه من �لور �لعني 

الهوامش
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وتقوالن:  وجهه  عن  �لغبار  ومت�شحان 

لهما،  ذلك  مثل  هو  ويقول  بك  مرحباً 

�جلنة،  ك�شوة  من  يك�شى  و�لثالثة: 

ريح  بكل  �جلنة  خزنة  تبتدره  و�لر�بعة: 

�أن  ياأخذه معه، و�خلام�شة:  �أيهم  طيبة، 

لروحه  يقال  و�ل�شاد�شة:  منزلته،  يرى 

��شرحي يف �جلنة حيث �شئت، و�ل�شابعة: 

لكل  لر�حة  إنها  و� �أن ينظر يف وجه �هلل. 

.
)4(

نبي و�شهيد«

القيمة  هذه  لل�سهادة  كانت  اإذا  اإذًا، 

وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  عند  الف�سل  وهذا 

فمن  الروايات،  ويف  يات  الآ يف  تقدم  كما 

واأهل  اهلل  ر�سول  بها  يتعلق  اأن  الطبيعي 

�سحاب  والأ وائل،  الأ وامل�سلمون  بيته، 

والعباد  ال�سادقون  وفياء  والأ تباع  والأ

نحن  بها  نتعلق  اأن  ويجب  ال�ساحلون. 

الو�سيلة  هي  نها  لأ عنها،  ونبحث  اأي�سًا، 

اأف�سل  وتعاىل.  �سبحانه  اهلل  اإىل  املو�سلة 

املوت القتل يف �سبيل اهلل، واأق�سر الطرق 

ال�سادق مام  الإ يقول  ال�سهادة،  اهلل  اإىل 

�ملهج ي�شل  »باإنفاق  روي عنه:  Q كما 

واحلبيب  وقربه«.  حبيبه  بر  �إىل  �لعبد 

هنا هو اهلل �سبحانه وتعاىل.

٭ طالب �سهادة

اأن  ون�ساًء،  رجاًل  منا،  املطلوب  اإذًا، 

طالب  نكون  واأن  ال�سهادة،  روح  نحمل 

ل  اأو  �سهداء  نق�سي  اأن  �سهادة.  وع�ساق 

نق�سي؛ هذا اأمر بيد اهلل �سبحانه وتعاىل، 

لكن املطلوب منا اأن نحمل هذه الروح واأن 

اأن متتلئ قلوبنا  من�سي يف هذه الدرب، و 

 Q احل�سني  كان  لقد  احلب.  بهذا 

زينب  وكانت  �سهادة،  وعا�سق  طالب 

نبياء  الأ �سهادة،  وعا�سقة  طالبة   O

لكن  �سهادة.  طالب  كانوا  كلهم  والر�سل 

هذه  ميوت؟  وكيف  ن�سان؟  الإ ميوت  اأين 

هو  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  بيد  م�سائل 

م�سالح  �سوء  على  وي�ساء  يختار  الذي 

ي�سخ�سها  التي  الدين  وم�سالح  العباد، 

 P هو �سبحانه وتعاىل. يقول ر�سول اهلل

�ل�شهادة  �هلل  �شاأل  »من  عنه:  ورد  كما 

إن  و� �ل�شهد�ء،  منازل  �هلل  بلرّغه  ب�شدق، 

 :P عنه  وروي   ،
)5(

فر��شه« على  مات 

»من �شاأل �هلل �لقتل يف �شبيل �هلل �شادقاً 

من قلبه �أعطاه �هلل �أجر �شهيد و�إن مات 

.
)6(

على فر��شه«

لنا  ب�سارة  هما  احلديثان  وهذان 

ال�سهادة،  اأحد منا  نه قد يطلب  جميعًا، لأ

اجلرحى  ينالها.  ل  كثرية  لعوامل  ولكن 

الذين فقدوا بع�ض اأع�سائهم، اأو اأ�سابهم 

على  قادرين  يعودوا  مل  بحيث  تام،  �سلل 

متابعة العمل اجلهادي، هوؤلء هل حرموا 

ال�سهادة؟ هوؤلء نقول لهم ما قاله ر�سول 

جاء  �هلل،  �شبيل  يف  ُجرح  »من   :P اهلل 

ولونه  �مل�شك  كريح  ريحه  �لقيامة  يوم 

.
)7(

لون �لزعفر�ن، عليه طابع �ل�شهد�ء«

يتبع يف �لعدد �لقادم

الهوامش
)1( كنز العمال، ح10542.

)2( كنز العمال، ج4، �ض313، ح10662.

نوار، ج8، �ض34. )3( بحار الأ

)4( و�سائل ال�سيعة، ج11، كتاب اجلهاد، �ض10، ح20.

)5( كنز العمال، ج4، �ض421، ح11211.

)6( كنز العمال، ج4، �ض421، ح11212.

)7( كنز العمال، ج4، �ض408، ح11144.

حمرم  من  الثالثة  الليلة  يف  األقيت  حما�سرة  من  مقتطف  )٭( 

احلرام �سنة 1420هـ )بت�سرف(.
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تاريخ

أثر واقعة كربالء في تغيير
مسار التاريخ اإلسالمي

٭ ق�سة �لدولة �لعثمانية

وحربها  العثمانية  الدولة  ق�سة  لعل 

التي  النماذج  اأو�سح  من  وروبيني  الأ مع 

كانت  املا�سية.  الفرتة  يف  �ساهدناها 

كبرية،  قوة  ت�سكل  العثمانية  الدولة 

على الرغم مما كان يعرتيها من ف�ساد 

عداء؟ حاول  داخلي، ولكن ماذا فعل الأ

ق ت�سد« اأن  عداء بناًء على مقولة »فرِّ الأ

للدولة  الر�سوخ  لعدم  العرب  يحركوا 

العثمانية واإقناعهم اأن الرثوة واملنا�سب 

تراك.  الأ ولي�ض  العرب  حق  من  هي 

املناطق  تخ�سع  اأن  يجب  فلماذا 

اأ�س�سوا  تعالوا  الرتكي؟  للنفوذ  العربية 

حركوا  وهكذا  العربية.  المرباطورية 

العرب من خالل الطمع بالمرباطورية 

العربية. هذا يف الوقت الذي كانت فيه 

عداء  الدولة العثمانية تقف يف مقابل الأ

يدعمها  من  اإىل  احلاجة  اأ�سد  يف  وهي 

ال�سهام  كانت  الو�سع  هذا  يف  ويقويها. 

مما  الظهر  من  العثمانيني  على  تنهال 

�سالمي.  الإ العامل  يف  فاجعة  اإىل  اأدى 

العثمانية  الدولة  زوال  مع  اأنه  والالفت 

العرب  ومطالبة  وروبيني  الأ و�سيطرة 

المرباطورية  يف  بعهدهم  بالوفاء  لهم 

خاطبوا  حينما  املفاجاأة  كانت  العربية، 

المرباطورية  تعني  ماذا  العرب: 

البالد  وروبيون  الأ ق�ّسم  هنا  العربية؟ 

وقدموا  �سغرية  مناطق  اإىل  العربية 

وجعلوا  �سخ�ض  اإىل  منها  واحدة  كل 

اأ�سا�ض  على  تقوم  بينها  العالقات 

العداوة والقتال. هذه الق�سية اأّدت اإىل 

على  العثمانيني  تراك  الأ حقد  ظهور 

وىل باللغة �لعربية ـ �حللقة �لثالثة( )ُتن�سر للمرة �لأ

�آية �هلل �ل�سهيد مرت�سى مطهري

خالقي  بعد �حلديث يف �حللقتني �ل�سابقتني عن �لظلم و�لف�ساد �لأ

نكمل �حلديث عن  مم  �لأ زو�ل  �إىل  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  و�لتفرقة �سمن 

�لتفرقة و�لت�ستت �إىل �أن ن�سل �إىل �لعامل �لر�بع.

ترجمة: د. علي �حلاج ح�سن
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تراك  الأ فاإن  هذا  من  كرث  والأ العرب. 

تركوا  العرب  على  حقدًا  حملوا  الذين 

اأعلنوا  حيث  عنه،  وابتعدوا  �سالم  الإ

هوية  ن  لأ �سالم،  الإ يريدون  ل  اأنهم 

للدين. بلدهم هوية مناه�سة 

هذه هي نتيجة التفرقة والختالف. 

اليوم نعاين من الختالف  ما زلنا حتى 

عداء  الأ يعمل  حيث  املذهبية،  والفرقة 

مذهبية  فرقة  اإيجاد  على  يوم  وكل 

والختالف  الفرقة  بث  اأجل  من  جديدة 

والختالف  التفرقة  اإذًا،  امل�سلمني.  بني 

الثالث  العامل  هما 

القراآن  له  تعّر�ض  الذي 

الكرمي.

مر  الأ ترك  ـ   4
عن  والنهي  باملعروف 

باملعروف  مر  الأ املنكر: 

هو  املنكر  عن  والنهي 

واملق�سود  الرابع  العامل 

مر باملعروف  هنا هو اأن الأ

من  املنكر  عن  والنهي 

اأما  �سالح.  الإ عوامل 

مر باملعروف والنهي عن املنكر،  ترك الأ

وا�سمحالل  وفناء  زوال  اإىل  يوؤدي  فاإنه 

املجتمع. نقراأ يف �سورة هود قوله تعاىل: 

{فلوال كان من �لقرون من قبلكم �أولو 

�إال  ر�س  �الأ يف  �لف�شاد  عن  ينهون  بقية 

قلياًل ممن �أجنينا منهم} )هود: 116(. 

مم التي و�سلت  ملاذا مل يكن بني هذه الأ

مر باملعروف  اإىل الهالك من ل يقوم بالأ

مور اإىل  والنهي عن املنكر حتى ت�سل الأ

خالقي  ما و�سلت اإليه؟ يو�سح العامل الأ

ربعة ق�سية ثبات  من بني هذه العوامل الأ

فراد. الأ

ف�ساد  يعني  خالقي  الأ الف�ساد 

عامل  اأما  املجتمع.  ت�سكل  التي  جزاء  الأ

الذي  والقانون  القاعدة  فهو  العدالة، 

على اأ�سا�سه يقوم املركب، حيث لكل فرد 

من ال�ستحقاق واحلقوق مبقدار ظرفية 

وامل�سقة  به،  يقوم  الذي  العمل  ومقت�سى 

التي  والبتكارات  بل  ل  يتحملها،  التي 

عن  املركب  تخلف  اإذا  اأما  عنه.  ت�سدر 

�سيء  فيه  وكان  القاعدة 

والنق�سان،  الزيادة  من 

يف  ذلك  بعد  اأمل  فال 

الجتماع  اأن  ومبا  بقائه. 

وثيق  �سيء  والحتاد 

باملجتمع  الرتباط 

واملجتمع  ن�ساين  الإ

جمتمع  هو  ن�ساين  الإ

من  اإل  يتحقق  ل  فكري 

وعقيدة  فكر  خالل 

اأن  بد  فال  واإيديولوجية، 

يتحلى اأفراده بالوحدة يف الإميان اأي�سًا. 

من  وحدًة  النا�ض  ميتلك  اأن  يكفي  ل 

والتكاليف، بل  والواجبات  حيث احلقوق 

يفرت�ض وجود فكر واإميان واحد، ليجتمع 

النا�ض اإىل بع�سهم البع�ض. هناك حاجة 

لوجود اإميان اإ�سالمي ليتمكن النا�ض من 

اإميانهم،  حدود  يف  والتفاق  الجتماع 

الختالف  يوجب  ما  اإبعاد  وبالتايل 

والفرتاق.

ال يكفي أن ميتلك 

الناس وحدًة من حيث 

احلقوق والواجبات، 

بل يفترض وجود فكر 

وإميان واحد
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تاريخ
عن  والنهي  باملعروف  مر  الأ اأما 

بذل  ومهما  �سروري  عامل  فهو  املنكر، 

اأنه  اإل  الوقاية  اأجل  من  جهدًا  ن�سان  الإ

اإىل  مييلون  اأ�سخا�ض  املجتمع  يف  يبقى 

اأجواء  من  املجتمع  اإخراج  اأو  الف�ساد 

وجود  يعود  اأن  ميكن  وهكذا  العدالة. 

�سالمي  الإ املجتمع  يف  والت�ستت  التفرق 

�سباب.  اإىل وجود جمموعة من العلل والأ

تاأخذ  اأو حالة  اإذًا، يفرت�ض وجود حركة 

اإذا  �سالح.  الإ م�سوؤولية  عاتقها  على 

مر  خالق هنا يجب اأن ي�سرع الأ ف�سدت الأ

باملعروف والنهي عن املنكر ليكون و�سيلة 

العدالة  ُفقدت  اإذا  خالق.  الأ اإ�سالح 

والنهي  باملعروف  مر  الأ فعلى  وامل�ساواة، 
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�سالح املفا�سد التي  عن املنكر اأن ي�سرع لإ

وجدت عن هذا الطريق. وهكذا، اإذا حّل 

باملعروف  مر  الأ فعلى  والت�ستت،  التفرق 

من  الوحدة  يوجد  اأن  املنكر  عن  والنهي 

جديد.

{ولتكن  ال�سريفة:  ية  الآ جاءت  وقد 

وياأمرون  �إىل �خلري  يدعون  �أمة  منكم 

)اآل  �ملنكر}  عن  وينهون  باملعروف 

�سريفتني  اآيتني  متو�سطة   )104 عمران: 

تتحدثان عن الحتاد والتفاق ومقابلهما 

هما:  يتان  والآ والت�ستت،  التفرق  اأي 

اهلل  بحبل  »واعت�سموا 

تكونوا  و»ول  جميعًا« 

وهكذا  تفرقوا«.  كالذين 

الكرمي  القراآن  اأدخل 

اللتني  يتني  الآ هاتني  بني 

التفاق  عن  تتحدثان 

اآية  ومقابلهما،  والحتاد 

مر باملعروف  تدعو اإىل الأ

املنكر:  عن  والنهي 

»ولتكن منكم اأمة يدعون 

اإىل اخلري«. وكاأن القراآن 

واتفاقًا  وحدة  هنا  اخلري  يعترب  الكرمي 

هو  باملعروف  مر  والأ وىل،  الأ الدرجة  يف 

واملق�سود  املعروف،  م�ساديق  اأهم  من 

واأما  والتفاق.  الوحدة  املعروف هنا  من 

القبائح،  والبتعاد عن  املنكر  النهي عن 

فعلى اأ�سا�ض اأن املنكر والقبائح هنا هما 

التفرق والت�ستت.

العوامل  هذه  فاإن  هذا،  على  بناًء 

�سافة  بالإ ـ  الكرمي  القراآن  يذكرها  التي 

ال�سّنة  يف  تو�سيحات  من  جاء  ما  اإىل 

ال�سريفة ـ، هل هي عوامل اأ�سا�سية؟ اأو اأن 

القراآن الكرمي يو�سح التاريخ على �سكل: 

ب�سبب  اإل  التاريخ:  عرب  اأمة  اأي  تفَن  مل 

الف�ساد  ب�سبب  اأو  العدالة،  وعدم  الظلم 

مر باملعروف والنهي  خالقي، اأو ترك الأ الأ

عن املنكر، اأو التفرق والت�ستت؟ وال�سوؤال: 

مور؟  ما هي العالقة املوجودة بني هذه الأ

اأيهما هو العلة واأيهما املعلول؟ هل يوؤدي 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  مر  الأ ترك 

خالقي  اإىل عدم العدالة واإىل الف�ساد الأ

هل  والت�ستت؟  والتفرق 

الف�ساد  اإىل  الظلم  يوؤدي 

يوؤدي  وهل  خالقي؟  الأ

اإىل  خالقي  الأ الف�ساد 

ميكن  هل  الظلم؟  �سيوع 

والت�ستت  التفرق  اعتبار 

مور  الأ وباقي  علة 

علة  اأنها  اأم  معاليلها؟ 

لذاك املعلول؟ اأيهما العلة 

طبعًا  املعلول؟  واأيهما 

هذه الق�سية مف�سلة، اإل 

مور التي ذكرها  اأنه يجب اأن ُيعلم اأن الأ

توؤدي  التي  مور  الأ هي  الكرمي  القراآن 

والزوال، حيث  وال�سمحالل  الفناء  اإىل 

عّلمنا هذه الدرو�ض عرب التاريخ.

يبني لنا التاريخ يف درو�سه اأ�سخا�سًا 

يف  واآخرين  م�ستوياته  اأعلى  يف  كانوا 

ما  اأهم  ولعل  ذلك.  من  الدنيا  املرتبة 

علمنا  الذي  دب  الأ طار  الإ يذكر يف هذا 

اإياه لقمان احلكيم.

مهما بذل اإلنسان 

جهداً من أجل 

الوقاية إال أنه يبقى 

في اجملتمع أشخاص 

مييلون إلى الفساد
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شهيد الوعد الصادق
علي الرضا حسان اللقيس )حيدر(
ن�سرين �إدري�س

بطاقة الهوية

م: �شمية مرت�شى ��شم �الأ

حمل وتاريخ �لوالدة:

بعلبك 21 ـ 6 ـ 1986

�لو�شع �لعائلي: عازب

رقم �ل�شجل: 163

حمل وتاريخ �ال�شت�شهاد:

�ل�شياح 8 �آب 2006

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يتاء  قام ال�سالة واإ {رجال ل تلهيهم جتارة ول بيع عن ذكر اهلل واإ

ب�سار} الزكاة يخاف�ن ي�مًا تتقلب فيه القل�ب والأ

صدق اهلل العلي العظيم



2�

ة
ر

�س
ع

ة 
بع

سا
ل�

� 
ة

سن
ل�

� 
/

م 
 20

08
ي 

ان
لث

 ا
ن

نو
كا

 /
19

د 6
د

لع
�

يف فلك جبهته تدور النجوم، وهو القمر 

حتمله،  ر�ُض  الأ ل  مي�سي،  متامه..  ليلة  يف 

ول الغيوم حتوطه، لكاأنه �سدًى مّر يف هذه 

اخت�سر  زائٌر  ن�سمة.  كل  مع  يرتدد  الدنيا، 

ل  اأن  اجلميع  اأراده  الذي  الزمن  من  كثريًا 

ينتهي.. يف ليلة الثالث ع�سر من �سهر رجب، 

رَب  خرية، و�سُ الأ الر�سا �سالته  �سّلى علي 

من  باأطناٍن  املغرب  �سالة  ُبعيد  راأ�سه 

القذائف املحرمة دوليًا، فهتف قلبه: »فزت 

ورب الكعبة«، وهو الذي كان عمره ممهورًا 

اأوراقه  فعلى   ،Qعلي مام  الإ بع�سق 

اخلا�سة، وحا�سوبه ال�سخ�سي، واأوراق اأهله 

بكلماته   ر�سم  ورفاقه، 

..Qمام ع�سقه لالإ

يقل  م�سافة  وعلى 

دقائق،  ثالث  عن  بعدها 

منطقة  يف  والده  كان 

تعر�ست  عندما  ال�سياح 

ومل  العنيف،  للق�سف 

يخالج ظّنه خاطر اأن تكون 

الب�سمة ال�ساحرة، والهدوء 

خاذ، قد ُقطفا هناك.. الأ

القَيُم  والتهذيب،  خالق  الأ  ، وعليُّ

والف�سائل، ل ينب�ض ببنت �سفة اإل اإذا كان 

الكالُم مزاوجًا لت�سرفاته، فقد ترّبى على 

�سالمية،  الإ للمقاومة  البار  بن  الإ يكون  اأن 

طريقه  ليقطع  زادًا  العميق  اإميانه  فحزم 

ففهم  وكرب  فيها،  نف�سه  فوجد  ولد  الذي 

معانيها، ومل تزده املعرفة وال�سري ُقدمًا يف 

درب اجلهاد اإل يقينًا..

اأن يولد علي، راأى والده يف الروؤيا  قبل 

اأن �سريرًا يف ال�سماء تتدىل منه حروف اآية 

الكر�سي ذهبيًة، فوق ح�سينية اآل اللقي�ض يف 

بعلبك، فتفتحت الغبطُة يف فوؤاده وهو يحمُل 

اأذان  اأذنه  يف  له  ليوؤذن  ذراعيه،  بني  ولده 

ال�سالة واجلهاد.

وحتت �سماء بعلبك، عا�ض »علي الر�سا« 

الر�سا مام  بالإ تيمنًا  با�سمه  �ُسّمي  الذي  ـ 

Q ـ يرتُع يف اأحيائها القدمية، وينهُل من 

احلياة  تعاليم  واحلديث  القدمي  تاريخها 

حُتَرُث  كيف  ال�سواعد  من  تعّلم  احلّرة. 

جلج احلياة بال�سرب والتاأمل، وكيف يرمي 

ن�ساُن ب�سباك جتّلده لي�سطاد اأحالمه. الإ

عميقًا  ارتباطًا  بداخله  علي  حمَل 

وحنينًا يحرق لواعج القلب 

وقد   .Rالبيت هل  لأ

الها�سمية  والدته،  اأر�سعته 

ذلك  احلليب  مع  الن�سب، 

ترك  الذي  العجيب  التعّلق 

يف روحه م�سحًة من الغربة 

عن  باحٍث  اإىل  حولته  التي 

حلدوده  ميكن  ل  له،  مكاٍن 

اأن ترت�سم يف هذه الدنيا..

املباركتان  اليدان  تلك 

زرعتا فيه الف�سائل، ولقد �سخ قلبها احلنان 

وم�ساعدتهم  خرين،  الآ مبحبة  فتمّيز  فيه، 

كلمات  لها  ترك  وقد  نف�سه،  على  وايثارهم 

العزيزة  اأمي  »اإىل  حتفظها عن ظهر قلب: 

حياتي،  يف  اهلل  خلقه  ما  واأروع  اأغلى  يا 

اهلل  يح�سرين  باأن  والدعاء  الر�سا  اأ�ساألك 

ها  مع اأجدادكR، وال�سهادة هدية خ�سّ

.»Pاهلل ب�سيعة حممد واآل حممد

وىل ب�سريح  عندما تعّلقت يداه للمرة الأ

يف   Qالر�سا مو�سى  بن  علي  مام  الإ

جعل من صالته عروجاً 

، ومن  إلى اهلل عزَّ وجلَّ

صيامه تنّسكاً في 

مغارة االنقطاع عن 

هذه الدنيا
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اإيران، �سعر باأّن املر�سى قد لح بني تخّبط 

اإح�سا�سه باحلنني  اأن  اأمواج احلياة، واأيقَن 

اإىل مكاٍن ت�ستقر فيه روحه لن يخبو اإل عند 

اأكرث  اللحظة من  تلك  وكانت  اأحبائه،  لقاء 

اللحظات �سرورًا وبهجًة يف حياته..

اأم�سى علي الر�سا اأوقات فراغه مبمار�سة 

احلوا�سيب  �سيانة  وهي  املف�سّلة،  هوايته 

دوات الكهربائية، ومل يرِو الوقت الطويل  والأ

ال�ستطالع  ذلك حب  كان مي�سيه يف  الذي 

واملعرفة، وقد حتولت هذه الهواية اإىل مهنٍة 

طّورها له والده بعد اأن �سار ي�ساعده يف املحل 

الذي ميلكه ل�سيانة احلوا�سيب.

هادئ  الكالم،  قليَل  الر�سا  علي  كان 

اأحوالهم  يتابع  خوته،  لأ �سديقًا  الطباع، 

همومهم  وي�ساركهم  والجتماعية،  الدينية 

بب�سريته  لهم  اأ�سعل  ولطاملا  وهواج�سهم، 

النافذة �سمعة اأ�ساءت اأمام اأعينهم الزوايا 

املنحى  تنحى  قراراتهم  فكانت  املظلمة، 

ال�سليم دون اأن ت�سوبها �سائبة..

كل  داأب  وهذا  ال�سهادة،  متّنى  لقد 

كف  الأ على  ُيحمل  اأن  اأراد  نه  ولأ جماهد. 

جعل  اهلل«،  �سهيد  يا  اهلل  »باأمان  وي�سمع 

من �سالته عروجًا اإىل اهلل عز وجل، ومن 

تن�ّسكًا يف مغارة النقطاع عن هذه  �سيامه 

اإليها،  لتجذبه  حيلة  ترتك  مل  التي  الدنيا 

قد  املوؤمنني،  اأمري  كجّده  وجدته  ولكنها 

طّلقها ثالثًا ل رجعة فيها اأبدًا.

اأكرب  الديَن  اأن  الر�سا  علي  راأى  لقد 

وت�سحية،  جهاٌد  فهو  وتهّجد،  تن�سٍك  من 

بدورته  التحَق  عندما  العظم  طري  فكان 

عن  غائبًا  يكن  مل  وهو  وىل،  الأ الع�سكرية 

الدورات الثقافية، وكان م�ساركًا يف العديد 

ن�سطة، لذا ل يحدد له تاريخ التحاقه  من الأ

�سابًا  وكان  مولده.  حلظة  اإل  باملقاومة، 

ومل  له،  ومتقنًا  عمله  يف  متفانيًا  مبادرًا، 

�سغريًا  به،  يقوم  عمل  اأي  اأّن  للحظة  ين�َض 

�ساحب  اأنظار  حتت  هو  كبريًا،  اأو  كان 

اأو  تعجيل  يف  ثر  الأ و�سيرتك  الزمان|، 

تاأخري ظهوره|..

جيد  بدرجة  الثانوية  يف  جناحه  بعد 

درا�سته  ليتابع  بريوت  اإىل  انتقل  جدًا، 

اجلامعية يف اخت�سا�ض هند�سة الت�سالت 

على  يخفى  ول  العربية.  بريوت  جامعة  يف 

الخت�سا�ض  دائمًا  ينتقي  املجاهد  اأن  اأحد 
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الذي حتتاجه املقاومة، فهو يحمُل �سهادته 

اأن  قبل  �سفوفها  يف  خدمٍة  اأف�سل  ليقّدم 

تهبه هي »ال�سهادة« التي تليق به.

اكت�ساف  فر�سة  الفرتة  تلك  وكانت 

كان  الذي  والده،  وبني  بينه  جديدة  عالقة 

�سديقًا مقربًا ورفيقًا وفيًا ومر�سدًا نا�سحًا، 

فتتلمذ  املقاومة،  خيار  يف  اأ�سا�سيًا  و�سريكًا 

على  ذلك  و�ساعده  جديد،  من  يديه  على 

روؤية وفهم احلياة، وهو يخطو اأوىل خطواته 

يف عمر ال�سباب.

اأن  ن�ساٍط  ي  لأ الر�سا  علي  يرتك  مل 

اآخر،  اإىل  يتنّقُل من مكاٍن  يعتب عليه، فهو 

يرت�سف  اأن  يريد  وكاأنه 

يروي  ما  جتربة  كل  من 

وقد  للمعرفة.  ظماأه  فيه 

اجلهادية  بامل�ساركات  بداأ 

وطّور  اجلنوب،  حماور  يف 

من قدراته القتالية، وكلما 

ع�سكرية  بعملية  �سمع 

واإذا  اأ�ساريره،  انفرجت 

يف  م�سى  �سهيد  ُنعي  ما 

الت�سييع ناظرًا اإىل ال�سماء 

قائاًل: »العقبى لنا«.

ر  وحت�سّ الثانية،  اجلامعية  �سنته  اأنهى 

ولكن  جهادي،  برنامٍج  وفق  �سيٍف  لق�ساء 

املوازين.  كل  قلب  متوز  من  ع�سر  الثاين 

الر�سا  علي  وقف  فقد  متوقعًا،  كان  وكما 

مع الرجال يف �ساِح النزال، من البقاع اإىل 

عن  للحظة  يتواَن  مل  اجلنوبية،  ال�ساحية 

اللقاء  اإليه من مهام. ويف  اأوكل  القيام مبا 

خري له مع رفيقيه يف النقطة التي كانوا  الأ

يتمركزون فيها، عانقهما طوياًل، ورف�ض اأن 

وقد  متاأهالن،  نهما  لأ معه  منهما  اأي  يبقى 

اأن  قبل  معانقتهما  على  اإ�سراره  ا�ستغربا 

مع  احلرب  فرتة  طوال  بقوا  نهم  لأ يغادرا، 

بع�سهم البع�ض.

كان يف احلرب متفانيًا �سابرًا، مبادرًا 

ومقدامًا، مل ترهبه القذائف التي لحقته، 

ول الطائرات التي ح�سدت وجه ال�ساحية، 

وقد دمّرت منزلهم يف حارة حريك، ليبتلع 

الركام الكثري من حاجياته وذكرياته..

واأثناء  ا�سرتاحته،  وقت  حان  عندما 

عودته من املركز، �سادف مروره يف منطقة 

فيه  تعر�ض  الذي  ذاته  الوقت  يف  ال�سياح، 

فيه  يتجّمع  �سكني  مبنى 

النازحني  من  الع�سرات 

العنيف  للق�سف  واملدنيني 

�سلحة املحّرمة دوليًا.. وبالأ

اأي خرب  اأحد  ي�سمع  مل 

والده  جّرب  وقد  عنه، 

هاتفه  وبقي  معه  التوا�سل 

اخلدمة  خارج  اخللوي 

ليومني، حيث وجد جثمانه 

املبنى  ركام  حتت  املبارك 

ال�سخ�سي  حا�سوبه  ومعه  ال�سياح،  يف 

وبطاقته..

كاأجداده، ا�ست�سهد علي الر�سا غريبًا، 

وقد هم�ست دماوؤه اآخر هم�سات الع�سق حني 

الو�سال »فزت ورب الكعبة«. وقد زار والديه 

مرات  عدة  ا�ست�سهاده  بعد  الروؤيا  عامل  يف 

نه ل يزال حيًا. وطلب اإليهما اأن ل يحزنا لأ

ح�سرجات  يف  العالقُة  الدمعُة  وتبقى 

القلب، توؤدي ال�سالة للقاٍء قريب يف مقعد 

�سدق عند مليك مقتدر.

