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أول الكالم

ال�سيّد علي عبّا�س املو�سوي
و�ص َف ِة الخ�ضوع �أمام
فة التك ّبر بما تحمله من ا�ستعالء ِ
بينَ ِ�ص ِ
حد تف�صــل فيه تمام ًا معرفة الإن�سان بنف�سه .فالنا�س
ة
ي
الإرادة الإله ّ ٌّ
في هذه الدنيا على �صنفين� :صنف �أعلى من �ش�أن نف�سه وجعل لها ما ال
ٌ
و�صنف عرف قدر نف�سه
ت�ستحقّ  ،فكان التك ُّبر الرداء الذي يتل َّب�س به،
فخ�ضع وخ�شع لر ّبه ولم يقم بتجاوز حدود اهلل.
وبالتحليل والنظر في ال�صنف الأ ّول ،نجد �أ ّنه ينطلق في مر�ضه ُ
قي ذاك
الخ ُل ّ
من حدَّين يحيطان به ،في�ش ّكالن �س ّد ًا يحول بينه وبين الر�ؤية ال�صحيحة.
الح ّد الأ ّول :يتم َّثل في النظر �إلى نف�سه ،والح ّد الثاني :في النظر �إلى
غيره .وهو يعي�ش الجهل المر َّكب في كال الحدَّين.
ينظر ه��ذا ال�صنف من النا�س �إل��ى نف�سه على �أ ّنها ذات �صفات ت�ؤهّ لها
لتت�ص ّرف في الكون ك ّله ،حتّى في نظيره في الخلق ،بما ي�شاء ،ف ُيعلي من �ش�أن
هذه النف�س �أمام الطبيعة الكون ّية ،و ُيعلي من �ش�أنها �أمام �أخيه الإن�سان ،فيكون
التك ّبر واال�ستعالء طبيعة في ذاته تنعك�س �سلوك ًا م�ستم ّر ًا في مفردات حياته
�صغيرة وكبيرة ،مع القريب والبعيد.
4
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وينظر ه��ذا ال�صنف من النا�س إ�ل��ى غيره على �أ ّن��ه دون��ه ،ال يملك من
ّ
م�صاف �سائر النا�س
الم�ؤهّ الت ما ي�ستحقّ �أن يقرن به �أو يقارن ،فال هو في
حتّى يكون في �سياق واحد معهم وال ي�شترك معهم في �شيء يب ّرر �أن تكون
المقارنة �صحيحة.
منطق فرعون هو ما يو�صف به هذا ال�صنف من النا�س ،وال �سبيل �إلى
وحجب القلب حتّى يرى حقيقة نف�سه.
حجب النف�س ُ
تحطيمه � ّإل ب�إزالة ُ
و�إذا كانت الموعظة والتف ّكر والتد ّبر واالعتبار بمن م�ضى من الأمم ال�سالفة
ت�ش ّكل باب ًا وا�سع ًا لإخراج �أمثال ه�ؤالء من ُ�سباتهم ،والخروج بهم من ظلمة
جهلهم ،ف�إ ّنها ال تكون مثمرة على الدوام ،و�إن كانت ال ب َّد و�أن ت�شكّل الخطوة
الأولى في منطق الدعوة �إلى اهلل لدى ك ّل من يريد �أن ي�سير في ذلك الطريق.
وت�صم ،والمعرفة النظر ّية اال�ستدالل ّية
الح ُجب ُتعمي
ويعود ذلك �إلى �أنَّ هذه ُ
ّ
البرهان ّية ال يمكنها النفوذ �إلى قلوب قا�سية كالحجارة ،بل �أ�ش ّد ق�سوة.
الوجداني
ولذا ،ت�ش ّكل الخطوة الأخرى التنبيه �إلى معرفة النف�س بالطريق
ّ
تم�س �شخ�صه �أو َمنْ
المبا�شر ،حيث ّ
يتم و�ضع هذا الإن�سان �أمام حاالت عجز ّ
يتع ّلق به ،فال يجد �سبيل الخال�ص منها ،وبهذا يعرف قدره ومدى �ض�آلة قدراته
و�ضعف قواه.
َّ
َّ
ع�ن��دم��ا �أن� ��زل اهلل ع� �ز وج � �ل ع��ذاب��ه ع�ل��ى الم�ستكبرين ف��ي الأر�� ��ض
��س��واء �أك ��ان ذل��ك على م�ستوى ا ألم ��م وال�شعوب �أم على م�ستوى ا ألف ��راد،
ك��ان ذل��ك بعد �أن ك�شف لهم ال�ط��ري��ق و أ�ب��ان��ه لهم بلغة العقل وال�ق�ل��ب..
ول� ّم��ا ل��م يهتدوا ك��ان ال ب � َّد م��ن �أن يواجهوا الحقيقة المبا�شرة ،ففرعون
الرب الأعلى،
}ع ََل فِي ْ أ
الَ ْر ِ�ض{ (الق�ص�ص )4 :وو�صل به الأمر �أن يدَّعي �أ ّنه ّ
ولم تنفعه مواعظ الر�سل فكان �أن �صدح بنداء االعتراف ل ّما واجه حقيقة
عجزه عندما �أدركه الغرق.
وه�ك��ذا ال�ح��ال ،و�إنْ بم�ستويات مختلفة م��ن درج ��ات التك ّبر م��ع بع�ض
الجماعات داخل �أ ّمتنا الإ�سالم ّية �أو مع بع�ض الأفراد داخل مجتمعاتنا .فبعد
�أن تف�شل لغة الوعظ والإر�شاد ال ب َّد و�أن يمار�س الإن�سان في حقّ ه�ؤالء لغة
هلل َال
ال�صدم بالواقع حتّى يدركوا مدى عجزهم و�ضعفهم ،قال تعالى�} :إِ َّن ا َ
ال َم َر َّد َل ُه
هلل ِب َق ْو ٍم �سُ وءًا َف َ
ُي َغ ِّي ُر مَا ِب َق ْو ٍم حَ تَّى ُي َغ ِّيرُواْ مَا ِب�أَ ْنفُ�سِ ِه ْم َو�إِذَا �أَرَا َد ا ُ
َومَا َلهُم مِّن دُو ِن ِه مِ ن وَالٍ { (الرعد.)11 :
رب العالمين.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
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في رحاب بقية اهلل

دعاء االفتتاح (:)8

علي وأنا أعصيه
ويس ُت ُر َّ

د .يو�سف مَدَ ن

و�صلنا في مبادئ قيم تنظيم ال�سلوك ،في العدد ال�سابق،
�إلى المبد�أ ال�سابع ،و�شرحنا كيف �أنّ هذه القيم تعمل على
�ضبط ال�سلوك في اتّجاه واح��د ...ونكمل في هذا العدد مع
المبد�أين الثامن والتا�سع.

6

ال�ستر
*المبد�أ ال��ث��ام��ن :م��ب��د�أ ّ
يكولوجي
وال�س
ال
أخالقي َّ
ّ
ّ
�إنّ �ستر الج�سد � �ض��رورة �إن�سان ّية
لتحقيق غ��اي��ات مختلفة ،منها �ستر ما
�أمر اهلل َ�ستره �أو حماية الج�سد من البرد
والح ّر .ولك ّنه قد يكون أ�م��ر ًا �أكثر �سهولة
من �ستر ف�ضائح النف�س حين تعتاد على
الرذائل ومعا�صي اهلل عالنية و�أمام الملأ.
لك ّنه ،وعلى الرغم م ّما يترتّب على ذلك
من �ضغوطات ،ف�إ ّنه ي�ش ّكل �ضرورة لتنمية
عالقة نف�س ّية �إيجاب ّية بين الإن�سان ور ّبه.
نف�سي
أخالقي �أمن
*ال�ستْر ال
ّ
ّ
ل�ه��ذا� ،أق� � ّر ا إلن���س��ان ب�أهمية تحقيق
«ال���س�ت��ر الأخ�ل�اق � ّ�ي» وال�م�ح��اف�ظ��ة عليه
النف�سي للفرد وحفظ ذاته
لتحقيق الأمن
ّ
من مخاطر المت�ص ّيدين للعيوب في ال�س ِّر
إ�سالمي
والعلن ،وو�ضع له في الت�شريع ال
ّ

قواعد و�ضوابط .وما اعتدنا عليه� ،أحيان ًا،
الحمقى �أنْ يقودهم الجهل
في حياة بع�ض َ
ف��رد ًا �أو جماعة إ�ل��ى ْ
ف�ضح �أنف�سهم ب َنقل
�أ��س��راره��م الم�ستورة ل�ل�آخ��ري��ن ب�صورة
علن ّية �أو وق�ح��ة .وذل ��ك عندما يقومون
بجهلهم بك�شف ق�ب��ائ��ح أ�ع�م��ال�ه��م أ�م ��ام
الملأ ،ويحمل ك�شف �أ�سرارهم للآخرين
�إلى الحديث عنه في ال�سر والعلن ،ويجعل
من حماقته مجا ًال لهتك عوراته.
عملي
* َت�ستر على قبيح
ّ
المهدي | يلفت نظرنا �إلى
ا إلم��ام
ّ
الإج ��راء ا إلل�ه� ّ�ي الحكيم بـ«�ستْر عيوبنا»
ّ
والكف
و�إخفاء قبائح �أعمالنا عن الأنظار،
|
عن فعل معا�صينا في العلن ،وجعل من
(هذا ال�ستر) ما ي�ستوجب الثناء على اهلل
�سبحانه ،وحمده ع َّز وج َّل من قبل عباده.
ويمكن ت�أ ّمل �أكثر من جملة �صاغها الإمام

المهدي | في دعاء االفتتاح ت�ؤ ّكد على
ّ
إلهي» لنا ،و�أهم ّيته في
�ضرورة «ال�ستر ال ّ
حماية �أنف�سنا من �آثار معا�صينا و�س ّيئاتنا
ب�صورة علن ّية.
إلهي» هي من �أعظم
فعمل ّية «ال�ستر ال ّ
النعم الإله َّية على ح ّد تعبير ا إلم��ام� ،إذ
قال|« :ال� َّل�ه��م� ..إنّ عفوك عن ذنبي،
وت �ج��اوزك ع��ن خطيئتي ،و�صفحك عن
وحلمك
و�سترك عن قبيح عمليِ ،
ظلميَ ،
عن كثير جرمي ،عند ما كان من خطئي
أقر اإلنسان بأهمية حتقيق
ّ
وع �م��دي� ..أطمعني ف��ي �أن أ���س��أل��ك م��ا ال
�أ�ستوجبه منك ،الذي رزقتني من رحمتك« ،السرت
األخالقي» واحملافظة
ّ
النفسي
عليه لتحقيق األمن
و�أريتني من ُقدرتك» .
ّ
للفرد وحفظ ذاته
وقوله كذلك في مقطع �آخــر« :الحمد
هلل ال ��ذي يجيبني حين �أن ��ادي ��ه ،وي�ستر
علي كل عورة و�أنا �أع�صيه ،و ُي َع ِّظم النعمة
َّ
علي فال أ�ج��ازي��ه ،فكم من موهبة هنيئة
َّ

قد �أعطاني ،وعظيمة مخوفة قد كفاني،
وبهجة ُمونقة قد �أراني» .
*المجازاة بالطاعة والعبادة
وك ��ان م��ن ال�م�ن�ط��ق ع�ل��ى ال �ن��ا���س �أن
ي�ستجيبوا ل �ه��ذا ال�ف�ع��ل ال �ك��ري��م ب�ستر
معا�صيهم عن ف�ضائح المت�ص ّيدين ،بر ِّد
الجميل ،وم�ج��ازاة اهلل بطاعته وعبادته
ع�ل��ى �أت� � ّ�م وج ��ه ،ف�ه��ذا ال�ستر ي�ستوجب
ال�شكر؛ لأنّ عملية ال�ستر و ّف��رت للنا�س
()2
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في رحاب بقية اهلل
حماي ًة و�أمن ًا لهم« ،وع ّرفتني من �إجابتك،
ف�صرت �أدعوك �آمن ًا ،و�أ�س�ألك م�ست�أن�س ًا ال
خائف ًا وال وج ًال».
و� �س��واء ك��ان ه��ذا �أو ذاك ،فعملية
إلهي» وما ي�صاحبها من م�شاعر
«ال�ستر ال ّ
ا ألم ��ن وال�شعور بالعظمة ا إلل�ه� َّي��ة ين ّمي
وتح�سن م��ن واق��ع
ع�لاق��ة العبد ب ��اهلل،
ّ
ال�صحة النف�سية في حياة الإن�سان حيث
ّ
تبقى هذه العالقة حميم َّية بينه وبين ر ّبه.
*المبد�أ التا�سع :الإثابة وا�ستخدام
العقوبة
�أ�شار علماء ال�سلوك �إلى �أهم ّية عن�صر
إن�ساني)
إن�ساني وغير � ّ
تدعيم ال�سلوك (� ّ
ب� ٍأثر ح�سن و�إثابة ُمجزية ،وهو من �أقوى
العنا�صر الالزمة لبناء العادة ،فال يكفي
تكرار ال�سلوك من قبل الأف ��راد لتكوين
العادة الح�سنة �إذا لم يتبع ك ّل ا�ستجابة
إيجابي،
�سلوكية ��ص��ادرة عنهم تدعي ٌم � ّ
ف��ال�م�ك��اف��أة ت � ��ؤ ّدي إ�ل ��ى تكوين ال�سلوك
المرغوب فيه .
فطري  -يميل
وهذا المبد�أ  -كمخزون
ّ
بالإن�سان إ�ل��ى البحث عن �إثابة مريحة،
وا إلث ��اب ��ة وراء ك��ل �أن �م ��اط ا�ستجاباته
ال�سلوكية .ولي�ست الإث��اب��ة بال�ضرورة
ماد ّية .وقد عر�ض دعاء االفتتاح نماذج
وال�سلبي ،ف�إذا وعد
إيجابي
ّ
من التدعيم ال ّ
فالن من النا�س بدخول الج َّنة فقد ح�صل
إيجابي ،وحين يب�شر بعدم
على تدعيم � ّ
�سلبي.
دخول النار فقد ح�صل على تدعيم ّ
وت� أ�خ��ذ الإث��اب��ة كما فهمنا من بع�ض
�إ�شاراتها في جمل هذا الدعاء م�سارين �أو
نوعين هما:
()3
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إن سؤال اهلل مستأنس ًا ال خائف ًا
ّ
حي على
وال وج ًال هو مثال ّ
رغبة الفرد يف جت ّنب ّ
كل شيء
يس ّبب له األمل

إيجابي
�أ ّو ًال  :التعزيز �أو التدعيم ال
ّ

ن�ج��د �أنّ ��ص�ي��غ الإث ��اب ��ة الملحوظة
إيجابي� ،أو ما يعرف بالتدعيم
بطابعها ال ّ
إيجابي -بوجه عام -اثنتان ،هما:
ال ّ
 - 1ال � ��رزق وال �ن �ع��م ،وه ��و ل�ف�ظ��ة على
�إطالقها تعني لنا (نعم اهلل) ،وما
َب َ�سطه للنا�س ّ
وتف�ضل به من خيرات
وحاجات �سواء ماد ّية �أو معنو ّية على
ج �م��وع ع �ب ��اده ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر عن
كونهم م��ن ع�ب��اد اهلل الطائعين �أو
من الع�صاة الم�سيئين ،والمذنبين.
المهدي و�صف اهلل
و ُيلحظ �أن الإمام
ّ
�سبحانه «ب��ال��رازق ،وبا�سط ال��رزق،
وك�ث�ي��ر ال�ع�ط��اء وال�ب��ا��س��ط ب��ال�ج��ود،
ّ
والتف�ضل
�وه��اب ،و�صاحب الجود
وال� َّ
والمنّ » ،وتع ّبر كلها عن توفير مختلف
ال �ح��اج��ات ل�ل�إن���س��ان وت��أم�ي�ن�ه��ا من
اهلل ع� َّز وج � ّل ،وتدخل ه��ذه ال�صيغة
ف��ي نهاية الأم�ـ�ـ��ر �ضمن م��ا ي�سميه
علماء المدر�سة ال�سلوكية بـ«التدعيم
إيجابي».
ال ّ
 - 2الثناء والحمد ،وهي �صيغة تكررت
م��رار ًا في الدعاء (الثناء ،بحمدك،
الحمد هلل� ،أثني عليه حامد ًا ،و�أذكره

م�سبح ًا) تعبيراً عن �شكر الإن�سان
لر ّبه على ما �أنعم ورزق .وتُدرج هذه
إيجابي
ال�صيغة ك��إث��اب��ة �أو تدعيم � ّ
�أي�ض ًا.
و ُي��ل��ح ��ظ ك ��ذل ��ك� ،أن ال���ص�ي�غ�ت�ي��ن
ال�سابقتين تع ّبران عن حركتين � ..أوالهما
هابطة من اهلل تجاه ال َّنا�س ،وهي ما توا َف َر
من رزقه تعالى لهم ،والأخرى حركة �شكر
من النا�س الم�ؤمنين والمنتظرين للإمام
المهدي ولظهوره ،ولم يذكر دعاء االفتتاح
ّ
ا إلث��اب��ة الأخ��روي��ة مبا�شرة ،وه��ي دخ��ول
الج َّنة.
ال�سلبي
ثاني ًا :التعزيز �أو التدعيم
ّ

الهوام�ش

ل�ق��د �أ� �ش��ار دع ��اء االف �ت �ت��اح للعقوبة
ف��ي ع�ب��ارة الإم ��ام المهدي «و�إ ّن ��ك �أ�ش ّد
المعاقبين في مو�ضع النكال والنقمة».
وم� ّم��ا ال ّ
�شك فيه �أنّ الكلمات ال�سابقة
توحي بعقوبة أ�خ��روي��ة ،بيد �أن داللتها
«�سيكولوجي» ي�ؤ ّدي
الدنيوية ذات مغزى
ّ
�إل��ى ت�صحيح �سلوكنا ،وتوجيه م�شاعرنا
نحو اال�ستقامة« .و�أيقنت �أ ّنك �أنت �أرحم
الراحمين ف��ي مو�ضع العفو والرحمة،
و�أ�ش ّد المعاقبين في مو�ضع النكال (�أي
العقوبة) والنقمة» ،فكالهما� ..إثابة الفرد
التربوي
وعقوبته ..وجهان لهذا المبد�أ
ّ
الهـا ّم.

((� (1إقبال الأعمال ،ابن طاوو�س� ،ص.328
(( (2م.ن� ،ص.329 - 328
(( (3العالج النف�سي وتعديل ال�سلوك الإن�ساني بطريقة الأ�ضداد ،د .يو�سف َمــدَ ن� ،ص.416
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وهو بمثابة �إثابة ف َّعالة ترفع ال�ضغوط
والمتاعب� ،أو تزيح عقوبات وموانع وعوائق
المهدي |
من ّفرة .وتوحي كلمات الإمام
ّ
في ذكر بع�ض المواقف الجميلة بتقديم
�أمثلة فعلية ،كما ف��ي �شكره وح�م��ده هلل
على تفريج الكرب ،و�إزاح��ة �آالم مترتّبة
عن حلقات البالء� ،أو �ستر عيوب وف�ضائح
عن بع�ض الم�سيئين ،وتعني هذه جميع ًا
النف�سي ع��ن �أ�صحابها،
خف�ض ال�ت��و ّت��ر
ّ
تح�س�سهم ال��ر��ض��ا ال��داخ�ل� ّ�ي،
وب��ال�ت��ال��ي ّ
وربما الإح�سا�س بال�سعادة ،كما �إنّ تغيير
خوف الفرد �أمن ًا� ،أو �س�ؤال اهلل م�ست�أن�س ًا
حي على رغبة
ال خائف ًا وال وج ًال هو مثال ّ
الفرد في تج ّنب ك ّل �شيء ي�س ّبب له الألم.
النف�سي
يتح�س�س البع�ض هذا التح ّول
وقد ّ
ّ
�إثابة �إيجابية.
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نور روح اهلل
في بيان معالجة ال ِك َبر ،ذكر
الإم��ام الخميني { في العدد
ال�سابق �ش�ؤون حياة الإن�سان في
الدنيا ،وم��ا ت���ؤول �إليه �أحواله،
َ
و�ضعفه حين يريد اهلل �أن يتو ّفاه،
وي��ك��م��ل { ف���ي ه����ذا ال��ع��دد
الحديث ع��ن ح��ال الإن�����س��ان في
لخ��رى وكيف ّية �إ�صالح
العوالم ا أ
النف�س ،للنجاة من �آ ّفة ال ِك َبر.
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ِ
الك َب ُر
ليد
َو ُ
الجهل
َ

أخروي
*�أَ ْ�ص ِل ْح عا َل َمك ال
ّ
انتقلت
أ� ّما عالم برزخك :ف�إ ّنك �إن
َ
من هذه الدنيا -ال �سمح اهلل -قبل �أن
ت�صلحه ،فاهلل يعلم كيف تكون �صو َرتك،
وكيف تكون �أحوالك� ،إذ �إنّ قوى الإدراك
في هذا العالم عاجزة عن �أن ت�سمع �أو
ت�شم �شيئ ًا من ذلك العالم� .إنّ ما
ترى �أو ّ
ت�سمعه عن ظلمة القبر ووح�شته و�ضيقه
�إ ّنما تقي�سه على ما في هذا العالم من
ظلمة ووح�شة و�ضيق ،مع �أنّ هذا القيا�س
وه��ذه المقارنة باطلة .ن�س�أل اهلل �أن
ينجينا م ّما �أعددنا لأنف�سنا ب�أنف�سنا!
و�إنّ عذاب القبر �أنموذج من عذاب
الآخرة .والم�ستفاد من بع�ض الأحاديث
�أنّ أ�ي��دي �ن��ا تق�صر ع��ن ال��و� �ص��ول إ�ل��ى
�شفاعة ال�شفعاء في القبر ،فيا له من
عذاب! �إنّ ن�ش�أة الآخرة �أ�ش ّد و�أفظع من
جميع الحاالت ال�سابقة� .إ ّن��ه ي��و ٌم تبرز
فيه الحقائق ،وتنك�شف فيه ال�سرائر،
وتتج�سد فيه الأع �م��ال والأخ�ل�اق .يوم
ّ
ت�صف َية الح�ساب .يوم الذ ّلة في المواقف.
تلك هي �أحوال يوم القيامة!

�أ ّم��ا حال جه ّنم التي تكون بعد يوم
القيامة ف�أمرها معلوم �أي�ض ًا� .إ ّنك ت�سمع
�أخبار ًا عن جه ّنم! �إنّ النار لي�ست وحدها
عذاب جه ّنم .فلو �أنّ باب ًا منها انفتح على
عينيك ،وعلى هذا العالم ،له َلك �أهلها
خ��وف� ًا .وكذلك لو انفتح ب��اب �آخ��ر على
�أذنيك ،و�آخر على خيا�شيمك ،لو �أنّ �أ ّي ًا
منها فتح على �أه��ل ه��ذا العالم لهلكوا
جميع ًا من �ش ّدة العذاب.
يقول �أحد العلماء عن الآخ��رة :مثلما
�أنّ ح��رارة جه ّنم �أ��ش� ّد ما تكون ،كذلك
برودتها �أ�ش ّد ما تكون .واهلل تعالى قادر
على �أن يجمع ال �ح��رارة وال �ب��رودة مع ًا.
هكذا هي نهاية حالك.
*قدوة لنا
لقد ُنقل عن الإمام ال�صادق Q
يحب �أن يركب
�أنّ ر�سول اهلل  Pكان ّ

يوم تربز فيه
ّ
إن نشأة اآلخرة ٌ
احلقائق ،وتنكشف فيه السرائر
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ال�ح�م��ار م��ن دون ��ِ�س��رج ،و�أن يتناول
الطعام مع العبيد على الأر� ��ض ،وكان
يعطي الفقراء بكلتا يديه .وفي �سيرته
�أ ّن ��ه ك��ان ي�شترك ف��ي �أع �م��ال المنزل،
ويحتلب الأغنام ،وير ّقع ثيابه ويخ�صف
َنعله بيده ،ويطحن مع خادمه و َيعجن،
يحمل متاعه بنف�سه ،ويجال�س الفقراء
والم�ساكين وي�أكل معهم .هذه و�أمثالها،
نماذج من �سيرة ذلك الإن�سان العظيم
وتوا�ضعه ،م � َع أ� َّن ��ه ف�ض ًال ع��ن مقامه
المعنوي كان في �أكمل حاالت الرئا�سة
ّ
الظاهر ّية.
وهكذا قد اقتدى به �أمير الم�ؤمنين
ع �ل� ّ�ي ب��ن �أب ��ي ط��ال��ب � ،Qإذ كانت
�سيرته Qمن �سيرته .P
*التوا�ضع وليد العلم
فيا �أ ّي�ه��ا العزيز! �إذا ك��ان التك ّبر
المعنوي ،فقد ك��ان الر�سول
بالكمال
ّ
P
والإم � ��ام ع�ل� ّ�ي ،Q
الأع �ظ��م
�أرف � ��ع ���ش���أن�� ًا ،و�إذا ك ��ان ب��ال��رئ��ا��س��ة
وال�سلطان ،فقد كانت لهما الرئا�سة
الحقّة .وم��ع ذل��ك ،كانا �أ��ش� ّ�د النا�س
توا�ضع ًا .فاعلم� ،أنّ التوا�ضع وليد العلم
والمعرفة ،والكِ َبر وليد الجهل وانعدام
المعرفة .فام�سح عن نف�سك عار الجهل
واالنحطاط ،واتّ�صف ب�صفات الأنبياء،
واترك �صفات ال�شيطان ،وال تنازع اهلل
في ردائه  -الكبرياء  -فمن ينازع الحقّ
في ردائه فهو مغلوب ومقهور بغ�ضبه،
كب على وجهه في النار.
و ُي ّ
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نور روح اهلل
*خالف نف�سك المتك ّبرة وتوا�ضع
و�إذا ع��زم��ت ع�ل��ى �إ� �ص�لاح نف�سك،
العملي� ،أمر ي�سير مع �شيء من
فطريقه
ّ
المثابرة� .إنّ الأ��س�ل��وب الوحيد للتغ ّلب
على النف�س الأ َّم� ��ارة ،وقهر ال�شيطان،
والتّباع طريق النجاة ،هو العمل بخالف
رغباتهما� .إ ّنه ال يوجد �سبيل �أف�ضل لقمع
النف�س م��ن اال ّت���ص��اف ب�صفة التوا�ضع
وم��ن ال�سير وف��ق م�سيرة المتوا�ضعين.
فحيثما ت ُكن درجة التك ّبر عندك ،ومهما
تكن طريقتك ف��ي العلم والعمل ،اعمل
رغبت
قلي ًال بخالف هوى نف�سك ...ف�إذا ْ
نف�سك في �أن تت�ص َّدر المجل�س متق ّدم ًا
على أ�ق��ران��ك ،فخالفها واعمل عك�س ما
ترغب فيه .و�إذا كانت نف�سك ت�أنف من
مجال�سة الفقراء والم�ساكين ،فم ّرغ �أنفها
في التراب وجال�سهم ،و�آكلهم ،ورافقهم

ومهمــا تكـن طريقتــك يف
العــلم والعـــمل ،اعمــل قـلـيـ ًال
بخالف هوى نفسك
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ف��ي ال���س�ف��ر ،وم��ازح �ه��م .وق ��د تجادلك
نف�سك فتقول لك� :إنّ لك مقام ًا ومنزلة،
ومجال�ستك ال�ف�ق��راء ت��ذه��ب بمنزلتك
من القلوب .فاعلم� ،أنّ ه��ذه من مكائد
ال�شيطان والنف�س الأ َّمارة.
*توا�ضع العلماء عجيب!!
لقد عا�صرتُ �شخ�ص ّي ًا من العلماء َمن
كانت لهم الرئا�سة والمرجع ّية الدين ّية
كاملة ...وكانت �سيرتهم تلي �سيرة ر�سول
اهلل .P
م�ن�ه��م ،ا أل� �س �ت��اذ ال�م�ع� َّ�ظ��م والفقيه
ال �م �ك � َّرم ال��ح ��اج ال���ش�ي��خ ع �ب��د ال�ك��ري��م
الحائري اليزدي ،حيث كانت له رئا�سة
ال���ش�ي�ع��ة وم��رج�ع� ّي�ت�ه��م م��ن  1920إ�ل��ى
1935م .كانت �سيرته عجيبة ،كان يرافق
الخدم في ال�سفر ،وي�ؤاكلهم ،ويفتر�ش
الأر�ض ،ويمازح �صغار الطلبة ...من دون
�أن ت�صاب هيبته ب� ّأي اعترا�ض �أو وهن.
وك��ان هناك �آخ��رون من علماء « ُق��م»
م َّمن لم يلتفتوا أ�ب��د ًا �إل��ى هذه التق ّيدات
التي يحوكها لك ال�شيطان .كانوا ي�شترون
حاج ّياتهم من ال�سوق ب�أنف�سهم ،ويحملون
ال �م��اء م��ن م �خ��ازن ال�م�ي��اه �إل ��ى بيوتهم،
وي���ش�ت�غ�ل��ون ف��ي م �ن��ازل �ه��م .وك� ��ان �صدر
المجل�س وذي�ل��ه � �س��وا ًء ع�ن��ده��م .وك��ان��وا
ع�ل��ى درج ��ة م��ن ال�ت��وا��ض��ع بحيث تبعث
التعجب ،ومع ذلك ك ّله كان مقامهم
على ّ
محفوظ ًا ،ب��ل كانت منزلتهم ت�سمو في
قلوب النا�س �أكثر ف�أكثر.