همست دماؤه آخر 

همسات العشق 

حني الوصال »فزت 

ورب الكعبة«
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تسابيح شهادة

الطريق... هي... من  بعدهم.. على هذي  تني  الآ ولكل  ال�سهداء...  املا�سني من  لكلِّ  اإنها 

ة كلِّ اأب اأمام �سهيده مني لولدي... قبل  قلبي... لدمعة كل اأم على جبني وليدها من ولئي... لعزَّ

اأن يلدين اأُمًا ل�سهيد لعلَّني حني يلتحق بالركب اجلميل لن... اأكون.

قلبي لقلبك وردٌة، عطٌر تناثر وانت�سر..

اه النَّظر روحي لروحك وم�سٌة، برٌق تغ�سَّ

ور. جه ال�سُّ ده املطر، �سوقًا توؤجِّ والدمع يهمي بيننا �سحوًا، ُيَبدِّ

د يف ملك، ثم  رَك نورًا جت�سَّ اآيٌة، �ِسحٌر يغازله القمر.. �سبحان من قد �سوَّ وجمال وجهك 

تهادته الب�سر... �سبحان من قد اأر�سلْك، �سبحان من قد �ساغك، بطاًل تاألق يف خفر...

ولدي، حبيبي، منيتي، يا كّل اأملي املنتظر

يا اأغلى حلم، عا�سه قلبي، واأ�سواق ال�سهر

يومي يوا�سل يومك، ي�ساأله عنك، ما اخلرب؟

رحماك، ل تق�ُض علّي، قد �ساقني حكم القدر!

قدٌر يجوُر ويقتلع من رو�ستي حلو الثمر...

األقته اأغ�سان اجلنان، للكون �سوءًا فانفجر...

يا لوعتي، يا حرقتي يا حزن عمري امل�ستعر...

مر... �سيغدو قلبي �سالة نهاِرك، وحزين ت�سابيح ال�سَّ

اأم يعدو فجري باحثًا، عن دمع قلٍب ما انهمر...

حر... لن يغفو ليلي تائهًا عن لونه قبل ال�سَّ

رحماك اأخربين اليقني، اإْن اأحرق ال�سيف ال�سجر،

هل يروي دمعي ودمعك، قلبًا تفتت من حجر؟

حلمي يناجي طيفك، رحماك يقتلني ال�سجر!

زرين �سهيدي ُمن�سدًا، للفجر اأحالم الظفر

ليعي�ض قلبي خفقًة، حلمًا يحقُق ما ا�سترت

دمك ال�سهيُد �سهادٌة، اأنَّ احلياة ملن انتظر

له جماهدًا... ما هاب موتًا ما انك�سر وعَد الإ

اآن اأوان اإيابك، دمك �سهيٌد وانت�سر

فر �سوقًا اإليك تقودين، ذكراك، لو طاَل ال�سَّ

دمَك شهيٌد... وانتصر
ولء �إبر�هيم حمود
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األسر في القرآن الكريم

�ل�سيخ حممد يون�س

سياسة اإلسالم في معاملة األسرى
�ل�سيخ حممد ح�سن زر�قط

األمين العام لجمعية المتابعة لقضية األسرى محمد صفا:

 األسرى هم األحرار ونحن المعتقلون
حو�ر: جمانة عبد �ل�ساتر

شقيق عميد األسرى بسام القنطار:
سمير وإخوانه، قالع صموٍد

حو�ر: ولء �إبر�هيم حمود

األسرى المحررون:
االنتصار من وراء القضبان

�إعد�د: فاطمة خ�ساب

�أ�سرى �ملقاومة قيود �سجن �جلالد



�2

األسر في القرآن الكريم

الملف

�ل�سيخ حممد يون�س

أسرى املقاومة قيود سجن اجلالد

اهتمامًا  �سالمية  الإ ال�سريعة  اأولت 

م�ستوى  على  �سري  الأ مبو�سوع  بالغًا 

مر  الأ لهذا  ملا  معه،  واملعاملة  التعاطي 

ن�سان  الإ ب�سخ�ض  مبا�سرة  عالقة  من 

عن  بعيدًا  اإن�ساين،  ككيان  وقيمته 

والعقيدة،  والهوية  النتماء  تفا�سيل 

وال�سلوك  داء  الأ عن  كذلك  وبعيدًا 

والعمل واملمار�سة.

املنطلقات  اأن  فيه،  �سك  ل  ومما 

اجلذور  يف  تكمن  مر  الأ لهذا  الثقافية 

ال�سريعة  ر�سمتها  التي  خالقية  الأ

واعتربتها  كافة،  احلياة  ميادين  يف  

من  �سري  فالأ وروحه.  الت�سريع  جوهر 

اأ�سعف  يف  اإن�سان  هو  املبداأ  حيث 

ولكل  للقدرة  فاقد  حياته،  حلظات 

له،  قوة  ول  حول  ول  الدفاع  و�سائل 

اأ�سره،  من  واإرادة  مل�سيئة  م�ست�سلم 

الذي باإمكانه اأن يتخذ بحقه اأي اإجراء 

خوف.  اأو  تردد  دون  وتنفيذه  حكم  اأو 

�سكلت جوهريًا  التي  هي  امل�ساألة  وهذه 

�سري، كما  عنوانًا لثقافة التعاطي مع الأ

لثقافة  عنوانًا  نف�سه  الوقت  يف  �سكلت 

من  واأهدافهم  واأ�ساليبهم  خرين  الآ

هذا املو�سوع.

املحارب  موقع  من  انتقل  �سري  فالأ

امل�سلمني  وجه  يف  �سالحه  ي�سهر  الذي 

فكان  رادتهم،  لإ امل�ست�سلم  موقع  اإىل 

احلكم  يختلف  اأن  الطبيعي  من 

القتل  مرحلة  من  معه  التعاطي  يف 

عند  الرحمة  موقع  اإىل  واملواجهة 

والتمكن. القدرة 

وهدفت ال�سريعة بداية اإىل اإ�سالح 

من  اإخراجه  مبعنى  وهدايته،  �سري  الأ

الإميان  ربوع  اإىل  ال�ساللة  حظرية 

ودوره  واإعطائه فر�سة ت�سحيح م�ساره 

يف احلياة، ليكون اإن�سانًا �ساحلًا ونافعًا 

املوقع  يف  كان  اأن  بعد  املجتمع،  يف 

عنوانًا  امل�ساألة  هذه  و�سكلت  النقي�ض. 

�سري،  الأ مع  التعاطي  ملو�سوع  كبريًا 

كونها نقطة حتول جذرية يف حياته على 

م�ستوى العتقاد والعمل.

لهذه  الكرمي  القراآن  اأ�سار  وقد 

�أيها  {يا  النقطة من خالل قوله تعاىل 

�شرى  �الأ من  �أيديكم  يف  ملن  قل  �لنبي 
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يوؤتكم  خري�ً  قلوبكم  يف  �هلل  يعلم  �إن 

خري�ً مما �أخذ منكم ويغفر لكم و�هلل 

معتربًا   )70 نفال:  )الأ رحيم}  غفور 

النف�ض  م�ستوى  على  �سري  الأ �سالح  اأن 

اهلل  ر�سا  لنيله  مهم  عامل  وال�سريرة 

�سري  الأ بقاء  اأن  اعترب  كما  ومغفرته. 

هلل  خيانة  مة  لالأ وخيانته  موقفه  على 

قال:  اإذ  ليم،  الأ العذاب  عليها  ي�ستحق 

{و�إن يريدو� خيانتك فقد خانو� �هلل 

عليم  و�هلل  منهم  فاأمكن  قبل،  من 

نفال: 71(. حكيم})الأ

يف  �سر  �لأ ٭ 

�لقر�آن

اإىل  وبالرجوع 

الكرمي،  القراآن 

ال�سريعة  اأن  نرى 

عار�ست  �سالمية  الإ

باعتبارها  �سر  الأ فكرة 

كاأن  م�ستقاًل،  عنوانًا 

�سر  باأ امل�سلمون  يقوم 

عملية  عن  بعيدًا  عداء  الأ من  اأحد 

ال�سراع ب�سكل عام. بل كل ما ورد يف 

كان  �سر  الأ عن  �سالمية  الإ ال�سريعة 

بع�ض  �سر  اأ امل�سلمني من  بلحاظ متكن 

اأي  الوغى  �ساحات  يف  العدو  اأفراد 

اأهدافها  لها  ع�سكرية  مواجهة  ثناء  اأ

ذلك.  �سوى  وما  والعقائدية  الدينية 

�سر اأ�سخا�ض  ما اأن يقوم امل�سلمون باأ واأ

مواجهة  اأي  دون  من  عداء  الأ من 

م�ستمرة  �سراع  عملية  و  اأ م�سلحة 

كتحرير  دينية،  اأهداف  دون  و  اأ

وما  العدو  اأيدي  من  م�سلمني  اأ�سرى 

هذا  حارب  القراآن  فاإن  ذلك،  �سوى 

املف�سرون  اأكد  وقد  ب�سدة،  املنطق 

{فاإذ�  تعاىل  قوله  عند  النقطة  هذه 

�لرقاب  ف�شرب  كفرو�  �لذين  لقيتم 

�لوثاق  ف�شدو�  �أثخنتموهم  إذ�  � حتى 

ت�شع  حتى  فد�ء  ا  إمرّ و� بعد  اً  منرّ فاإما 

�لرب �أوز�رها} )حممد: 4(.

املجاهدين  على  اأكدت  ية  فالآ

لقائهم  عند  امل�سلمني 

الكفار يف �ساحات الوغى 

يف  ال�سيف  ُيعملوا  اأن 

عليهم  وُيغلظوا  رقابهم 

امل�سلمني.  باأ�ض  لريوا 

عليهم  القب�ض  واأما 

و�سد  اأ�سرى  واتخاذهم 

جاء  فاإنه  وثاقهم، 

باجلراح  اإثخانهم  بعد 

والوهن،  ال�سعف  درجة  اإىل  واإنهاكهم 

واملعاملة  التعاطي  مرحلة  بعدها  لتتم 

معهم كاأ�سرى حرب.

تعاىل  قوله  من  ذلك  ي�ستفاد  كما 

�أ�شرى  له  يكون  �أن  لنبي  كان  {وما 

تريدون  ر�س  �الأ يف  يثخن  حتى 

خرة}  �الآ يريد  و�هلل  �لدنيا  عر�س 

تعاىل  اهلل  نهى  حيث   )67 نفال:  )الأ

اأجل  ابتداًء من  اأ�سر املعادين  نبيه عن 

األسير من حيث 

املبدأ هو إنسان 

في أضعف حلظات 

حياته
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مقاي�ستهم مبال اأو ما �سابه، واعترب اأن 

وروح  يتما�سى  ل  دنيوي  ت�سرف  ذلك 

واأخالقيات  ين�سجم  ل  كما  ال�سريعة، 

بع�ض  يف  ورد  كما  الر�سايل،  امل�سلم 

التفا�سري.

وهناك موقف اآخر اأطلقته ال�سريعة 

امل�سلمني  وبني  بينهم  الذين  القوم  من 

قتالهم  عن  نهت  حيث  وميثاق،  عهد 

واتخاذ اأ�سرى منهم، كما ي�سري القراآن 

الكرمي بقوله تعاىل {و�إن ��شتن�شروكم 

�إال على قوم  �لن�شر  يف �لدين فعليكم 

ميثاق  وبينهم  بينكم 

تعملون  مبا  و�هلل 

نفال: 72(. ب�شري} )الأ

من  �ملوقف  ٭ 

�سري �لأ

ال�سريعة  وحر�ست 

معاملة  على  �سالمية  الإ

�سري مبنتهى الرحمة.  الأ

املجال  هذا  يف  وميكن 

ال�سريعة  بينتهما  موقفني  قراءة 

مع  للتعاطي  ملزمًا  قانونًا  واعتربتهما 

اأ�سرى احلرب، وهما اإما اإطالق �سراحه 

اأو باأ�سرى امل�سلمني  واإما مبادلته باملال 

الذين هم يف قب�سة العدو.

�سري  الأ عن  العفو  فهو  ول،  الأ اأما 

مقابل.  دون  جمانًا  �سراحه  واإطالق 

واأعطته  ال�سريعة  به  اأو�ست  فقد 

تقدميه  يف  يظهر  كما  خا�سة،  اأولوية 

{فاإما مناً  الفداء يف قوله تعاىل  على 

�لرب  ت�شع  حتى  فد�ء  و�إما  بعد 

و قوله تعاىل  اأ  ،)4 �أوز�رها} )حممد: 

وتغفرو�  وت�شفحو�  تعفو�  {و�إن 

)التغابن:  رحيم}  غفور  �هلل  فاإن 

تعاىل:  قوله  من  ي�ستوحى  وكما   ،)14

{ويطعمون �لطعام على حبه م�شكيناً 

وقد    )8 ن�سان:  و�أ�شري�ً})الإ ويتيماً 

�سيما  ل   ،Pالكرمي الر�سول  به  حكم 

بعد فتح مكة، كما ت�سهد بذلك ال�سرية 

املوقف  لهذا  كانت  وقد  ال�سحيحة. 

اإيجابية عظيمة يف  اآثار 

�ساهمت  �سرى  الأ نفو�ض 

ال�سرك  يف حتولهم عن 

ربوع  اىل  وال�ساللة 

احلنيف.  �سالم  الإ

تاأكيد  هو  احلكم  وهذا 

بالعفو  لهي  الإ للحكم 

اأوىل  ومن  واملغفرة، 

اهلل ر�سول  من  بذلك 

الكرمي  القراآن  فيه  قال  الذي   P

للعاملني}  رحمة  �إال  �أر�شلناك  {وما 

.)107 نبياء:  )الأ

الفداء كما  اأي  الثاين،  واأما املوقف 

يظهر  الذي  فاإن  الكرمي،  القراآن  عرب 

يف  اإليه  جلاأوا  امل�سلمني  اأن  يات  الآ من 

�سرى  الأ مبادلة  وهو  ال�سرورة  حالت 

عداء.  باملال اأو باأ�سرى لهم يف اأيدي الأ

�سرورة  على  مبني  املوقف  وهذا 

الشريعة أوجبت على 

املسلمني إطعام األسير 

وسقايته وعدم جتويعه، 

وأن يكون الطعام مماثالً 

في اجلودة والكمية 

لطعام املسلمني
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من  اإخوانهم  نقاذ  لإ امل�سلمني  �سعي 

يعاملونهم  كانوا  الذين  عداء  الأ براثن 

اأكد  وقد  والوح�سية.  التنكيل  مبنتهى 

�سرى  الأ حترير  التزام  الكرمي  القراآن 

العمل  ينبغي  مقد�سًا  واجبًا  واعتربه 

عليه، بل ل يجوز باأي وجه التخلي عن 

�سرى الذين وقعوا يف اأيدي  امل�سلمني الأ

لهي  الإ بتكليفهم  قيامهم  اأثناء  عداء  الأ

وواجباتهم الر�سالية.

به  حكم  ا�ستثنائي  حكم  وهناك 

�سري. وهذا احلكم  ر�سول اهلل وهو قتل الأ

�سرى.  التزم به ر�سول اهلل اإزاء بع�ض الأ

اأن هذا  النبي  الظاهر من حكم  اإن  اإل 

واإمنا  �سر،  الأ باب  من  لي�ض  احلكم 

كحكمه  اآخر  ملقت�سى  كان 

اأ�سرى  على  بالقتل 

الذين  قريظة  بني 

عهدهم  نق�سوا 

وراحوا  الر�سول  مع 

م�سركي  ي�ساعدون 

�سنحت  كلما  قري�ض 

لهم الفر�سة بذلك. 

عدم  نرى  ولذلك 

يف  احلكم  هذا  ذكر 

القراآن الكرمي.

من  بد  ل  اخلتام،  ويف 

على  اأوجبت  ال�سريعة  اأن  اإىل  �سارة  الإ

و�سقايته  �سري  الأ اإطعام  امل�سلمني 

الطعام  يكون  واأن  جتويعه،  وعدم 

لطعام  والكمية  اجلودة  يف  مماثاًل 

اإذا كان ذلك  اأف�سل منه  و  اأ امل�سلمني، 

حبه  على  الطعام  )ويطعمون  ممكنًا 

عن  ونهت  واأ�سريًا(  ويتيمًا  م�سكينًا 

والتنكيل  التعذيب  نواع  اأ من  نوع  اأي 

�سرى  باأ امل�سركون  مار�سه  كالذي 

من  الأ توفري  و�سرورة  امل�سلمني، 

مور  الأ من  ذلك  و�سوى  وال�سالمة 

اإن�سان. لكل  ال�سرورية 
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سياسة اإلسالم في معاملة أسرى الحرب

P لمحات من الفقه وسيرة النبي

الملف

�ل�سيخ حممد ح�سن زر�قط

أسرى املقاومة قيود سجن اجلالد

عندما تن�سب احلرب ترتك اآثارها على 

و�سهادة  الظلم،  �ساحة  يف  قتاًل  ن�سان  الإ

واأ�سرى يف  والدفاع عنه،  ميدان احلق  يف 

يف  حوله  البحث  نود  وما  اأي�سًا.  اجلهتني 

�سر، لن�ستعر�ض  هذه املقالة هو ظاهرة الأ

ـ  الخت�سار  و�سعنا ذلك، مع مراعاة  ما  ـ 

بعد  �سالم،  الإ يف  �سرى  الأ معاملة  طريقة 

الهداية  �سم�ض  ب�سروق  �سبحه  انبلج  اأن 

املحمدية.

�سر  الأ حول  البحث  يف  الدخول  وقبل 

�سارة  الإ من  بد  ل  �سالم،  الإ يف  واأحكامه 

مور: اإىل جمموعة من الأ

جل  �سالم مل ي�سّرع احلرب لأ اأوًل: اإن الإ

معنوية  �سباب  لأ �سرعها  واإمنا  احلرب، 

اهلل،  اإىل  الدعوة  باب  فتح  اأو  الدفاع  هي 

�سغوطهم  ممار�سة  من  امل�سركني  ومنع 

اأن  النا�ض ملنعهم من الإميان. وييدو  على 

اأكرث ـ اإن مل نقل كل ـ احلروب التي خا�سها 

النبي P كانت حروبًا دفاعية. وما يقال 

من  فيها  يح�سل  عما  يقال  احلرب،  عن 

�سري. اأحداث واأفعال كاعتقال الأ

املتعلقة مبثل  حكام  الأ اإن بع�ض  ثانيًا: 

زمنية  فرتة  من  التغري  تقبل  مور  الأ هذه 

تطبَّق  التي  للظروف  تابعة  وهي  خرى،  لأ

تاريخية  فرتة  يف  اأمٌر  يكون  فرمبا  فيها. 

الكفر  مع  ال�سراع  لظروف  تبعًا  حمددة 

اآخر،  ظرف  يف  كذلك  يكون  ول  جائزًا 

�سر. وهكذا بالن�سبة ملو�سوع الأ

�سرى  الأ مع  التعامل  طريقة  اإن  ثالثًا: 

تابعة يف كثري من تفا�سيلها لطريقة تعامل 

يق�سو  فعندما  امل�سلمني.  اأ�سرى  مع  العدو 

الذي  باملثل  املعاملة  ملبداأ  وتبعًا  العدو، 

بالطريقة  املعاملة  يجوز  �سالم  الإ اأقره 

نف�سها مع مراعاة اأعلى درجة ممكنة من 

خالقية. الأ

فيه  كان  لو  حتى  �سر  الأ اإن  رابعًا: 

اأنه  جهة  من  والق�سوة  العقوبة  من  �سيء 

ن�سان، اإل اأنه يبقى اأف�سل  حجز حلرية الإ

ن  لأ احلرب؛  حالت  يف  املمكنة  اخليارات 

التحرر،  اأمل  على  اأمد  اإىل  يحيا  �سري  الأ

من  اأف�سل  احلل  وهذا  يتحرر،  ما  وغالبًا 

تكون  وعندما  القتال.  �ساحة  يف  القتل 

�سري  الأ يعطى  ديني،  طابع  ذات  احلرب 

التعرف  فر�سة  امل�سلمني  بيد  يقع  الذي 

وبالتايل،  عليه.  والطالع  �سالم  الإ على 

الدعوة  اأبواب  من  باب  اإىل  �سر  الأ يتحول 



��

ة
ر

�س
ع

ة 
بع

سا
ل�

� 
ة

سن
ل�

� 
/

م 
 20

08
ي 

ان
لث

 ا
ن

نو
كا

 /
19

د 6
د

لع
�

وفر�سة من فر�ض الهداية.

�سالم: �سر يف �لإ ٭ �سيا�سة �لأ

�سالم  الإ اإن  القول  املبالغة  من  لي�ض 

اأعلى  اإىل  ي�سل  �سرى  الأ مع  تعامله  يف 

حفظ  جمال  يف  واأرقاها  امل�ستويات 

�سري وعدم العتداء  ن�سانية لالأ الكرامة الإ

�سري  لالأ �سالم  الإ احرتام  ويتجلى  عليها. 

يف  �سالم  الإ اأقرها  التي  الت�سريعات  يف 

هذا ال�سبيل وفر�سها على جي�ض امل�سلمني؛ 

حتى �سح اأن يقال اإن اأرحم الفاحتني هم 

امل�سلمون. و�سوف نعر�ض لبع�ض العنا�سر 

خالقية  الأ املبادى  تك�سف  التي  الت�سريعية 

�سالم  التي حتكم نظرة الإ

�سري وتعامله معه. اإىل الأ

يف  حقه  �حرت�م  ـ  �أ 

�لياة:

ما يك�سف عن احرتام 

يف  �سري  الأ حق  �سالم  الإ

لفكرة  ت�سريعه  احلياة، 

�سر بدل القتل، وحترمي  الأ

�سري بعد  �سالم لقتل الأ الإ

امل�سلمني  وتكليف  اأ�سره، 

بالهتمام به جلهة تاأمني 

متطلبات حياته من طعام و�سراب ما دام 

القتل،  عقوبته  كانت  لو  حتى  �سر.  الأ يف 

وال�سراب  الطعام  من  مُينع  اأن  يجوز  فال 

حكام  الأ من  احلكم  وهذا  القتل.  قبل 

على  يدل  ومما  الفقهاء.  بني  املعروفة 

رعايته  و�سرورة  �سري  بالأ الهتمام  ح�سن 

َعلَى  َعاَم  �لطَّ {َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  قوله 

ا  َ إِنَّ � َو�أَ�ِشري�ً)8(  َوَيِتيماً  ِم�ْشِكيناً  ُحبِِّه 

َجَز�ء  ِمنُكْم  ُنِريُد  اَل   ِ �هللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم 

يةـ   ن�سان: 8ـ  9(. وهذه الآ َواَل �ُشُكور�ً} )الإ

كما هو م�سهور بني امل�سلمنيـ  نزلت يف اأهل 

اإفطارهم  تنازلوا عن طعام  الذين  البيت 

وهي  ية  الآ يف  املذكورة  الثالثة  �سناف  لالأ

اأقرهم  وقد  �سري(.  والأ وامل�سكني  )اليتيم 

وهذا  جله.  لأ عليهم  واأثنى  ذلك  على  اهلل 

�سري من بني و�سائل  يك�سف عن اأن اإطعام الأ

الكرمية  ية  الآ اإن  ثم  تعاىل.  اإليه  التقرب 

�سرى  التي ت�سري اإىل طريقة التعامل مع الأ

يف  يخلفه  ومن   P النبي  خيارات  حتدد 

املن  هما  اثنني  بخيارين  امل�سلمني،  قيادة 

اأو  مقابل  دون  الإطالق  اأي  الفداء،  اأو 

الإطالق مقابل فدية مالية تدفعها اجلهة 

معها،  يقاتل  كان  التي 

تعاىل:  قوله  هي  ية  والآ

إِذ� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُرو�  {َفا

َحتَّى  َقاِب  �لرِّ ْرَب  َف�شَ

و�  َف�ُشدُّ �أَْثَخنُتُموُهْم  إَِذ�  �

ا  إِمَّ ا َمنًّا َبْعُد َو� إِمَّ �ْلَوَثاَق َفا

ْرُب  �ْلَ َع  َت�شَ َحتَّى  ِفَد�ء 

 .)4 )حممد:  �أَْوَز�َرَها} 

التاريخ  يف  ح�سلت  وقد 

من  حالت  �سالمي  الإ

حم�سورة  تكن  مل  الفداء 

من  نوع  اأحيانًا  ح�سل  واإمنا  املال،  باأخذ 

وامل�سركني.  امل�سلمني  بني  �سرى  الأ تبادل 

�سرى  ويف اإحدى املرات طلب النبي من الأ

تعليم بع�ض امل�سلمني القراءة والكتابة ليتم 

اإطالق �سراحهم.

�ملعنوية  �ل�شخ�شية  �حرت�م  ـ  ب 

�شري: لالأ

�سالم،  الإ بها  يتميز  التي  امليزات  من 

�سري،  لالأ املعنوية  لل�سخ�سية  احرتامه 

وعدم  ن�سانية  الإ كرامته  احرتام  مبعنى 

إن اإلسالم لم يشّرع 

احلرب ألجل احلرب، وإمنا 

شرعها ألسباب معنوية 

هي الدفاع أو فتح باب 

الدعوة إلى اهلل
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الكتفاء بحفظ حياته فح�سب. ومن ذلك، 

�سرى  الأ خاطر  يطيب  الكرمي  القراآن  اأن 

ويعدهم  للم�سلمني  الفداء  دفعوا  الذين 

ويعو�سهم  خ�سارتهم  اهلل  يجرب  باأن 

َن  ملِّ ُقل  �لنَِّبيُّ  َها  �أَيُّ {َيا  خريًا مما دفعوا: 

يِف   ُ �هللرّ َيْعلَِم  إِن  � �ْشَرى  َ �الأ َن  مِّ �أَْيِديُكم  يِف 

ا �أُِخَذ ِمنُكْم  َّ ِتُكْم َخرْي�ً ممِّ ُقُلوِبُكْم َخرْي�ً ُيوؤْ

َغُفوٌر   ُ َو�هللرّ َلُكْم  َوَيْغِفْر 

نفال:  ِحيٌم} )الأ رَّ

هذه  عمق  اإىل  اللتفات  من  بد  ول   .)70
املخاطبني  فاإن  م�سامينها،  ورقي  ية  الآ

�سارية  حرب  يف  اعتقلوا  اأ�سرى  هم 

الفداء  منهم  اأخذ  وقد  امل�سلمني،  مع 

مل  اأنهم  يعني  وهذا  �سراحهم،  ليطلق 

نبيه  اهلل  يطالب  ذلك،  ومع  بعد.  ي�سلموا 

م�ستقبل  اإىل  وطماأنتهم  اإليهم  بالتحدث 

واأن  �سالم،  الإ مع  عالقتهم  يف  اأيامهم 

اهلل �سوف يقبل اإ�سالمهم لو اأ�سلموا يومًا 

لإطالق  دفعوا  مما  خريًا  ويعو�سهم  ما 

يف  رقي  من  هذا  بعد  فهل  �سراحهم. 

عداء؟! التعامل مع الأ

ال�سخ�سية  احرتام  مظاهر  ومن 

الفقه  تكليف  �سري،  لالأ املعنوية 

باحرتام  امل�سلمني  �سالمي  الإ

�سرى.  الأ مع  ُتعقد  التي  التفاقيات 

حد  لأ تي  الآ الن�ض  القارئ  وليالحظ 

فقهاء ال�سيعة وهو القا�سي ابن الرباج، 

و�سوف اأدرج بع�ض التو�سيحات يف الن�ض 

قوا�ض:  �سلي بالأ واأميزها عن الن�ض الأ

وهو  ممتنعًا  امل�سرك  كان  »واإذا 

وعده  )اأي  جْعل  له  فُجِعل  اأ�سري، 

يدل  اأن  على  بجائزة(  امل�سلم 

عن  )ويك�سف  امل�سركني  على 

وجب  عليهم  فدل  مواقعهم( 

وجب  )اأي  له  ِمن  �سُ مبا  الوفاء 

بوعده  يفي  اأن  وعده  من  على 

يدل  اأن  له جْعل على  ُجِعل  ولو  له(. 

ع�سرة  اأو  خم�سني  على  فدل  مائة  على 

الن�سف  له  كان  خم�سة،  على  فدل 

مما ُجِعل له... واإذا �سل امل�سلم عن 

امل�سركني  من  اأ�سري  ومعه  الطريق 

من  مان )اأي وعده بالأ فجعل له الأ

الهوامش
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الملف
الطريق،  على  دله  اإن  �سراحه(  واإطالق 

وبدا(  ظهر  )اأي  ولح  عليها  دله  فلما 

من  �سر(  )الآ امل�سلم  خاف  اجلي�ض  له 

)قائد  اجلي�ض  �ساحب  يطلقه  ل  اأن 

و�سوله  قبل  اإطالقه  عليه  كان  اجلي�ض(، 

قبل  امل�سلمون  اأدركه  فاإن  اجلي�ض.  اإىل 

اإطالقه كان على �ساحب اجلي�ض اإطالقه 

ه  جنديَّ القائُد  اتهم  )اأي  اتهمه  فاإن  له، 

ا�ستحلفه  ذلك  يف  �سري(  الأ مع  بالتواطوؤ 

نه وعده  عليه )طلب منه اأن يحلف على اأ

الطريق(  على  يدله  اأن  مقابل  طالق  بالإ

اجلي�ض  �ساحب  يفعل  مل  واإن  اأطلقه،  ثم 

�سراح  اجلي�ض  قائد  يطلق  مل  )اإن  ذلك 

اأن  وعد(  )الذي  امل�سلم  على  �سري(،  الأ

ذلك  بعد  يطلقه  ثم  �سهمه  يف  ياأخذه 

مقابل  الغنائم  يتنازل عن حقه يف  )باأن 

�سري واإطالق �سراحه وفاء مبا  ا�ستالم الأ

وعد(. )و( اإذا دخل اإن�سان من امل�سركني 

اآمنًا،  امل�سلمني(  �سالم )بالد  الإ دار  اإىل 

)بالد  احلرب  دار  اإىل  الرجوع  اأراد  ثم 

ب�سيء من  اأن يخرج  له  الكفر( مل ميكن 

ي�ستعان  مما  جمراها  جرى  وما  ال�سالح 

اأن يكون دخل  اإل  به على قتال امل�سلمني، 

دون  ذلك  من  فيجوز متكينه  �سيء  ومعه 

طوله  على  الن�ض  وهذا   .
)2(

�سواه« ما 

تك�سف  رائعة  دللت  من  فيه  ملا  نقلناه 

�سري  لالأ �سالمي  الإ الفقه  احرتام  عن 

اأمواله  حفظ  و�سرورة  و�سخ�سيته 

التي  والعهود  بالعقود  واللتزام  والوفاء 

لو كانت  له، واحرتام ملكيته حتى  تعطى 

امل�سلمني  يقاتل  �سوف  نه  اأ نحتمل  �سالحًا 

به بعد عودته اإىل بلده.