مع اإلمام الخامنئي

رسالة إلى الشباب الغربي:
�إنّ معاناة � ّأي �إن�سان ،في � ّأي مكان من العالم ،بحدّ ذاتها تثير الحزن
فرح
لبني الب�شر؛ فم�شهد طفل تفارق روحه ج�سده �أمام �أح ّبائه ،و�أ ٍّم تبدّ َل ُ
وزوج يحمل ج�سد زوجته القتيلة م�سرع ًا �إلى ناحية ما،
عائل ِتها �إلى عزاءٍ ،
�أو ُم ٍ
�شاهد ال يعلم �أنّه �سيح�ضر ،بعد لحظات ،المقطع الأخير من م�سرحية
ّ
حياته؛ هذه كلها م�شاهد تثير العواطف والم�شاعر الإن�سان ّية.
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صححوا أخطاء أسالفكم
ِّ

(*)
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مع اإلمام الخامنئي
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*وحدكم ق�����ادرون ع��ل��ى ب��ن��اء
الم�ستقبل
ك � � ّل م ��ن ل ��ه ن �� �ص �ي��ب م ��ن ال �م �ح � ّب��ة
والإن�سان ّية يت�أ ّثر ويت أ� ّلم لر�ؤية هذه المناظر
في � ّأي بقعة من بقاع الأر�ض .وال �شك في
�أنّ مليار ًا ون�صف المليار من الم�سلمين
لديهم هذا الإح�سا�س نف�سه ،وهم متب ّرئون
م��ن م��رت�ك�ب��ي ه ��ذه ال�ف�ج��ائ��ع وم�س ّببيها
ومبغ�ضون لهم .غير �أنّ الق�ضية هي �أنّ �آالم
غد �أف�ضل و�أكثر
اليوم �إذا لم ت�ؤ ِّد �إلى بناء ٍ
�أمن ًا ،ف�سوف ُتختزل لتكون مج ّرد ذكريات
مريرة ال فائدة منها وال ثمر.
�إنني �أ�ؤمن �أنكم �أنتم ال�شباب وحدكم
ق� � ��ادرون ،وم ��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ل�ه��ام ال � ِع � َب��ر
والدرو�س من ِمحن اليوم� ،أن تجدوا ال�سبل
الجديدة لبناء الم�ستقبل ،وت�سدّوا الطرق
الخاطئة التي �أو�صلت الغرب إ�ل��ى ما هو
عليه الآن.
*تناق�ض ال�سيا�سات الغرب ّية
إ�سالمي و�شعوبه
لقد تع ّر�ض العالم ال
ّ
لآالم وم ��آ� ��س ك�ث�ي��رة كانت
نتيجة تناق�ض ال�سيا�سات
ال��غ ��رب�� ّي ��ة ،وط� � ��وال �سنين
متتالية ،منها �أ ّنه كان:
�أو ًال� :ضح ّية الإرهاب
والعنف
�إنّ ال �ع��ال��م الإ� �س�لام� ّ�ي
كان �ضح ّية الإرهاب والعنف
ب�أبعاد �أو�سع بكثير ،وبحجم
أ����ض��خ ��م ،ول �ف �ت��رة
�أطول بكثير.

كيف ميكن حتويل بلد إىل
أنقاض وإحراق مدنه ث ّم يقال
رجاء ال تعتربوا
ألهله وشعبه:
ً
أنفسكم مظلومني؟!

ثاني ًا :تقديم الدعم للعنف

����س ��ف  -ك��ان
�إنّ ه ��ذا ال �ع �ن��ف  -ل�ل� أ
مدعوم ًا ،على ال ��دوام ،من بع�ض القوى
الكبرى وب�أ�ساليب متن ّوعة .فحماة الإرهاب
التكفيري المعروفون كانوا دائم ًا في عداد
ّ
حلفاء الغرب ،بينما تتع ّر�ض �أكثر الأفكار
ري ��اد ًة و إ�� �ش��راق � ًا ،والنابعة م��ن ال�سيادة
ال�شعب ّية الحيو ّية في المنطقة� ،إلى القمع
بك ّل ق�سوة� .إنّ االزدواج ّية في تعامل الغرب
إ�سالمي
مع حركة ال�صحوة في العالم ال
ّ
حاك عن التناق�ض في
هي نموذج �ساطع ٍ
ال�سيا�سات الغرب ّية.
ثالث ًا :توجيه
ال���� ّل����وم ل�����ش��ك��وى
المظلوم

�إنّ الحـمــــالت
ال �ع �� �س �ك��ر ّي��ة ال �ت��ي
تع ّر�ض لها العالم
ا إل�� � �س �ل��ام � � ّ�ي ،ف��ي
ال�سنوات الأخيرة،
وال �ت��ي ت�س ّببت في
ال �ك �ث �ي��ر من
ال�ضحايا،
ل � � � � ِه� � � � َ�ي

الهوام�ش
(*) من كلمة الإمام القائد الخامنئي } �إلى كل ال�شباب في البلدان الغربية تاريخ .2015/11/29
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نموذج �آخر لمنطق الغرب المتناق�ض .و�إنّ
ال�ب�ل��دان التي تع ّر�ضت للهجمات ،فقدت
ُبناها التحت ّية االقت�صاد ّية وال�صناع ّية،
ف�ض ًال ع ّما تح ّملته من خ�سائر �إن�سان ّية.
ورغ��م ك � ّل ه��ذا يطلب منهم بوقاحة �أن ال
يعتبروا �أنف�سهم مظلومين .كيف يمكن
تحويل بلد �إلى �أنقا�ض و�إحراق مدنه وقراه
وتحويلها �إلى رمادّ ،ثم يقال لأهله و�شعبه:
رجا ًء ال تعتبروا �أنف�سكم مظلومين؟! �ألي�س
الأف�ضل االعتذار ب�صدق بدل الدعوة �إلى
تعطيل ال َفهم �أو ن�سيان الفجائع؟ �إنّ الألم
إ�سالمي خ�لال هذه
ال��ذي تح ّمله العالم ال
ّ
الأعوام من نفاق المهاجمين و�سعيهم لتلميع
�صورتهم لي�س ب�أق ّل من الخ�سائر الماد ّية.
�أ ّيها ال�شباب الأع ّزاء؛
�إ ّنني �آمل �أن تغ ّيروا �أنتم ،في الحا�ضر
�أو الم�ستقبل ،هذه العقل ّية المل ّوثة بالتزييف
وال �خ��داع ،والتي تمتاز ب�إخفاء ا أله��داف
ال�ب�ع�ي��دة وت�ج�م�ي��ل الأغ ��را� ��ض الخبيثة.
و�أعتقد �أنّ الخطوة الأولى في توفير الأمن
واال�ستقرار هي �إ�صالح هذه الأفكار المنتجة
للعنف .ينبغي ع ��دم ال�ب�ح��ث ع��ن ج��ذور
العنف في �أماكن �أخرى ،ما دامت المعايير
المزدوجة تح ُكم ال�سيا�سة الغرب ّية ،وما دام
يق�سم في �أنظار حماته الأقوياء
الإره��اب ّ
�إلى �أنواع ح�سنة و�أخرى �س ّيئة.
*�إنّه عنف �صامت
تر�سخت -للأ�سف -هذه الجذور
لقد ّ
تدريج ًا على مدى �سنين طويلة في �أعماق

ال�سيا�سات الثقاف ّية للغرب �أي�ض ًا ،وقامت
بغز ٍو ناعم و�صامت� .إنّ الكثير من بلدان
العالم يعت ّز بثقافاته المحل ّية والوطن ّية؛
ث�ق��اف��ات رف ��دت المجتمعات الب�شر ّية،
وغ ّذتها طوال مئات ا ألع��وام ،وفي الوقت
نف�سه حافظت على ازده��اره��ا و�إنتاجها.
إ�سالمي لي�س ا�ستثنا ًء لهذه الحالة.
العالم ال
ّ
الغربي في هذا الع�صر ،ومن
ولكنّ العالم
ّ
خالل ا�ستخدامه لأدوات متط ّورة ،يمار�س
الثقافي
�ضغوطه ُم ِ�ص ّر ًا على اال�ستن�ساخ
ّ
للعالم على �شاكلته!
*ال ..ل�سنا مذنبين
�إن �ن��ي �أع �ت �ب��ر ف��ر���ض ث�ق��اف��ة ال�غ��رب
على �سائر ال�شعوب ،واحتقار الثقافات
الم�ستق ّلة ،عنف ًا �صامت ًا و�شديد ال�ضرر.
يجري تحقير الثقافات الغن ّية والإ�ساءة
لجوانبها الأك �ث��ر ح��رم � ًة ،ف��ي ح�ي��ن �أنّ
الثقافة البديلة لي�ست جديرة ،وال تمتلك
ال �ق��درة لأن ت�ح� ّل مح ّلها ب� �� ّأي وج��ه من
الوجوه .وعلى �سبيل المثال� ،إنّ عن�ص َري
أخالقي» اللذين
«العدوان ّیة» و«التح ّلل ال
ّ
تح ّوال -للأ�سف� -إلى مك ّونين �أ�صيلين في
الثقافة الغرب ّية ،هبطا بمكانتها ومدى
تق ّبلها حتّى في موطن ظهورها .وال�س�ؤال
الآن ه��و :هل نحن مذنبون لأ ّننا نرف�ض
ثقافة عدوان ّية وهابطة وبعيدة عن القيم؟
مق�صرون �إذا منعنا �سي ًال مد ّمر ًا
هل نحن ّ
ينهال على �شبابنا على �شكل نتاجات �شبه
فن ّية مختلفة؟
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والدة الشهيد «روبرت الزار»:

القائد لي أيضاً

(*)

16

حممّد تقي خر�سندي
�إنّها ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء .ولي�س في المنزل �سوى �أ ّم
ال�شهيد و أ�خ��وي��ه ،أ� ّم��ا الزوجتان والأح��ف��اد فقد ذهبوا �إل��ى الكني�سة
للم�شاركة في احتفال ليلة ميالد عي�سى الم�سيح  .Qر�أينا على حائط
منزلهم �إطا َري �صورتين� ،إحداهما ل�صورة ال�شهيد روبرت الزار ،والأخرى
ل�صورة الإمام والقائد.
افتتح �آل�ف��رد (�أخ ال�شهيد) الكالم:
ك��ان البيت �صغير ًا ج�� ّد ًا ،و�أ ّم ال�شهيد
قلقة؛ لأنّ �أرفع م�س�ؤول في البالد �سيدخله« .كان العام 1996م ،حيث كنت راجع ًا من
�ضت �سيارتي
بد�أ الم�س�ؤولون بنقل الكنبات وطاولة ال�سفرة؛ كا�شان �إل��ى طهران ،وتع َّر ْ
لي ّت�سع المكان �أمتار ًا ع�دَّة �أكثر ،بينما كان لحادث ،فا�ضطررتُ لمقابلة �ضابط في
ق��م (ج�م�ك��ران) التي ل��م �أزره ��ا �سابق ًا،
�أخوا ال�شهيد يجل�سان �إلى جانب �أ ّمهما.

أخ الشهيد :قلت يا صاحب الزمان!
أرسل يل خرباً عن أخي ،مع أنني
مل أكن أعرف صاحب الزمان!
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وكانت ليلة الأرب�ع��اء من �شهر رم�ضان،
وكان م�سجد جمكران مزدحم ًا ،فقلت :يا
�صاحب الزمان! �أر�سل لي خبر ًا عن �أخي،
مع �أنني لم �أكن �أع��رف �صاحب الزمان!
ولكنني ر�أيت النا�س هناك يدعون با�سمه.
وفي يوم الخمي�س �أر�س َل ْت م� ّؤ�س�سة «معراج»
خبر ًا لنا مفاده �أنّ �أخي رجع ،و أ� ّنه �سي�ش َّيع
غد ًا مع �ألف �شهيد».
*القائد ملأَ البيت ال�صغير
ت �ج��اوزت ال�ساعة ال�سابعة ،وبينما
كانت �أ ّم ال�شهيد ت َِ�ص ُف زيارتها لقبر ابنها
ٍ
مقبرة على طريق «�ساوة» ،ي�صل قائد
في
الثورة ،فتذهب ا أل ّم ال�ستقباله ،بقولها:
«ال�سالم عليك ،ال�سالم على �شعب �إيران
ك ّله».
ويجل�س الجميع وتقول �أ ّم ال�شهيد:
ل� بيتي ال�صغير! لقد �سررت
«لقد ام�ت� أ
كثير ًا بت�شريفكم .»...ول�ك��نّ ال� َع� ْب��رة ال
ت�سمح لها ب�إكمال كالمها ،فتمكث لحظة
ّثم تتابع« :كنت �أقول للجميع :القائد لي
�أن��ا �أي�ض ًا! هل هو للم�سلمين فقط؟ هو
للجميع» .فيعتذر قائد الثورة لت� ّأخره في
المجيء ،فيما يبرز �سروره بح�صول هذا
ال ّلقاء في ليلة عيد الآ�شوريين.
ق�صة ال�شهيد
* ّ
وح���س��ب ال �ع��ادة ي���س��أل ال�ق��ائ��د عن
ال�شهيد ،فيجيب �آلفرد« :لقد َب ِق َي ْت �أ ّيام
النتهاء خدمته الع�سكر ّيةّ � ،إل �أ ّنه لم يقبل
�أن يرجع ،وقد ا�ست�شهد بعد قرار الأمم
المتّحدة .قالوا �أ ّو ًال �إ ّنه أُ� ِ�سر ،وبعد م ّدة
عندما ذهبنا �إل��ى منزل رفيق �سالحه،
قال :كان ال�شهيد خلف المدفع الر�شا�ش

حتّى �آخ��ر لحظة ،ول��م يقبل بالتراجع،
حتّى �سقطت قذيفة ه��اون على د�شمتنا
وج ��رح ،ف� أ���س��رون��ي� .أذك ��ر أ�ن�ن��ي حينما
ُ
ا�ستعدتُ وعيي في «بعقوبة»� ،س�ألت :هل
�أح�ضرتم �أح��د ًا معي؟ قالوا :ال!» .يتابع
�آلفرد« :وهذه ق�صة بداية ثماني �سنوات
من فقدان أ� ّمي خبر ولدها ،ابن االثنين
والع�شرين عام ًا».
ل ّم ت�ضحية خلف ال�شهادة
*�صبر ا أ
حينها ع ّلق القائد« :ه��ذا يبعث على
الفخر ،لي�س لعائلة ال�شهيد فح�سب ،بل
للوطن ب�أكمله ،وي�شير �إل ��ى �أم ��ن البلد
النا�شئ من هذه الت�ضحيات»ّ .ثم �أ�شار �إلى
المهم هو �أنّ خلف
�أ ّم ال�شهيد« :لكن الأمر ّ
هذه الت�ضحية ت�ضحي َة هذه المر�أة ،فهذه
الروح ّية ذات قيمة كبيرة ،ف�أحيان ًا يتزلزل
�شخ�ص �إلى درجة أ� ّنه يمنع الآخرين من
متابعة طريقهم ،ولكنّ ر�ضى الأ ّم والأب،
ومن ّثم �صب ُرهما يخلق هذا الج ّو .و�أينما
�أذهب ف�إنّ روح ّيات الأ ّمهات تكون غالب ًا
�أف�ضل من روح ّيات الآباء ،فنحن الرجال
ال ن�ستطيع �أن نفهم �أحا�سي�س الأ ّمهات،
فالآباء يح ّبون �أبناءهم �أي�ض ًا ،ولكنّ الأ ّم
تختلف».
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في�صدّق �آلفرد على كالم القائد قائ ًال:
«ذهبت �إلى م� ّؤ�س�سة «معراج» وعندما ر�أيت
الجثمان عرفته ،فقد ك��ان أ�خ��ي ج�سيم ًا
ج ّد ًا ،لقد تع ّرفت �إليه من عظامه ،ولكنهم
قالوا :يجب �أن ت�أتي �أ ّمه لتتع َّرف �إليه».
وتخرج الأ ّم من ذكرياته لتقول« :لقد
كان ولدي بط ًال».
*القائ���د :خ���رج الم�سيح ّيــ���ون
مرفوع���ي الر�أ����س
ثم ي�أخذ القائد بزمام الكالم مج ّدد ًا
وي�ق��ول« :ا ألق�ل� ّي��ة الم�سيح ّية من الأرم��ن
والآ�شوريين خرجت من الثورة والحرب
مرفوعة الر�أ�س ،بو�صفها �إيران ّية ،وف ّية،
عاقلة ،ب�صيرة و�شجاعة».
وتتابع ا أل ّم« :كنت �أدع��و اهلل �أن �أرى
��ص� ّدام ي��وم � ًا ،»...ت�سكت لحظ ًة ،لتقول
مختنقة بعبرتها« :ر أ�ي�ت��ه ،وا�سترحت!»،
ولم ت�سمح لدموعها باالنحدار.
ق��ال��ت الأ ّم ��ش�ي�ئ� ًا ل��ول��ده��ا ب��ال� ّل�غ��ة
الآ�شور ّية ،في�س�أل �آلفرد القائد م��ر ّدد ًا:
«هل ت�أكلون الحلويات المنزل ّية؟» وعندما
واف��ق القائد تفتّحت �أ�سارير الأ ّم التي

�صنعت ال �ح �ل��وي��ات ب�ي��دي�ه��ا ،ف�ت�ق��ول له
م�سرورة�« :أق ��ول :ك ّلفوني ب�شيء؛ أُلق��دِّ م
خدم ًة للوطن».
فيجيب القائد بوج ٍه م�سرور« :كالمكم
ه��ذا ه��و عمل كبير ،فقد ك��ان «ال�ب�ي��ان»
�أحد وظائف الأنبياء ،والكثير من النا�س
ي�سيرون على الطريق الخط�أ؛ لأن�ه��م ال
يعرفون ،ولو ُوجد البيان؛ التّ�ضح الطريق.
فخ�صائ�ص ه��ذه ال �م��ر�أة وكالمها هنا،
�سواء في الكني�سة �أو الخارج ،و�إظهار هذه
الروح ّية َلعم ٌل عظيم ج ّد ًا� ،أ�س�أل اهلل �أن
يطيل عمركم ،و�أن تحفظوا هذه الروح ّية».

القائد« :األقل ّية املسيح ّية من
األرمن واآلشوريني خرجت من
الثورة واحلرب مرفوعة الرأس،
بوصفها إيران ّية ،وف ّية ،عاقلة،
بصرية ،وشجاعة»   

الهوام�ش

(*) تاريخ 1394/10/6هـ�.ش الموافق لـ2015/12/27م.
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وقلوب كبيرة
*بيت �صغير
ٌ
يتناول القائد قطعة من الحلوى ويقول
للحا�ضرين�« :إ ّنها حلوى لذيذة ج� ّد ًا! �أال
ت�أكلون �أنتم؟» .فتذهب �صين ّية الحلوى بين
الأع�ضاء المرافقين ،وال تعود.
تقول الأ ّم« :يجب �أن ت��أك��ل الفواكه
المك�سرات!» ،ثم تقول
�أي�ض ًا! و�أن ت�أكل
ّ
بخجل« :بيتي �صغير ،»...ولكنّ القائد
لم ي�سمح لخجلها �أن يطول« :يجب �أن
يكون القلب كبير ًا! وعندما يكون للإن�سان
ه��دف ،ف�أينما يكون فهو ج ّيد» ثم ين�شد
قائ ًال:
أ� ّن� � ��ى ت��ك ��ون م �ع��ي ف� ��أن ��ا �سعيد
ح � ّت��ى ول ��و ف ��ي ق �ع��ر ب �ئ��ر منزلي
ث� ّ�م ي�ق� ّدم��ون للقائد ج��ري��دة ال ّلقاء
مع �أ ّم ال�شهيد ،فينظر ويقول :ل ّأي �سنة
تعود؟ وعندما ي�سمع ب�سنة 2007م يقول
بح�سرة« :لماذا هي قديمة �إلى هذا الح ّد؟
ليتنا جئنا قبل هذا!».
*لو ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى الإن��ج��ي��ل
لأح�ضرته هد ّية
حان وقت ال��وداع ،فق ّدم قائد الثورة
هد ّية لأ ّم ال�شهيد قائ ًال�« :أ�س�أل اهلل �أن

يكون عيدكم مبارك ًا! نحن نق ّدم القر�آن
هد ّي ًة للم�سلمين ،ولو تم ّكنت من الح�صول
على �إنجيل ج ّيد لأح�ضرته ،لكنّ �أناجيل
ال�ي��وم ه��ي رواي ��ة ع�م��وم� ًا ،ولي�ست كالم
الوحي .طبع ًا� ،إنّ يوحنا ،ولوقا ،وبطر�س
و ...هم عظماء الم�سيح ّية ،وقد ا�ست�شهد
بع�ضهم أ�ي �� �ض � ًا ،وج � ��ا�ؤوا بالم�سيح ّية
�إل��ى �إي ��ران وروم��ا و ،...ول��واله��م لبقيت
الم�سيح ّية ف��ي ال���ش��رق ،وق��د ك��ان فيهم
نبي ،وف��ي ا إل��س�لام ك� ّل من
نبي وخليفة ّ
ّ
ينكر ع�صمة ال�س ّيد الم�سيح وع�صمة أ� ّمه
مريم ف�إ ّنه يخرج من الإ�سالم ،فاحترامنا
للم�سيح ّية هو على هذا ال�شكل .والإنجيل
مثل القر�آن والتوراة قد نزل من ال�سماء،
ولكنّ الأناجيل الفعل ّية ،تلك التي قر�أتُها
هي رواية ،ولي�ست ذلك الإنجيل الذي نزل
من ال�سماء ،ولو ح�صلنا على ذلك الإنجيل
لو�ضعناه على عيوننا».
عندها تق َّدم �آلبرت (وال��د ال�شهيد)
وق ��ال« :ع�ن��دم��ا زارن ��ا د� .أح �م��دي نجاد
� أس� َلنا ع ّما نحتاجه ،فقلنا� :سالمة القائد
فقط! ومجيئكم �إلى هنا ي�ساوي بالن�سبة
�إلينا الدنيا وما فيها».
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أنت مسـلـم...
أنت مسؤول
(*)

�سماحة ال�سيّد ح�سن ن�صر اهلل (حفظه اهلل)

20

تحدثنا في العدد ال�سابق عن جهود فكر ّية ،ثقاف ّية و�إعالم ّية مر ّكزة
ّ
ت�أتي في �سياق الحرب الناعمة -كان هدفها قتل روح الجماعة لتت�صاعدتدريج ّي ًا ،في�شعر ّ
كل �إن�سان أ� ّن��ه م�س�ؤول ع ّما يجري في بلده فقط ،في
طائفته ..في منطقته ..و�صو ًال �إلى عائلته ،لت�صل في نهاية المطاف
يهتم بما ي�صيب غيره من �سوء...
لي�شعر �أنّه م�س�ؤول عن نف�سه فقط ،فال ّ
وعر�ضنا كيف �أنّ الفطرة الإن�سان ّية والعقل يرف�ضان هذا المبد�أ .ونكمل
الحديث ،في هذا العدد ،من خالل عر�ض ر�أي الدين في هذا المو�ضوع.

*خطاب القر�آن «يا أ� ّيها النا�س»
وعندما ن�أتي للقر�آن الكريم ،ول�سنةّ
ر� �س��ول اهلل  Pو�آل ال��ر� �س��ول ،R
ن�ج��د �أنّ االه �ت �م��ام ب��ال���ش��أن ال �ع��ا ّم من
�أو���ض ��ح ال��وا� �ض �ح��ات .ف�ف��ي ال� �ق ��ر�آن �أو
ال�س ّنة ،بالأدب ّيات الموجودة ،لدينا عبارة
«الم�سلمون»« ،الم�ؤمنون»« ،الذين �آمنوا»،
«ي��ا �أي �ه��ا ال �ن��ا���س» ،يعني ال�م�خ� َ
�اط��ب هو
النا�س ،خلق اهلل ،عيال اهلل ،عباد اهلل.
من الوا�ضح� ،أنّ الإ�سالم هو دين من
جملة مك ّوناته الحقيق ّية �أنْ يتح ّمل �أتباعه
الم�س�ؤول ّيات العا ّمة تُجاه النا�س وتُجاه
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*الدين مع العقل والفطرة
ن �ج��د ،ع�ل��ى ال�م���س�ت��وى ال��دي �ن��ي� ،أنّ
الأم ��ر م��ن �أو� �ض��ح ال��وا��ض�ح��ات الدين ّية
والإ�سالم ّية .ولكن ،لأ ّننا في زمن الت�ضليل
وال �ت��زوي��ر وال�ت�ج�ه�ي��ل و� �ص��ل الأم� ��ر �إل��ى
�إقحام الدين والإ�سالم ،و إ�ل��ى ا�ستخدام
الم�صطلحات الإ��س�لام� ّي��ة لتقديم هذه
الفكرة .وعلى الرغم من و�ضوحها ف�إننا
الديني:
�سنتك ّلم قلي ًال على الم�ستوى
ّ
أ� ّو ًال :الإ�سالم هو دين العقل والفطرة،
و�سبق �أن تح ّدثنا عن العقل والفطرة (في
العدد ال�سابق).
ثانياً� :سيرة الأنبياء  Rو�أو�صياء
الأنبياء والرجال ال�صالحين عبر التاريخ،
وجميعهم كانوا يتح ّملون الم�س�ؤول ّيات تُجاه
و�ضحوا من �أجل �إخراج
النا�س .فجاهدوا ّ
النا�س من الظلمات �إلى النور ،وكم عملوا
لكي يقيموا العدل في الأر���ض .هذا �ش�أن
ع��ا ّم ،وه��ذه الم�س�ؤول ّية العا ّمة هي جزء
مك ّون من مك ّونات الدين ،والهو ّية الدين ّية.

اإلسالم هو دين من جملة
يتحمل
أن
مك ّوناته احلقيقية ْ
ّ
العامة
أتباعه املسؤوليات
ّ
تُجاه الناس وتُجاه املسلمني
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الم�سلمين .مث ًال :م�س�ؤول ّية هداية النا�س
�إل��ى الحقّ  ،و ُن�صرة المظلومين ،و�إغاثة
الملهوفين ،وك� ّل ما يرتبط بحياة النا�س
وخ�ي��ره��م و��ص�لاح�ه��م ،وب�سالمتهم في
الدنيا وفي الآخرة.
*هذا ديننا وهذا �إ�سالمنا
عن ر�سول اهلل  Pقال« :من �أ�صبح
ال يهتم ب�أمور الم�سلمين فلي�س بم�سلم» .
أ�ي���ض� ًا ع��ن ر��س��ول اهلل « :Pالخلق
أحب الخلق �إل��ى اهلل َمن َن َفع
عيال اهلل ف� ّ
P
ع �ي��ال اهلل��ُ � .س�ئ��ل ر� �س��ول اهلل  ،من
أ�ح� ّ�ب النا�س �إل��ى اهلل؟ ق��ال� :أنفع النا�س
للنا�س» .
�إنّ الم�ؤمن لتَرد عليه الحاجة (مثال)ً
()1

()2

القدرة متفاوتة بني األشخاص،
وبني اجلماعات ،وبتفاوت
القدرة يختلف التكليف من
شخص آلخر
22

لأخيه ،وال تكون عنده ،يريد م��ا ًال ولي�س
�لا لم�شكلته،
ل��دى �أخ�ي��ه ال�م��ال ،يريد ح ّ ً
ول�ي����س ب �ق��ادر ع�ل��ى ذل� ��ك� ...إل ��ى آ�خ ��ره.
يهتم بها قلبه ،يف ّكر في الليل
ولكن ّ
هم �أخيه ،فيدخله
والنهار ،يحمل ّ
اهلل تبارك وتعالى ب�سبب ه ّمه
هذا �إلى الج ّنة.
�إنَّ ه�ؤالء الم�ستكبرين
جماعة الحرب الناعمة،
وخ ��دم �شياطين ال�ج��نّ
والإن � � � ��� � � ��س ،ي� ��ري� ��دون
نهتم
ح��رم��ان�ن��ا م��ن �أن ّ
ب� أ�م��ور الم�سلمين والم�ؤمنين وب��أم��ور
الم�ست�ضعفين .هم يريدون �أن يحرمونا
من طريق الج ّنة.