ج ـ مر�عاة حاله:

�سالم  الإ يلزم  التي  خالقيات  الأ من 

�سري،  الأ حلال  احرتامهم  بها  اأتباعه 

اأنه لو  �سر. ومن ذلك  والرفق به خالل الأ

امل�سي  ي�ستطيع  ل  �سخ�سًا  امل�سلمون  اأ�سر 

معهم وجب عليهم تركه واإطالق �سراحه. 

مر يقول ال�سيخ الطو�سي: »ومن  ويف هذا الأ

اأخذ اأ�سريًا فعجز عن امل�سي ومل يكن معه 

نه  لأ فيطلقه؛  مام  الإ اإىل  عليه  يحمله  ما 

مام. ومن كان يف يده  ل يدري ما حكم الإ

واإن  وي�سقيه  يطعمه  اأن  عليه  وجب  اأ�سري 

.
)3(

اأريد قتله يف احلال«

يف  �سري  الأ حقوق  عن  نبذة  تقدم  ما 

و�سرعها  �سالم  الإ اأقرها  يوم  �سالم.  الإ

ول  جنيف  يف  ل  اتفاقيات  هناك  تكن  مل 

�سالم يوم كانت  يف غريها، بل �سرعها الإ

اإنه  بل  دام�ض.  ظالم  يف  غارقة  الب�سرية 

املتعلقة  الوثائق  من  جمموعة  تنظيم  بعد 

جنيف  اتفاقية  من  ن�سان،  الإ بحقوق 

يف  املدنيني  حقوق  واتفاقيات  �سرى،  لالأ

النزاعات امل�سلحة وغريها من التفاقيات، 

برغبة  مرهونة  ن�سان  الإ كرامة  زالت  ما 

القوي وهواه. فهذه اأمريكا حتى يومنا هذا 

املتعلقة  املعاهدات  بع�ض  توقيع  ترف�ض 

بجرائم احلرب، وما زالت تعتقل املتهمني 

يف اأ�سواأ الظروف يف غوانتانامو واأبو غريب 

وت�سومهم �سوء العذاب، وقد ظهر من ذلك 

ما يندى له اجلبني.

الهوامش
�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، )1( الراغب الأ

مادة »اأ�سر«.

)2( القا�سي ابن الرباج، املهذب، ج1، �ض310.

)3( ال�سيخ حممد بن احل�سن الطو�سي، املب�سوط، ج2، �ض13.
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األمين العام للجنة المتابعة لقضية األسرى محمد صفا:

األسرى هم األحرار ونحن المعتقلون

الملف

حو�ر: جمانة عبد �ل�ساتر

أسرى املقاومة قيود سجن اجلالد

�سرى  �لأ لق�سية  متابعًا  ب�سفتك  ٭ 

حتدثنا  �أن  لك  هل  و�لعرب  �للبنانيني 

للجنتكم وما هي  �لتحرك �حلايل  عن 

خلفية هذ� �لتحرك؟

اأنها  يف  تتلخ�ض  �سرى  الأ ق�سية  ـ 

قاوموا  لبنانيني وعرب  ق�سية مواطنني 

التعامل  ورف�سوا  �سرائيلي  الإ الحتالل 

�سرائيلية.  الإ ال�سجون  يف  فُزّجوا  معه، 

واإن�سانية  اأبعاد وطنية  هذه الق�سية لها 

رقام،  وقومية وعاملية. اإذا حتدثنا بلغة الأ

توجد  ل  الفل�سطيني،  ال�سعيد  على 

اأو  اأ�سري  عائلة فل�سطينية ل يوجد فيها 

اأ�سريان. اأ�ستطيع اأن اأقول اإن ربع ال�سعب 

�سرائيلية.  الفل�سطيني داخل ال�سجون الإ

فل�سطيني  األف  ع�سر  اأحد  يوجد  حاليًا 

ولبنانيون  �سوريون  �سمنهم  من  وعربي 

�سرائيلية. هذه  واأردنيون يف ال�سجون الإ

الق�سية هي ق�سية �سعب ولي�ست ق�سية 

حياتنا مع �لعدو �ل�سهيوين كلُّها تقوم على �ملعارك، �سو�ء يف �ساحات 

�لهيمنة  مو�جهة  يف  �أو  و�مل�ستقبل،  �لوجود  عن  �لدفاع  يف  �أو  �ملو�جهة، 

كل  ويف  �لحتالل.  دولة  تّدعيه  �لذي  �لثقايف  �أو  �لع�سكري  و�ل�ستعالء 

ر�س. و�ليوم ما  �نتماًء لالأ كرث  بالبقاء و�لأ جدر  �أننا �لأ �أثبتنا  �ملو�جهات 

وهي  �ل�سابقة،  باملعارك  �سلة  ذ�ت  �لعدو  مع  �أخرى  معركة  نخو�س  زلنا 

�سرى �لذين ي�سكلون ر�أ�س حربة جهاد �سعبنا بوجه �ملحتل. معركُة �لأ

�ملحلية و�لعربية  �أو�ساعهم وعن كيفية تعاطي �حلكومات  فماذ� عن 

و�لدولية مع ق�سيتهم؟ ماذ� عن �لتغطية �لعالمية �لعربية لق�سيتهم؟ 

مم �ملتحدة  مناء �لعامني لالأ و�أين �أ�سبحت �ل�سكاوى �لتي توّجهو� بها �إىل �لأ

من ممار�سات و�نتهاكات »�إ�سر�ئيل« �لتع�سفية؟ �أ�سئلة عديدة نطرحها على 

�ملتابعة  للجنة  �لعام  مني  �لأ على  �هلل  بقية  جملة  من  �لعدد  هذ�  ب�ساط 

�سرى حممد �سفا. لق�سية �لأ
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خلف  موجودة  اأرقام 

ق�سية  هذه  الق�سبان. 

ال�سعوب  ق�سية  جت�سد 

�سف،  لالأ لكن  العربية. 

تلق  مل  الق�سية  هذه 

الهتمام الكايف ومل تلق 

الهتمام من احلكومات 

من  ابتداًء  العربية 

اللبنانية  احلكومة 

على  كاأولوية  الق�سية  هذه  تطرح  ومل 

من  اإن  احلكومات،  هذه  اأعمال  جدول 

خالل التفاقيات التي ُعقدت مع العدو 

�سارت  التي  املفاو�سات  اأو  �سرائيلي  الإ

يف وادي عربة ـ �سرم ال�سيخ ـ اأنابولي�ض. 

فيمكننا القول باخت�سار اإن هذه الق�سية 

من�سية وهام�سية. اإذا كانت هذه الق�سية 

مهملة من قبل احلكومات العربية فمن 

الدويل  املجتمع  يهتم  ل  اأن  الطبيعي 

مم املتحدة بها.  العاملية والأ واملنظمات 

واأنا هنا ل اأبرر، فاملجتمع 

ر اإذا مل نقل  الدويل مق�سّ

هناك  اأي�سًا  متواطئ. 

جتاهل لق�سية اأحد ع�سر 

اأطفال  بينهم  اأ�سري  األف 

منهم  اأ�سريًا  و73  ون�ساء 

اعتقالهم  على  م�سى 

عامًا،  ع�سرين  من  اأكرث 

ولبنانيني  فل�سطينيني 

 30( العتبة  ك�سعيد  و�سوريني  واأردنيني 

يف  �سنة(.   29( القنطار  و�سمري  �سنة( 

ثم  ردنيني  الأ �سرى  الأ عن  اأُفرج  ردن  الأ

ردن. مت نقلهم  نقلوهم اإىل �سجن يف الأ

ال�سجن  اإىل  �سرائيلي  الإ ال�سجن  من 

م�ستوى  على  الق�سية  هذه  العربي. 

املجتمع  م�ستوى  وعلى  املتحدة  مم  الأ

الدويل وعلى م�ستوى املنظمات الدولية 

ن�سان، مل تاأخذ  التي تتعاطى بحقوق الإ

الهتمام املطلوب.

القضية هي قضية 

شعب وليست، 

قضية أرقام موجودة 

خلف القضبان
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٭ تبّني �ملقاومة لهذه �لق�سية هل 

هو مكّمل لعملكم؟ هل تن�سقون معها يف 

بع�س �جلو�نب و�ملجالت �ملتعلقة بها؟

ـ قد تكون هناك عدة اأ�ساليب لإطالق 

�سراح املعتقلني منها: ال�سغط ال�سيا�سي 

من  احلكومات،  من  الحتالل  على 

خالل عالقاتها الدولية والديبلوما�سية. 

وُيفرج عن املعتقلني من خالل حمالت 

نحن  ننظمها  التي  العاملية  ال�سغط 

خرى  الأ الو�سيلة  ن�سانية،  الإ واملنظمات 

هي من خالل عمليات التبادل.

�ساليب مكّملة  هذه الأ

كل  يف  البع�ض.  لبع�سها 

جند  اأن  ممكن  فرتة 

جنع، لكن لي�ض  اخليار الأ

ُيلغي  خيار  من  هناك 

خر. الآ

خالل  من  حتى 

لبنان،  يف  جتربتنا 

يف  املقاومة  جتربة 

اأحيانًا  التبادل  عمليات 

براز  كانت بحاجة اإىل �سغط اإعالمي لإ

هذه الق�سية وتعريف الراأي العام عليها 

ل  �سرائيلي  الإ التعنت  اأمام  بها.  ليهتم 

يوجد �سوى اللجوء اإىل عمليات التبادل 

اإ�سرائيليني  جنود  خطف  خالل  من 

واإجراء عمليات تبادل.

٭ هل دور �سبكة �أمان �لتي ترئ�سها 

�لطبية  �خلدمات  تقدمي  على  يقت�سر 

ن�سالية  �سبكة  هي  �أم  و�لنف�سية، 

حقوق  و�نتهاكات  للتعذيب  مناه�سة 

ن�سان؟ �لإ

يف  عربية  �سبكة  من  جزء  نحن  ـ 

و�سط و�سمال اأفريقيا  منطقة ال�سرق الأ

عناوين  مركزًا.  ع�سر  اأحد  �سمن  من 

التعذيب  مناه�سة  هي:  املراكز  هذه 

اأو  �سرائيلية  الإ �سواء  ال�سجون،  كل  يف 

العربية. اإنها تهتم بكل اأ�سكال العتقال 

التعذيب  مناه�سة  ومنها  والتعذيب، 

فراج عن املعتقلني، ويف  والدعوة اإىل الإ

املعتقلني،  هوؤلء  م�ساندة  الوقت  نف�ض 

النف�سي  الدعم  تقدمي 

والجتماعي  وال�سحي 

ن  لأ ولعائالتهم،  لهم 

�سري عندما  املعتقل اأو الأ

ال�سجن  من  يخرج 

عمل  اإىل  بحاجة  يكون 

ورعاية.

عن  حتدثت  ٭ 

�ملادي  �لدعم  تقدمي 

للمعتقلني.  و�لنف�سي 

حمر  �لأ �ل�سليب  يلعب  مدى  �أي  �إىل 

�مل�ساعد�ت  هذه  �إي�سال  يف  مهمًا  دورً� 

وذويهم؟  �ملعتقلني  و�إىل  من  و�لر�سائل 

�لكيان  د�خل  تتحركون  كيف 

�لغا�سب؟

هناك  الغا�سب،  الكيان  داخل  ـ  ج 

مراكز فل�سطينية يف رام اهلل وغزة هي 

الفل�سطينيني  املعتقلني  التي تتحرك مع 

و�سحايا الحتالل ونبقى خارج العالقة 

أمام التعنت 
اإلسرائيلي ال يوجد 
سوى اللجوء إلى 

عمليات التبادل من 
خالل خطف جنود 

إسرائيليني
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الملف

ال�سليب  املبا�سرة. 

قيادي  دور  دوره  حمر  الأ

وتخفيفي، اأحيانًا يتعر�ض 

ينقل  ل�سغوطات، 

وامل�ساعدات،  الر�سائل 

م�سري  عن  يك�سف 

يتحرك  املفقودين. 

ب�سمت بحكم برناجمه.

تطورون  كيف  ٭ 

�ل�سبكة من ناحية �لرتبية على حقوق 

ن�سان وتنمية ثقافة �ملو�طنية؟ �لإ

ـ �سيتم عقد موؤمتر يف ا�سطنبول عن 

ال�سدمات النف�سية ما بعد احلرب عند 

 280 فيه  وي�سارك  والعتقال،  طفال  الأ

جنتمع  العامل.  بلدان  كل  من  مركزًا 

العمل،  لتطوير  خطة  ونطرح  �سنويًا 

كرث  الأ و�سط  الأ ال�سرق  ملنطقة  خا�سة 

�سرائيلي  الإ الحتالل  حيث  التهابًا، 

كلنا  نحن  اإذًا،  مريكي.  الأ والحتالل 

تكون  اأن  بدل  معتقلون 

اهتمامًا  اأكرث  مناطقنا 

ومطالبة.

باإن�ساء  طالبتم  ٭ 

حمكمة �خليام �لدولية 

�لتعوي�سات  وبدفع 

�أين  �ملحررين،  �سرى  لالأ

�أ�سبحت هذه �ملطالبة؟

ـ يف ق�سية التعوي�سات 

كنا نعمل على حمورين:

على  ال�سغط  ول:  الأ املحول  ـ 

الدولة، دولة املقاومة، لتتبنى املحررين 

مبعاونة  وا�ستطعنا  وعائالتهم. 

مكا�سب  ننتزع  اأن  خرى  الأ اجلمعيات 

جزئية ولي�ست كافية: تعوي�سات عن كل 

�سنة اعتقال خم�سة ماليني لرية، والذين 

ياأخذ  �سنوات  ثالث  من  كرث  لأ اعتقلوا 

كل واحد منهم 300 األف لرية �سهريًا، 

وهو �سيء خمجل اأن يعطى اأ�سري مكث 

�سفا يتحدث اإىل الزميلة عبد ال�ساتر

مهما كانت 

الصعوبات كبيرة، 

يجب أن يبقى صوتنا 

عالياً وأن نكون 

ضمير هؤالء األسرى
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لرية.  األف   400 �سنة   15 العتقال  يف 

واعتربناه جمحفًا  القانون  رف�سنا هذا 

من  كان  فيما  اعت�سامات،  واأقمنا 

كجنود  معاملتهم  الدولة  من  املفرت�ض 

من خالل توظيفهم واعتبارهم اأبطاًل، 

لكن هذا مل يحدث. يف جانب اآخر، كنا 

نطالب الدولة اأن تطالب مبحكمة دولية 

قانا  على جرائمها يف  اإ�سرائيل  حتاكم 

1996 ويف حرب متوز 2006 على غرار 
عن  للك�سف  دولية  مبحكمة  مطالبتها 

جرمية اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري. 

متلك  ول  تتحرك  مل  الدولة  �سف،  لالأ

�سرى. امللفات ول حتى اأ�سماء الأ

٭ هل هناك برنامج عربي ملناه�سة 

للوقوف  عربي  ومر�سد  �لتعذيب 

بوجهه؟

ـ البداية �سفحة انرتنت، وهي �سفحة 

ر�سائل  خاللها  من  نوزع  الكرتونية 

يف  النتهاكات  عن  �سهر  كل  الكرتونية 

الوطن العربي.

مو�قع  مع  تن�سيق  هناك  هل  ٭ 

�سرى و�أخبارهم؟ فل�سطينية ُتعنى بالأ

ومن  منهم  ال�ستفادة  تتم  ـ 

وخا�سة  اأخرى،  مواقع  ومن  اجلرائد 

ت�سبح  اأن  اأمل  على  مراكزنا،  عرب 

ملناه�سة  عربية  اتفاقية  هناك 

العام  مني  لالأ ر�سالة  وجهنا  التعذيب. 

املو�سوع  بهذا  للبدء  املتحدة  مم  لالأ

تعرت�ض  العربية  الدول  معظم  لكن 

على  ن�سان  الإ حقوق  جلان  وجود  على 

را�سيها. اأ

مع  �ملتحدة  مم  �لأ تتجاوب  هل  ٭ 

مطالبكم؟

مم املتحدة اإيجابية، لكن العربة  ـ الأ

يف تطبيق الدول العربية وجتاوبها معنا. 

مدين  كمجتمع  امل�سوؤولية  نتحمل  نحن 

املنظمات  هذه  لكن  �سغط،  ومنظمات 

واإمكانياتها  عملها  يف  �سعفًا  تعاين 

وخططها.

�لذي  �لرئي�سي  �ل�سبب  هو  ما  ٭ 

يدفع نحو عدم �لهتمام �لر�سمي بهذه 

�لق�سية؟

�سباب �سيا�سية براأيي، كان دعم  ـ الأ
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الروؤ�ساء لنا لي�ض عن اقتناع اإمنا خجاًل، 

كونها ق�سية وطنية عامة.

عالمية  �لإ �لتغطية  عن  ماذ�  ٭ 

�سرى، �أين هي وما هو موقعها؟ لق�سية �لأ

ـ الو�سع ال�سيا�سي يوؤثر كثريًا. ال�سراع 

�سرى  ال�سيا�سي اأ�ساع الق�سايا الوطنية. الأ

يعانون اأمرا�سًا مزمنة هم وعائالتهم ول 

اأنه  الإعالم  اأنا�سد  بهم.  الكرتاث  يتم 

مهما كانت الق�سايا �سيا�سية، يفرت�ض به 

�سرى الذين  ت�سليط ال�سوء على ق�سية الأ

نهم  اعتقلوا نيابة عنا، ومل يتم اعتقالهم لأ

اأو  احلزب  لهذا  ينتمون 

ذاك اأو هذه العائلة اأو تلك 

اأو هذه الطائفة اأو تلك.

تدين  ـ  �لعزل  ٭ 

�لطعام  م�ستوى 

و�سائل  وم�سادرة 

�ملعتقلني  من  عالم  �لإ

�ملمار�سات  من  وغريها 

و�لنتهاكات  �لتع�سفية 

�سرى،  �لأ يعي�سها  �لتي 

�لدويل  �لقانون  �إليها  ينظر  كيف 

وخا�سة معاهدة جنيف �لر�بعة؟

اعتقال  يحّرم  الدويل  القانون  ـ 

يف  ع�سرة.  الثامنة  �سن  دون  اأطفال 

�سرائيلية هناك 320 طفاًل.  ال�سجون الإ

القانون الدويل يحّرم العزل والعقوبات 

بدون  داري  الإ والعتقال  التاأديبية 

حماكمة. مل يتحرك العامل عندما ولدت 

واأجنبت  املعتقل  داخل  �سبحي  �سمرية 

�سرائيلية  الإ ال�سجون  يف  معتقل  اأ�سغر 

وهذه جرمية اإن�سانية.

لتفعيل  �ل�سبل  هي  ما  بر�أيك  ٭ 

�سرى �إعالميًا و�سيا�سيًا، �أو يف  ق�سية �لأ

�ملحافل �لدولية؟

كبرية،  ال�سعوبات  كانت  مهما  ـ 

نكون  واأن  عاليًا  �سوتنا  يبقى  اأن  يجب 

القول  وميكن  �سرى.  الأ هوؤلء  �سمري 

ولي�ض  معنا  يت�سامن  من  هم  اإنهم 

واحلما�سة  رادة  الإ من  لديهم  العك�ض. 

واملعنويات اأكرث منا. يجب اأن تبقى هذه 

عندما  حّية.  الق�سية 

على  الق�سية  هذه  تعمم 

لديها  ي�سبح  العالم 

على  و�ستفر�ض  تاأثري، 

واملجتمع  احلكومات 

بها  و�ستهتم  الدويل 

ن�سانية. املنظمات الإ

�أخرية  كلمة  ٭ 

�سرى  لالأ توجهها 

و�ملعتقلني؟

والعتقال  التعذيب  من  ق�سى  الأ ـ 

اأن  �سيء  اأهم  والالمبالة.  همال  الإ هو 

احلكومات  على  ت�سغط  ال�سعوب  تبقى 

حّية.  الق�سية  تبقى  حتى  نظمة  والأ

ونحن  حرار  الأ هم  �سرى  الأ هوؤلء 

بق�سيتهم  التذكري  يجب  املعتقلون، 

ب�ستى الو�سائل.

ورعاية  بالهتمام  نطالب  كما 

نهم رموز لنا. �سرى املحّررين لأ الأ

أناشد اإلعالم أنه 
مهما كانت القضايا 
سياسية، يفترض به 
تسليط الضوء على 
قضية األسرى الذين 

اعتقلوا نيابة عنا



��

في ذكرى تحرير األسرى، 
شقيق عميدهم بسام 

القنطار لبقية اهلل:

»ِإن سمير 
وإخوانه، قالع 
لت  صموٍد، حوَّ

سجونها 
إلى مدارس 

جهادية«
حو�ر: ولء �إبر�هيم حمود

ت�سوير: مو�سى �حل�سيني

أسرى املقاومة قيود سجن اجلالد

ر«  »حترَّ رقٌم  َكرُبَ  عامًا!  ثالثون 

وعمر  الطويل  النتظار  روزنامة  من 

العتقال »اجلليل«! ثالثون عامًا، كيف 

م�ست بلياليها ونهاراتها على �سمري 

ماذا  هنا؟  ووالدته  هناك  القنطار 

ن، �سمري اجلهاد املبكر،  تراه يفعل الآ

طرحته  �سوؤاٌل  القدمية؟  واملقاومة 

على نف�سي على وقع زخات املطر لياًل 

واأنا اأِعدُّ حواري هذا. ترى، كم مرًة 

طرحته والدته مع دموعها؟ كم مرًة 

اأعماق  من  الراحلة  �سقيقته  جمعته 

كيف  بقوا...  ومن  الذاكرة؟  وادي 

الملف
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و�سمري،  اإجابته؟  عن  البحث  مع  تعاطوا 

كم مرًة رمق �سوء ال�سفق ال�سجاع املت�سلِّل 

مكان  اإىل  احلبيب  لبنان  جبال  من  اإليه 

اإقامته يف ع�سقالن اأو هدارمي اأو نفحة اأو 

اأعدت له  اأماكن التعذيب التي  �سواها من 

وللمجاهدين اأمثاله؟ وكم مرة ت�ساءل مثلي 

الذي  الفل�سطيني  املطر  زخات  وقع  وعلى 

يقا�سمه اعتقاله: »ماذا تراها تفعل، هذه 

النتظار؟  �سفاف  على  املقيمة  ال�سابرة 

ن«؟ �سمري القنطار عليك  ماذا تفعل اأمي الآ

وعلى اإخوانك ينطبق و�سف حممود دروي�ض 

�سريُر  يعلمني  »وطني، 

الن�سور  عنف  �سال�سلي 

�ستعود  املتفائل«.  ورقة 

حملِّقًا...  ن�سرًا...  اإلينا 

حواري  وهذا  متفائاًل... 

�سغرية  جولًة  اأخيك  مع 

يف ُعلوِّ ف�ساءاتك، فاقبله 

اإليك »اآه!  حتية مع حتيته 

ما اأق�سى اجلدار.. عندما 

ينه�ض يف وجه ال�سروق.. 

كي  العمر،  نق�سي  رمبا 

مرة...  جيال  لالأ النور  ليمرَّ  ثغرة،  نثقب 

عرفنا  ما  اجلدار...  هنا  يكن  مل  لو  رمبا 

�سمري  واأنت   ...
)1(

الطليق« ال�سوء  قيمة 

ال�سياء يا مقاومنا العتيق.

كم  �أولها..  من  �حلكاية  لنبد�أ  ٭ 

كم  �سمري؟  �عتقل  عندما  عمرك  كان 

�ألقاه هناك بني  كان عمره؟ وما �لذي 

�سر�ئيلي �لغادر؟ فّكي �لذئب �لإ

ـ �سنة وثالثة �سهور، كان عمري عندما 

اإثر قيادته   1979 ـ   4 ـ   22 اعتقل �سمري يف 

م�ستوطنة  يف  بامتياز  ا�ست�سهادية  عملية 

نهاريا، كان عمره �ست ع�سرة �سنة.

٭ حتت �أي تاأثري بد�أ �سمري مقاومته 

�لعملية  تلك  ظروف  هي  وما  باكرً�؟ 

�لتي ت�سفها بـ»��ست�سهادية«؟

يف  املقاوم  العمل  يف  �سمري  انخرط  ـ 

عمر 13 �سنة، بتاأثري ذاتي �سرف، دون اأي 

تعبئة اإيديولوجية. فالوالدة تتذكر اأنه كان 

»ال�سهيد  �سغره  منذ  �سورته  حتت  يكتب 

ثابتة  قناعة  كانت  اإذًا،  القنطار«.  �سمري 

ورغبة جاحمة يف اأعماقه. 

الكثريون،  يعرفه  ل  وما 

 1 ـ   2 بتاريخ  اأُر�ِسل  اأنه قد 

ردن  الأ طريق  عن   1978 ـ 

بعملية  م�ستعار  با�سم 

ال�سهيوين،  العدو  �سد 

خمابرات  فاعتقلته 

ته  وزجَّ ردنية  الأ ال�سلطات 

مدة ت�سعة �سهور يف �سجن 

للمنا�سلني  املعد  العبديل، 

اأيلول  بعد  الفل�سطينيني 

اإىل  �سراحه  اإطالق  بعد  ليعود  �سود،  الأ

مل  التي  ال�سهرية،  عمليته  على  التدّرب 

فقد  اإلهي،  ربَّاين  بتقديٍر  اإل  منها  ينُج 

قت  مزَّ اأن  بعد  دمه،  من  هائاًل  كّمًا  نزف 

مع  �سقط  عندما  ر�سا�سات،  �سبع  ج�سمه 

ليدخل  ال�ساطئ،  قبالة  كمني  يف  رفاقه 

ن  يف اعتقال الثالثني �سنة، حيث يقيم الآ

منذ اأربع �سنوات يف �سجن هدارمي، حيث 

عرفت �سجون كثرية مواجهاته لهراواتهم 

فتح على حسابه 

جبهة مقاومة تخرج 

منها برتبة عميٍد، 

عنيد، ومثقف، 

صلب... مقاوم
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�سيل فيهم...  وقنابلهم الغازية ولوؤمهم الأ

ج  تخرَّ مقاومة  جبهة  ح�سابه  على  ليفتح 

منها برتبة عميٍد، عنيد، ومثقف، �سلب... 

مقاوم.

طيلة  �حلياة  بكم  م�ست  وكيف  ٭ 

هذه �لعقود �لثالثة يف غيبته؟

غيابه،  يف  كثريًا  عائلتنا  عانت  لقد  ـ 

رنا من بيتنا الذي احرتق بنريان  فقد ُهجِّ

من  طويلة  �سنني  وبعد  هلية.  الأ احلرب 

اأختي  فتوفيت  لي�ستقر،  اأبي  عاد  الغربة، 

�سمري.  على  ح�سرًة  �سنة،   22 عن  ال�سابة 

�سرائيلي  الإ الجتياح  ويف 

عام 82 تويف والدي بذبحة 

هذه  �ساعفت  وقد  قلبية. 

واآلم  اآلمنا  حداث  الأ

�سمري فقال: »مل اأندم على 

اإح�سا�سي  رغم  فعلته  ما 

وجودي  بعدم  الفاجع 

اللحظات  يف  عائلتي  مع 

احلرجة«.

��ستطعت  هل  ٭ 

وجد�نك  يف  تر�سم  �أن 

تتجاوز  و�أن  �سمري؟  يف  ن�سان  �لإ �سورة 

حدود �ملكان و�لزمان يف عالقة �أخوية 

من خلف �لق�سبان؟

الر�سالة  وعرب  معًا  ا�ستطعنا  لقد  ـ 

وال�سورة، ومن خالل املحامني، اأن نن�سئ 

كنت  اأثريي.  خيط  عرب  حميمة  عالقًة 

رين الذين  اأ�ست�سف اأبعاده من بع�ض املحرَّ

�ساركوه الزنزانة، يف حماولة خلق م�ساحة 

افرتا�سية حوله، تخفف عني وعنه �سدمة 

اللقاء بني �سقيقني مل يلتقيا من قبل. على 

اأي حال، �سمري مده�ٌض فيما و�سلني عنه 

من ال�سباب، ل فيما يكتبه هو عن نف�سه، 

فهو يربط كل اأحاديثه بال�سيا�سة.