يقول اهلل �سبحانه وتعالى في القر�آن:
هلل
} َو َم� ��ا َل � ُك � ْم َال ُت � َق��ا ِت � ُل��و َن ِف ��ي �� َ�س� ِب�ي��لِ ا ِ
َوا ْل ُم ْ�س َت ْ�ض َعف َ
ِين مِ � َ�ن ال � ِّر َج ��الِ َوال� ِّن��� َ�س��اء
َ
َوا ْل ِو ْلدَانِ ا َّلذِ َ
ين َي ُقو ُلو َن َر َّب َنا �أ ْخر ِْج َنا مِ نْ
َ
هَذِ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َّ
الظال ِِم �أهْ ُلهَا َو ْاج َعل َّل َنا مِ ن
اج َعل َّل َنا مِ ن َّلد َ
َّلد َ
ُنك َن ِ�صي ًرا{
ُنك َو ِل ًّيا َو ْ
(الن�ساء.)75 :
�إذ ًا ،ن �ج��د ف ��ي ال �خ �ط��اب ال��دي �ن� ّ�ي
وا إل��س�لام� ّ�ي م�س�ؤوليات ع��ا ّم��ة ،يجب �أن
نتح ّملها و�أن ننتبه للت�ضليل والتزوير الذي
يمت �إلى العقل ب�صلة ،وال �إلى الفطرة
ال ّ
الب�شر ّية الإن�سان ّية ،وال �إلى اهلل و�أنبيائه.
*�شروط الم�س�ؤول ّية العا ّمة
علينا �أن ن�ضع هذه الم�س�ؤولية العا ّمة �أي�ض ًا
�ضمن �ضوابطها ،و�أن ال نذهب �إلى الإف��راط
�أو التفريط� .إذ توجد مجموعة قواعد تتح ّكم
بتحديد التكليف
ال�شرعي ،ف ��إذا ك��ان ل��ديّ
ّ

م�س�ؤول ّية ،فما هي؟ وما هي قواعدها؟
�س�أكتفي هنا بالحديث عن قاعدتين،
القاعدة الأول��ى� :شرط القدرة ،والقاعدة
المهم.
أهم على ّ
الثانية :تقديم ال ّ
� - 1شرط القدرة:

�أي �أنّ اهلل ال يك ّلف نف�س ًا � ّإل و�سعها.
عقلي؛ فال يح ّمل اهلل �أح��د ًا
وه��ذا �شرط ّ
م�س�ؤولي ًة تفوق طاقته .وال�ق��درة هنا هي
�شرط في التكليف.
في التطبيق ،فقد ك ّلفنا اهلل �سبحانه
وتعالى بمقدار م��ا نقدر عليه .وال�ق��درة
متفاوتة بين الأ�شخا�ص ،وبين الجماعات،
وبين ال�شعوب �أي�ض ًا .وبتفاوتها يختلف
التكليف من �شخ�ص لآخ��ر .ومن الممكن
�أي�ض ًا �أن ال يكون التكليف واحد ًا للجميع.
مث ًال� ،إذا كان ال ُمك ّلف مري�ض ًا ال يقدر على
القيام ب�أي عمل ،ولي�س لديه المال ...ما
تكليفه �إذا علم بوقوع بالء على �إن�سان �أو
�أك�ث��ر؟ قد يكفي منه الت�أ ّلم لأل��م ه ��ؤالء،
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والتح ّدث عن ق�ص�صهم مع �ضيوفه ،وهو
قادر على الدعاء لهم فقط .هذه قدرته،
وهذا تكليفه.
أ� ّم��ا �شخ�ص آ�خ��ر ،يملك المال ،فهو
قادر على الم�ساعدة المال ّية مث ًال .التكليف
�إذ ًا ،يتفاوت بتفاوت القدرة في الأف��راد
والجماعات ...ما يحتاج �إلى الد ّقة ،بحيث
يكون ت�شخي�ص التكليف دقيق ًا ،ومعرفة
القدرة والإمكانية دقيق ًة �أي�ض ًا.
ل ��ذا ،تحتاج الق�ضايا ال�ك�ب��رى �إل��ى
ال�ق�ي��ادات ال�ع��ارف��ة ،الأم�ي�ن��ة ،الموثوقة،
ال�صادقة ،المخل�صة ،التي ال تته ّرب من
الم�س�ؤولية؛ لأنّ عليها �أن ت�ح� ّدد وج��ود
القدرة �أو عدمها ،وعلى �ضوء ذلك يتح ّدد
التكليف.

المهم:
أهم على
ّ
� - 2شرط تقديم ال ّ
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ننتقل إ�ل ��ى ال �ق��اع��دة ال�ث��ان�ي��ة ،وه��ي
النظر في ا ألع�م��ال وتقديم الأه � ّ�م على
أهم ليقوم بالعمل .هذا
المهم ،فيختار ال ّ
ّ

ما ي�س ّمونه بم�صطلح «التزاحم».
الم�س�ألة هنا خا�ضعة للتطبيق �أي�ضاً،
فقد يخطئ ال�شخ�ص �أو يتع ّمد �أن يخطئ
أهم؛ لكي يته َّرب
أهم فال ّ
في ت�شخي�ص ال ّ
من تح ّمل الم�س�ؤول ّية .ف�أحيان ًا ال�شغل على
أهم ّ
�شاق ومتعب وفيه ت�ضحيات ،فيختار
ال ّ
الأق��ل �أهم ّية .هنا تت أ� ّكد الحاجة �أي�ضاً،
في ال�ش�أن العا ّم� ،إلى القيادات العارفة،
الأمينة ،المخل�صة ،ال�شجاعة ،التي ال
تته ّرب من الم�س�ؤول ّية.
نحن �إذ ًا ،لدينا م���س��ؤول� ّي��ات تُجاه
الو�ضع العا ّم ،ولدينا م�س�ؤول ّيات متفاوتة
في المبد�أ� ،أي�ض ًا.
أهم الم�صاديق
*� ّ
�إنّ من �أه� ّ�م الم�صاديق التاريخية،
لتح ّمل الم�س�ؤول ّية العا ّمة ،مهما كانت
الأخ�ط��ار والت�ضحيات ،ك��ان في كربالء
وما فعله الإمام الح�سين  .Qلقد كان
الإمام  Qمحترم ًا في ا أل ّم��ة ،وقادر ًا

كان هدف اإلمام احلسني
يف كربالء حفظ اإلسالم،
وكشف حقيقة هذا احلاكم

Q

الهوام�ش
(*) كلمة �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل (حفظه اهلل) ،في الليلة الثالثة من محرم 2015/10/16م.
(( (1الوافي ،الكا�شاني ،ج� ،5ص.535
(( (2م.ن� ،ص.536
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على البقاء في منزله ،وكان يزور يوم ّي ًا
النبي  Pوي�ص ّلي عنده ،ويتك ّلم مع
قبر ّ
النا�س ويجيب عن �أ�سئلتهم .ولكن الإمام
الح�سين  Qكم�سلم وك�إمام  -كما قال
ر�سول اهلل « :Pالح�سن والح�سين �إمامان
قاما �أو قعدا»  -كانت لديه م�س�ؤول ّية تُجاه
ا إل��س�لام كدين ،وتُجاه الم�سلمين ،هذا
فالمهم،
أهم
ّ
�أ ّو ًال� ،أ ّما ثاني ًا ،ت�شخي�ص ال ّ
فقد تب ّين المو�ضوع للح�سين � ،Qأنّ
وجود يزيد بن معاوية كحاكم للم�سلمين،
ي�ش ّكل خطر ًا على الإ�سالم كدين ،وعلى
الم�سلمين .وواجبه �أن يم�شي بالن�صيحة
أهم ،والأولو ّية
لعباد اهلل .بالتالي �أ�صبح ال ّ
المطلقة هي مواجهة هذا الطاغية الذي
يه ّدد الإ�سالم ،لأ ّنه حاكم يريد �أن ي�سقط
«�أ�شهد �أن مح ّمد ًا ر�سول اهلل» ،ف�أمو ّيته
وجاهل ّيته ال تتح ّمل ه��ذا الأذان .لذلك
َّ
�شخ�ص الإم��ام الح�سين � Qأنّ هذه
هي الأولو ّية المطلقة ،فقام بحركته التي
قام بها.
أ� ّما �شرط القدرة ،وعالقتها بالهدف

وتحقيقه ،عندما ن���س��أل :م��ا ه��و هدف
الح�سين  Qف��ي ك��رب�لاء؟ فقد كان
هدفه حفظ الإ�سالم ،ومن جملة �أهدافه
�إيقاظ الأُ ّمة وك�شف حقيقة هذا الحاكم،
الذي لو حكم الم�سلمين لع�شرات ال�سنين،
لح�صلت كارثة دين ّية وثقاف ّية وتاريخ ّية
وعلى كل ال�صعد.
ح�سن ًا ،هل ي�ستطيع الإم��ام الح�سين
� Qأن يح ّقق هذه الأهداف من خالل
قيامه؟ ّ
�شخ�ص ا إلم ��ام � Qإمكان ّية
ذلك بال�شهادة ،وال يحتاج �إل��ى مئة �ألف
مقاتل ،وال يحتاج �إلى و�سائل �إعالم.
�شخ�ص الإمام الح�سين � Qأنهّ
فقد ّ
بدمه ،ب�إخوانه و�أبنائه و�أ�صحابه ،وب�صوت
زي�ن��ب كو�سيلة إ�ع�ل�ام واح ��دة على الأق� � ّل،
ي�ستطيع ويقدر �أن يحفظ الإ�سالم ،و�أن ُي�سقط
الجاهلي
يزيد ،و�أن يف�ضح ه��ذا الم�شروع
ّ
الجديد ال ��ذي ج��اء ليق�ضي على ا إل��س�لام
بلبا�س الإ� �س�لام .لذلك ،هنا ت�أتي الأمانة
والمعرفة للقدرة وت�شخي�ص الأولويات.
ح�سبنا في هذه الدنيا ،في هذا العمر
المتاح لنا� ،أن ن��ؤ ّدي ر�سالتنا الإن�سان ّية،
وم�س�ؤول ّيتنا ال�شرع ّية ،و�أن نقف بين
يدي اهلل �سبحانه وتعالى بريئي الذ ّمة،
حينئذ نكون
وقد أ� ّدينا حقّ العبودية له،
ٍ
ج��دي��ري��ن ب � ��أن ن�ح���ش��ر م ��ع �أن �ب �ي��اء اهلل
و�أوليائه ،ومع �س ّيد ال�شهداء �أبي عبد اهلل
الح�سين .Q
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من أحكام
سجود السهو
ال�شيخ علي حجازي
ق��د ين�سى الإن�����س��ان �أنّ����ه ف��ي ح��ال
ال�صالة ،فيتك ّلم� ،أو يتذ ّكر �أنّه في ال�صالة
ْق�ص �أو يزيد �شيئ ًا ،وفي بع�ض
ولكنّه َين ُ
الموارد يكون �سجود ال�سهو واجب ًا ،فمتى
يجب �سجود ال�سهو؟
 - 1موارد وجوب �سجود ال�سهو:
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ُيطلب �سجود ال�سهو على نحو الوجوب
الوجوبي في �ستّة موارد ،وال
�أو االحتياط
ّ
يجب في غيرها .وهي:
الأ ّول :تجب �سجدتا ال�سهو �إذا تك ّلم
في ال�صالة �سهو ًا .وال يجب �سجود ال�سهو
عند قراءة كلمة من �أذكار ال�صالة �أو من
الآيات القر�آن ّية �أو من �أدعية القنوت �سهو ًا
�أو ا�شتباه ًا .و�إذا تك ّلم �ساهي ًا ّثم انتبه
لل�صالة ف�أكمل �صالته ،ولك ّنه عاد لل�سهو
فتك ّلم م��ن ج��دي��د فيجب �سجود ال�سهو
م ّرتين.
 لو تك ّلم ،عمد ًا �أو �سهو ًا ،بطريقةُمحيت فيها �صورة ال�صالة تبطل �صالته.
ال �ث ��ان ��ي� :إذا ن���س��ي ��س�ج��دة واح ��دة
وت��ذ ّك��ره��ا ف��ي ال��رك��وع وم��ا ب�ع��ده� ،أو بعد
خروجه من ال�صالة و�إتيانه بالمنافي،

فيجب ق�ضاء ال�سجدة التي ن�سيها ّثم يجب
بعدها �سجدتا ال�سهو.
الثالث� :إذا �س ّلم في غير مو�ضعه ،كما
�إذا اعتقد �أ ّنه في الركعة الأخيرة ف�س ّلم،
ّثم اكت�شف �أنّ الركعة لم تكن الأخيرة،
ب�سجدتي ال�سهو.
فالأحوط وجوب ًا الإتيان
ّ
 وال � �م � �ق � �� � �ص� ��ود ب� ��ال � �� � �س �ل�ام ه��وج�م�ل��ة«:ال���س�لام علينا وع�ل��ى ع�ب��اد اهلل
ال�صالحين»� ،أو جملة« :ال�سالم عليكم» مع
�إ�ضافة «ورحمة اهلل وبركاته» �أو بدونها.
النبي
و�أ ّم ��ا جملة« :ال�سالم عليك �أ ّي�ه��ا ّ
ورحمة اهلل وبركاته» فزيادتها �سهو ًا ال
توجب �سجدت َّي ال�سهو.
ال ��راب ��ع� :إذا ن�سي الت�ش ّهد وت��ذ َّك � َره
ف��ي ال��رك��وع وم��ا ب �ع��ده� ،أو بعد خروجه
من ال�صالة ف��الأح��وط وجوب ًا �أن يق�ضي
الت�ش ّهدّ ،ثم ي�سجد �سجدتين لل�سهو على
الأحوط وجوب ًا.
الخام�س :تجب �سجدت َّي ال�سهو فيما
ل��و ��ش� ّ�ك الم�ص ّلي بين ال��رك�ع��ة الرابعة