٭ ح�سنًا، من ر�سائله ومن �أحاديث 

لقر�ء  تقدم  كيف  عنه،  »�ل�سباب« 

جملتنا مالمح �سخ�سية �سمري �لقنطار 

بعد �عتقال ثالثني �سنة؟

مظلومية  عن  يتحدث  ر�سائله،  يف  ـ 

ب�سيغة  ل  اجلمع  ب�سيغة  العتقال 

على  قدرته  اإىل  ر  يوؤ�سِّ وهذا  نا...  الأ

الزنزانة  قانون  اخرتاق 

يبدو  حيث  فرادية...  الإ

ويف  وحيدًا.  ل  حماطًا 

نقيب  اأنه  اأخبار حماميه، 

لدى  ممثلهم  �سرى،  الأ

جماع  بالإ ال�سجن  اإدارة 

من  ميلكه  ملا  الكامل، 

)العربية(  لغوية  قدرات 

على  ت�ساعده  وجراأة، 

اإدارة  مع  التفاو�ض 

اأن يكون قد  ال�سجن، بعد 

�سبعني  اإىل  نهاره من خم�سني  اأح�سى يف 

حالة بني اأربعمئة اأ�سري.. هذا مل يَر والدته 

�سنة...  منذ  وذاك  اأ�سهر...  �ستة  منذ 

منذ  وهو  عالجًا...  يحتاج  مري�ض  واآخر 

ا�ستيقاظه �سباحًا يجول بينهم بقلم ودفرت 

ل يفارقانه، وكثريًا ما يدخل حماميه اإليه 

ويعود ليخربين اأنه )من�سغل(، وهذا يوؤ�سر 

�ض يف �سجنه عاملًا مميزًا  اإىل اأن �سمري اأ�سَّ

ي�سيء عتم الزنزانة ول ينح�سر يف �سكَّ 

س  سمير أسَّ
في سجنه عاملاً 
مميزاً يضيء عتم 

الزنزانة
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اخلرز اأو غري ذلك...

لة  مطوَّ اأحاديث  و�سلتنا  ال�سباب  ومن 

عن اإ�سراره على الدرا�سة وعلى حتقيقه ما 

يريد من اإدارة ال�سجن، فقد فر�ض عليها 

�ساعتني،  ملدة  بنجاحه  العام  الحتفال 

دارة نتيجته ناجحًا  بعد اأن حجبت عنه الإ

تهنئة  مع  الجتماعية  العلوم  اإجازة  يف 

انت�سارًا  كان  لقد  اجلامعة.  مدير  من 

يغنون،  جميعهم  ال�سجناء  جعل  تربويًا، 

ويعزفون على الطناجر ويدبكون رغم اأنف 

ال�سجان.

يف  ��ستوقفك  ما  �أجمل  هو  ما  ٭ 

ت�سفه  ومَب  عنه؟  »�ل�سباب«  �أحاديث 

�لعمر  من  �لبالغ  �لعناء  هذ�  كل  بعد 

ثالثني �سنة؟

بيننا،  احلار  الدم  رابطة  عن  بعيدًا  ـ 

ا�ستطاع  ا�ستثنائي  منا�سٌل  بنظري  �سمري 

اللحظة  حتى  كاأنه  �سبابه،  على  احلفاظ 

بها  دخل  التي  �سنة  ع�سرة  ال�ستة  ابن 

اخلام�سة  يف  ن  الآ اأ�سبح  لقد  املعتقل. 

راأ�سه  يف  توجد  ول  عمره  من  ربعني  والأ

قانون  لقد قهر حتى  واحدة.  �سيٍب  �سعرة 

التعفن  عوامل  كل  نف�سيًا  مقاومًا  الزمن 

والطم�ض التي حاربه بها �سجانه.

ال�ساحة  يعترب  اأنه  واأجمل ما و�سلني، 

�سرى مكانًا  الأ فيها  يلتقي  التي  اخلارجية 

الكاملة  بثيابه  اإل  اإليها  يخرج  ل  عامًا، 

نيقة ل باللبا�ض الريا�سي الذي يرتديه  الأ

التميز  اإىل  ي�سعى بهذا  �سرى... وهو ل  الأ

انه  ل�سجَّ ر�سالة  لكنه  القيد،  �سركاء  عن 

تعتقل  اأن  ت�ستطيع  ل  »اإنك  مفادها: 

�سموخي، اأو تقهر ما يف داخلي من تفاعالٍت 

اإن�سانية«. ويف و�سفه اأ�ْستعمُل اأحّب و�سٍف 

ال�سيد  �سماحة  قال عنه  قلبه، عندما  اإىل 

املقاوم  القنطار،  ح�سن ن�سر اهلل »�سمري 

والريادة  �سالة  الأ بذلك  قا�سدًا  القدمي« 

والثبات يف الفعل اجلهادي. و�سمري يفتخر 

حدَّ  ل  جمالياٍت  يجمع  نه  لأ الو�سف  بهذا 

لها... وي�ستوقفني كثريًا حتديه ال�سهاينة 

اإىل  الدخول  بامتحان  لغتهم حيث فاز  يف 

جامعة »اإ�سرائيل« املفتوحة التي مل ُي�سمح 

يف  وح�سوله  ل�سواها...  بالنت�ساب  له 

بحثه للماج�ستري على درجة 75 باملئة عن 

من والدميوقراطية يف  مو�سوع »تناق�ض الأ

القنطار يتحدث اإىل الزميلة ولء حمود



�0

اإن  مقولة  د  فنَّ حيث  ال�سهيوين«،  الكيان 

»اإ�سرائيل« هي الدميوقراطية الوحيدة يف 

ال�سحراء العربية، مبراجع اإ�سرائيلية.

ن�سانية،  �لإ عالقاته  يف  ٭ 

مهات  �لأ �إحدى  مع  تو��سل  هل 

باأمه  لقائه  بانتظار  �لفل�سطينيات، 

�حلقيقية؟

م�سروع  رائدة  و�ساح،  جرب  اأم  نعم،  ـ 

�سرى  الأ لتبّني  الفل�سطينيات  مهات  الأ

الدوريات(  )اأ�سرى  و�سواهم  اللبنانيني 

ر  حَترُّ بعد  زالت  وما  الثانية.  اأمه  هي 

�سنوات  ت�سع  منذ  ابنها 

اأمام  مهات  تعت�سم مع الأ

حمر يف  ال�سليب الأ جلنة 

غزة... اإنها �سيدة جليلة، 

خريات  من  له  حتمل 

يحتاجه،  ما  كل  فل�سطني 

يف  زارتنا  وعرفانًا.  وفاءًا 

ثتنا عن اإرادته  لبنان وحدَّ

ويف  و�سالبته...  القوية 

قبل  له  خرية  الأ زيارتها 

ال�سهاينة،  مينعها  اأن 

ربع  عن  زيادة  ون�سفًا  �ساعة  جال�سته 

ن ال�سجان دخل قبل  ال�ساعة امل�سموح بها. لأ

دقيقتني اإىل الغرفة، فرمقه �سمري بنظرٍة 

حادٍة، جعلته ل يجروؤ على اقتحام الغرفة 

ثانية، حتى اأنهى �سمري ما يريد قوله لها... 

احرتامه  فر�ض  اأنه  اإىل  موؤ�سر  هذا  ويف 

خري  وهيبته على �سجانه رغم قدرة هذا الأ

كانوا  واإخوانه  �سمري  اإن  معاقبته.  على 

قالع �سمود وحولوا �سجونهم اإىل مدار�ض 

وىل اأن تعّد اإدارة هذه  ن�سالية، األفباوؤها الأ

ال�سجون للع�سرة قبل اأن تفكر بك�سر هيبة 

ال�سرب  �سنوات  فر�ستها  التي  �سرى  الأ

م  الأ هذه  عملت  التي  املريرة  واملواجهات 

ومثيالتها على تخفيف وطاأتها... فتعاملن 

مع اأ�سرانا كاأنهم اأبناوؤهن...

�لعتقال  �سيا�سة  عن  مبعزل  ٭ 

لبنانيًا،  �سرى  �لأ ق�سية  �أ�سد�ء  هي  ما 

عربيًا، وخا�سًة ق�سية �سمري؟

يف  اأ�سرانا  �سرخات  �سنعت  لقد  ـ 

، ف�سمري عرّب 
)2(

�سجونهم اأ�سداء ق�سيتهم

اأ�سري  موت  فاجعة  عن 

حمرر يف حادث يف اإحدى 

ف  اأتعرَّ مل  »اأنا  ر�سائله: 

اأعرفك  لكنني  عليك، 

التي  اللحظة  منذ  جيدًا، 

جذوة  اإطفاء  فيها  اأرادوا 

فق يف عينيك، فق�ستنا  الأ

على  كتبناها  واحدة، 

نف�ض اجلدران، هي ق�سة 

واحتجاب  النظرات  �سلب 

ال�سم�ض والعذاب والدموع 

وال�سقاء«. اإن ت�سامنهم فيما بينهم انعك�ض 

على خمتلف �سرائح املجتمع اللبناين. حتى 

يف ظل هذا النق�سام ال�سيا�سي احلاد ويف 

ملواقف  �ض  اأتعرَّ املقاومة،  ا�ستهداف  ظل 

حمرجة، كاأن يرف�ض �سائق التاك�سي اأخذ 

ل�سمري  �سقيقًا  يعرفني  اأن  مبجرد  اأُجرته 

حت�سم  اأو  اجلدال  بيننا  فيطول  القنطار، 

اإليه...  جل �سمري فاتورة الربيد املر�سل  لأ

حتى الوحدة العربية حتققت يف ال�سجون 

قهر حتى قانون 

الزمن، مقاوماً نفسياً 

كل عوامل التعفن 

والطمس التي حاربه 

بها سجانه

الهوامش
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�سرى العرب اأكرث مما  �سرائيلية بني الأ الإ

هي يف خارجها حيث اأهداين اأ�سري عراقي 

ق�سى و�سط  لوحة جميلة جدًا للم�سجد الأ

ـ  الفل�سطيني  ـ  اللبناين  الثالثة  عالم  الأ

العراقي.

حترر  عندما  كعائلة  �سعرمت  مَب  ٭ 

�سرح  مَب  2003؟  ـ   1 ـ   27 يف  �سرى  �لأ

يف  حظكم  �أن  تعتقدون  وهل  �سمري؟ 

�للقاء بات قريبًا؟

ـ �سعرنا بفرح ل يو�سف، كنا نعانق �سمريًا 

�سمري  اأظهر  وقد  عانقناه.  حمرٍر  كل  يف 

مني  ثقته بوعد �سماحة الأ

العام وقدرة املقاومة على 

بالفعل  ورفاقه  حتريره 

مر  الأ اأن حققت هذا  بعد 

�سمري  هناأ  وقد  بالقوة. 

املحررين.  �سرى  الأ عوائل 

وهذا �سقٌف عاٍل ملعنوياته 

ا�ستعداده  اأعلن  اأن  بعد 

اأخرى.  عام  مئة  لل�سرب 

كعائلة  معنوياتنا  و�سقف 

يقل  لن  القنطار  �سمري 

 ،
)3(

عنه ارتفاعًا، بل نثق باأن عودتهم قريبة

مبن فيهم اأ�سرى الوعد ال�سادق، فاملقاومة 

قادرة على �سنع حرية اأبنائها.

حريته؟  �سمري  �ستاأخذ  �أين  �إىل  ٭ 

يف  �لقدمي  �ملقاوم  ��سرت�حة  �إىل 

تنتظر  و�أخرى  تنتظره  �أ�سرٍة  ظل 

�للحظة؟  تلك  عن  وماذ�  تاأ�سي�سها؟ 

حلظة �للقاء؟

ـ لن يخرج �سمري اإىل الراحة وال�سكون 

�سها؟ طبعًا  اإىل اأ�سرته. نعم، اإىل اأخرى يوؤ�سِّ

باإذن اهلل، لكن حريته باٌب �سيفتح له كي 

ي�سع نف�سه يف خدمة وطنه ومقاومته. هذا 

ما توؤكده اإجابته الثابتة لل�سباط ال�سهاينة، 

اإثر كل عملية تبادل: »ماذا �ستفعل اأنت بعد 

خروجك«؟ »اأنا لبناين، �ساأرجع اإىل بلدي، 

ويف اللحظة التي �ستفكرون فيها بالقرتاب 

اأنا على احلدود«. وهو  �ساأكون  لبنان،  من 

ليكون  نف�سه  يعدُّ  اأنه  يعلن 

اأما  املقاومة.  خدمة  يف 

وبينه  بيني  اللقاء  حلظة 

و�سل  يف  حتمًا  ف�ستنجح 

ما انقطع، لكنها لن تكون 

اأتركها  لذلك  كافيًة... 

التفكري  دون  لعفويتها 

رونقها  اأف�سد  ل  كي  فيها، 

بني دقائق النتظار.

حتى  القنطار  �سمري 

اخلالدة  اللحظة  تلك 

جمد  عائلتك  ُيقا�سم  كله  املقاوم  لبنان 

النتظار، حتت ظلِّ مقاومٍة �ست�ستعيد حتمًا 

احلرية،  جدار  قرب  ال�سامدين  اأبطالها 

ونحن جميعًا  هوؤلء...  عميد  واأنت  هناك 

هنا ننتظرك على موعٍد مع فرح، واللقاء 

قريب باإذن اهلل.

أظهر سمير ثقته 

بوعد سماحة األمني 

العام وقدرة املقاومة 

على حتريره

الهوامش
)1( ال�ساعر امل�سري اأمل دنقل.

اأو  اأ�سرى  كلمة  تدرج  اأن  اأمريكا  وحليفتها  اإ�سرائيل  ترف�ض   )2(

كي  لل�سالم،  مفاو�سات  اأو  دويل  موؤمتر  اأي  يف  ق�سيتهم  اإىل  اإ�سارة  اأي 

تخفي عن العامل كله عدالة ق�سيتهم.

و�سواهم  فّران،  حممد  ن�سر،  ن�سيم  �سكاف،  يحيى  �سرى:  الأ  )3(

كثريون اأثناء العدوان.
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األسرى المحررون:
االنتصار من وراء القضبان

الملف

�إعد�د: فاطمة خ�ساب

أسرى املقاومة قيود سجن اجلالد

ن�سان  كثرية هي التجارب التي يعي�سها الإ

رادة،  الإ يف حياته، منها ما يختارها مبلء 

واأخرى ُتفر�ض فر�سًا بدون �سابق اإنذار. ولعل 

من اأ�سعب الظروف التي يو�سع فيها املرء 

التي حتاول �سلبه احلرية وت�سعه بني  تلك 

اأربعة جدران، يف حماولة لتجريده من اأغلى 

ما ميلك من معتقدات ومبادئ وقيم اإن�سانية 

تربى عليها وعا�ض من اأجلها. هذه املحاولت 

ال�سهيوين  العدو  ممار�ستها  عن  َيِكفَّ  مل 

العديد من  عا�سها  التي  �سر  الأ طوال فرتة 

�سرائيلية، �سواء يف  اللبنانيني يف ال�سجون الإ

معتقل اخليام اأم يف داخل فل�سطني 

مفارقات  اأروع  ومن  املحتلة. 

�سرى  الأ يتغلب  اأن  الفرتة  تلك 

على  واإميانهم  ب�سمودهم 

ال�سّجان وعلى خمتلف اأ�ساليب 

لتنت�سر  والرتهيب،  التعذيب 

املقاومة باأ�سكالها كافة على 

عدو كان ل يقهر.

الروايات  تتعدد 

التجارب  وتتنوع 

�سرى  الأ عا�سها  التي 

�سجون  يف  اللبنانيون 

العدو. ولكل اأ�سري ق�سته 

ظروفها  يف  اختلفت  التي 

وخال�ستها،  ومراحلها 

برغم  جميعها،  وتبقى 

عذاباتها، عنوان مقاومة 

... و�سمود وحتدٍّ
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عبيد:  �لكرمي  عبد  �ل�سيخ  ٭ 

�لتبليغ رغم �أنف �ل�سجان

ميكن  ل  وجتربة  ال�سهادة  اأخت  »اإنها 

خّل�ض  العبارة  بهذه  عنها«.  ال�ستعا�سة 

ال�سيخ  �سماحة  واملحررين  �سرى  الأ �سيخ 

التي  �سر  الأ جتربة  عبيد  الكرمي  عبد 

يف  عامًا  ع�سر  خم�سة  مدى  على  عا�سها 

بالن�سبة  فهي  ال�سهيوين.  العدو  �سجون 

وواقعية،  وغنية  فريدة  جتربة  ل�سماحته  

وتعلم  بدقة  النف�ض  حل�ساب  فر�سًة  تتيح 

ال�سرب احلقيقي.

ترك  يف  يرغب  العدو  كان  رمبا 

جماهد  حياة  على  ال�سلبية  ب�سماته 

املقاوم،  العمل  حمورها  كان  لطاملا 

والتوجيهي  التبليغي  العمل  مقدمه  ويف 

�سر  الأ فرتة  بعد  النتيجة  فكانت  للنا�ض، 

اأن �سماحته ل يذكر هذه الفرتة  الطويلة 

اأربع  بعد  املعلومات،  حيث  من  �سوى 

�سنوات من عودته اإىل اأر�ض الوطن. وهو 

�سرورة  على  واجلازم  الواثق  بلغة  ي�سدد 

من  �سوى  التجربة،  هذه  ا�سرتجاع  عدم 

وال�ستفادة  املكا�سب  عن  احلديث  ناحية 

النف�سي  ال�سعيد  على  حتققت  التي 

والعبادي.

ــ �الخال�س هلل عزَّ وجلَّ

عبيد  لل�سيخ  �سا�ض  الأ الهم  بقي 

العالقة  تعزيز  �سر  الأ فرتة  طوال 

للعبادة  تفرغ  فهو   . وجلَّ عزَّ  بالباري 

حوايل  الكرمي  القراآن  ختم  على  وعمل 

بالتوراة  مقارنته  على  وقام  مرة.   800
كرث  اأ نظم  كما  عديدة.  مرات  جنيل  والإ

خمتلف  يف  ال�سعر  من  بيت  لف  اأ  25 من 

امليادين.
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وباملر��شلة  �لتبليغي  �لدور  متابعة  ــ 

�أي�شاً

مل تقيد الق�سبان ول ال�سجان احلركة 

الناحية  من  �سوى  ل�سماحته  التبليغية 

التعليم  يف  دوره  تابع  فهو  فقط.  ال�سكلية 

والتوجيه ولكن باأ�سكال  واأ�ساليب خمتلفة. 

اإىل  واملحررين  �سرى  الأ �سيخ  �سعى  فقد 

تالوة  الباب  خلف  من  �سرى  الأ تعليم 

دعية. فيما  حكام ال�سرعية والأ القراآن والأ

تعليم  مهمة  �سرى  الأ من  تعلم  من  توىل 

خرين، وذلك من خالل و�سع اأفواههم  الآ

�سري  الأ ي�سع  فيما  الباب،  فتحة  على 

خر اأذنه عليها. ويف هذا املجال، يذكر  الآ

تعلم  يف  رغب  �سرى  الأ اأحد  اأن  �سماحته 

اللغة العربية، فكتب بوا�سطة ري�سة وو�سع 

الورقة يف الباحة، قام بعدها ال�سيخ بالرد 

من  باملرا�سلة  الدرا�سة  وحتققت  عليها، 

داخل الزنزانة.

ــ حتى مع �لعدو

فقد  حُتّد،  ل  التبليغ  م�سرية  ن  لأ

يو�سع  اأن  عبيد  ال�سيخ  حاول 

اأن  فحاول  التوا�سل،  رقعة 

ف�سيئًا  �سيئًا  احلديث  يفتح 

و�سل  حتى  �سجانيه،  مع 

يبدي  اأن  اإىل  باأحدهم  مر  الأ

تقديره وتاأييده للخط املقاوم والدفاع عن 

تعاطفه  يظهر  البع�ض  كان  فيما  ر�ض،  الأ

مع �سماحته، اإىل حد اأ�سبح العدو  يعتربه 

امللجاأ له ومل�ساكله. بل اأكرث من هذا، فقد 

مر باأحد ال�سجناء ـ ونتيجة للحوار  و�سل الأ

اأكرب دليل على  اأ�سلم. وهذا  اأنه  ـ اإىل حّد 

دوره،  تاأدية  من  منعه  يف  ف�سل  العدو  اأن 

على الرغم من وجوده داخل الزنزانة.

حزب  يف  الجتماعية  الوحدة  م�سوؤول 

اهلل  يعترب اأن تاريخ اأ�سره يف 28 ـ 7 ـ 1989 

عامه  يعي�ض  اليوم  وهو  �سهادة.  يوم  هو 

التاريخ الذي دفعه  الثامن ع�سر بعد هذا 

على  اأكرب  وقناعة  كبري  باإ�سرار  للعي�ض 

موا�سلة النهج املقاوم.

�لدير�ين:  م�سطفى  �حلاج  ٭ 

�خليار مقاومة

يجب  وظلم،  احتالل  هناك  دام  »ما 

هذه  ن  لأ وثورة،  مقاومة  هناك  تكون  اأن 

ثمارها.  واأعطت  جدواها  اأثبتت  الو�سيلة 

وكاأنه دولة عظمى يف  يبدو  لبنان  وها هو 

املجاهدين  العامل بف�سل عطاءات 

ما  املقاومة  فلول  وت�سحياتهم. 

الدويل  الهتمام  هذا  كان 

البالغ واملتزايد«.

خربته  من  اإنطالقًا 
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الملف
ومقاومة  الن�سال  يف  الوا�سعة  وجتربته 

اأن  الديراين  علي  اأبو  احلاج  يرى  العدو، 

الذي  هو  املقاومة،  خيار  حول  اللتفاف 

اإىل  باأكملها  واملنطقة  لبنان  �سيو�سل 

وال�سيادة  وال�ستقالل  احلقيقية  احلرية 

العدو  دام  ما  ا�ستقرار  ل  ن  لأ الفعليني، 

وعندما  اأر�سنا.  من  تراب  حبة  يحتل 

يتحدث عن جتربته يف �سجون العدو التي 

بلدته  1994 بعد اختطافه من  بداأها عام 

هادئة  بلغة  يتكلم  البقاعية،  ق�سرنبا 

من  له  تعر�ض  ما  بكل  اآبه  غري  و�سارمة، 

�سرى ـ وبفعل انت�سار  تعذيب، ليقول اإن الأ

اأيار عام 2000ـ  ا�ستطاعوا 

اأن  الزنزانة  داخل  من 

يكتبوا التاريخ يف مواجهة 

هذا الكيان الذي يجب اأن 

نه غري �سرعي  يتحطم، لأ

ب�سط القوانني  وخمالف لأ

»اإن  وي�سيف:  وال�سرائع. 

�سرى  الأ تبادل  جتربة 

دليل   2003 عام  الكربى 

ير�سخ  ل  العدو  اأن  على 

اللقاء  اإل بالقوة«. متمنيًا 

مقدمهم  ويف  �سرى،  الأ بباقي  القريب 

�سري �سمري القنطار. عميدهم الأ

وعذاباته،  �سر  الأ اآلم  جتربة  وعن 

الفرتة  هذه  الديراين  احلاج  ي�سف 

باملرحلة النتقامية واملجزرة على ال�سعيد 

املقابل  يف  وي�سدد  خالقي،  والأ ن�ساين  الإ

ن�سان  الإ لها  يتعر�ض  خ�سارة  اأي  اأن  على 

خالل م�سريه يف املقاومة هي قليلة، ويتابع 

تعذبت  اإنني  اأقول  اأن  اأ�ستحي  »اأنا  القول: 

وغريها  قانا  �سقطت يف  التي  الدماء  بعد 

ن�سان ي�سبح اأكرث عزمية  من املجازر«، فالإ

يتجزاأ  ل  جزء  �سر  الأ اأن  باعتبار  وحتديًا 

من املعركة �سد العدو. كما يطل احلاج اأبو 

الوليات  التي متار�سها  التغطية  علي على 

�سرائيلية،  الإ للمجازر  مرييكية  الأ املتحدة 

املحاكمة  بالتهرب من  للعدو  ت�سمح  والتي 

دوليًا  قرارًا   40 يقارب  ما  تخطي  ومن 

مم املتحدة، بف�سل ال�سعف  �سادرًا عن الأ

�سر  والتخاذل العربي. كما يلفت اإىل اأن الأ

من  يعمد  العدو،  عند  قائمة  �سيا�سة  هو 

خاللها اإىل النتقام والثاأر من املقاومني.

مرحلة  اأن  الديراين  احلاج  ويرى 

البناء  يف  ت�ساهم  �سر  الأ

وهي  �سري،  لالأ الذاتي 

متثل مرحلة جتديد فكري 

ن�سان  الإ وتدفع  وعقائدي 

باإرادة  العدو  مواجهة  اإىل 

، خا�سة  اأكرب و�سرب وحتدٍّ

هو  املقاومة  مو�سوع  واأن 

فعل اإمياين، ولي�ض طارئًا. 

ول  فيه  يوؤثر  �سيء  فال 

وبندقيته  بو�سلته  ي�سيع 

عدو  نحو  دومًا  املتوجهة 

وما  الع�سرين  القرن  عار  و�سمة  يعترب 

كيان غري طبيعي  ـ  باخت�سار  ـ  نه  لأ بعده، 

وماأ�ساة الع�سر.

�إر�دة  حيدر:  علي  �سري  �لأ ٭ 

�حلياة د�خل �لزنز�نة

وفقًا  يرى،  حيدر  علي  املحرر  �سري  الأ

لتجربته التي اأم�ساها يف معتقل اخليام على 

مدى اإحدى ع�سرة �سنة، اأن هناك قوا�سم 

�سا�سية  م�سرتكة ما بني املعتقل واملحطات الأ

اأن مير  اأراد  اإذا  يف احلياة. فباإمكان املرء 

عمل األسرى على 

جمع رماد السجائر 

واستخدموا أعواد 

اخلشب من أجل 

الكتابة
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اأن يعتربها حمطة  اأو  عليها مرور الكرام، 

منها  يخرج  وم�سريية  ونوعية  اأ�سا�سية 

العذابات  من  م�ستفيدًا  العرب  من  بالكثري 

بهذه  لذنوبه.  وتكفري  كقربان  التي عا�سها 

�سنوات  عن  علي  احلاج  يتحدث  الفل�سفة 

�سر التي عا�سها يف اخليام بعقيدة ثابتة،  الأ

ومل  املختلفة  التعذيب  اأ�ساليب  تهزها  مل 

نها را�سخة وثابتة. يام، لأ تبدلها الأ

وقد حاول اأي�سًا تنمية قدراته الفكرية 

مبا يتنا�سب مع ظروفه اجل�سدية يف املعتقل. 

�سرى،  وقد عمل على تو�سيع املعرفة بني الأ

كالقلم  الو�سائل  انعدام  من  الرغم  على 

بها  ُي�سمح  مل  التي  الكتب  وحتى  والورقة، 

حمر اإىل املعتقل  اإل بعد دخول ال�سليب الأ

اأدبية.  مبجملها  كانت  وهي   ،1995 عام 

الو�سائل  ا�سُتخدمت  الواقع،  هذا  وو�سط 

ال�سفوية لتبادل املعلومات. ومبا اأن احلاجة 

جمع  على  �سرى  الأ عمل  الخرتاع،  اأم 

رماد ال�سجائر وا�ستخدموا اأعواد اخل�سب 

اأن غالف  اكت�سفوا  وقد  الكتابة.  اأجل  من 

حفه  مت  حال  يف  ملنيوم(  الأ )ورق  اجلبنة 

وكانوا  حرب.  اإىل  يتحول  جيد  ب�سكل 

ي�ستخدمون اأ�سلوب )الكوماندو�ض( 

الدخان  علب  على  للح�سول 

الفارغة وعلب ال�سابون. 

املوا�سيع  وتنوعت 

يكتبها  كان  التي 

موا�سيع  بني  ما 

وعقائدية  �سيا�سية 

ية  فكر و

و�سوًل اإىل التحليل.

ــ مناورة من �أجل �جلريدة

احلديث  يف  علي  احلاج  وي�ستفي�ض 

بها  يقومون  كانوا  التي  املحاولت  عن 

ما  ومعرفة  اخلارج  مع  التوا�سل  اأجل  من 

يجري حولهم. وفيما كان يتلقى العالج يف 

م�ست�سفى مرجعيون، نتيجة وعكة �سحية، 

راودته فكرة احل�سول على جريدة. وبينما 

كان يحر�سه عميل، قام باحلديث معه وقال 

الطعام يف حال  على  يف�سل اجلريدة  اإنه 

ُخرّي بينهما، وحاول يف �سياق احلديث اأن 

يكرر رغبته يف ذلك، فما كان من احلار�ض 

التايل ومعه جريدة،  اليوم  اأن جاء يف  اإل 

حفظ  حتى  بقراءتها  علي  احلاج  فقام 

قام  املعتقل،  اإىل  عاد  وعندما  معظمها. 

�سرى. بكتابتها جمددًا وتوزيعها على الأ

العبادية،  باملوا�سيع  يتعلق  فيما  اأما 

دعية،  الأ على  املواظبة  على  حر�ض  فقد 

ويف مقدمها دعاء كميل.

ن�سطة  الأ هذه  كل  من  الرغم  وعلى 

يثبت  اأن  العدو  ي�ستطع  مل  املعتقل،  داخل 

يعاَقب  كان  ما  غالبًا  وهو  �سيئًا.  عليه 

من  خروجه  وبعد  وهو،  دليل.  دون 

املقاومة.  نهج  يف  م�ستمر  �سر،  الأ

للتجربة  نتيجة  ـ  بات  وقد 

بال�سوؤون  متخ�س�سًا  ـ 

�سرائيلية. الإ
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يدً�  طا�س:  �أبو  ديغول  �سري  �لأ ٭ 

بيد يف م�سروع �ملقاومة

رمي�ض  بلدة  ابن  طا�ض  اأبو  ديغول  اأما 

مع  اأ�سر  جتربتي  عا�ض  فقد  اجلنوبية، 

قناعة  زادتاه  وهما  ال�سهيوين،  العدو 

له  التي ل ميكن  وال�سر  الطغيان  مبقاومة 

حياته،  يف  نف�ض  اآخر  حتى  عنها  الرتاجع 

العدو  بها هذا  يقوم  التي  املمار�سة  نتيجة 

�سد �سعبنا واأر�سنا. ويعترب ديغول، الذي 

يف  التجربة  اأن   ،2000 عام  اأيار  يف  حترر 

اأثبتت  والعتقال  الحتالل  مقاومة  غمار 

على  اإ�سرارًا  تزداد  التي  املقاومة  اأحقية 

كلما  الت�سحيات  تقدمي  وعلى  املواجهة 

وعدوانًا.  ظلمًا  �سرائيلي  الإ العدو  ازداد 

الزنزانة،  ال�سخ�سية داخل  التجربة  وعن 

قناعته  من  كبريًا  جزءًا  اأن  ديغول  يعترب 

ا�ستطاع  فهو  الواقع،  اأر�ض  على  مور�ست 

من  اأ�سرى  مع  متميزة  عالقات  تكوين 

خمتلف الطوائف واملذاهب، وبهذا تعززت 

اأبنائه،  لكل  بحاجة  الوطن  باأن  قناعته 

واملذهبية  الطائفية  ال�سرنقة  عن  بعيدًا 

املجال،  هذا  ويف  تكبيلنا.  حتاول  التي 

يوؤكد على �سرورة تكاتف اجلميع يدًا بيد 

مريكي  الأ امل�سروع  ومواجهة  مقاومة  يف 

على  ال�سربات  يتلقى  الذي  ال�سهيوين 

يتعلق  فيما  اأما  ال�سرفاء.  املقاومني  اأيدي 

يرى  فهو  اخليام،  معتقل  داخل  بالو�سع 

بواقع  ُعرف  مبا  اأ�سبه  هو  عا�سه  ما  اأن 

�سجن اأبو غريب يف العراق، حيث يتعر�ض 

عن  والعزل  التعذيب  اأنواع  ب�سع  لأ �سري  الأ

العامل اخلارجي، لي�سل احلد بالعدو اإىل 

هذه  واأمام  �سياء.  الأ اأب�سط  من  حرمانه 

ن�سان  الوقائع، يوؤكد اأبو طا�ض اأن حرية الإ

الزنزانة،  بالوجود خارج  لي�ست م�سروطة 

اأو  للجالد  ميكن  ل  مكنون  �سيء  هي  بل 

كنا  »نحن  القول  ويتابع  ينزعه  اأن  للعدو 

نعلم اأن الدخول اإىل ال�سجن هو ثمن ُيدفع 

على  كنا  اأننا  هم  والأ املقاومة،  م�سرية  يف 

�سواب ول نزال«.

يتمنى  ل  اأنه  على  ديغول  يوؤكد  وفيما 

حد ملا يعرتيها من ق�ساوة،  هذه التجربة لأ

للخو�ض  الكامل  ا�ستعداده  يبدي  اأنه  اإل 

فيها من جديد يف اللحظة التي يكون فيها 

ن  للدفاع عنه وحلمايته، لأ الوطن بحاجة 

دون  اجلميع  عدو  هو  �سرائيلي  الإ العدو 

ا�ستثناء.

�حلميد:  عبد  ح�سيب  �سري  �لأ ٭ 

�سر مدر�سة �ل�سمود و�لتحدي �لأ

�سري املحرر ح�سيب عبد احلميد  اأما الأ

ابن بلدة �سبعا اجلنوبية، الذي اأم�سى ثالث 

اخليام  معتقل  يف  اأ�سهر  وثالثة  �سنوات 

الوطنية،  املقاومة  جبهة  مع  تعاونه  نتيجة 

ن�سان املوؤمن بعقيدة ما، ل  فهو يرى اأن الإ

داخلية  ومناعة  لديه ح�سانة  تكون  اأن  بد 

جتعله قويًا يتحمل ال�سغوطات والتعذيب، 

ن  لأ العتقال،  فرتة  عا�سها يف  التي  كتلك 

ل  �سر  والأ ال�سهادة،  هو  �سا�ض  الأ هدفه 

احلميد  عبد  ويركز  اأمامها.  �سيئًا  ميثل 

الفتنة  لبث  املتكررة  العدو  حماولت  على 

اإثارة  اإىل  ال�سعي  خالل  من  �سرى  الأ بني 

هذا  اأن  اإل  واحلزبية،  الطائفية  النعرات 

�سرى واإدراكهم  مر كان يواَجه بوعي الأ الأ

غرا�ض العدو. وهم ج�سدوا بفعل اإميانهم  لأ

باملقاومة واقعًا رائعًا للوحدة الوطنية داخل 

الزنزانة، على عك�ض ما كان يعي�سه البع�ض 

يف اخلارج. وي�سيف يف هذا املجال قائاًل 
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»اأهم �سيء حققناه خالل فرتة العتقال، 

كان  ومن خالل جتربة �سعبة جدًا،  ـ  اأننا 

ـ  عززنا  املقاومة  اأن نقف يف وجه  هدفها 

الحتالل،  مقاومة  على  واإ�سرارنا  اإمياننا 

الرتغيب  اأ�ساليب  كل  من  الرغم  على 

ال�سمود  يف  مدر�سة  وفتحنا  والرتهيب، 

اأحد يزحزح  اأن ل  والتحدي«. موؤكدًا على 

ن�سان املقاوم عن هذا اخلط يف ال�سراع  الإ

مع العدو ال�سهيوين. ويروي عبد احلميد 

ق�سته يف املعتقل بثقة ويقول »انت�سرنا يف 

ن هدفهم  الزنزانة على العدو وعمالئه، لأ

يف حتطيم البنية النف�سية للمقاومني ف�سل 

بكل اأ�سكاله، فكانت �سربة 

ويعترب  ُتن�سى«.  ل  قا�سية 

اأنه  جتربته،  خال�سة  من 

موجودة،  رادة  الإ طاملا 

ن�سان اأن ينجح  ي�ستطيع الإ

اإىل  ب�سالبة  ي�سل  واأن 

خا�سة  اإليه،  ي�سبو  ما 

امل�ستمر  العدو  هذا  مع 

العدوانية.  خمططاته  يف 

اأن  »علينا  بالقول  ويختم 

ن بالثقافة الوطنية  نتح�سّ

مع  وال�ستمرار  والوقوف  الوطني  والوعي 

املقاومة، من اأجل اأن نكون دائمًا منت�سرين 

واخلارجي«.  الداخلي  وواقعنا  ذاتنا  على 

يتابع  اليوم  وهو  م�سريته،  يكمل  هو  وها 

�سرى يف جلنة املتابعة للمعتقلني  ق�سية الأ

�سرائيلية، مركز اخليام. يف ال�سجون الإ

�سرية �ملحررة ر�سمية جابر:  ٭ �لأ

�خلجل �أمام ت�سحيات �ملجاهدين

التي  جابر  ر�سمية  املحررة  �سرية  الأ

اخليام،  معتقل  يف  ون�سفًا  �سنة  اأم�ست 

اأن العدو ل  توؤكد من خالل جتربتها على 

يفرق بني امراأة ورجل، ول م�سلم وم�سيحي، 

الو�سائل  كل  ي�سّخر  هو  و�سيخ.  �ساب  ول 

وعدوانية  همجية  كانت  مهما  �ساليب  والأ

لتحقيق اأهدافه وغاياته. وتوؤكد ر�سمية اأن 

ت�سون  قوانني  فيه  تكن  اخليام مل  معتقل 

خ�سو�سية  ول  عام،  ب�سكل  املعتقل  حق 

كانت هناك  بل  للمراأة،  التعذيب  حتى يف 

تتحمل  ل  كونها  ل�ستغاللها،  حماولت 

بالغت�ساب  يهددونها  وكانوا  العذاب، 

اأجل  من  الو�سائل،  من  وغريهما  واجللد 

وترى  معينة.  باأعمال  لالعرتاف  دفعها 

اللحظات  اأ�سعب  من  اأن 

تلك  هي  بها،  مرت  التي 

اإىل  فيها  ا�سطرت  التي 

خلع احلجاب خالل فرتة 

»رغم  وتقول  التحقيق، 

ظل  التجربة،  مرارة 

نهم  لأ حا�سرًا،  العنفوان 

اهلل  اأن  يعرفون  ل  اأغبياء 

معنا،  وتعاىل  �سبحانه 

مل  واللتزام  الإميان  واأن 

واحدة«.  حلظة  يفارقاين 

كان  الهدف  اأن  توؤكد  التجربة،  هذه  وعن 

عند العدو اأن يجردها من التزامها ودينها 

كانت  التعذيب  نتيجة  اأن  اإل  ومبادئها، 

ُتظهر مزيدًا من الرادة وال�سمود اللذين 

للمقاومة،  جديدة  اأ�ساليب  بابتكار  جتليا 

نظمة  من خالل رف�ض القرارات وخرق الأ

ت�سري  كما  �سرى.  الأ بني  فيما  والت�سامن 

اإىل  يهدف  كان  العدو  اأن  اإىل  ر�سمية 

�سرى كاأنا�ض معوقني اجتماعيًا،  تخريج الأ

القراءة  نتعلم  فيه  كنا  الذي  الوقت  »يف 

كنا نعلم أن الدخول 

إلى السجن هو ثمن 

يدفع في مسيرة 

املقاومة، واألهم أننا 

كنا على صواب وال نزال
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والكتابة داخل الزنزانة«.

ما  »اإن  تقول  جتربتها  خال�سة  وعن 

�سر، هو �سيء قليل ل يقا�ض  قدمناه يف الأ

وعطاءاتهم  املجاهدين  ت�سحيات  اأمام 

املعمدة بالدم. ونحن م�ستمرون يف مواجهة 

هذا العدو طاملا اأن ال�سراع مل ينته« وتختم 

�سر مدر�سة تعلمت منها كيف  بالقول: »الأ

من  بالرغم  ا�ستمر  وكيف  واأ�سرب،  اأقاوم 

كل ال�سعوبات«.

�أحالم  �ملحررة  �سرية  �لأ ٭ 

ق عو��سة: �ملقاومة جتمع ول ُتفرِّ

�سرية املحررة اأحالم عوا�سة تعترب  الأ

بدورها اأن مقاومة العدو هي ق�سية وطنية 

عن  مبعزل  اإن�سان  كل  يتبناها  �ساملة 

الطائفي.  اأو  املذهبي  اأو  احلزبي  انتمائه 

�سد  اأحد  مع  تكون  اأن  ت�ستطيع  ل  فهي 

يف  جتربتها  ت�ستذكر  وعندما  املقاومة. 

�سر، ت�ستح�سر كامل التجربة مع العدو  الأ

بلدتها  من  هّجرها  الذي  ال�سهيوين 

مرتني  منزلها  ودمر   1978 عام  اخليام 

التجربة  لتكتمل  و1985،   1979 العام  يف 

�سنوات  ثالث  ملدة   1989 عام  باعتقالها 

اأحالم  اخليام.  معتقل  يف  اأ�سهر  وثمانية 

رباب،  �سقيقتها  مع  املعتقل  دخلت  التي 

تربت على خيار املقاومة، فكانت �سقيقتها 

اخليام.  معتقل  تدخل  اأ�سرية  اأول  ليلى 

تعترب  العتقال  تتحدث عن فرتة  وعندما 

عن  التعرف  فر�سة  اأك�سبتها  اأنها  اأحالم 

همجيته  تلم�ست  لطاملا  عدو  على  قرب 

و�ساهدتها باأم العني. كما توؤكد اأن مقاومة 

املوقف  خالل  من  ُترتجم  كانت  الحتالل 

هذه  تاأثريات  وعن  واملواجهة.  والكلمة 

الفرتة على اإميانها الكبري باملقاومة، توؤكد 

يحتجز  اأن  ا�ستطاع  �سرائيلي  الإ العدو  اأن 

ومل  حرًا  ظل  فكرها  ن  لأ فقط،  ج�سدها 

رافقت  التي  جواء  بالأ يتعلق  وفيما  يقيَّد. 

ال�سرب  تعلمت  اأنها  اإىل  ت�سري  العتقال، 

اأكرث.  �سخ�سيتها  تقوي  اأن  وا�ستطاعت 

�سريات  الأ من  عدد  على  تعرفت  وهي 

الق�سية، وكّن جميعًا  �ساركنها يف  اللواتي 

املحاولت  من  الرغم  على  واحدة  يدًا 

وعلى  بينهن.  للتفريق  للعدو  املتكررة 

الرغم من اأن اأحالم غري ملتزمة دينيًا من 

حيث ال�سكل، اإل اأنها توؤكد اأن اإميانها باهلل 

عزَّ وجلَّ اأعطاها القوة من اأجل ال�ستمرار 

تقول  وهي  املعتقل،  خالل  كبرية  بعزمية 

وت�سحياتهم  باملقاومني  نفكر  كنا  »عندما 

ال�سديد  باخلجل  ن�سعر  كنا  وعطاءاتهم، 

العدو«  هذا  ملواجهة  القوة  منهم  ون�ستمد 

و�سوًل اإىل التحرر واخلروج من جديد اإىل 

املجتمع.

وعن فرتة ما بعد املعتقل تقول اأحالم 

اإنها �ساعفت جهودها لتعوي�ض ما فاتها، 

مقاومة  يف  طريقتها  على  م�ستمرة  وهي 

�سمى  الأ الق�سية  نها  لأ ال�سهيوين،  العدو 

التي جتمع ول تفرق.

خال�سة

�سرى  الأ خا�سها  م�سّرفة  جتارب 

ال�سهيوين  العدو  �سجون  يف  اللبنانيون 

اإل  تفا�سيلها،  يف  واختلفت  تنوعت 

اجلاّلد  رغم  ظل  �سا�ض  الأ العنوان  اأن 

والق�سبان هو عنوان املقاومة التي ك�سرت 

و�ستظل  والب�سر،  ر�ض  الأ وحررت  القيود 

الواحد،  البلد  بناء  لأ كرب  الأ احلا�سن 

ال�سجون  يف  بقي  من  حترير  يف  مل  والأ

�سرائيلية. الإ
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شعر السجن:
مرارة األسر ووجع القصيدة

فيصل األشمر

لبني  قوانينهم  امل�سرعون  و�سع  حني 

الب�سر، اأقروا، فيما اأقروا من عقوبات على 

املجرمني، عقوبة ال�سجن، كو�سيلة ملعاقبة 

مثله.  يعتدَي  ل  كي  ل�سواه  وكرادع  املعتدي 

لكن هذه العقوبة التي افرت�ست ال�سرائع اأنها 

للمجرمني، وقعت على غري هوؤلء من بني 

الب�سر اأي�سًا. فتم �سجن من يخالف احلاكم 

ولو كان هذا ظاملًا جائرًا، ومن يقاوم املحتل 

مر  على  متتلئ  بال�سجون  فاإذا  جنبي،  والأ

�سافة  بالإ العدالة،  وطالب  بالثوار  يام،  الأ

اإىل املجرمني واملعتدين.

العربي  ال�سعر  ديوان  ويحفل  هذا، 

ما  ال�سعراء  فيها  ر  �سوَّ التي  بالق�سائد 

عانوه من ظلم وظالم ال�سجن، وما عا�سوه 

و�سّكلت  فيه.  النف�ض  واأمل  القيد  وجع  من 

كما  ج�ّسدت،  معرّبة  لوحاٍت  ق�سائدهم 

احلزن  ملحات  ـ  اأكرث  بل  ـ  الر�سام  لوحة 

ارت�سمت  التي  والغ�سب،  والثورة  �سى،  والأ

على وجوه هوؤلء امل�ساجني. وكي ل نطيل ـ 

ٍ عن املو�سوعـ  نعر�ض  ن ال�سعَر خري معربِّ ولأ

فيما يلي مناذج �سعرية لعدد من ال�سعراء 

الذين ُو�سعوا يف ال�سجون، بادئني بال�ساعر 

الذي ي�سف حاله يف  الثقفي  اأبي حمجن 

ال�سجن فيقول:

)1(

كفى َحَزنًا اأن ُتطَعَن اخليُل بالَقنا

واأُ�سِبَح َم�سدودًا عليَّ َوَثاقيا

 احلديُد واأُغِلَقت
)2(

اإذا ُقمُت َعّناين

مُّ املُناديا َم�سارُع من دوين ُت�سِ

)3(

وقد �َسّف ج�سمي اأنني كّل �سارٍق

 قد َبَرانيا
)4(

اأعالُج كباًل ُم�سَمتًا

ي يوم اأُتَرُك ُموَثقًا فلّله درِّ

وتذهُل عني اأُ�سرتي ورجاليا

ما  القّدو�ض  عبد  بن  �سالح  وي�سور 

هذه  ُن�سبت  )وقد  قائاًل  �سجنه،  يف  عاناه 

بيات اأي�سًا لعبد اهلل الطالبي(: الأ

َخَرجنا من الُدنيا َوَنحُن ِمن اأهِلها

حياِء فيها َول امَلوتى َفَل�سنا ِمن الأ

ِاذا َدَخل ال�سّجاُن َيومًا حِلاَجٍة

َعجبنا َوُقلنا: جاَء هذا من الُدنيا

َوَنفرح ِبالُروؤيا َفُجّل َحديثنا،

ذا َنحُن اأ�سَبحنا، احَلديث َعن الُروؤيا اإِ

ع خباَر �ِسجٌن مُمنَّ َطوى دوَننا الأَ

َلُه حاِر�ٌض َتهدا الُعيوُن ول َيهدا

عَزل نا َومل ُندفن َفَنحن مِبَ َقرِبْ

 َول َنغ�سى
)5(

من النا�ِض َول َنخ�سى َفُنغ�سى

هل حملٍة اأَل اأحٌد َياأوي ِلأَ
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ُمقيمنَي يف الُدنيا َوَقد فاَرقوا الُدنيا؟

ُهم مَل َيعِرفوا َغري داِرِهم نَّ َكاأَ

َومَل َيعِرفوا َغري الَت�سايق َوالَبلوى

اأما اأبو فرا�ض احلمداين، اأ�سهر اأ�سري 

الروم  اأ�سره  والذي  العرب،  ال�سعراء  بني 

كثرية  ق�سائد  فله  املعارك،  اإحدى  يف 

اأهله،  عن  بعيدًا  ال�سجن  يف  حاله  ت�سف 

وهي الق�سائد املعروفة بـ»الروميات«، وقد 

اأ�سهر  حتدثنا عنه يف مقالة �سابقة، ومن 

ق�سائده اثنتان مطلع اإحداهما:

اأقول وقد ناحت بقربي حمامة

اأيا جارتا هل ت�سعرين بحايل

ومطلع الثانية:

يا َح�سَرًة ما اأَكاُد اأَحِمُلها

ُلها وَّ اآِخُرها ُمزِعٌج َواأَ

الدولة  �سيف  خماطبًا  فيها  ويقول 

احلمداين:

يا وا�ِسَع الداِر َكيَف تو�ِسُعها

خَرٍة ُنَزلِزُلها َوَنحُن يف �سَ

يا ناِعَم الَثوِب َكيَف ُتبِدُلُه

ُلها ِثياُبنا ال�سوُف ما ُنَبدِّ

رَت ِبنا يا راِكَب اخَليِل َلو َب�سُ

 َوَننُقُلها
)6(

َنحِمُل اأَقياَدنا

رِّ اأَوُجهًا َكُرَمت َراأَيَت يف ال�سُ

فاَرَق فيَك اجَلماَل اأَجَمُلها

َر الَدهُر يف حَما�ِسِنها ثَّ َقد اأَ

َتعِرُفها تاَرًة َوجَتَهُلها

املرتبة  يف  عّباد  بن  املعتمد  وياأتي 

�سهرته ك�ساعر  اأبي فرا�ض يف  بعد  الثانية 

اإ�سبيلية  حاكم  كان  فقد  اأ�سري،  عربي 

ندل�ض،  وقرطبة وما حولهما من مناطق الأ

مراء،  وكان يق�سده العلماء وال�سعراء والأ

اأن ثار عليه  اأن احلال تبدلت به بعد  غري 

اأحد الولة، فتم اعتقاله و�سْجنه يف اأغمات 

يف مراك�ض. ومن ق�سائده يف ال�سجن قوله 

خماطبًا نف�سه:

عياِد َم�سرورا فيما َم�سى ُكنَت ِبالأَ

َف�ساَءَك العيُد يف اأَغماَت َماأ�سورا

 جاِئَعًة
)7(

طماِر َترى َبناتَك يف الأَ

)8(

َيغِزلَن ِللنا�ِض ما مَيِلكَن ِقطمريا

َبَرزَن َنحَوَك ِللَت�سليِم خا�ِسَعًة

)9(

اأَب�ساُرُهنَّ َح�سرياٍت َمكا�سريا

قداُم حافَيٌة َيطاأَن يف الطني َوالأَ

نَّها مَل َتطاأ ِم�سكًا َوكافورا َكاأَ

قيده،  يخاطب  له  اأخرى  ق�سيدة  ويف 

مذكرًا اإياه باأنه م�سلٌم، فيقول:

َقيدي اأَما َتعلمني ُم�سلما

َبيَت اأَن ُت�سِفَق اأَو َترَحما اأَ

َدمي �َسراٌب َلَك َوالَلحُم َقد

عُظما َكْلَتُه، ل َته�سِم الأَ اأَ

وير�سم حممود �سامي البارودي �سورة 

معربة عن حياته يف ال�سجن قائاًل:

َهْر  َوْجِدي واأَْباليِن ال�سَّ
)10(

ِني �َسفَّ

 اْلَكَدْر
)11(

ْتِني �َسَماِديُر َوَتَغ�سَّ

ي ْن َيْنَق�سِ َف�َسواُد اللَّْيِل َما اإِ

ْن ُيْنَتَظْر إِ ْبِح َما ا َوَبَيا�ُض ال�سُّ

ْكَوى َول ِني�ٌض َي�ْسَمُع ال�سَّ ل اأَ

ْر ِتي َول َطْيٌف مَيُ َخرَبٌ َياأْ

ٍد َبنْيَ ِحيَطاٍن َوَباٍب ُمو�سَ

ْر اُن �سَ جَّ َكُه ال�سَّ ُكلََّما َحرَّ

َذا ى ُدوَنُه َحتَّى اإِ َيَتَم�سَّ

ي ا�ْسَتَقْر  ِمنِّ
)12(

ٌة َقْتُه َنْباأَ حَلِ

ي َحاَجًة ْق�سِ ُكلََّما ُدْرُت لأَ

ْلَمُة: َمْهاًل ل َتُدْر َقاَلِت الظُّ

ْبِغيِه َفال يَء اأَ  ال�سَّ
)13(

ى َتَقرَّ اأَ

يَء َول َنْف�ِسي َتَقْر اأَِجُد ال�سَّ



�2

أدب ولغة

ْن ِبَها ِمْن َكْوَكٍب إِ ُظْلَمٌة َما ا

َرْر ْنَفا�ٍض َتراَمى ِبال�سَّ َغرُي اأَ

ي َيا َنْف�ُض َحتَّى َتْظَفِري رِبِ َفا�سْ

َفْر رْب ِمْفَتاُح الظَّ نَّ ُح�ْسَن ال�سَّ اإِ

ى َواْلَفَتى ْنَفا�ٌض تَق�سَّ ِهَي اأَ

َحْيُثَما َكاَن اأَ�ِسرٌي ِلْلَقَدْر

ال�سجن  اأن  الر�سايف  معروف  ويرى 

مو�سع التعا�سة وال�سقاء، فيقول:

هو ال�سجن ما اأدراك ما ال�سجن اإنه

جالد الباليا يف م�سيق التجلد

بناٌء حميط بالتعا�سة وال�سقا

لظلم بريء اأو عقوبة معتِد

ُزِر ال�سجن يف بغداد زورَة راحم

نكاد اأفجع م�سهد لت�سهد لالأ

�سى حمل به تهفو القلوب من الأ

فاإن زرته فاربط على القلب باليد

الهوامش
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الذي  النجفي  ال�سايف  اأحمد  اأما 

ال�سجن  عن  للحديث  اأفرده  ديوان  له 

اإحدى  يف  فيقول  ال�سجن«  »ح�ساد  اأ�سماه 

ق�سائده:

رمونا كالب�سائع يف �سجوٍن

وعافوا ومل يبدوا اكرتاثا

رمونا يف ال�سجون بال اأثاٍث

فاأ�سبحنا ل�سجنهُم اأثاثا

ويقول يف ق�سيدة اأخرى:

�سجنوين يف غرفة قد تعّرت

)14(

فكاأين �ُسجنت و�سط قفاِر

جاعاًل من ترابها يل فرا�سًا

وغطاًء يلفني من غباِر

ثم زادوا على الغبار غطاًء

ٍع منهار من ن�سيٍج م�سع�سَ

فاإذا منت يكت�سي منه وجهي

وباِر �سواف والأ بغريب الأ

فرتاين يف ال�سبح اأم�سغ �َسعرًا

وترابًا، برغم حلقَي، �ساِر

فكاأين اأكلت ن�سف فرا�سي

)15(

وكاأين �سربت ن�سف دثاري

وكاأين وال�سوف كّلَل وجهي

فكار نوُع وح�ٍض ما مرَّ بالأ

ويقول يف ق�سيدة ثالثة:

ياِم اأهاًل ب�سجني ل�سهٍر اأو لأ

فاإمنا يوم �سجني تاُج اأيامي

ق�سيُت حرًا، حقوَق النف�ض كاملًة

واليوم يف ال�سجن اأق�سي حق اأقوامي

اإن ي�سجنوين فجرمي يا له �سرفًا

اأين اأحارب قومًا اأهل اإجراِم

زّياد،  توفيق  الفل�سطيني  ال�ساعر  اأما 

فيتحدى اآ�سره ال�سهيوين قائاًل:

األقوا القيود على القيوِد، فالقيد اأوهى من 

زنودي

يَل من هوى �سعبي، ومن حب الكفاح ومن 

�سمودي

َر يف دمي، ناراً على احلطب ال�سديد عزٌم ت�َسعَّ

يا ُطغمًة اأ�سقيُتها كاأ�ض املذلة من ق�سيدي

�سود ل حت�سبي َزَرَد احلديد ينال من همم الأُ

حويل الرفاق كاأنهم لهٌب متنطق باحلديد

يف غرفة �سوداء لول حزمة النور البديد

ف الرعود يعلو بها �سوت الن�سيد كاأنه ق�سْ

وكذلك يفعل حممود دروي�ض، قائاًل:

�ُسّدوا الوثاَق وامنعوا عني الدفاتر وال�سجائر

و�سعوا الرتاب على فمي، فال�سعر دم القلب

ظافر  بالأ نكتب  العني،  ماء  اخلبز،  ملح 

واملحاجر واخلناجر

�ساأقولها يف غرفة التوقيف، يف احلّمام، يف 

�سطبل، الإ

حتت ال�سوط، حتت القيد، يف عنف ال�سال�سل

مليوُن ع�سفوٍر على اأغ�سان قلبي

يخلُق اللحَن املقاتل

الهوامش
)1( القنا: الرماح.

)2( عّناين: حب�سني اأو اآذاين.

)3( ال�سارق: ال�سروق.

)4( الكبل امل�سَمت: القيد املقفل.

)5( غ�سَي املكاَن: اأتاه.

قياد: القيود. )6( الأ

طمار: الثياب البالية. )7( الأ

)8( القطمري: الق�سرة الرقيقة بني النواة والتمرة، ت�ستعَمل للتعبري 

عن ال�سيء الذي ل قيمة له.

)9( مكا�سري: �سعيفات.

)10( �سفني املر�ض: اأ�سعفني.

)11( ال�سمادير: الغ�ساوة.

)12( النباأة: ال�سوت اخلفي.

)13( اأتقرى ال�سيء: اأتتبعه.

)14( القفار: ال�سحاري.

)15( الدثار: الغطاء.
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حو�ر: هبة عبا�س

مقابلة

الغزو 
الثقافي 
وسبل 

المواجهة

يلعبه  �لذي  �لدور  من  �نطالقًا  ٭ 

�لعالم على �ل�ساحة �لعاملية، ما هي 

�سالمية لّلعبة �لعالمية؟ �لروؤية �لإ

عن  غنيُّ  وهذا  ـ  عالم  الإ اأن  �سك  ل  ـ 

حياة  �سا�سي يف  الأ الدور  يلعب  ـ  التو�سيح 

مور  الأ يف  فقط  يوؤثر  ل  وهو  الب�سرية. 

ال�سيا�سية اأو الع�سكرية، بل اإنه يلعب دورًا 

دوار  ح�ساريًا، ثقافيًا واجتماعيًا. وهذه الأ

قد ُت�ستثمر للخري اأو لل�سر.

لذلك  حدين،  ذو  �سالٌح  الإعالم 

مقابلة مع السيد سامي خضرا

حو�ر �حل�سار�ت، �لعوملة، �لتبادل �لثقايف، �أفكاٍر لطاملا كانت حمور 

نقا�ٍس عاملي بعدما تبنتها دول �لغرب و�أمريكا خا�سًة، و��ستعملتها كو�جهة 

عالن �لتقارب و�لئتالف بني خمتلف �حل�سار�ت �لعاملية، حماولة �إخفاء  لإ

مفهوم �لغزو �لثقايف �لذي حتمله يف طياتها و�لذي ل�سدة خطورته حذر 

مة  مام �خلميني )قده( منه يف و�سيته، موؤكدً� على �سرورة نهو�س �لأ �لإ

�سالمية ملو�جهته. �لإ

وللغزو �لثقايف و�سائل و�أدو�ت متعددة، �أهمها �لعالم )�ملرئي، �مل�سموع 

و�ملكتوب( �إ�سافًة �إىل و�سائل �أخرى.