والخام�سة بعد رفع الر�أ�س من ال�سجدة
ال�ث��ان�ي��ة ،فيبني ع�ل��ى ال��راب �ع��ة ،ويكمل
ب�سجدتي ال�سهو.
ال�صالة ّثم ي�أتي
ّ
ال �� �س ��اد� ��س� :إذا � �ش� ّ�ك ب�ي��ن ال��رك�ع��ة
الخام�سة وال�ساد�سة حال القيام ،فيهدم
قيامه ،ويبني أ� ّن ��ه ف��ي الرابعة فيت�ش ّهد
ب�سجدتي ال�سهو وجوب ًا.
وي�س ّلمّ ،ثم ي�أتي
ّ
 - 2كيف ّية �سجود ال�سهو:

�أ -تجب في �سجود ال�سهو الن ّية ،وال يجب
فيه التكبير ،وال يجب الذكر فيه �أثناء
ال�سجود و�إن كان الأح��وط ا�ستحباب ًا
�أن ي�ق��ول ال��ذك��ر المخ�صو�ص أ�ث�ن��اء
ال�سجود ،وه��و« :با�سم اهلل ،وب��اهلل،

يصح السجود يف سجود
ّ
أي شيء ما عدا
السهو على ّ
املأكول وامللبوس
العدد �/ 293شباط  2016م
27

فقه الولي
النبي ورحمة اهلل
ال�سالم عليك �أ ّيها ّ
وبركاته».
ب -يجب �أن ي�سجد �سجدتين يجل�س
بينهما م��ع اال��س�ت�ق��رار ،وي�ج��ب بعد
رف ��ع ال ��ر أ�� ��س م��ن ال���س�ج��دة الثانية
الت�ش ّهد والت�سليم .والواجب الت�ش ّهد
المتعارف منه في ال�صالة ،والواجب
من الت�سليم �أن يقول« :ال�سالم عليكم»
ي�صح
على ا ألق� ّل ،وتكفي وحدها ،وال ّ
االكتفاء بغيرها.
ج -ال يجب في �سجود ال�سهو الطهارة من
الحدث الأ�صغر �أو الأكبر.
ي�صح ال�سجود في �سجود ال�سهو على
دّ -
� ّأي �شيء ما عدا الم�أكول والملبو�س،
ف�لا ي���ص� ّ�ح ال���س�ج��ود ع�ل��ى ال�م��أك��ول
والملبو�س على الأحوط وجوب ًا.
 - 3المبادرة:

تجب المبادرة �إلى �سجود ال�سهو بعد
ال�صالة .ولو تع ّمد الت�أخير ي�أثم ،ولكن
ت�صح �صالته ،وال ت�سقط ال�ف��ور ّي��ة .ولو
ّ
ن�سيه ي�سجد فور ًا حينما يتذ ّكر ،ولو � ّأخر
ي�أثم ،ويجب المبادرة بعد ذلك.
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� - 4أحكام �سجود ال�سهو:

�أ -لو علم �أنّ �سجود ال�سهو واجب عليه،
ولك ّنه ّ
�شك في �أ ّنه �أتى به �أم ال ،وجب
عليه الإتيان به.
ب -لو علم بوجوب عدد من �سجود ال�سهو
عليه ،ولك ّنه ت��ر ّدد بين الأق� ّل والأكثر
جاز له البناء على الأق ّل.
ج -ل��و ّ
�شك ف��ي تح ّقق م��ا يوجب �سجود
ال�سهو عليه ولم يعلم به جاز له البناء
على ع��دم ال��وج��وب ،ف�لا يجب عليه
�سجود ال�سهو.
د� -إذا ّ
�شك في �أ ّن��ه �سجد �سجدتين �أو
واحدة ف�صورتان:
الأول��ى� :إذا كان قد دخل في الت�ش ّهد
فال يلتفت؛ أل ّنه تجاوز المح ّل.
الثانية� :إذا لم يكن قد دخل في الت�ش ّهد
بنى على الأقل ،فيجب عليه الإتيان ب�سجدة.
هـ� -إذا علم �أ ّن��ه زاد �سجدة (ب��أن �سجد
ث�لاث ��س�ج��دات) يجب عليه إ�ع ��ادة
�سجود ال�سهو من الأ ّول.
و� -إذا علم �أ ّن ��ه �أنق�ص �سجدة واح��دة
والتفت �إلى ذلك بعد االنتهاء ،وجب
عليه �إعادة �سجود ال�سهو.
ز� -إذا ك��ان على الم�ص ّلي �سجود �سهو
المن�سي فيجب عليه
وق�ضاء الت�ش ّهد
ّ
ت�ق��دي��م ق���ض��اء ال�ت���ش� ّه��د ث � ّ�م ي�سجد
�سجدتي ال�سهو.
ّ

والية الفقيه :هد ّية الباري (عزّ وجلّ ) للم�سلمين
الروحان ّية ال�سيا�س ّية :فرادة الثورة الإيران ّية
َ
م�صداق ّية والية الفقيه ولعبة الديموقراط ّية
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والية الفقيه :خ�صائ�ص النموذج
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اخلميني
حوار ُمف َرتض مع اإلمام
ّ

{

ال�سيّد ربيع �أبو احل�سن
ال�شيعي هو �أح��د �أقوى
«�إنّ الفقه
ّ
�أنماط الفقه ومناهجه ،وي�ستند �إلى
�أ�س�س و�أ�صول قو ّية للغاية .وقد ن�شر
�إمامنا العزيز هذا الفقه الم�ستحكم
على �صعيد وا�سع ،و�أ�ضفى عليه نظرة
عالم ّية و�أمدَّ ه بر�ؤية حكوم ّية ،و�أو�ضح
لنا أ�ب��ع��اد ًا م��ن الفقه كانت خف َّي ًة».

القائد الخامنئي }

30

الخميني { قد ك�شف ال�ستار
فالإمام
ّ
عن هذه الوالية و�أخرجها من عالم النظر ّية
والق ّوة �إلى عالم التطبيق والفعل ،حتّى �أ�صبح
الخا�ص بين
ف��ي �أذه��ان�ن��ا ن��و ٌع م��ن االرت �ب��اط
ّ
م�صطلح «والية الفقيه» والإمام {.
وفي هذه ال ُعجالة �سنجري ،قدر الإمكان،
ح��وار ًا ُمفت َر�ض ًا مع ا إلم��ام {ُ ،يجيب فيه
�سماحته عن �أ�سئل ٍة ُمفت َر�ضة حول والية الفقيه
والحكومة الإ�سالم ّية.

إن املستعمرين هم ا ّلذين
ّ
الدين
قالوا وأشاعوا فكرة فصل ِّ
عن السياسة ،وإ ّلا فهل كانت
الدين
السياسة منفصلة عن ِّ
يف زمن الرسول P؟!
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 -1ما هي عالقة الدين بال�سيا�سة؟ وما
م ��دى �ِ��ص� َّ�ح��ة ال �ح��دي��ث ع��ن الف�صل
بينهما؟
إ�سالمي لي�س مج ّرد دين
 الدين الّ
عبادي ،وظيفته تقت�صر على العالقة بين
ّ
الإن�سان وخالقه ،فهو لي�س وظيفة روحان ّية
فقط ،كما �إ ّنه لي�س دين ًا �سيا�س ّي ًا فقط ،بل
و�سيا�سي ،و�إنّ �سيا�سته ُمدغمة في
عبادي
ّ
ّ
عباداته ،وعبادته مدغمة في �سيا�ساته.
 �إنّ ا إل� �س�لام دي��ن ال�سيا�سة ،وهومقرون بال�سيا�سة في جميع �أبعاده و�أبعاد
حياة الإن�سان االجتماع ّية واالقت�صاد ّية
والثقاف ّية .وعليه ،ف�إ ّما ينبغي للإ�سالم
االن��زواء� ،أو تخطئة �أولئك الذين حكموا
في �صدر الإ�سالم جميع ًا.
 لو نظرنا إ�ل��ى ه��ذا ال�ق��ر�آن الكريمالموجود بين �أيدي الم�سلمين ،والذي لي�س
فيه حرف زي��ادة وال نقي�صة منذ البداية
وحتّى الآن ،لو نظرنا �إليه بعين التدبير لما
وجدناه يدعو النا�س �أبد ًا �إلى الجلو�س في
منازلهم وذك��ر اهلل والخلوة به �إ ّن��ه يدعو

�إلى االجتماع ،ويدعو �إلى ال�سيا�سة ،ويدعو
�إلى �إدارة البالد.
 �إنّ ال�م���س�ت�ع�م��ري��ن ه ��م ا ّل��ذي��نالدين عن
قالوا و�أ�شاعوا فكرة ف�صل ِّ
ال�سيا�سة ،و�إنّ على علماء الإ� �س�لام
�أن ال يتدخّ لوا في الأم ��ور االجتماع ّية
وال���س�ي��ا��س� ّي��ة ،ف �ه��ذا ق ��ول الراف�ضين
للدين ،و� ّإل فهل كانت ال�سيا�سة منف�صلة
ِّ
P
الدين في زمن الر�سول ؟! وهل
عن ِّ
انق�سم النا�س يومئذٍ �إل��ى مجموعتين
العلماء وال�سيا�س ّيين؟!
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ماهية قوانني اإلسالم
وكيف ّيتها -أحكام الشرعٌ -
دليل
على ضرورة تشكيل احلكومة،
فهي تد ّلنا على أنها جاءت
لتكوين دولة
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 -2ما هي والي��ة الفقيه بما هي م�شروع
إ�سالمي؟
�سيا�سي �
ّ
ّ
 الوالية تعني الحكومة و�إدارة البالدوتطبيق قوانين ال�شرع المقدّ�س ،وهي
م�س�ؤولية ثقيلة و ُمه ّمة للغاية .وهي بخالف
ما يت� ّصوره العديد من النا�س من �أنها
امتياز ،بل �إنها وظيفة خطيرة.
 والية الفقيه تعني الوالية على الأمورالطبيعي،
وحفظها لكي ال تخرج عن م�سارها
ّ
والإ� �ش��راف على �سير العمل ف��ي المجل�س،
ومراقبة رئي�س الجمهور ّية ح ّتى ال يقع في
الخط�أ ،ومراقبة رئي�س الحكومة والإ�شراف
على كافة الأجهزة الحكوم ّية ومنها الجي�ش.
 والي��ة الفقيه هي هدية الباري ج َّلوعال لك ّل الم�سلمين.
 -3بما �أنّ ن�ب� ّ�ي ا إل� �س�لام  Pق��د ب ّين
ا ألح��ك ��ام ك� َّل�ه��ا ق�ب��ل ارت �ح��ال��ه� ،أف�لا
يكفينا ال�سي ُر على هداها بال حاجة
�إلى �سلط ٍة وحكومة؟
 -وج ��ود ال �ق��ان��ون ال��م ��د َّون ال يكفي

لإ�صالح المجتمع .فلكي ي�صبح القانون
�أ��س��ا��س� ًا لإ� �ص�لاح الب�شر ّية و�إ��س�ع��اده��ا،
ف�إ ّنه يحتاج �إلى �سلطة تنفيذ ّية ،ولذا �أق ّر
اهلل تعالى الحكومة وال�سلطة التنفيذ ّية
والإدار ّي ��ة �إلى جانب �إر�سال القانون؛ �أي
�أحكام ال�شرع .وكان الر�سول الأكرم P
على ر�أ�س الت�شكيالت التنفيذ ّية والإدار ّية
واهتم  ،Pم�ضاف ًا
إ�سالمي،
للمجتمع ال
ّ
ّ
�إلى �إب�لاغ الوحي وبيانه وتف�سير العقائد
والأح�ك��ام والأنظمة الإ�سالم ّية ،ب�إجراء
ا ألح�ك��ام و�إق��ام��ة ُن ُظم ا إل� �س�لام ،إ�ل��ى �أن
وجدت الدولة الإ�سالم ّية.
وكانت وظيفة تنفيذ الأحكام و�إقامة
ُن� ُ�ظ��م ا إل���س�ل�ام ه��ي ال �ت��ي جعلت تعيين
الخليفة مه ّم ًا إ�ل��ى درج��ة ل��واله لما كان
الر�سول  Pقد ب ّلغ ر�سالته ،ولما كان
�أكملها� ،إذ �إنّ الم�سلمين بعد الر�سول P
كانوا يحتاجون �إلى من يط ّبق القوانين،
ويقيم النظم الإ��س�لام� ّي��ة ف��ي المجتمع
لت�أمين �سعادة الدنيا والآخرة.
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 -4م��ا ه��و دليلكم على � �ض��رورة ت�شكيل
حكومة �إ�سالم ّية؟
 لقد ق��ام ر�سول اهلل  Pبت�شكيلحكومة �إ�سالم ّية في �شبه الجزيرة العرب ّية،
والتاريخ ي�شهد بذلك .وقد قام من خالل
هذه الحكومة بتطبيق القوانين ،وتثبيت
�أنظمة الإ�سالم ،و�إدارة المجتمع ،ف�أر�سل
الوالة �إلى ر�ؤ�ساء القبائل والملوك ،وعقد
المعاهدات واال ّت�ف��اق��ات ،وق��اد الحروب.
والخال�صة �أنّ ر��س��ول اهلل  Pق��د قام
بتطبيق م�سائل الحكم والدولة في المجتمع
إ�سالمي من خالل �إقامته للحكومة.
ال
ّ
أمر من
 لقد قام ر�سول اهلل  Pب� ٍاهلل تعالى بتعيين خليف ٍة له من بعده ،يدير
� �ش ��ؤون الحكم والحكومة ف��ي المجتمع،
وعندما يع ّين اهلل تعالى حاكم ًا للمجتمع
بعد الر�سول الأع�ظ��م  ،Pفهذا يعني
النبي P
ل��زوم ا�ستمرار الحكومة بعد ّ
�أي�ض ًا .وبما �أنّ الر�سول ا ألك��رم  Pقد