�إ�ست�سافت »بقية �هلل« �لباحث  همية هذ� �ملو�سوع وللتف�سيل فيه  ولأ

�سالمي �سماحة �ل�سيد �سامي خ�سر�، وكان لنا هذ� �للقاء: �لإ
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فاليهود اليوم يهتمون بالإعالم يف الوليات 

املتحدة اهتمامًا كبريًا. وال�سيء املذهل اأن 

عدد اليهود يف اأمريكا اليوم ي�سكل 3% من 

عدد ال�سكان، واأن 25% من هوؤلء يعملون 

يف جمالت الإعالم. هذا التفاوت الكبري، 

اأمريكا  اأن العوملة التي تفر�سها  دليل على 

يام تخ�سع بطريقة اأو اأخرى لل�سلطة  هذه الأ

والتي  امل�سيطرة،  ال�سهيونية  اليهودية 

ت�ستهدف اإ�ساعة بع�ض املفاهيم. فمثاًل، قبل 

انت�سار املقاومة يف لبنان، كان ال�سائع اأن 

�سرائيلي  اليهود قوم ل ُيقهرون، واجلي�ض الإ

جي�ض ل ُيقهر. وهذا كله من �سنع الإعالم، 

وقد اأثبت الواقع عك�ض هذه املقولة.

٭ يف مقابل �هتمام 

عالم  بالإ خرين  �لآ

��ستفادة  مدى  هو  ما 

�لعرب و�مل�سلمني منه؟

كجهة  ل  ـ  كاأمة  نحن 

توجد  ل  ـ  اإ�سالمية 

يف  هدف  اأو  خطة  لدينا 

عالم.  لالإ ا�ستعمالنا 

بلغ  اأخري،  اإح�ساٍء  ففي 

العربية  الف�سائيات  عدد 

من   %70 من  واأكرث  ف�سائية   470 حوايل 

هذه الف�سائيات تبث على مدى 24 �ساعة 

ما ي�سمى بالفيديو كليب والغناء والرق�ض. 

 ،2005 العام  يف  �سدر  اإح�ساء  وهناك 

يف  كليب  الفيديو  على  ُينفق  ما  اإن  يقول 

�سنويًا.  دولر  مليار   16 هو  العربي  العامل 

يف  بل  الإعالم  يف  لي�ست  م�سكلتنا  اإذًا 

ال�سيا�سات التي تديره.

٭ يجري �حلديث د�ئمًا عن �لغزو 

فما  ملجتمعاتنا،  عالمي  و�لإ �لثقايف 

هي دلئل هذ� �لغزو؟

اأو  عقيدة  فر�ض  هو  الثقايف  الغزو  ـ 

مة  مبداأ اأو عادات اأو مفاهيم بعيدة عن الأ

املفرو�سة عليها.

ودلئل هذا الغزو تظهر 

مظاهر  كل  يف  بو�سوح 

اليومية ل فقط يف  حياتنا 

�سماء،  العالم مبا فيها: الأ

العادات  اللبا�ض،  الطعام، 

والتقاليد. وقد لفت انتباهي 

اأيام مقال يف جريدة  منذ 

و�سط يتحدث عن  ال�سرق الأ

تيكيت الفرن�سي  اتباعنا الإ

احلوار ال يكون بني 

ُمستعِمر ومستعَمر، 

بل بني طرفني يعترف 

أحدهما باآلخر
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اإ�سالمية  عادات  لدينا  اأن  مع  نكليزي،  والإ

اأ�سيلة، لكن نزهد بها.

٭ هذ� يف ما ظهر، هل هناك �أوجه 

خفية لهذ� �لغزو؟

على  فقط  يقت�سر  ل  الثقايف  الغزو  ـ 

والإعالمي  والع�سكري  ال�سيا�سي  الن�ساط 

فالم  والأ امل�سرحية  يف  يدخل  بل  فقط، 

واملجالت، يف تعليم الرق�ض عرب الفيديو 

كل مثل )الهمربغر،  كليبات، يف نوعية الأ

كل ال�سريع(، يف اللبا�ض  الفاهيتا... اأي الأ

اأو تعابري الكالم  الكالم  وحتى يف طريقة 

الغريبة عن اللغة العربية، 

عياد  ويف اخرتاع بع�ض الأ

الفالنتني(  )عيد  ومنها 

اأحد  به  ي�سمع  مل  الذي 

ن  والآ �سنوات،   10 قبل 

اأ�سبح رائجًا ب�سكل غريب 

يف اأو�ساطنا.

يعترب  من  هناك  ٭ 

هو  �لثقايف  �لغزو  �أن 

تبادل ثقايف، ما �لفرق 

بني �لثنني بر�أيك؟

خرية  الأ ال�سنوات  يف  احلديث  َكرَث  ـ 

حول ما ي�سمى بحوار احل�سارات، والبع�ض 

مثل  احل�سارات  �سراع  عن  حتدث 

هنتنغتون. واحلقيقة اأن حوار احل�سارات 

بني  يكون  فاحلوار  و�سروط.  اأ�س�ض  له 

ل  البع�ض  بع�سهما  يحرتمان  طرفني 

متنافرين ومتعاديني. واحلوار ل يكون بني 

ُم�ستعِمر وم�ستعَمر، بل بني طرفني يعرتف 

يف  موجودًا  لي�ض  وهذا  خر.  بالآ اأحدهما 

حالتنا. احلوار يكون بني طرفني مت�ساويني 

يكون  فال  الثقايف،  التبادل  اأما  القوة.  يف 

ابتدائي  الرابع  ال�سف  يف  طفٍل  بني  مثاًل 

ر املاج�ستري، هذا ي�سمى غزوًا  و�ساب يح�سِّ

ثقافيًا ل تبادًل ثقافيًا.

عقولنا  حت�سني  ن�ستطيع  كيف  ٭ 

�سد هذ� �لغزو؟

ـ ل �سبيل للتح�سني اإل باأمر واحد يجب 

الثقة  وهو  و�سغارنا  كبارنا  على  م  يعمَّ اأن 

بالعقيدة  الثقة  هو  واملق�سود  بالنف�ض. 

بل  م�ض،  بالأ تولد  مل  اأمٌة  فنحن  واملبداأ. 

لنا تاريخ وح�سارة. فنحن اأ�سحاب العلم 

الغرب  يعرفه  اأن  قبل 

يعي�ض  كان  حيث  بقرون، 

يف  اجلاهلية  غياهب  يف 

امل�سكلة  الو�سطى،  القرون 

اإذًا، اأن ل ثقة لنا باأنف�سنا 

خر  الآ نقلد  اأن  ونريد 

منه،  �سرعيتنا  ون�ستمد 

»كل  املثل:  يقول  وكما 

اأن  اأي  برجني«  اإفرجني 

كل �سيء غربي هو اأف�سل 

واأكرث رواجًا لدينا.

احل�سارة  اإن  يقول  قد  البع�ض 

والتكنولوجيا واملكت�سفات احلديثة والتطور 

يف  قابعون  نحن  بينما  الغرب،  من  تاأتي 

اآخر.  �سيئًا  تقول  احلقيقة  لكن  التخلف. 

العاملية  الكت�سافات  الكثري من  اأن  والواقع 

العامل،  يف  امل�سلمون  بها  ي�ساهم  احلالية 

كرب من علماء الكومبيوتر  وكمثال: الن�سبة الأ

يف بريطانيا هم من امل�سلمني، ويف اإح�ساٍء 

دقيق، فاإن عدد امل�سلمني يف اأمريكا 7 ماليني 

م�سلم، اأي 2،5% من عدد ال�سكان، وعدد 

نستطيع إنتاج 

برامج ذات كلفة 

قليلة أو متوسطة 

حتمل في مضمونها 

قيم ومفاهيم ديننا
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و%10   5 بني  يرتاوح  اجلامعات  اأ�ساتذة 

�ساتذة، وفرن�سا ت�سم 700 األف  من عدد الأ

م�سلم حائز على درجة ماج�ستري.

مكانيات �لب�سرية  ٭ هل لدينا �لإ

من: مفكرين وكّتاب و�أ�سحاب مو�هب 

و�أفكارنا  بقيمنا  لنو�جه  وخرب�ت، 

وديننا �لغزو �لثقايف؟

من  الب�سرية  مكانيات  الإ منلك  نحن  ـ 

الثقايف،  الغزو  لنواجه  ومتعلمني  مفكرين 

علينا  ممنوٌع  اإذ  �سيا�سية،  امل�سكلة  لكن 

الدول  نناف�ض  ل  حتى  والتقدم  التطور 

قادرين  لرجال  بحاجة  نحن  اإذًا  الغربية. 

والتقدم  والتطور  املواجهة  اأخذ قرار  على 

دون اخلوف من اأحد.

ـ  )�ملرئي  �إعالمنا  دور  هو  ما  ٭ 

�مل�سموع ـ �ملكتوب( يف �سد هذ� �لغزو؟ 

وهل و�سائلنا تقوم بهذ� �لدور فعاًل؟

العربي  العامل  �سالمي يف  ـ الإعالم الإ

له  وق�سٌم  لل�سلطة،  تابع  ق�سٌم  ق�سمان: 

�سلطة القرار نوعًا ما.

ال�ساحقة  كرثية  الأ ي�سكل  ول  الأ النوع 

اإىل  ين�سرف  اإذ  احلايل،  اإعالمنا  بني 

والفيديو  فالم  والأ امل�سل�سالت  عر�ض 

الغزو  �سد  يف  لهم  دور  ل  وهوؤلء  كليب، 

الثقايف، بل قد ي�ساهمون يف اإر�سائه.

النور...(  ـ  خر )املنار  الآ الإعالم  اأما 

من   %4 اأو   3 من  اأكرث  ي�سكل  ل  فهو 

�سالمي، وهو واقع حتت �سغط  اإعالمنا الإ

كبري، اإذ عليه حمايتنا �سيا�سيًا واجتماعيًا 

ودينيًا، ويعاين من الت�سييق بالن�سبة للبث 

براأيي،  احلل  الدول.  بع�ض  يف  الف�سائي 

اأو  كاجلمعيات  اجلهات  بع�ض  قيام  هو 

ال�سخ�سيات الفاعلة يف املجتمع )علمائية 

لبناء  بينها  فيما  بالتكاتف  موؤ�س�سات(  اأو 

اإعالم قوي، موؤثر، جريء وقادر على �سد 

الغزو الثقايف.

�أو  �أفالمًا  ق  ون�سوِّ ننتج  ل  ملاذ�  ٭ 

وعاد�تنا  قيمنا  حتمل  م�سل�سالت 

خر؟ وننقلها �إىل �لآ

اجتماع  يف  كنت  ق�سرية،  فرتة  منذ  ـ 

العمل  يف  املخت�سني  خوان  الإ بع�ض  مع 

�سالمي والإعالمي، وكنا نناق�ض م�ساألة  الإ

وال�سوؤال  باخلارج،  اإنتاجنا  ا�ستعانة 

اأفالمًا  ننتج  اأن  ميكننا  هل  ُطرح  الذي 

ميكننا  هل  اأنتجنا  واإذا  م�سل�سالت؟  اأو 

مو�سوع  وناق�سنا  النتاج؟  لهذا  الت�سويق 

ال�سيد �سامي خ�سرا يتحدث اإىل الزميلة هبة عبا�ض
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مقابلة
يف  ُعر�ض  الذي  احلارة«  »باب  م�سل�سل 

�سهر رم�سان وما قدمه من قيم ومفاهيم 

العربي  جمتمعنا  من  نابعة  وعادات 

وا  �سالمي. ووجدنا اأن امل�ساهدين ان�سدُّ والإ

ن�ستطيع  واأننا  الربامج،  من  النوع  لهذا 

متو�سطة  اأو  قليلة  كلفة  ذات  برامج  اإنتاج 

ديننا،  ومفاهيم  قيم  م�سمونها  يف  حتمل 

عرب ال�ستعانة باخلربات املحلية املوجودة 

مبحاولت  البدء  �سوى  علينا  وما  لدينا. 

اجلمهور  ت�سد  نها  لأ برامج،  هكذا  نتاج  لإ

والغناء  اللهو والرق�ض  وتبعده عن برامج 

يام. الرائجة يف هذه الأ

د�ئمًا  �ملعر�سون  نحن  ملاذ�  ٭ 

وما  خر؟  �لآ ثقافتنا  تغزو  ول  للغزو 

للغزو  عر�سة  كرث  �لأ �ملجتمعات  هي 

�لثقايف؟

اإ�سالمية دائمًا  ـ نحن معر�سون كاأمة 

خرين ل ي�سكلون خطرًا على  ن الآ للغزو، لأ

كرامة  دين  هو  �سالمي  الإ الدين  الغرب. 

ويدعو  والهوان  الذل  يرف�ض  واإباء  وعزة 

يحاولون  لذلك  عدو،  اأّي  �سد  للجهاد 

الغزو  خالل  من  وقيمه  معامله  طم�ض 

فطرة  دين  هو  �سالم  الإ اأن  كما  الثقايف. 

حتى  اأنه  واملالحظ  النا�ض.  عند  ومقبول 

رهاب  بعد ق�سية 11 اأيلول واإطالق تهمة الإ

النا�ض يف خمتلف  يزال  امل�سلمني، ل  على 

�سالم، وذلك  اأنحاء العامل يقبلون على الإ

ح�سب اإح�ساءات دقيقة. وهذا ي�سكل لهم 

غزونا  عرب  منها  التخل�ض  يحاولون  اأزمة 

ثقافيًا.

يف  �لدين  علماء  و�جب  هو  ما  ٭ 

حت�سني �لعقول �ل�سابة و�ملر�هقة من 
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�لغزو؟ وما هو و�جبنا كاأفر�د؟

ـ احلقيقة اأننا كلنا م�سوؤولون، كعلماء دين 

�سالمي يقول: »كلكم  ن املبداأ الإ اأو اأفراد، لأ

راٍع وكلكم م�سوؤوٌل عن رعيته«. لكن م�سوؤولية 

واأخطر،  اأكرب  هي  نظري  يف  الدين  علماء 

ال�ساعدة،  جيال  الأ مع  الكالم  يف  خا�سًة 

حيث نتعمد يف بع�ض الكتابات واملحا�سرات 

التوجه اإليهم واإر�سادهم اإىل ما هو �سالح 

دينيًا  حت�سني  ل  نه  لأ فا�سد،  هو  ما  واإىل 

حياتهم.  بداية  يف  زالوا  ما  وهم  لديهم، 

الإعالم  عرب  الثقايف  الغزو  اأن  واملالحظ 

جيال. يتوجه يف معظمه اإىل هذه الأ

موؤلفات  قدمت  �سماحتك  ٭ 

معني  بنمط  ومتيزت  عديدة  دينية 

�لذي  �سلوب  �لأ هو  ما  �لكتابة،  يف 

لها  ��ستخدمته يف كتاباتك وهل كان 

دور يف �سد �لغزو؟

ـ من توفيق اهلل، اأنني اخرتت النمط اأو 

�سلوب املخت�سر واملبا�سر، املوجه وامل�سبوط،  الأ

اء فيه قليلني جدًا.  ننا يف ع�سٍر اأ�سبح القرَّ لأ

وعندما اأكتب اأ�سع ن�سب عيني الفئة التي 

ـ 22  ـ 12 �سنة والـ20  يرتاوح عمرها بني الـ10 

�سنة واأحاول التوجه اإليها يف الكالم.

من  م�سغوطة  اأنها  رغم  ـ  الكتب  هذه 

ناحية عدد ال�سفحاتـ  اإل اأنها ذات فائدة 

كبرية. وقد وجدت اأن الكتب ال�سغرية هي 

نها اأكرث  اأكرث تاأثريًا من الكتب الكبرية، لأ

تركيزًا على الفكرة.

احلقيقة اأن كثريًا من النا�ض ن�سحوين 

باأن اأو�ّسع هذه الكتيبات مثل »اأختاه، اأخي 

احلبيب، اأخالق النبي« لت�سبح كتبًا لكنني 

الكتب ال�سغرية  اأوزع  اأن  ل  واأف�سّ رف�ست. 

املقروءة على الكتب الكبرية غري املقروءة.

اأن لهذه الكتب دورها يف �سد  ل �سك 

نها ت�سدد على قيم ديننا  الغزو الثقايف، لأ

املعلومات  ت�سحيح  وحتاول  وتدعمها 

النا�ض �سواء  ُتبث يف عقول  التي  اخلاطئة 

عرب الإعالم املرئي اأو املكتوب.

ما  �آخر  هو  »�خلائبون«  كتاب  ٭ 

ملاذ�  دينياً،  كتاباً  لي�س  لكنه  قدمته، 

�خرتت هذ� �ملو�سوع لطرحه يف كتاب مع 

�أنه يبتعد عن �خت�سا�سك كعامل دين؟

ل  �سالم  الإ يف  وىل:  الأ امل�ساألة  ـ 

فكرة  ثانيًا:  وال�سيا�سة،  الدين  بني  ف�سل 

وىل للحرب،  يام الأ »اخلائبون« جاءت يف الأ

ما  جتاه  مب�سوؤولية  ن�سان  الإ ي�سعر  حيث 

اأو وطنية  �سيا�سية  �سواء م�سوؤولية  يح�سل 

ال�سهداء  دماء  جتاه  م�سوؤولية  اأو  دينية  اأو 

على  وقع  الذي  للظلم  اأو  �سقطوا،  الذين 

بيوتهم.  وُدمرت  تهجروا  الذين  املواطنني 

�سعرت باأنه اإذا ُقتلنا يف هذه املعركة، يجب 

جيال القادمة اأن هناك حدثًا  اأن تعرف الأ

عليه.  التعتيم  يجوز  ول  ح�سل  تاريخيًا 

واملجرم  جمرمًا  البطل  ي�سري  ل  وحتى 

اأنا  ثالثًا:  التاريخ.  اأدون  اأن  اأردت  بطاًل 

ال�سيا�سية  العلوم  يف  لي�سان�ض  على  حائز 

ما يجعل كتابة هكذا كتاب غري بعيدة عن 

اخت�سا�سي مطلقًا.

الهدف من كتاب »اخلائبون« هو تقدمي 

املقاومة بطريقة  اأف�سل �سورة وكالم عن 

خمت�سرة. وما مييزه اأن ال�سور املوجودة 

اآخر.  كتاٍب  اأي  يف  موجودة  لي�ست  فيه 

وكذلك  خمتلفان  واأ�سلوبه  كتابته  طريقة 

طريقة اإخراجه. وباملنا�سبة، اأريد اأن اأ�سكر 

حلود«  »اإميل  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ض 

الذي ات�سل بي وهناأين على هذا العمل.
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قالع الوعد الصادق

حّراس وادي الحجير:
الغندورية... فرون... القنطرة.

ح�سني من�سور

... مل يكن �لنهر خمفيًا يف ذلك �لو�دي... فالذين جاءو� يبحثون 

تنتظرهم  كانت  و�لطغيان  �ل�ستكبار  ب�سكني  �ملذبوح  �لزمن  عنه يف هذ� 

ر�س  ق�سائد �ملوت و�أ�سعار �حلرية و�سالح �حلياة، �سالح �ل�سهادة... فهذه �لأ

ل تخون... فيها نطقت �آية �لتني و�لزيتون... فيها �فرت�ست �ستلة �لتبغ 

�حلقول... و�عتلى »�لربغل« �سطوح �ملنازل من خري �ل�سنابل... فيها حتمًا 

وهنا  يغازل...  �أن  حاول  �أو  �لرت�ب  هذ�  ��ستهى  ما  �إذ�  »�جلعفيل«  ميوت 

وهي  وت�ست�سهد  تهدي...  �لتي  �لعمامة  تقف  �لو��سع...  �جلنوب  هذ�  يف 

قدوح  عماد  �ل�سهيد  �تخذ  حني  نف�سها  ُتلغي  �أن  �ل�سم�س  كادت  تقاتل... 

�ل�سماء... كانو� يتحفزون  �إىل  �لغندورية  �متّد من  �لذي  ورفاقه دربهم 

وز�ن... ومن بد�ية جديدة  ل�سوٍم رم�سايّن و�إفطار لق�سيدة من �أحلى �لأ

�أن  قبل  �ل�سنابل  �سمت  ول  �لزيتون...  هدوء  يحتملو�  فلم  للقو�يف... 

ور�ين  و�سادي  فادي  فيه...  فدخلو�  ينادي...  �حلقل  �سمعو�  ت�سافر... 

�لثمانية... حر��س »�حلجري« وحماة �حلرية... وحبات  خوة  وبقية �لإ

�لذي  �لكربالئي  لل�سوق  ر�س...  �لأ وت�ستعل  �ل�سباح  يتوهج  حني  �لندى 

مباء  �لنبع  وروى  �لنهر...  روى  �لذي  �ل�سوق  ذلك  ينام...  ول  يرحل  ل 

�لعني... يف جوف �لليل... ومن جنيع �جلر�ح وهي تد�فع... هكذ� كانو� يف 

طفال وهو يدغدغ �أحالم �ل�سو�سن  �أ�سمعتنا حد�ء �لأ �لغندورية... �لتي 

�أرو�حنا... فلم يبَق وجع يف  �ل�سم�س على  زهار... وم�سحت ب�سوت  يف �لأ

�لقلب... »�ل�سيد ح�سن«... »�هلل يقويه« قد �أّكد لنا ح�سول �لنت�سار من 

ميالأ  كان  �لطري�ن  �أن  رغم  �حلرب...  تنتهي  حتى  ينتظر  مل  �لبد�ية... 

�ل�سماء... كان يقول: �إىل ما بعد... ما بعد حيفا...
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٭ �لن�سر لنا و�لعار لهم

قدوح  علي  حممد  احلاج  يكن  مل 

العدو  »هذا  قالوا:  الذين  من  واحدًا  اإل 

ر�ض املحتلة  اجلاثم على حدودنا، وعلى الأ

يف فل�سطني، نتوقع منه كل �سيء... فهو قد 

لكن  املتطورة...  �سلحة  الأ اأحدث  ا�ستعمل 

فماذا  العقل...  يقبله  ل  �سيء  هناك  كان 

كنا منلك مبواجهة هذا كله؟!

بطال... بف�سل اهلل...  كان �سباننا الأ

هذه  دّن�سوا  الذين  العدو  جنود  يهزمون 

ر�ض حولنا... فاأعادوهم قتلى وجرحى  الأ

من حيث اأتوا... وكنت اأمتنى لو كنت اإىل 

الذي  عماد...  ال�سهيد  اأخي  ابن  جانب 

من  غريه  مع  جميدًا  تاريخًا  لنا  �سنع 

من  �سيئًا  �ساركهم  لأ عزاء...  الأ ال�سهداء 

م�سوؤولية  اأحمل  كنت  لكنني  الت�سحية... 

اإل  املغادرة  رف�سوا  �سخ�سًا...  ثالثني 

بطاًل،  م�سى  اأنه  يعزيني  وما  برفقتي... 

وال�سرف...  الفخر  يفَّ  تبعث  م�ساألة  فهذه 

الذين  من  واحدًا  عماد  ال�سهيد  يكون  اأن 

هزموا اإ�سرائيل...

اإىل  اأتطلع  مل  رجعت...  وعندما 

يف  ح�سل  عّما  اأ�ساأل  ومل  الدمار... 

طمئن  لأ اأتفقدها  رحت  بل  القرية... 

على  اإ�سرائيلي  اأّي  وجود  لعدم  واأبتهج 

اأكرث من  اأطلب  وماذا  واأر�سي...  �ساحتي 

اأجد �سوى بقايا هوؤلء املعتدين  ذلك؟ مل 

متعة احلربية والعتاد تركوها دلياًل  من الأ

يتذّوقوا  التي مل  وهزميتهم...  ذّلهم  على 

من  اأكرث  اجلنوب...  هذا  يف  اإّل  طعمها 

مدمرة...  كانت  مريكافا...  دبابة   27
على  ت�سهد  هنا...  اجلنازير  زالت  ول 

هزميتهم...

يف  العرب  ُهِزم  املا�سي  يف 

حروبهم...  واليوم، لقد اأعاننا اهلل على 

واإخال�ض  نه علم �سدقنا  لأ الن�سر،  هذا 

�سبابنا...«.

ر�س ٭ ع�سق �لأ

�سخ�سية  حتديد  من  اأمتكن  مل   ...

يكون  اأن  بني  ال�سامي«  حممود  علي  »اأبي 

حكيمًا  اأو  ر�ض...  لالأ عا�سقًا  فالحًا 

الغندورية  ذاكرة  ّنه  اأ اأو  احلياة،  َخرَب 
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الذي  املقاوم  ذلك  اأنه  اأو  و�سجّلها... 

وحدهم...  املجاهدين  يرتك  اأن  اأبى 

ونقاوم  معًا...  نبقى  اأن  »اإّما  لهم:  قال 

معًا...  وننت�سر  معًا  ن�ست�سهد  اأو  معًا... 

لن اأ�سمح لهذا العدو اأن يدّن�ض اأر�سي من 

جديد...«.

وي�سيف: »كنت قد �سعرت اأن ال�سهيد 

الطازجة  اخل�سار  اإىل  ا�ستاق  قد  فادي 

اأر�سي...  اإىل  الوادي...  اإىل  فنزلت 

مملوءًا  كي�سًا  خوان  لالإ واأح�سرت 

»كلوا  وقلت:  يدّي  جنى  من  باخل�سار... 

منها واذكروين عند ربكم«...

من  �سيارتني  اآخر  خروج  وبعد 

فيها...  حركة  كل  �سكنت  الغندورية... 

نعد  ومل  والزوايا...  البيوت  فالتزمنا 

اأدخنها  كنت  ال�سيجارة  حتى  نتحّرك... 

من خالل قنينة زجاجية مغطاة متامًا... 

لن�ستقبل  اجلوي...  نزال  الإ ننتظر  كنا 

القادمني الغزاة اأح�سن ا�ستقبال.

كتاب...  اإىل  يحتاج  ذلك  وتف�سيل 

اأعرف  اأكن  مل  اإنني  اأقول  اأن  اأريد  لكنني 

هوؤلء  خالل  من  اإل  الإميان  حقيقة 

املواجهات  اأ�سرف  الذين خا�سوا  بطال  الأ

يطلق  اأن  ي�ستحقون  والذين  واأ�سر�سها، 

عليهم: »رجال اهلل«...«.

٭ �أغلى �أمانة

يف  القنطرة  ابن  عبا�ض،  علي  اأبو 

الغندورية  تعتربه  الرجل  هذا  �سل...  الأ

العطاء  رمز  اإنه  اأخرى...  حكاية 

اإىل  الثمانية  باأولده  دفع  الكربالئي... 

�سهيدان...  له  و�سقط  املعركة  اأر�ض 

اإىل  دفعني  »لقد  قال:  وفادي...  �سادي 

حني  ر�ض...  وبالأ باهلل  اإمياين  ذلك 

�سدنا  حتاك  الكربى  املوؤامرة  راأيت 

هذه  اأن  َويعلم  اأَ اأر�سنا...  من  خراجنا  لإ

عبد  ال�سيد  اأر�ض  اإنها  مقد�سة!؟  ر�ض  الأ

ال�سيد  واأر�ض  الدين  �سرف  احل�سني 

ال�سهداء  مئات  واأر�ض  ال�سدر...  مو�سى 

العظماء...

يف  هنا  به  فوجئت  اأبنائي...  اأحد 

ومل  بريوت،  يف  ي�سكن  فهو  الغندورية... 

اأكن قد راأيته منذ فرتة طويلة... قال يل: 

اأوؤديه...  اأن  ن يحتم علّي  الآ عندي واجب 

�ساأبقى  اأغادر...  لن  قال:  فادي  ال�سهيد 

ما  له  وكان  هنا...  اأ�ست�سهد  و�سوف  هنا، 

اأراد.

وقف  بعد  الغندورية  اإىل  عودتي  عند 

اإطاللة...  اأعّز  كانت  النار...  اإطالق 

اأر�سهما  عن  ودافعا  ا�ست�سهدا...  ولداَي 

اأن  النا�ض  من  وطلبت  وكرامتهما، 

تعلم  هل  العري�سني...  ويزفوا  يزغردوا 

�سعبة  م�سوؤولية  اأمام  و�سعاين  اأنهما 

�ساخمًا  ر�ض  الأ فوق  رفعاين  وعزيزة... 

هذا  على  اأحافظ  كيف  بربك  فخورًا... 

تلك  دمائهما...؟  بحفظ  األي�ض  العلو...؟ 

نف�سها...  احلياة  من  اأثمن  غالية  اأمانة 

هذا  يف  الوحيدة  احلياة  حقيقة  هي  بل 

الذي  اجلي�ض  فيه  دّمرنا  الذي  الزمن 

العنكبوتي...  بيته  وه�ّسمنا  يقهر...  ل 

�سالة  اجلنوب...  ويبقى  و�سنبقى... 