�أبلغ ا ألم��ر الإل�ه� ّ�ي في و�ص ّيته في حادثة
الغدير وغيرها ،فيكون بذلك ق��د �أف��اد
ب�ضرورة ت�شكيل الحكومة �أي�ض ًا.
 ماهية قوانين الإ� �س�لام وكيف ّيتها�أحكام ال�شرع -دليل �آخر على �ضرورةت�شكيل الحكومة ،فهي تد ّلنا على �أنها
جاءت لتكوين دولة ،و�أنها ُ�ش ّرعت لإدارة
المجتمع �سيا�س ّي ًا وثقاف ّي ًا واقت�صاد ّي ًا.
 -5هل يمكن ال�سير بحكومة �إ�سالم ّية ال
يكون الفقيه على ر�أ�سها؟
 يفتقد الحاكم الكفاءة لو لم يكنيعلم بالقانون ،لأ ّن��ه لو لج�أ �إل��ى التقليد،
ل��زال اق�ت��دار ُحكمِ ه ،و�إذا لم يق ّلد ف�إ ّنه
ي �ك ��ون غ �ي��ر ق � ��ادر ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون
الإ�سالم .ومقولة� :إنّ «الفقهاء حكام على
ال�سالطين» ُتع ّد من البديهيات.
ً
 لو كان الملوك م�سلمين حقا ،لوجبعليهم االنقياد للفقهاء ،واال�ستف�سار عن
ال�ق��وان�ي��ن والأح �ك ��ام منهم ،وتطبيقها.
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وفي هذا الحال ف�إنّ الفقهاء هم الح ّكام
الحقيقيون ،ل��ذا ف���إنّ الحكم يكون لهم
ر�سم ّي ًا ال �إلى �أولئك الم�ضطرين لالنقياد
لهم ب�سبب جهلهم بالقانون.
نظام
أي
�
�ول
�
ح
 -6من الأ�سئلة الأ�سا�س
ّ
ٍ
�سيا�سي عن ركن ها ّم في ال�سلطة وهو
ّ
ال�شعب ،فما هو دوره في نظر ّية والية
الفقيه؟
 �إنّ حكومة الجمهور ّية الإ�سالم ّيةالتي ندعو �إليها م�ستل َهمة من ُ�س ّنة الر�سول
علي  ،Qوت�ستند
الأكرم  Pوالإمام ّ
ويتم تحديد �شكل
�إلى الر�أي العا ّم لل�شعبّ .
الحكومة �أي�ض ًا من خالل ر�أي ال�شعب.
 ت�ق��وم ماهية حكومة الجمهور ّيةالإ� �س�لام � ّي��ة ع �ل��ى ت �ل��ك ال �� �ش��روط ال�ت��ي
طرحها الإ�سالم للحكم ،مع الأخذ بنظر
االعتبار ال��ر�أي العا ّم لل�شعب .فعلى هذا
الأ�سا�س ت�ش ّكلت الحكومة لتطبيق الأحكام
الإ�سالم ّية.
 -7ما هو المائز بين الحكومة الإ�سالم ّية
والحكومات التابعة للأنظمة الو�ضع ّية؟
 ت��وج��د ف ��روق كثيرة بين الإ� �س�لاموح �ك��وم �ت��ه ا إل� �س�لام � ّي��ة وب �ي��ن الأن �ظ �م��ة
ا ألخ� � ��رى ،و�إنّ أ�ح� ��د ال��ف ��روق ه��و ع��دل
الحكومة الإ�سالم ّية.
 يكمن الفرق الأ�سا�س بين الحكومةا إل� �س�ل�ام � ّي ��ة وال �ح �ك��وم��ات ال�م���ش��روط��ة
الملك ّية منها والجمهور ّية -في �أنّ مم ّثليال�شعب �أو مم ّثلي الملك في تلك الأنظمة
ه��م ال��ذي��ن ي�ش ّرعون ،ف��ي حين تنح�صر
�سلطة الت�شريع في الإ�سالم باهلل ع َّز وج ّل.
 حكومة الإ�سالم هي حكومة القانون،وفي مثل هذه الحكومة يكون الحاكم هو
اهلل وحده ،والقانون هو حكم اهلل وحاكم

يكمن الفرق األساس بني
احلكومة اإلسالم ّية
أن
واحلكومات املشروطة ّ
ممثلي الشعب يف تلك
يشرعون ،يف
األنظمة هم الذين ّ
حني تنحصر سلطة التشريع يف
اإلسالم باهلل ع َّز ّ
وجل

على جميع النا�س ،وعلى الدولة نف�سها.
 ه ��ذه ح�ك��وم��ة ي �ك��ون الجميع فيها�سوا�سية �أمام القانون ،لأنّ قانون الإ�سالم
إلهي ،والك ّل حا�ضر �أم��ام اهلل
هو قانون � ّ
تبارك وتعالى� ،سواء الحاكم �أو المحكوم
النبي �أو الإمام �أو عا ّمة النا�س.
�أو ّ
 -8ح ّبذا لو ُتب ِّينون لنا الأهداف الأ�سا�س
التي تتط َّلع الحكومة الإ�سالم ّية �إلى
تحقيقها.
ً
 �إن ّنا نطمح جميعا �إلى �أن تكون عندناحكومة عادلة تطبق جميع الم�سائل الواردة
في القر�آن الكريم وفي الإ�سالم.
 ��س�ي��ا��س��ة ال �ح �ك��وم��ة ا إل� �س�لام � ّي��ةتتلخّ �ص في الحفاظ على ا�ستقالل وحرية
ال�شعب والحكومة وال�ب�ل��د ،واالح �ت��رام
المتبادل بعد تحقيق اال�ستقالل الكامل.
وال ف ��رق ف��ي ه ��ذا ال�م�ج��ال ب�ي��ن ال ��دول
الكبرى وغيرها.
 �آم��ل �أن تقام الحكومة الإ�سالم ّيةفي �إي��ران لتتّ�ضح للإن�سان مزايا الحكم
إ�سالمي وتتعرف الب�شرية �إل��ى حقيقة
ال
ّ
إ�سالمي ،والعالقة التي يقيمها
ل
ا
الدين
ّ

الم�صادر والمراجع العا ّمة

 يجب �أن يعلم ال�ح��اك��م والخليفةبالأحكام الإ�سالم ّية؛ �أي بالقانون �أ ّو ًال ،و�أن
يكون عاد ًال ومتكام ًال اعتقاد ّي ًا و�أخالق ّي ًا
ث��ان �ي � ًا ...لأنّ الحكومة ا إل��س�لام� ّي��ة هي
حكومة القانون ،ال الأهواء ،ولي�ست تح ّكم
الأ�شخا�ص بال�شعب.
ّ
 يجب على الحاكم �أن يتحلى بكمالأخالقي ،والعدل والنزاهة من
اعتقادي و�
ّ
ّ
الآثام.

(((1الحكومة الإ�سالم ّية ،الإمام الخميني {.
((� (2صحيفة النور ،خطابات الإمام الخميني { وكلماته وبياناته ولقاءاته.
(( (3الكلمات الق�صار للإمام الخميني {� ،إ�صدار جمع ّية المعارف الإ�سالم ّية الثقاف ّية.
(( (4ت�أ ُّمالت في الفكر ال�سيا�سي للإمام الخميني {� ،إ�صدار جمع ّية المعارف الإ�سالم ّية الثقاف ّية.
إ�سالمي ،ج.2
ال�سيا�سي ،مجموعة باحثين� ،إ�صدار مركز الح�ضارة لتنمية الفكر ال
(( (5الإمام الخميني { وتجديد الفقه
ّ
ّ
إ�سالمي ،ج.1
(((6بيان الثورة في مر�آة الإعالم ،الأحاديث والبيانات ال�صحف ّية للإمام الخميني{� ،إ�صدار مركز الح�ضارة لتنمية الفكر ال
ّ
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بين الحكومة وال���ش�ع��ب ،ون�م��ط �إقامته
للعدالة ،وم��ا يمتاز به الرجل الأ ّول في
الدولة في معي�شته عن �سائر الرع ّية .ف�إذا
عرف النا�س مزايا ا إل��س�لام ،فالأمل �أن
يعتنقه الجميع.
 ي�ج��ب �أن تعلموا ب � ��أنّ الحكومةالإ��س�لام� ّي��ة �إذا م��ا عملت بواجباتها،
ف��إن�ه��ا �ستحترم ك � ّل ا ألق �ل � ّي��ات وجميع
الأدي� ��ان الر�سم ّية ف��ي �إي� ��ران .فمثلما
تحترم ف�ئ��ات ال�شعب الم�سلم ،ف إ� ّنها
تحترم الأقل ّيات �أي�ض ًا .ولي�س هذا � ّإل لأنّ
الإ�سالم يدعو �إلى ذلك .وربما قر�أتم في
التاريخ ،عندما �أغ��ارت جيو�ش معاوية
على الأنبار و�سلبت خلخال �إحدى ن�ساء
�أهل الذ ّمة ،فبلغ الإمام عل ّي ًا ذلك ،وكان
خليفة الم�سلمين �آنذاك ،فقال« :فلو �أنّ
امرء ًا م�سلم ًا مات من بعد هذا �أ�سف ًا ما
كان به ملوم ًا».
 -9ب �م��اذا ي�ج��ب �أن يتمتّع ال�ح��اك��م في
الإ�سالم؟
�روري
 ال�����ش ��روط ال �ت��ي م ��ن ال�����ض � ّت��و ّف��ره��ا ف��ي الحاكم نابعة مبا�شرة من
طبيعة الحكومة الإ�سالم ّية ،ف�إنه ب�صرف
النظر عن ال�شروط العا ّمة كالعقل وح�سن
التدبير هناك �شرطان مه ّمان هما :العلم
بالقانون ،والعدالة.
 بما �أنّ الحكومة الإ��س�لام� ّي��ة هيحكومة القانون ،لذا كان لزام ًا على حاكم
الم�سلمين �أن يكون عالم ًا بالقانون.
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خصائص النموذج
د .بالل اللّقي�س
ال ي�����س��ع��ن��ا ف���ي ه����ذه ال��ع��ج��ال��ة
الإحاطة بجذعها القويم و�أغ�صانها
المتهدلة ،فحاكم ّية العلم والفقاهة
ّ
�أو ما ي�صطلح عليه بوالية الفقيه �أو
حاكم ّية ال�شعب الدين ّية هي نموذج
يتجاوز االق��ت��راب إ�ل��ي��ه م��ن �صيغة
�سيا�سي �إل���ى ال��ح��دي��ث عن
ل��ن��ظ��ام
ّ
المنتظم بر ّمته .نعم ،منتظم يطال
البنى المعرف ّية والقيم الحاكمة،
ف��ي المجتمع ال��م���ؤم��ن ،والمن َتجة
بتفاعالته.
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ٌ
نموذجها الجمهور ّية
تجربة
ُ
*
ُي�صحر ه��ذا النموذج بقدرته على
تقديم خطاب للإن�سانية عا ّمة ،و ُيث ّبت
بتوالي الأيام �أهل ّية ا�ستثنائية ْ
للجذب كما

للدفع ،ول ّعل في هذا �س َّر تم ّيزه ،وقابل ّية الإفادة منه وتعميمه...
الح�س ّي ،القائم اليوم ،بقاعدته-
وت ّدعي هذه التجربة �أنّ نموذجها ّ
المنجذبة �إليها لم يلقَ ح ّقه من
الجمهور ّية الإ�سالم ّية  -والمنظومات َ
المطارحة العلم ّية والمدار�سة المو�ضوع ّية لأ�سباب عديدة ،لي�س �أق ّلها
ال�سيا�سي بمواجهة
ح ّدة التح ّيزات الحاكمة ...م�ضاف ًا �إليها موقعها
ّ
جبهة اال�ستكبار و�أميركا ،وال��ذي بمقدار ما يعطيها قدرة ا�ستقطاب
وجذب ،بمقدار ما يع ّر�ضها لتج ّنيات و�أذى للح�ؤول دونما تبيينها لنف�سها
وتمكينها من التعريف بهو ّيتها ،ال بل يذهب �أبعد �إلى �شيط َنتها والتخويف
منها.
* ٌ
غي�ض من فيو�ضاتها
اليوم ،ومن موقع المنتمي لهذه التجربة والم�ستفيء بفيئها...
والمتل ّم�س والمعاي�ش لبع�ض ما �أحرزته في �ساحتها الإ�سالم ّية المبا�شرة
�أو ال�ساحة الإيمان ّية والإن�سان ّية الأو�سع� ...أمكنني �أن �أط ّل على جوانب
من �شذراتها وفيو�ضاتها.
 -1العلم :القيمة الحاكمة

وجهة المجتمع غدت «العلم» مع هذه التجربة ..فبهذه النظر ّية
ونموذجها غدا تحكيم العلم في المجتمع واالن�صياع للعلم واتّباعه
الم�س�ؤول ّي َة والأمان َة على الجميع؛ �إذ �إنّ العلم ال ُيلزمك باتّباعه ،بل
يناديك التّباعه ،تلبي ًة لنداء الكمال فيك ولنداء العقل والم�س�ؤول ّية.
نعم ،نحن م�س�ؤولون �أن ُنق ّدم العلم على ما �سواه ون�ضعه �ضا ّلتنا ونطيعه.
العلم يك�شف عن نف�سه لم�شاهديه ،لكنّ م�س�ؤول ّيتهم هم� ،إطاعته .لذلك،
و�سر الحياة فيه ،والطاعة
فالعلم هو �أ ّم القيم الحاكمة في هذا المجتمع ّ
له هي ال�سمة.
 -2القيادة هي الدليل
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�إنّ «القيادة» نعمة ال يعرفها � ّإل
من يعي�ش في ظ ّلها� ،إنْ في ُبعدها
�ردي حيث يتق ّدم
وانعكا�سها ال �ف� ّ
�ادي كدليل �سير في
النموذج ال�ق�ي� ّ
ّ
المت�شظية
فلوات ال�سلوك ّيات الفرد ّية
لحظة �أق�صى م��راح��ل العو َلمة...
�أو ال �ج �م��اع� ّ�ي ح�ي��ث ال نه�ضة وال
ا�ستنها�ض دونما نموذج قيادة ّ
ينظم

بهذه النظر ّية ومنوذجها غدا
حتكيم العلم واالنصياع له
واتّباعه املسؤول ّي َة واألمان َة
على اجلميع
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الأُ ّم��ة ،و ُيحاكي تط ّلعاتها ،ويح ّفز �أجيالها و ُيدخلهم بثقة ال نظير لها قلب
غدها.
الميدان لي�صنعوا َ
خا�صة
 -3ال�شباب :رعاية ّ