وفرون،  الغندورية  بني  وجهادًا...  ودعاء 

رجال  اأمينة...  يٍد  باأ احلجري  وادي  كان 

وو�ساح  الرجال  بعزم  هناك  كانوا  اهلل 

لقد  بطال.  الأ وحكايات  الكرامات 
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ميلكون  مما  اأكرث  احلياة  منهم  طلبت 

اأعطوها  لكنهم  يعطوه...  اأن  ما ميكن  اأو 

باب  من  دخلوا  لقد  يختبئوا...  ومل 

و�ساروا  احلجري...  وادي  من  حرار...  الأ

اأمامهم  املعرب  كان  الوادي...  ظالل  يف 

ينتظر... وكانت رحلتهم بديعة، اأ�سمعونا 

�سعادة  لهم  كمنت  حيث  خطواتهم  وقع 

يدعونا  اأن  واأرادوا  احلقيقية...  احلياة 

على  اأعيننا  وتقع  املرور  ذلك  جنّرب  كي 

والتفاين...  يثار  والإ والبطولة  ال�سجاعة 

لدعوتهم...«. وا�ستجبنا 

بعزم  اأيدينا  على  رم�سان  علي  �َسدَّ 

يزغرد  فرون  بلدته  يف  بقي  فقد  واإباء، 

»هنا  قال:  العدو،  تدك  التي  لل�سواريخ 

�سالة  والأ الرتاث  هنا  ورزقنا...  اأر�سنا 

عنها  نتخلى  وحني  مالنا...  راأ�ض  وهي 

لذا  نغدو؟!  فكيف  للعدو...  ون�سلمها 

ل  حتى  ال�سباب  مع  اأبقى  اأن  قررت 

علموين  هم  وحدهم...  البطولة  يخطفوا 

منهم...  قريب  بيت  يف  كنت  ذلك... 

اأقدم لهم  »لقمة هنّية« كي يقووا بها على 

ن�سمة  اأنني  لو  اأمتنى  وكنت  الطائرات... 

خرج  تلت�سق بهم... تداعبهم وتوؤن�سهم لأ

من بني �سفاههم حرفًا من نور يوم يقوم 

خرية  يام الأ النا�ض لرب العاملني... ففي الأ

جلنود  اإنزالت  عدة  ح�سلت  اأن  وبعد 

بوا�سطة  البيوت  مي�سطون  كانوا  العدو... 

ف�سلها  اأثبتت  اأنها  اإل  املدّربة...  كالبهم 

كاأ�سحابها... فقد دخل اأحد هذه الكالب 

عن  ك�ّسر  فيه...  كنا  الذي  البيت  اإىل 

ُبهت  كاأنه  مكانه  يف  ت�سّمر  لكنه  اأنيابه... 

يلوي على �سيء،  منا، ثم خرج م�سرعًا ل 

ينتظرونه،  اخلارج  يف  اجلنود  كان  حيث 
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عّله يوّفق ب�سيد ثمني... يف حادثة اأخرى، 

احلاج  باإخالء  املجاهدون  خوان  الإ قام 

قا�سم حمدون من منزله، بعد عناٍد طويل 

منه، ويف اليوم التايل ُق�سف البيت وُدّمر 

تدمريًا كاماًل، اأولي�ست هذه م�سيئة وعناية 

اإلهية...!؟

كنت  احلرب،  لن�سوب  ول  الأ اليوم  يف 

مكان  اأحّدد  كي  املنزل،  �سطح  على  اأقف 

بل  خائفًا...  اأكن  ومل  ال�سواريخ،  نزول 

ال�سربة  اأن  رغم  اجلراأة...  متلكتني 

مني  فطلبت  احل�سينية...  اأ�سابت  وىل  الأ

ابنتي النزول واأن اأ�ستعد للرحيل... لكنني 

من  حلظة  اآخر  حتى  �ساأبقى  لها:  قلت 

حياتي هنا... و�ساأعاون ال�سباب يف كل ما 

ر�ض  ميكن اأن اأقوم به... فالوطن غاٍل، والأ

اأبيعها  ل  هنا  تراب  حبة  وكل  عزيزة، 

»بجوزية ذهب«...«.

واأ�سّد  ال�سخر،  من  اأ�سلب  معنويات 

من الريح... مواطنون كانوا كاأنهم بركان 

متفّجر، يريد اأن يحرق هذا العدو بنريانه 

موقف  وعدوانه...  لغطر�سته  حّدًا  لي�سع 

حتت  مرعي  جنيب  فيه  ُي�ست�سهد  عجيب 

بني  ال�سنابل،  وبني  التبغ  �ستلة  مع  بيته 

ويلم�ض  وي�سّم  ليذوق  الكروم،  يف  ال�سجر 

حرار... �سورة الأ

٭ ر�سيد �حلياة: كر�مة و�سرف

من روح احلرية... ك�سرت »القنطرة« 

قيد �سّجانها »القطاع ال�سيا�سي«، وحّولت 

عيون  يف  جديد  درب  نحو  العبودية  تلك 

اأ�سوات  على  ت�ستيقظ  كانت  اأبنائها... 

فل�سطني...  باجتاه  تعرب  وهي  القوافل 

الرّدة،  �سالح  قرقعة  على  اليوم  تنام  ولن 

ف�سدى الن�سر اآٍت... اآت... مالأ كيانها... 

يف  جتمعت  الوعد...  ل�ستقبال  فتهّياأت 

رادات وكل الطاقات من  »القنطرة« كل الإ

عمار... يقول احلاج حممد علي  خمتلف الأ

عبا�ض: »علمنا اأن العدو يبغي الو�سول اإىل 

يخرتق  �سوف  اأنه  يعني  وهذا  الليطاين، 

القنطرة ووادي احلجري...

جميع  اإخراج  مّت  الهدنة،  يوم  يف 
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املجاهدون  وبقي  البلدة...  من  املدنيني 

وقرروا  توكلوا على اهلل  الذين  واملقاومون 

املواجهة...

ال�سفوف  يف  التعبئة  �سباب  كان 

وىل... وكان هناك من مل يلتحق بدورات  الأ

وهذه  ع�سكرية،  خربة  ميلك  اأو  ع�سكرية، 

بها،  نعتز  التي  البارزة  املحطات  اإحدى 

احلرب  فرتة  طيلة  بقوا  خوان  الإ فهوؤلء 

وقاوموا كل الظروف القا�سية... و�سمدوا 

ي�سكّلون عائلة...  كانوا  وهم حديثو عهد. 

وابن  العم  وابن  خ  والأ والبن  ب  الأ فهنا 

يكونوا  اأن  اختاروا  فقد  يبالوا،  مل  خ...  الأ

مام احل�سني Q... كانت  يف م�سرية الإ

لديهم الروحية واليقني باأنهم على حق... 

اأر�سنا  هذه  قالوا:  �سينت�سرون،  واأنهم 

واإخواننا  اأهلنا  هنا  اأجدادنا...  واأر�ض 

هدية  نرتكها  لن  ومنوت...  نعي�ض  حيث 

يف  يفكروا  مل  هوؤلء  وعدونا...  اهلل  لعدو 

اأنهم �سيكربون وي�ستعدون للزواج ولتاأمني 

�سيئًا  هناك  اأن  يف  فكروا  بل  امل�ستقبل، 

اأّن هناك قد�سية ل  ا�سمه كرامة و�سرف، 

تقدمها لهم هذه الدنيا الزائفة ول حتّقق 

لهم ال�سعادة احلقيقية اإذا ما تخاذلوا عن 

�سرائيلي  هذا الواجب... ولذلك، كمنوا لالإ

اهلل  وكان  مفرتق  كل  وعند  بيت  كل  يف 

مفرتق  قرب  املنازل  اأحد  ففي  معهم... 

�سرائيلي اأن يدخل  عد�سيت، حني حاول الإ

بتفجري  فيه  املوجودان  ال�سابان  قام  اإليه 

اأدى  مما  الباب،  خلف  و�سعاها  عبوة 

ال�سابان  ومتكن  جنوده،  يف  جمزرة  اإىل 

وجتاوزا  املطبخ  باب  من  اخلروج  من 

بهما  ي�سعر  اأن  دون  ودباباته  العدو  اآليات 

اأحد...«.

املجاهدين  خوان  الإ اأحد  لنا  ويروي 

انت�سرت  »لقد  فيقول:  املواجهات  عن 

امل�سادة  �سلحة  الأ حتمل  التي  املجموعات 

�سيدها  وكان  الجتاهات  كل  يف  للدروع 

من  املجموعات  تلك  متكنت  فقد  ثمينًا، 

فتح  حاولت  التي  اجلرافات  كل  اإعطاب 

الطرقات لتقدم الدبابات، كما اأنها دمرت 

اأكرث من خم�ض دبابات مريكافا، مما اأوقف 

يف  التمركز  على  واأجربته  العدو  اندفاعة 

مكانه، دون اأن يحّقق اأي تقدم على املحاور 

التي اأقبل منها... وملا حاول تغيري م�ساره 

للدخول من نقاط اأخرى، �سرعان ما لحقه 

خوان ومنعوه من حتقيق اأهدافه... ومل  الإ

اإىل  فلجاأ  »القنطرة«...  يتمكن من دخول 

قوته اجلوية ال�سارية ومدفعيته الثقيلة... 

يف  للمبيت  و�سيلتنا  »ال�ستخارة«  فكانت 

هذا البيت اأو اإخالء ذلك البيت... وكانت 

لهية معنا...«. العناية الإ

�سياء  لقد جمعتم يا اإخواين اأجزاء الأ

التي كنا جنهلها... يف هذه القرى... ومع 

�سياء  بطال، اأكملتم لنا اأجزاء الأ هوؤلء الأ

ن�ستهي...  ما  لنا  وقدمتم  ال�سرية... 

عطاء  اأعريونا  فهاتوا،  الرحيل...  قبل 

اأن  لنا  وا�سمحوا  املباركة...  اأياديكم 

جديدًا  ن�سرًا  منها  لن�سنع  ن�ستعملها... 

ر�ض  وعزًا جديدًا... فلقد ك�سومت هذه الأ

اجلميل...  بالفرح  وتربجتم  جمدًا... 

بالفرح  املنت�سرة...  الذي غمر وجوهكم 

اأ�سعلها  التي  الب�سرى  مع  براياته  تي  الآ

الذين  اهلل  برجال  ال�سادق  الوعد 

»�سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من 

بّدلوا  وما  ينتظر  من  ومنهم  نحبه  ق�سى 

تبدياًل«.
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المعلم الجديد
والمقومات الشخصية

)٭(
د. ح�سن �سلهب

تعر�سنا   قد  �سابقة  مقالة  يف  كنا 

املطلوبة  باملوا�سفات  الهتمام  لتطور 

املوا�سفات  بروز  عند  وتوقفنا  للمعلم، 

على  متقدمة  ك�سروط  ال�سخ�سية 

و�سنحاول  واملهنية.  العلمية  املوا�سفات 

ال�سيء  بع�ض  التو�سع  املقالة  هذه  يف 

واملوا�سفات  املعلم  �سخ�سية  جمال  يف 

املطلوبة.

بداية، ل ميكن ف�سل اأي جانب من 

فاملعلم  املعلم:  �سخ�سية  يف  اجلوانب 

ن�سان،  اخلبري، واملعلم العامل، واملعلم الإ

العلم.  تعرب عن جوهر متوحد يف  كلها 

بال�سمات  اأكرث  التدقيق  مكان  بالإ لكن، 

التي لها جذور يف طبيعة املعلم وفطرته 

�سا�سية ب�سورة اأكرث من غريها. هذه  الأ

ال�سمات هي ما �سن�سطلح على ت�سميتها 

الحتفاظ  مع  ال�سخ�سية،  باملقومات 

للتاأثري  عر�سة  ال�سمات  كل  اأن  مببداأ 

والتاأثر، قلَّ ذلك اأو كرث.

ال�سمات  مو�سوع  يف  دخلنا  واإذا 

اأنواع  ثالثة  اأمام  فنحن  ال�سخ�سية، 

ال�سمات اجل�سدية  غري منف�سلة، وهي 

اأو املادية، ومن ثم ال�سمات النف�سية اأو 

اأو  الذهنية  ال�سمات  واأخريًا  الروحية، 

دراكية. الإ

�أو  �جل�سدية  �ل�سمات  �أوًل:  ٭ 

�ملادية

يف  ن�سان  الإ به  يتمتع  ما  كل  وهي 

اجل�سدية  وبنيته  اخلارجي  مظهره 

بطوله  دائمًا  يظهر  فاملعلم  الداخلية. 

بحركته  و�سعفه،  وبقوته  وعر�سه، 

و�سكونه، ب�سكله ولونه. ول ميكن جتاوز 

مور يف جمال التقرير بقبوله اأو  هذه الأ

�سكال  فالأ والتعليم.  الرتبية  يف  عدمه 

والنماذج  للتوا�سل،  دائمة  بوابة 

ال�ستثنائية تعيق ن�سبيًا عمليات التعلُّم، 

مل  اأو  مفرطة،  كانت  ما  اإذا  �سيما  ل 

اأو يخفيها يف جمايل  يوازنها  حتمل ما 

النف�ض والذهن.

جمل  الأ انتخاب  �سدد  يف  ل�سنا 

الهتمام  ال�سروري  من  لكن  قوى،  والأ

قرب  الأ توفر  التي  ال�سروط  بتاأمني 
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غري  ومن  التالمذة.  خليال  ن�سب  والأ

احلكمة قبول ال�سمات اجل�سدية كيفما 

اهلل،  بخلق  القناعة  بحجة  كانت، 

ويف  خا�ض  حموٍر  يف  ُيبحث  اأمٌر  فهذا 

كثريًا  اأن  ذلك  طبيعية،  غري  اأو�ساع 

اإطار  تدخل يف  ال�سروط اجل�سدية  من 

الن�ساط  فقوة  املطلوبة.  املهمة  حتقيق 

املثال  �سبيل  على  البدنية  واللياقة 

�سرطان �سروريان يف اإ�ساعة احليوية، 

توا�سل  اإجناز  يف  دورهما  عن  ف�ساًل 

ال�سفية.  احلجرة  داخل  التعبري  فائق 

اأهمية  وتت�ساعف 

من  اقرتبنا  كلما  ذلك 

حيث  الرو�سة،  �سفوف 

عمليات  املوقف  يتطلب 

التمثيل  من  متوا�سلة 

ل  اجل�سدي  والتعبري 

للجمود  جماًل  تبقي 

هنا،  من  والهدوء. 

جديدة  مفردات  فاإن 

الب�سا�سة  والر�ساقة،  اللياقة  قبيل  من 

يف  موؤثرة  معايري  غدت  والو�سامة، 

نبالغ  ول  وقبولهم.  املعلمني  تعيني 

اجل�سدية  العافية  م�ستوى  اإن  قلنا  اإذا 

للمعلم يحدد الكثري من م�ستوى عافية 

يقوى  ل  الذي  واملعلم  اأدائه.  و�سالمة 

ح�سة  طيلة  قدميه  على  الوقوف  على 

اأن  مبقدوره  يكون  لن  كاملة،  درا�سية 

يلعب دورًا كاماًل يف مهمته.

�لنف�سية  �ل�سمات  ثانيًا:  ٭ 

و�لروحية

من  ن�سان  الإ به  يتمتع  ما  كل  وهي 

يف  ملحوظ  تاأثري  لها  ونوازع  م�ساعر 

�سلوكه واأدائه. يف املراحل ال�سابقة حيث 

علمه،  تقدمي  املعلم  من  املطلوب  كان 

�سلوب  من دون اأية عناية جوهرية يف الأ

والطريقة، كانت عملية التعليم ل تت�سل 

ما  فاإذا  للمعلم.  النف�سية  بالبنية  فعليًا 

�سودف اأن املعلم غ�سوب، فاإن باإمكانه 

يف  اجلدية  باب  من  ذلك  ر  يف�سِّ اأن 

اأية  حتمل  وعدم  العلم، 

�سرورة  ول  فيه.  مواربة 

الغالبة،  يجابية  لالإ

من  وا�سٌع  باٌب  فاإنها 

وتفاقم  الفو�سى  اأبواب 

ال�سغب.

املن�سود  الواقع  لكن 

اإن  حيث  كليًا،  اختلف 

القوة التي كانت مطلوبة 

تقطيب  يف  موجودة  تعد  مل  املعلم  عند 

وح�سر  ال�سفتني،  و�سد  احلاجبني، 

العينني،  جحوظ  اأو  الوجه  يف  الدماء 

لتحقيق  احلا�سمة  احلما�سة  يف  بل 

هداف املر�سومة، وال�ستعداد املفتوح  الأ

لكل ال�سروط الكفيلة باإجناز الدور على 

اأكمل وجه ممكن.

املعلم  يف  املطلوبة  ال�سمات  اإن 

الروحية  الطاقة  بقوة  تت�سل  اجلديد 

العافية اجلسدية 

للمعلم حتدد الكثير 

من مستوى عافية 

وسالمة أدائه
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وطموحه،  عزمه  يف  تتجلى  التي 

اإننا  مبهمته.  وانهماكه  �سغفه  وم�ستوى 

عندما نريد تعيني معلم جديد، ملزمون 

وُبعد  كلماته،  اإيقاع  يف  مليًا  بالتدقيق 

ال�سعب  ومن  خياله.  وات�ساع  نظراته، 

اإىل  يفتقر  جديد  معلم  تكليف  جدًا 

اأحالم  اأو  اأحالمه  �سناعة  على  القدرة 

دورة  حتريك  عن  يعجز  اأو  تالمذته، 

عروق  اأو  عروقه  يف  جديدة  دموية 

اإن املعلم املطلوب هو من  تالمذته. ثم 

من  متكنه  عالية  نف�سية  ب�سحة  يتمتع 

بعيدًا خو�ض  ال�ساقة،  جتربته 

اأو  املر�سي  التوتر  عن 

حباط ال�سريع. الإ

املعلم  من  التالمذة  يتوقعه  ما  اإن 

مال،  لالآ غزيرًا  م�سدرًا  بكونه  يت�سل 

ُت�سرق  عينيه  يف  للحياة.  متدفقًا  ونبعًا 

النهار، ويف �سدى �سوته جتتمع  �سم�ض 

زمان  ل  العذبة.  ن�سانية  الإ نغام  الأ كل 

فاجلذوة  للجمود.  مكان  ول  للفتور 

ل  والعمر  ومتوقدة،  م�ستعلة  تزال  ل 

اأن  علينا  اإذًا،  وتاألقًا.  نقاًء  اإل  يزيدها 

نتفح�ض حرارة هذه اجلذوة وقوة 

وتوقدها،  ا�ستعالها 

النور  ونظافة 

ي�سدر  الذي 

نريدها  ل  عنها. 

حارقة ملن حولها، كما ل 

نريدها مدمرة ل�ساحبها.

قد يبدو يف ما اأقول نوع من 

املثالية اأو املبالغة، وهو يف 

اأمٌر عزيز،  حوال  الأ كل 

لكن من ال�سعب حتقيق 

يف  التعلمية  هداف  الأ

من  الكثري  بغري  ال�سف 

ذلك.

�ل�سمات  ثالثًا:  ٭ 

�لذهنية و�لدر�كية

ن�سان  الإ به  يتمتع  ما  كل  وهي 

ومهارات  قدرات  من 

فطنته  م�ستوى  ت�سكل 

عنه  حتدثنا  ما  اإن  وذكائه. 

الهوامش
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يف  والتوقد  اجل�سم،  يف  اللياقة  بعبارة 

اخل�سوبة  بعبارة  اإليه  �سن�سري  النف�ض، 

كتابًا  املعلم  يعد  مل  نعم،  الذهن.  يف 

ر�سمًا  ول  رًا،  م�سوَّ �سريطًا  ول  ناطقًا، 

م�سّكاًل، اإنه اأر�ض تتفاعل مع كل جديد، 

كل  مع  وتتعاي�ض  وارد،  لكل  وتت�سع 

د دائم،  خمتلف. فاملعلومات لديه يف جتدُّ

والواقع،  باملنطق  متغرية  والقناعات 

والتجربة نبٌع من احلكمة ل ين�سب. ل 

ميكن للمعلم اأن يقود تالمذته على مر 

وباملعلومات  نف�سها،  بالطريقة  الزمن 

نف�سها،  القناعات  اأو 

قبيل  من  فمفردات 

املرونة الذهنية، و�سرعة 

غدت  كلها  البديهة، 

مكونات اأ�سا�سية لل�سمات 

الذهنية املرجوة.

مل يعد باإمكان املعلم 

تفكريه،  يف  املحدود 

قناعاته،  يف  واملح�سور 

واملكبَّل يف خياراته اأن ينجز دوره. وكل 

�سخ�سية  ذهنية  عمليات  ي�ستلزم  ذلك 

تو�سيع  على  القدرة  م�ستوى  اإىل  ترقى 

املجالت، وتاأ�سيل القناعات، واكت�ساف 

بع�ض  ذلك  يف  كان  رمبا  اخليارات. 

فيهم  تتوافر  مل  الذين  على  الت�سييق 

ذهان. قد  ا�ستعدادات هذا النوع من الأ

قوى حجة  الأ لكن  يكون ذلك �سحيحًا، 

جيال  يف هذا املجال اأن �سروط تربية الأ

ت�ستحق نخبة بني الب�سر.

يف  املطلوبة  ال�سمات  فاإن  كذلك، 

املعلم اجلديد تت�سل بقدرته على �سوغ 

اجلديدة،  وال�سورة  اجلديدة،  العبارة 

اأن  له  ميكن  فال  اجلديدة.  والطريقة 

ن  لأ اأ�سالفه،  لتجارب  اأ�سريًا  يبقى 

مناذج  يكونوا  باأن  ملزمون  تالمذته 

اأ�سالفهم  عن  وخمتلفة  جديدة 

كله  وهذا  و�سابقيهم. 

ملحوظة  قدرة  يتطلب 

باحلرف  الت�سرف  يف 

والرقم وال�سكل.

من  بد  ل  اأخريًا، 

ما  ـ يف  اأننا  اإىل  �سارة  الإ

بع�سًا  ر�سمنا  قد  ـ  تقدم 

ال�سخ�سية  ال�سمات  من 

وهي  اجلديد،  للمعلم 

�سمات طبيعية لها عالقة بتكوينه، واإذ 

نعتربها �سروطًا اأكيدة، اإل اأننا ل نبتغي 

من وراء ذلك اإل ت�سليط ال�سوء، وتو�سيع 

فق، والعربة ـ اأخريًا ـ يف ن�سبة توافر  الأ

هذه ال�سروط، وبالتايل حاجة املدار�ض 

التي تتحكم بالنهاية يف القرار.

ما يتوقعه التالمذة 

من املعلم يتصل 

بكونه مصدراً 

غزيراً لآلمال، ونبعاً 

متدفقاً للحياة

الهوامش
مداد. �سراف يف مدار�ض الإ عداد والإ )٭( مدير الإ
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الصحة والحياة

االنفلونزا ضيف الشتاء الثقيل
د. يحيى عطوي )طبيب أذن، أنف وحنجرة(

�إعد�د: نبيلة حمزي

النفلونزا،  اأن  البع�ض  يظن  قد 

اأ�سماء  والزكام،  الر�سح  اجلريب، 

ما  ن�سف  لكن احلقيقة  واحد،  ملر�ض 

واجلريب  فالنفلونزا  البع�ض.  يظن 

�سديد  فريو�سي  ملر�ض  م�سطلحان 

التنف�سي  اجلهاز  ي�سيب  العدوى 

يوؤدي  مما  �سديدة  اأعرا�سه  وتكون 

اأما  للفرا�ض.  امل�ساب  مالزمة  اإىل 

الزكام والر�سح فهما م�سطلحان ملر�ض 

فريو�سي ُمعٍد ي�سيب اجلهاز التنف�سي 

من  بكثري  اأخف  باأعرا�ض  لكن  اأي�سًا 

عرا�ض التي ت�سببها  النفلونزا. الأ

ويف ما يلي جدول يو�سح الفرق بني 

املر�سني:

نفلونزا+الزكام اخلا�سية+الإ

املر�سية+عامة+مو�سعية  احلالة 

نف واحللق يف الأ

عرا�ض+ب�سكل  الأ بدء  �سرعة 

مفاجئ+ب�سكل تدريجي

مرتفعة+عادًة  احلمى+دائمًا 

معتدلة

عرا�ض+ �سداع+ عطا�ض الأ

يف  ق�سعريرة+اأمل  +ارجتاف، 

احللق

ذن+ +اأمل يف الأ

عطا�ض �سعال

ال�سدة+جمهدة+معتدلة

ملدة  توعك  املر�ض+  مدة 

اأ�سبوع+�سفاء �سريع

+اإىل اأ�سبوعني+

امل�ساعفات+�سديدة: مثل اللتهاب 

الرئوي+معتدلة

مر�ض  هو  التحقيق  هذا  ومو�سوع 

النفلونزا اأو اجلريب:

�سباب: ٭ �لأ

الفريو�ض  لهذا  اجل�سم  �ض  تعرُّ ـ 

ول مرة. لأ

عند  املناعة  جهاز  �سعف  ـ 

�سخا�ض. الأ

نقل  اأ�سا�سي يف  عامل  فهو  املناخ  ـ 

الفريو�ض الذي ينمو يف الربودة وينتقل 

عرب الرياح.
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بارد  اإىل  دافئ  جو  من  النتقال  ـ 

وبالعك�ض وعدم اللتزام بالوقاية عند 

دخول ف�سل ال�ستاء.

اأما مر�ض النفلونزا ال�سيفي فهو 

اإىل  لحقًا  يتحول  حت�س�ض  عن  ناجت 

انفلونزا.

عرا�ض: ٭ الأ

اجل�سم،  الفريو�ض  يدخل  اأن  بعد 

يبداأ جهاز املناعة بالتعرف عليه. هذه 

العملية ت�سمى »احل�سانة« حيث ي�سّكل 

اجلهاز اأثناءها اأج�سادًا �سد الفريو�ض 

ومن   ،Antibodies بالـ  تعرف 

يوم اإىل اأربعة اأيام لدخول املر�ض يبداأ 

الظهور املفاجئ للعوار�ض:

ـ �سداع.

ـ ارجتاف وق�سعريرة.

ـ ارتفاع احلرارة.

ـ عطا�ض و�سعال جاف.

ذن. ـ اأمل يف الأ

غ�سية  )الأ نف  لالأ م�ستمر  �سيالن  ـ 

املخاطية( يوؤدي اإىل �سيق يف التنف�ض 

عربه.

ـ اأمل وحرقة يف العينني.

ـ التهاب باحلنجرة.

ـ اآلم ع�سلية ت�سمل جميع ع�سالت 

الرجلني  يف  ترتكز  لكنها  اجل�سم 

واأ�سفل الظهر.

�سديد  باأمل  م�سطحب  عام  تعب  ـ 

يف املفا�سل والعظام.

٭ مدة �ملر�س و�مل�ساعفات:

عادة تزول اأعرا�ض املر�ض احلادة 

وقد  املري�ض.  ويتعافى  اأيام   5 بعد 

ي�ستمر املر�ض لدى معظم املر�سى ملدة 

متتد من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني. لكن يف 

املري�ض  حالة  تتدهور  احلالت  بع�ض 

فيتعر�ض لعدة م�ساعفات اأبرزها:

التهاب  ي�سمل  رئوي  التهاب  ـ 

الق�سبات الهوائية.

نفية. ذن واجليوب الأ ـ التهاب الأ

ـ التهاب ع�سلي.

ـ التهاب اجلهاز اله�سمي.

اأي  ت�سيب  قد  امل�ساعفات  هذه 

�سخ�ض يف اأي فرتة عمرية لكن ل بد 

من الهتمام مبن يلي:

 65 من  اأكرث  اأعمارهم  الذين  ـ 

عامًا.

املزمنة  مرا�ض  بالأ امل�سابون  ـ 

كال�سكري، الربو واللب.

وخ�سو�سًا  عامة  ب�سفة  طفال  الأ ـ 

املواليد.

يف نف�ض الوقت قد يزيد املر�ض من 

تاأثري اأمرا�ض اأخرى مثاًل:

مر�سى  حالة  و�سوء  الربو  نوبات 

القلب وال�سكري.

٭ كيف ينتقل �لفريو�س:

مرا�ض  مر�ض النفلونزا من اأكرث الأ

املعدية واأ�سهلها انتقاًل. ينتقل الفريو�ض 



�2

الصحة والحياة

الرذاذ  بوا�سطة  اآخر  اإىل  من �سخ�ض 

كما  وال�سعال  العطا�ض  من  املتطاير 

اأدوات  ا�ستعمال  طريق  عن  ينتقل 

والكوب  الورقية  كاملناديل  امل�ساب 

يتم  حيث  امل�ستخدم،  وال�سحن 

نف  الأ طريق  عن  الفريو�ض  ا�ستن�ساق 

العني  عرب  يدخل  اأن  وميكن  الفم  اأو 

في�سل خلاليا اجلهاز التنف�سي ويبداأ 

بالتكاثر.

نقل  امل�ساب  ال�سخ�ض  ي�ستطيع 

عرا�ض  خرين قبل ظهور الأ العدوى لالآ

ـ 48 �ساعة وت�ستمر القدرة  بحوايل 24 

الثالث  اليوم  اإىل  الفريو�ض  ن�سر  على 

عرا�ض. والرابع بعد ظهور الأ

٭ �لعالج:

مفيد  عقار  ن  الآ حتى  ُيكت�سف  مل 

دوية التي  يف معاجلة هذا املر�ض. والأ

هي  امل�ساب  ال�سخ�ض  ياأخذها 

واأعرا�سه.  املر�ض  اأثر  لتخفيف 

اخلاف�سة  دوية  الأ فهناك 

لالحتقان  املزيلة  للحرارة، 

املفا�سل  لم  لآ املزيلة  وال�سعال، 

املن�سطة  والراأ�ض،  والع�سالت 

املناعة  جلهاز  واملقوية 

)vitamin c(. اأما امل�سوؤول 

الوحيد عن الق�ساء على الفريو�ض 

فهو جهاز املناعة.

٭ �لُطعم:

فعاليته،  ع  امل�سنَّ اللقاح  اأثبت 

بهذا  ال�سابة  تقليل  اإىل  واأدى 

فريو�ض  عن  عبارة  والُطعم  املر�ض. 

يحقن يف اجل�سم  ن�سف حي  اأو  ميت 

فيواجهه جهاز املناعة بنف�ض الطريقة 

الطبيعي  الفريو�ض  بها  يواجه  التي 
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الداخل اأول مرة اإىل اجل�سم.

ُيف�سل اأخذ اللقاح �سنويًا خ�سو�سًا 

يحتاج  اللقاح  ن  لأ اأيلول  �سهر  يف 

ملواجهة  وذلك  يعمل  كي  �سبوعني  لأ

املر�ض،  هذا  فيه  يكرث  الذي  املو�سم 

�سخا�ض  لالأ اللقاح  اعطاء  يف�سل  كما 

الذي يتميزون بخطورة تعر�سهم لهذا 

ال�سن )65 �سنة(،  الفريو�ض مثل كبار 

مر�سى الربو، مر�سى القلب، مر�سى 

ال�سكري.

احلقن  اأن  بالذكر  واجلدير 

يوؤدي  قد  حيوي  الن�سف  بالفريو�ض 

اإىل نف�ض اأعرا�ض النفلونزا.

٭ �لوقاية:

وعدم  بامل�ساب  الختالط  عدم  ـ 

ا�ستخدام اأدواته اخلا�سة.

املزدحمة  العامة  ماكن  الأ جتنب  ـ 

مو�سم  يف  خ�سو�سًا  المكان  قدر 

الربد.

الهواء  لتيارات  التعر�ض  عدم  ـ 

التدفئة  والتزام  والرطوبة  الباردة 

وتفادي  الباردة  املياه  �سرب  وعدم 

اجلو  يف  ال�سديدة  للتغريات  التعر�ض 

قد  احلرارة  درجات  اختالف  ن  لأ

باجلفاف  التنف�سي  اجلهاز  ي�سيب 

اجل�سم  وي�سبح  مقاومته  فت�سعف 

اأكرث عر�سة لال�سابة.

من  يعانون  الذين  �سخا�ض  الأ ـ  

ُذكر  ما  اإىل  بال�سافة  عليهم  حت�س�ض 

معاجلة احل�سا�سية قبل دخول املو�سم 

اجلديد.

اأثناء املر�ض اأو ال�سابة:

ـ الكثار من �سرب ال�سوائل الدافئة 

والع�سائر فهي ت�ساعد على:

املادة  فت�سبح  احللق  ترطيب  ـ 

خروجها  ي�سهل  �سائلة  املخاطية 

بال�سعال.

املفقودة  ال�سوائل  تعوي�ض  ـ 

من  يعاين  املري�ض  كان  اإذا  خ�سو�سًا 

حمى.

ـ طرد الفريو�ض عن طريق ت�سريف 

املاء )البول(.

ـ جتنب �سرب املياه الباردة.

واملقايل  الزيوت  من  التخفيف  ـ 

نها تعمل على ت�سعيد العوار�ض. لأ

اأي جهد فهي  الراحة وعدم بذل  ـ 

اأ�سا�ٌض ل ي�ستهان به يف العالج.

على  التي حتتوي  طعمة  الأ ـ جتنب 

على  ت�ساعد  نها  لأ ميني،  الأ احلم�ض 

بقاء الفريو�ض مثل الكوكا، و�سرب اللنب 

نه يعمل كم�ساد حيوي للفريو�ض. لأ

ـ تهوية غرفة امل�ساب ب�سكل دائم 

لتجديد الهواء فيها.

دوية حتت ا�سراف طبي،  ـ اأخذ الأ

النفلونزا  ن  اأ البع�ض  يظن  فقد 

قد  به  التهاون  لكن  ب�سيط،  مر�ض 

�سحة  على  �سيئة  عواقب  اإىل  يوؤدي 

ن�سان. الإ
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عاشوراء... عودي
ان�سجي من خيوط ال�سم�ض، اأجمل حكاية

عن احل�سني.. �سيد �سباب اجلنة

عن العبا�ض.. كفيل زينب

عا�سوراُء... عودي

ي علينا حكاية الزمن املا�سي ق�سّ

كرب والر�سيع علي الأ

اأخربينا كيف غدت ال�سهادة انت�سارًا

كيف غدا الدم القاين، ن�سرًا وعزًا وافتخار

حدثينا... عن كربالء الثورة

عن امتداد الدين حتى يوم القيامة

حدثينا... كيف عاد احل�سني اإىل ع�سر البطولة

�سطورة وحقق الن�سر يف اأيار، وهزم جي�ض الأ

فوج �سيخ �ل�سهد�ء ـ جب�سيت

من كان يصدق؟
دماء  اأر�سها  على  اأريقت  التي  كربالء  اإنها 

الوقت  مبقيا�ض  معركة  اأق�سر  يف  الطاهرة  العرتة 

ي�سدق  كان  من  الزمن.  مبقيا�ض  خلودًا  واأكرثها 

الظلم  �سد  دائمة  معركة  اإىل  �ستتحول  كربالء  اأن 

نقطة  كل  واأن  ومكان؟  زمان  كل  يف  رحاها  تدور 

من الدماء الزاكية مبثابة م�ساعل ومنارات ت�سيء 

كل  تالحق  دائمة  ولعنة  لينت�سر،  مظلوم  كل  درب 

�سبط  اأن  ي�سدق  كان  من  وامل�ستبكرين؟  الطغاة 

ر�ض وهو  الر�سول )�ض( الذي ا�ست�سهد على تلك الأ

اأبًا  �سي�سبح  معني،  من  هل  نا�سر  من  هل  ينادي: 

ومالذًا للثائرين ودفئًا لقلوبهم؟ واأن تلك الكلمات 

�ستدق جدران التاريخ وتتحول اإىل ن�سيد لكل الثوار، 

مرددين لبيك �سيدي يا ح�سني؟

�أبو ر�سو�ن �ملو�سوي
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واقعة الكرامة
ما بني ليل و�سحاه...

عمار... تطوى اآلف الأ

تبكي العيون...

جتف الدموع...

حتزن القلوب...

ج�ساد... لرحيل الأ

ويطلق العنان للخيال...

لي�ستقر وهو احلزين...

يف اأر�ض الطف

يف اأر�ض كرب وبالء...

حيث م�ساب احلوراء...

و�سيدة الن�ساء...

باحل�سني...

وفياء... �سحاب الأ والأ

ب�ساقي العطا�سى...

والطفل الر�سيع

ما بني ليل و�سحاه...

ت�سبى ن�ساء احل�سني، وبنات علي...

ل اأدري... اأهي و�ساو�ض ال�سياطني...

اأم د�سائ�ض اجلاهلني...

ترى اأن�سوا من ي�سبون ويقتلون...

اأم يتنا�سون...

قد دن�سوا التاريخ

مل باحلياة، بقتل ابن بنت حممد وقتلوا الأ

ولكن... ما نفع الكالم

قد وقعت الواقعة

وانت�سر الدم على ال�سيف

انت�سر املوت...

راف�ض الذل... عا�سق الكرامة

د�ليا مطر

وعد كربالء
اإّن احل�سني قراآن ودعاء..

له ِذكرًا وقال: اأنزله الإ

)اإّنا له حلافظون(

اأفتح كتابه اأرّتل فيه )كهيع�ض(..

فاأعلم اأّن كافها كربالء..

وهاءها هالك وارتقاء..

وياءها يزيد ذو ال�سقاء..

وعينها عط�ض وابتالء..

و�سادها �سرب زينب والن�ساء..

كذب املوت..

فاحل�سني هنا..

بواب.. ما زلت اأ�سمعه يطرق الأ

يلملم للحرب كّل عتاد..

يعيد ت�سكيل جي�سه املنت�سر..

وير�سل م�سلم بن عقيل �سفريًا ل�سمائرنا..

اأن هّبوا للجهاد..

يحمل راية الكّرار..

ومي�سي �سّد يزيد

وها هي زينب..

اأراها يف كّل يوم تقف عند كّل �سهيد

)اللهم  الثورة  كلمتها  للباري  وتر�سل 

تقّبل مّنا هذا القربان(

طفال.. ها هي جتمع اليتامى والأ

تعّلمنا اأّن ال�سرب عنوان الثبات..

تر�سل وعدًا �سادقًا للم�ست�سعفني..

اأّن الن�سر اآٍت اآٍت اآت..

اأن منّن على  فياأتيها ال�سدى: )ونريد 

ر�ض وجنعلهم  ا�ست�سعفوا يف الأ الذين 

اأئمة وجنعلهم الوارثني(.

ح�سن علي �سحادي
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آٍه لك يا زينب..

اآٍه زينب يا اأن�سودة اجلراح..

اآٍه يا حوراء يا اأن�سودة ال�سرب واحلنني.. اآٍه لك يا اأم امل�سائب..

ال�سالم عليك يا زينب اأيتها احلوراء..

ال�سالم عليك عندما رفعت ج�سد اأبي عبد اهللَّ احل�سني..

وقلت اللهم تقبل منا هذا القربان..

�سيدي يا ح�سني.. عا�سوراء مت�سي وحبك ل مي�سي..

حبك اأوغل يف اأح�ساء القلوب..

�سحاب اإيٍه يا اأر�ض الطفوف عندما عانقت ح�سينًا وعبا�سًا والأ

اإيٍه يا اأر�ض الطفوف ل يزال وجه ح�سينًا م�سرقًا..

�سم�سًا ل يخفيها ك�سوف...

من عا�سوراء.. �ستبقى تتدفق اأجياًل بعد اأجيال..

من ال�سهداء على مر ال�سنني..

فئدة.. و�سيبقى احل�سني من تهفو اإليه الأ

ومنارًة ت�سع نورًا وهاجًا لكل ال�سالكني..

.. طريق احلرية والكرامة.. على طريق اهللَّ

.. وما زلنا نرفع رايات عزتك وما الن�سر اإل من عند اهللَّ

عبري دعمو�س
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صرخات حسينية

�سيدي...

اأ�سبُح واأنا اأقراأ �سفحات املاء

اأجمع قطرات الغيث حروفًا علوّية

فال يطالعني �سوى ا�سمك.. يا ح�سني

اأُم�سي والليُل كئيٌب من طلعة الفجر

فاأيُّ نهاٍر يحمُل الفجيعة

ما عدت اأقراأ حتت �سوء ال�سم�ض

اإل �سيفًا م�سلطًا اإىل رقاب الكفار

اآهاٍت  �سوى  لغتي  حباِت  اأمللم  عدت  ما 

مبتورة

اأي لغة... خطت كربالء بكّفني مقطوعتني

يا اأبا عبد اهللَّ

�سى  الأ مزيُج  املقاومني  ودماء  دمعي  هاك 

واحلرقة

كيف ل؟!

واآلم ال�سبي تبقى زينبية

اآٍه لهذا احلقد قد ر�ضَّ ال�سدر ال�سريف

اآٍه لهذا الغ�سب وقد طال الثاأر

مولي.. من كبدي �ساأنزع �سهام ذاتي ...

ال�سرخات  �ساأجعل  واملجاهدين  قلبي  من 

ح�سينية

من هذه العظام �ساأ�سنع �سكينًا..

من حلمي ودمي �ساأجبل بارودًا

ر�سا�سًا يهزم جربوت امل�ستكربين

اأّما البكاء... ف�سّمه ما �سئت

�سالحًا اأو نارًا عفوية

�ساأبكيك �سيدي واألطم ال�سدر

حتى تعلو بيارق الن�سر

حممود دبوق

عشاق  
Q الحسين

فداء ملثواك يف اأر�ض الطف

ونور هامتك على الرمح اعتلى

نفديك نف�سًا اأعمت بالبكاء عينًا

بدل الدمع دمًا كاجلمر ملتهبا

وروحًا من في�ض �سماك همت

حزان تاأملا وتاهت يف خ�سم الأ

ح�سني الطهر �سليل طه

مري ب�سعة الزهرا �سبط الأ

خامت اأهل العباءة والك�ساء

اأردوك ذبيحًا وال�سيب خ�سبه الدما

طهار ما حيلتنا يا ابن الأ

وم�ساب العقيلة اأعيى القلب وهمى

حرارة وجدنا ُت�سرم حقدًا

على اأجنا�ض اأمية طواغيت العدا

من ك�سر ال�سلع لفلق الهام

من لفظ الكبد لرفع الراأ�ض فوق القنا

من �سبي زينب وزين العباد

لقطع الكفني والر�سيع كب�ض الفدا

حرار وال�سيف نرفع �سرخة الأ

يخط بدم الطهر عزًا وهدى

هيهات منا الذلة علمًا

با رفعها ع�ساق احل�سني بجنوب الإ

فالثاأر مع قائم يا�سني اآت

برار له جند تتاأجج وثورة الأ

وليل حمرم اإن طال ودعا

حزب اهللَّ باملهج يلبي الندا

حزين عيتا
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مسابقة المجلة

150،000 ل.ل. وىل:  دالل ح�شن فرحات   �جلائزة �لأ

100،000 ل.ل. �جلائزة �لثانية:  �شارة ح�شني برق  

جوائز قيمة كل منها 50،000 ل.ل لكل من:

�جلائزة �لثالثة: بتول ح�شن ترم�س

�جلائزة �لر�بعة: حيدر نبيل �لطويل

�جلائزة �خلام�شة: مهدي حممد يا�شني

�جلائزة �ل�شاد�شة: حممد بهيج �ل�شاحلي

�جلائزة �ل�شابعة: ح�شن ذيب �شالمة

�جلائزة �لثامنة: ح�شني عادل برق

�جلائزة �لتا�شعة: ح�شن با�شم دقدوق

إ�شماعيل �جلائزة �لعا�شرة: و�شام خليل �

نتائج مسابقة العدد 194

جابة عنها على ما ورد يف العدد احلايل. ٭ اأ�سئلة امل�سابقة ُيعتمد يف الإ

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بني الذين يجيبون اإجابات �سحيحة 

عن كل اأ�سئلة امل�سابقة وتكون اجلوائز على ال�سكل التايل:

�سافة  ول: مئة وخم�سون األف لرية لبنانية ـ الثاين: مئة األف لرية لبنانية بالإ الأ

اإىل 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف لرية.

٭ جترى القرعة �سنويًا لختيار ع�سرة م�ساركني من بني الق�سائم امل�ساركة 

والذين مل يوّفقوا يف القرعة ال�سهرية.

الثامن والت�سعون  ال�سهرية يف العدد  الفائزة بامل�سابقة  �سماء  ُيعلن عن الأ ٭ 

. ول من �سهر اآذار 2008م مب�سيئة اهللَّ بعد املئة ال�سادر يف الأ

�آخر مهلة ل�ستالم �أجوبة �مل�سابقة:

ول من �سهر �سباط 2008م �لأ

اإىل  اأو   ،)24/53 �ض.ب:  )بريوت،  الربيد  �سندوق  عرب  جوبة  الأ ُتر�سل  ٭ 

�سالمية الثقافية. مكتبة جمعية املعارف الإ

٭ كل ق�سيمة ل حتتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعترب لغية.
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مسابقة المجلة

�ســـــم الثـالثــــــي: ........................................ الإ

مكان ورقم ال�سجل: ........................................

هـــــــــــــــــــــــاتــــــــــف: ........................................

قسيمة مسابقة العدد 196

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جبأ

1

2

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

�مالأ �لفر�غ بالعبارة �ملنا�سبة:

اأ ـ ق�سية .... لي�ست واقعة تاريخية بحتة بل هي ثقافة م�ستمرة.

مة املفرو�سة عليها. ب ـ ... ... هو فر�ض عقيدة اأو مبداأ اأو عادات بعيدة عن الأ

مام ..... يف مو�سم احلج تعبري عن املواكبة لجتماع امل�سلمني. ج ـ اإن ح�سور الإ

3

من �لقائل؟

اأ ـ اإذا �سدق علّي لقب خدمة ال�سعب فاأنا اأفتخر بذلك.

اإّن ح�سن ال�سرب مفتاح الظفر ب ـ فا�سربي يا نف�ض حتى تظفري 

ج ـ اأ�ستحي اأن اأقول اإنني تعذبت بعد الدماء التي �سقطت يف قانا وغريها.

حدد �حلكم �ل�سرعي يف �مل�سائل �لتالية:

اأ ـ �سراء اللحم واأكله من حمل لغري امل�سلم مع عدم الطمئنان ل�سرعيته.

ب ـ اأكل ال�سمك الذي ميوت داخل املاء.

ج ـ اأكل اخلبز الذي يحتوي على مواد حيوانية من اأ�سواق لغري امل�سلمني.

حدد �ل�سح من �خلطاأ يف �لعبار�ت �لتالية:4

اأ ـ الدفاع عن اأعرا�ض امل�سلمني واأموالهم واأنف�سهم ل يعد اأحد الواجبات.

مر باملعروف والنهي عن املنكر يوؤدي اإىل زوال املجتمع. ب ـ ترك الأ

�سرى. �سالمية نهت عن التعذيب والتنكيل بالأ ج ـ ال�سريعة الإ

�سئلة �لتالية:5 �أجب عن �لأ

اأ ـ يف اأي عمر يتوقف النمو الطويل للعظام؟

طفال؟ عمار يحرم القانون العدويل اعتقال الأ ب ـ يف اأي الأ

�سري �سمري القنطار؟ ج ـ ما هو اللقب الذي اأطلقه �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل على الأ



�0

مسابقة المجلة

إلى القّراء األعزاء

6

7

�سالم: �سري يف �لإ من حقوق �لأ

اأ ـ احرتام حقه يف احلياة.

ن�سانية. ب ـ احرتام كرامته الإ

�سر. ج ـ الرفق به خالل الأ

8

يف �أي �سفحة وردت �لعبارة �لتالية:

ينادي  وزان، �سمعوا احلقل  الأ اأحلى  واإفطار لق�سيدة من  كانوا يتحفزون ل�سوم رم�ساين 

فدخلوا اإليه لل�سوق الكربالئي الذي ل يرحل ول ينام.

�لعنا�سر �مل�ستوحاة من �لنه�سة �حل�سينية:

اأ ـ �سرورة حتمل امل�سلم للم�سوؤولية رغم املخاطر.

زمات. �سالم يف اأ�سد الأ ب ـ املحافظة على عزة الإ

ج ـ اجلانب العاطفي غري مهم على الإطالق.

�ملعايري �لتي ُتلحظ يف �ملو��سفات �جل�سدية للمعلم:9

قوى. جمل والأ اأ ـ انتخاب الأ

ب ـ قبول ال�سمات اجل�سدية كيفما كانت.

ج ـ توفر م�ستوى العافية اجل�سدية.

نفلونز� ُين�سح بـ:10 للوقاية من مر�س �لأ

اأ ـ التخفيف من �سرب ال�سوائل الدافئة.

ب ـ التخفيف من تناول الزيوت واملقايل.

ج ـ عدم تهوئة غرفة املري�ض.

مربوك

إد�رة �ملجلة باأي �إقرت�ح �أو نقد، �أو حتى م�شاركة يف �إطار �ل�شيا�شة �لعامة للمجلة  ترحب �

إر�شال �إقرت�حاتهم �إىل �ملجلة يف ر�شالة �أو يف خانة �ملالحظات �أدناه:  عز�ء � وميكن للقر�ء �الأ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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السحب السنويمسابقة المجلة

�سماء �لر�بحة يف �لقرعة �ل�سنوية عن �أعد�د �سنة 2007 هي: �لأ

�سرور. يو�سف  هدى  ـ   1

2ـ  فاطمة �أحمد حيدر.

جميل. جميل  ح�سن  3 ـ 

�لوزو�ز. ديب  عليا  ـ   4

عرج. �لأ زكي  ر�ئد  ـ   5

مربوك

جابات  �لإ على  �مل�ستملة  �لق�سائم   �ل�سنوية  �لقرعة  يف  يدخل 

 194 �لعدد  )�إىل  ع�سر  �لثني  عد�د  �لأ م�سابقات  من  �ل�سحيحة 

�سمنًا( و�لتي مل توفق للفوز بجو�ئز يف قرعة �مل�سابقة �ل�سهرية.

)قيمة كل جائزة خم�سون �ألف لرية لبنانية(



�2

واحة المجلة

أسماء ومعاٍن
بدري: يقال للذي وجهه كوجه البدر، بدري، اأي بدري الوجه م�ستديره.

اره: التي تبيع التمر. مَتاره: اأو متَّ

فراح. فرح: �سرور ـ وفرح به: �ُسرَّ ـ والتفريح مثل الإ

جيهان: دنيا.

هل تعلم؟
٭ اأن النمو الطويل للعظام عند الب�سر يتوقف يف �سن الثامنة ع�سرة؟

٭ اأنه يف بع�ض مناطق اليابان العرو�ض حتتفظ بالثوب الذي ترتديه ليكون 

كفنًا لها عند املوت؟

٭ اأن الفلني ي�سنع من حلاء اأ�سجار البلوط؟

مر�س �لن�سيان

اأرجوك  دكتور  يا  اآه  املري�ض:  ٭ 

�ساعدين فاأنا اأعاين من الن�سيان ب�سكل 

كبري جدًا.

هذه  من  تعاين  متى  منذ  الطبيب: 

احلالة؟

املري�ض: اأي حالة؟

م�سكلة

انتعل  عندما  توؤملاين  قدميَّ  اإن  ول:  الأ

ول والثاين. حذائي اجلديد يف اليوم الأ

الثاين: حل م�سكلتك ب�سيط جدًا اإنتعله 

يف اليوم الثالث!

�إعد�د: ع�سام نعمة
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مُييت وُيحيي وهو ميٌت بنف�سه

ر�ض طورًا وتارة ُيرى يف ح�سي�ض الأ

ومي�سي بال رجل اإىل كل جانب

تراه ت�سامى فوق طور ال�سحائب

أحجية

من 
القائل:

ال�سبكة  داخل 

اإن  حروف  جمموعة 

حت�سل  ورتبتها  جمعتها 

ئمة  الأ حد  لأ قول  على 

حرفًا   13 ويبقى   R

رتبتها  اإن  )ع(  فيها  مبا 

حت�سل على اإ�سم القائل.

لكل أمر سبب
»اإن لكل اأمر �سببًا« كما ورد على 

ل�سان اأمري املوؤمنني Q فما هو 

�سبب زوال الي�سار؟  منع:...

جابة  الإ عليك  ذلك،  ملعرفة 

اأفقيًا  اأدناه  التحديدات  على 

امللونة  اخلانات  يف  جابة  الإ لتظهر 

عموديًا.

عربية. دولة  عا�سمة  1 ـ 
املثمرة. �سجار  الأ من  2 ـ 

الذنوب. مفتاح  �سربه  اأن  الروايات  يف  ورد  3 ـ 
خمالفتهم  ب�سبب  امل�سلمون  خ�سرها  معركة  ـ   4

.P وامر النبي لأ

اخليمة. حبل  به  يربط  ما  5 ـ 
له. نهاية  ل  الذي  الزمن  6 ـ 

الفتاوى. ا�ستنباط  ي�ستطيع  الذي  العامِل  7 ـ 

)ع(اهـيراجما

موجنلااتو

ميدتهـيادم

ير�ضبيالرن

هـاابظهـح�ضا

تونهـب�ضكوز

دلتاهـامنل

يكمكامةلهـ

لنا�ضانلاا

ناإعاإكلذكو

ومملممكنم

لنلافرعيم

كنمكللالاإ

نايلاااهـب
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واحة المجلة
12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

�أفـــقـــــيـــًا:

جر. حرف  ـ  �سرائيلي  الإ العدو  �سجون  يف  �سرى  الأ عميد  عائلة  1 ـ 
ني�سانهم. ـ  العناد  يف  متادت  2 ـ 

3ـ  غطاء يو�سع على النافذة ـ دولة اأفريقية.
اإىل. اأ�سارع  ـ  للتمني  4 ـ 

القرب. ـ  و�سى  5 ـ 
حاديث ـ عملة اآ�سيوية. 6ـ  ن�سهر لياًل ونتبادل الأ

دمعتي. ـ  لياًل  ال�سائر  7 ـ 
مر فالنًا. الأ اأ�ساب  ـ  لل�سوؤال  ـ  ال�سيء  األقت  8 ـ 

حمر. الأ والبحر  املتو�سط  البحر  مياه  بني  ت�سل  قناة  9 ـ 
عانَد. ـ  التاريخ  يف  مقتول  اأول  10 ـ 

عمـــوديـــًا:

�سلبه. ـ  احلب�ض  1 ـ 
حلُمنا. ـ  البحر  ماء  معظم  2 ـ 

ت�سّك. ـ  حرب  3 ـ 
بيتي. كلمة  ن�سف  ـ  اجلبال  اأعايل  4 ـ 

فالن. على  بال�ستائم  اإنهال  ـ  للنهي  ـ  ال�سيء  ثنت  5 ـ 
امل�سنع. ـ  اأ�سا�ض  6 ـ 

راأ�سك. كلمة  ن�سف  ـ  �سالمية  الإ املقاومة  �سهداء  �سيخ  7 ـ 
فالن. اإىل  ال�سيء  اأعادوا  ـ  ومتمايل  م�سطرب  8 ـ 

يخاف. ـ  �سيف  9 ـ 
.Q املوؤمنني  اأمري  اأن�سار  من  جليل  �سحابي  10 ـ 

�سمر �إعد�د: في�سل �لأ

حل »الكلمات المتقاطعة«
12345678910

تبقدزرفلا1

تاحاارردب2

حبارنورين3

رنولاطتط4

كايندنمكا5

يلتوجهرو6

كامدمربو7

نونمينال�ض8

ديلالتحا9

ىتفاارما�ض10
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أجوبة 
مسابقة 
العدد 194

1 ـ اأ ـ القراآن.
ب ـ �سهيد.

ج ـ التزويج.

2 ـ اأ ـ �سح.
ب ـ �سح.

ج ـ �سح.

3 ـ اأ ـ يجوز.
ب ـ ل يجوز.

ج ـ ل يجوز.

4 ـ اأ ـ مكروه.

ب ـ م�ستحب.

ج ـ م�ستحب.

.Qمام علي 5 ـ اأ ـ الإ
ب ـ لقمان.

جـ  ال�سهيد حممد اأ�سمر.

الثاين:  ت�سرين   11 ـ   6
يوم �سهيد حزب اهلل.

7ـ  يا�سر وزوجته �سمية.

8 ـ اأ ب ج.

9 ـ ج.

10 ـ اأ ج.

حل »من القائل؟«

جواب األحجية
املاء

يكفي اأن اهلل �سبحانه وتعاىل هو خالقنا ومولنا ونحن 

عباده ال�سعفاء وقد اأجاز لنا اأن نطلب منه ونطلبه فهذا من 

ن�سان ولول نعمة الدعاء  اأكرب نعم اهلل واأعظم مننه على الإ

ن�سان يف �سجن خانق. لكان الإ

مام اخلامنائي { الإ

لوانا�ضنالا

ختونا�ضنالاا

اعناءاعدلاو

لاطهناحب�ضام

قللممظعاولل

نىبالولوم�ضا

اخهاهدابععن

اهللاربكافا

بلطننحنونال

اهللفءخ

حفظه

عل�ضيفكي

لكجاةمعنهنا

ىانزاجايذعن

ئننموانلامق

هننمقهناهنم

نايفدوهللام

حل »لكل أمر سبب«
نلا

ةر�ضا

لا
محل

�ض
لا

ج
رح

ن
ر�ض

ي�ض
ةحا

الا
نا�ضن
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آخر الكالم

هل تريد اأن تعرف ماذا يخّبئ لك العام اجلديد يف جعبته من اأحداث وتوقعات، 

واأن تقف على تفا�سيل حالتك النف�سية والعملية والعاطفية والجتماعية، والتي �سرُتخي 

يام وال�سهور القادمة؟ بظاللها على حياتك خالل الأ

امل�ساألة �سهلة، ويف غاية الب�ساطة!.

اأنت ل حتتاج اإىل ال�ستغراق يف متابعة ور�سد توقعات املنجمني الذين يطلون عليك يف 

هجوم �سنوي كثيف، للتنبوؤ باملجهول وامل�ستور الذي يطال حتى اأدق تفا�سيل احلياة اليومية!

مور بنف�سك، وذلك من خالل اتباع القاعدة امل�سهورة:  بل، ميكنك معرفة وتوقع الأ

»اإزرع حت�سد«.

مثلة: وللمزيد من التف�سيل ميكن ا�ستح�سار بع�ض الأ

ـ على ال�سعيد العملي: �سوف يدّر عليك العام اجلديد الكثري من التقدم والإجنازات، 

اإذا �سهد منك عملك ال�سعي احلثيث والدوؤوب لتاأدية املطلوب بكل جّد واجتهاد وتفاٍن 

واإخال�ض واإتقان.

ـ على ال�سعيد املهني: �سُي�سجل عامك �سهادات التفوق والنجاح، اإذا واظبت بعزم 

واإ�سرار على الو�سول يف التح�سيل والدرا�سة اإىل مراتب المتياز.

جعلت  اإذا  وال�ستقرار،  ن�ض  والأ بالدفء  قلبك  �سينعم  العاطفي:  ال�سعيد  على  ـ 

قلبك ح�سنًا مل�ساعر احلب والوفاء وال�سفاء والإخال�ض.

قوة  و�ستكرب  �سدقاء،  والأ املحبون  حولك  �سيتكاثر   الجتماعي:  ال�سعيد  على  ـ 

فاعليتك وموؤثريتك، اإذا �سّرعت اأبوابك للقرب والتوا�سل، واأزلَت عن عتباتك حواجز 

البعد واجلفاء.

ـ على ال�سعيد النف�سي: �ستتفياأ يف ظالل الراحة والطماأنينة وال�سكون، اإذا اأطلقت 

لروحك زمام العروج يف مراقي العبودية احلّقة، واأدخلتها يف ريا�ض طاعة اهلل ور�سوانه.

�ستكون من  نها  ولأ ا�ستعدادك،  نها رهينة  لأ مور  الأ نتائج  تتوقع  اأن  وهكذا ميكنك 

�سنع يديك.

توقعات 2008
�إيفا علوية نا�سر �لدين