جميع أ�ف��راد المجتمع ينتفعون لكن ال كال�شباب ،فهم مح ّل الرعاية
الخا�صة والمبا�شرة ،يبا�شرهم القائد بالتوجيه ،وي�ستمع �إليهم ،ويتفاعل
ّ
معهم ،ويق�ضي معهم �أوقات مداد ،يف ّكر معهم ،ينتقدون ،يخالفون ،يوافقون،
وي�شجعهم على ذلك ...ويت�شاركون الم�س�ؤول ّيات ...وحين القرار :يعرفون
ّ
ً
ً
ً
ّ
أ� ّنهم كالبنيان المر�صو�ص ثباتا ،وكالخاتم في اليد طاعة وان�صياعا ،ف�إنهم
الحا�ضر الذي بنى التجربة و�أطلقها ،وموج الثورة المتد ّفق الذي �سيكمل
�صناعة التاريخ ...و ُيح ّقق الأهداف.
اني
 -4طاعة القائد الر ّب ّ

الحب المتد ّفق في �شرايين
�أ ّم��ا الطاعة فترانا نتح ّدث عنها من باب ّ
المجتمع ،ف�أن تجد قائد ًا يتق ّدم النا�س ليكون �أمامهم كج�سر عبور ٍّ
وترق �إلى
اهلل ،والأعلى لأم ٌر فتّح �أفهامنا على بع�ض من عبق والية الأنبياء  Pوالك ّمل
اب َو ِب َما ُكن ُت ْم
 ...Rكما في قولهُ } :كو ُنواْ َر َّبا ِن ِّيينَ ِب َما ُكن ُت ْم ُت َع ِّل ُمو َن ا ْل ِك َت َ
َت ْد ُر ُ�سو َن{(�آل عمران.)79 :
� -5أُ َّمة في عمق القيادة

ونكاد ن ّدعي أ� ّنه ال توجد في هذا العالم تجربة كوالية الفقيه يتالقى فيها
عمق ا أُل ّمة بعمق القيادة ...فبين نظرة القيادة وما يحمله �أتباعها م�سافة
تقترب مع ك ّل حين ،ف�أهدافها �أهدافهم و�أحالمهم �أحالمها ،وقلوبهم عامرة
مت� ّأهبة على مدى ر�ؤاها وتط ّلعاتها.
 -6النظرة �صارت جديدة

النظرة �إلى الدين ...و�إلى حاكم ّيته ...فقبلها ك ّنا ننظر �إلى الت�شريع
وك�أ ّنه �إ�سقاطات قهر ّية من فوق ،لنتح ّول مع هذا النموذج ،فنراه لأجلنا ولأجل
الإن�سان ّية ك ّلها ،فغدونا ن�ست�شعر
نكاد ّ
ندعي أنّه ال توجد يف االرتباط والعالقة ب�إ�سالمنا و�أبعاد
هذا العامل جتربة كوالية الم�س�ؤول ّية ا إلن���س��ان� ّي��ة والر�سال ّية
ُ
الفقيه ،يتالقى فيها عمق األ ّمة بطريقة مختلفة.

بعمق القيادة
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 -7تفاعل وتكامل

أ� ّم��ا الحاكم ّية الدين ّية ،ور ّبما
ل��ت��ج ��ارب ت ��اري� �خ� � ّي ��ة ،إ�� �س�لام � ّي��ة
وم�سيح ّية �أ� �س��اءت ل�ه��ذا المفهوم

ال�سيد القائد �أثناء لقائه بالجرحى

أبعدته عن �ساحتنا حين ق ّدمته كثيوقراط ّيات مفرو�ضة ،من فوق ،على
و� َ
النا�س با�سم اهلل ...و�إذ بنا معها نكت�شف �أنها تج�سر هذه اله ّوة وتنتقل بنا
لموقع الم�شاركة في �صناعة الحياة والنه�ضة با أُل ّمة والم�ستقبل في �إطار
تفاعل وتكامل َّ
المحوري في
قل نظيره بيننا وبين الأطروحة الدين ّية ودورنا
ّ
حركتها و�إنفاذها.
 -8نهو�ضنا بالوطن
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النظرة �إلى الآخر والأوط��ان ...من موقع تجربتنا اللبنان ّية �أ ّنا ما قبل
والية الفقيه ك ّنا �أق ّل تفاع ًال وا�ست�شعار ًا بقوة الآ�صرة بلبنان م ّما بعد والية
الفقيه ،على الرغم من �أ ّننا �أ�صبحنا �أكثر ق ّوة وح�ضور ًا .نعم وجدنا ومن
الولي ،زيادة
موقع الأ�صالة والت�أ�صيل
ّ
الفكري والتجربة الواعية وا�ست�شارة ّ
في الفهم ،و�إ�ضافة في نظرتنا �إلى الآخر والتفاعل معه ،والنهو�ض ب�أوطاننا
والت�ص ّدي للم�س�ؤول ّيات لأجله ،والتزام العقود والعهود وفي مق ّدمها عقود
ال�شراكة بين المك ّونات الوطن ّية؛ فالوالية ت�ضطلع بما يث ّبت �أركان المجتمعات
ونه�ضة الإن�سان وكرامته فيها ،وتعزيز ح�ضوره في ّ
خط ال�شهادة ،وتعمير
إيجابي فيها ،وعلى ر�أ�سها وحدة
القيم االجتماع ّية ،ال �ضرب �أو ن�سف ما هو � ّ
المجتمعات وا�ستقرارها� ،إ ّنها ال تع ّمر بالهدم وال تُ�صلح بالإف�ساد ،بل تُحفظ
وتُراكم على ك ّل خير و�إيجاب ّية.
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 -9الكرامة والتوفيق

ك��رام��ة الإن �� �س��ان ه��ي ج� � ّل ال���س�ع��ي و�أ ّم ال�ق���ض��اي��ا .وال �ك��رام��ة ال
ت�ت��أ ّت��ى باال�ستعباد ،وال�ح��ر ّي��ة ال ت� ّم��ر بالفو�ضى ،وال�م�ق��اوم��ة يجب �أن
ي ��زداد �أواره� ��ا بوجه الظالم ب�شجاعة وحكمة ،وك � ّل م��ن عاي�ش هذا
ال �ن �م��وذج ع ��رف �إن �ج��ازات��ه وال�م��وف�ق� ّي��ة ال�خ��ا� ّ��ص��ة ال �ت��ي �أح��اط �ت��ه بما
ت�ستحقّ ال�ت� أ� ّم��ل ال�ع�م�ي��ق ...ي�ق��ول حكما�ؤنا �إ ّن ��ه التوفيق ال�م�ت��أ ّت��ي من
} َوا َّلذِ ينَ َجا َهدُوا فِي َنا َل َنهْدِ َي َّن ُه ْم ُ�س ُبلَ َنا( { ..العنكبوتَ }،)69 :و َمن َّل ْم
هلل َل ُه ُنو ًرا َف َما َل ُه مِ ن ُّنورٍ{(النور« )40 :وما كان هلل ينمو»« ،ومن
َي ْج َعلِ ا ُ
ً
ً
يت ِّق اهلل يجعل له فرقانا»« ،ويجعل له نورا يم�شي به». ،
 -10حملنا الق�ض ّية والم�س�ؤول ّية التاريخ ّية

�أعطتنا الحاكم ّية الدين ّية الم�شتركة في والية الفقيه حافز ًا لن�شارك
ور�سخت فينا قول ذاك الإمام
العالم همومه ،والمظلومين تط ّلعاتهمّ ،
ً
العظيم« :كونا للظالم خ�صم ًا وللمظلوم عونا»  ،فغدونا معها� ،أق�صد
في الم�شي ،و�أبعد في ا�ست�شعار ال ّهم ...خرجنا من الهام�ش والرماد ّية،
فل�سنا جماعة تع ّد �أيام حياتها ولم ُنخلق ل ّلعب ،بل جماعة نحمل عنوان
ق�ض ّية وم�س�ؤول ّية تاريخ ّية نريد �أن نت�شارك وك ّل الم�ست�ضعفين تحقيقها؛
فال احتكار هلل وال للحقيقة مع هذه الوالية .نعم� ،أخرجتنا تجربة الوالية
من ع�صب ّياتنا ،وو�ضعتنا في قلب العمل لأجل الإن�سان ّية وكرامة الإن�سان
وحر ّيته وفق ر�ؤية كاملة.
()1

 -11الوحدة العمل ّية
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أ� ّم��ا الوحدة الإ�سالم ّية ،فلم تكن يوم ًا � ّإل هدف ًا ومبد أ� على ر�أ���س
الأولو ّيات ...فحتّى الفعل المقاوم بما يحوزه من قدا�سة ،ف إ� ّنه ال يقع قبالة
الوحدة وبعر�ضها ،بل يفتر�ض �أن يكون عين الوحدة وهي عينه ...ويكفينا،
في هذا المقام ،الإ�شارة للمدى المن�صوب في ر�ؤية الوالية للوحدة عمل ّي ًا
 �إذ ال يتّ�سع الحديث عن الجانب�ري � -أن ت �ط��ال��ب ب � إ�ع�لان
أخرجتنا جتربة الوالية من ال �ن �ظ� ّ
عصب ّياتنا ،ووضعتنا يف قلب «التكفيريين من �أهل ال�س ّنة لي�سوا
العمل ألجل اإلنسان ّية وكرامة من الإ�سالم كما �أ�صوات الفتنة من
عمالء �أميركا وبريطانيا ال�شيعة»،
اإلنسان
وه��ذه بح�سب خ� ّ�ط ال��والي��ة �أر�ض ّية
متينة وعمل ّية للوحدة يمكن البناء
عليها واالنطالق منها.

المتب�صرة الرا�شدة
 -12القوة
ّ

الهوام�ش
(( (1نهج البالغة ،من و�ص ّيته  Qللح�سن والح�سين  Lل ّما �ضربه ابن بلجم.
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�أعاد هذا االنتماء تعريفنا بمفهوم الق ّوة و�إدارة ال�صراع ،فالقوة الزمها
التب�صر و� ّإل ا�ستحالت طغيان ًا ووهم ًا ،ومادتها الأولى مال َزمة الحقّ والعدالة
ّ
وع��دم التج ّني ،ونجحت �إل��ى ح ّد بعيد بالإجابة عن فل�سفة الق ّوة ،لماذا؟
وبماذا؟ وبوجه من؟ فالدمعة ق� ّوة ،والدعاء أ�ق��وى �سالح ،والعزّة وتقدير
الذات �شرط بناء الق ّوة .وقبل ك ّل هذا وبعدهُ ،ح ْ�سنُ ت�شخي�ص الظالم في ك ّل
أهم ما ح ّدده هذا النموذج تمكينه الجماعة الم�ست�ض َعفة من
زمان ،فكان من � ّ
الإم�ساك بمفاتح الوعي والنهو�ض؛ بدء ًا بتقدير موقعنا في ال�صراع ،ولي�س
انتها ًء بالإدراك الواعي لأدوات العد ّو وخططه� .آمنت هذه التجربة ب�أنّ القوة
والتب�صر والر�شد لي�سا �أمرين م�ستحيلين ،بل
دونما ر�شد لن تتح ّول �إلى قدرة.
ّ
تو ّفق �إليهما � ّأي جماعة ثبتت ب�صدق على ّ
خط الإيمان ووعت ر�سالة ال�سماء
إن�ساني الرحب.
وتع ّقلتها فخرجت من الع�صب ّيات بكثراتها �إلى الف�ضاء ال ّ
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ال َروحان ّية السياس ّية:
فرادة الثورة اإليران ّية

42

مالك عبد اهلل
الخميني { في كونه عالم دين قا َد �شعب ًا نحو
انفرد الإمام
ّ
الحر ّية عبر ال�سلطة المعنو ّية والروحان ّية ،وا�ستحوذ بذلك على
(*)
�إعجاب بع�ض المفكّرين الغرب ّيين الذين برز منهم مي�شال فوكو
(.)1984 - 1926
وفاج أ� «فوكو» العالم عندما �أعلن ت�أييده للثورة الإيران ّية ووجد
�سيا�سي �أطلق عليه
في �شخ�ص ّية الإم���ام الخميني نموذج ًا لعمل
ّ
(المعنو ّية ال�سيا�س ّية �أو ال َروحان ّية ال�سيا�س ّية) .في هذا المقال،
الفرن�سي وبع�ض ما قاله.
نعر�ض لنظر ّية هذا المف ّكر
ّ

جمعت الثورة اإلسالم ّية يف
إيران شرائح اجملتمع كافّ ة
على اختالف تن ّوعاتهم الثقاف ّية
وراء قائد كاريزمي واحد متم ّثل
بشخص اإلمام اخلميني

يحركها...
*الثورة ومن ّ
لطالما كانت ال �ث��ورات عبر التاريخ
ّ
اهتمام ودرا�س ٍة وت��داول .ومقارب ُة
محط
ٍ
�وري ج��دي��د ومعا�صر ال ب ّد
� ّأي ح��دث ث � ّ
و�أن ت�ستدعي معها ا�ستح�ضار تجارب
ثور ّية �سابقة ،ومحاوالت لعقد المقارنات
وا�ست�شراف ال �م ��آالت انطالق ًا م��ن تلك
التجارب .ا ألم��ر يعود �إل��ى ما ت ��ؤول �إليه
ال �ث��ورات ع ��اد ًة م��ن التمهيد لم�سارات
جديدة على �أر�ض الواقع ،غالب ًا ما يكون
لها الدور الفاعل في ر�سم �أُطر اجتماع ّية
و�سيا�س ّية وفكرية ج��دي��دة ،م��ن �ش�أنها
�أن تطبع �أثرها في ال�سياق العا ّم لتط ّور
المجتمعات.
وفي حين ت�شترك الثورات في كونها
هدف
وموجه ًا نحو ٍ
حراك ًا اجتماع ّي ًا فاع ًال ّ

مع ّين وت�سعى العنا�صر النا�شطة في
هذا الحراك �إل��ى تحقيقه ،ف�إنها
تتمايز فيما بينها بخ�صو�ص ّي ٍة
ت َِ�س ُم بها ك ّل ثورة بح�سب الظروف
الزمكان ّية والثقاف ّية وغير ذلك
من الإمكان ّيات التي ه ّي�أت للحدث
الثوري.
ّ
*رجل الدولة والدين
الثورة الإيران ّية التي �شهدها
ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث ،بو�صفها �أح��د
النماذج الح ّية والمعا�صرة على
الثورات التي نجحت في الو�صول
�إل��ى أ�ه��داف �ه��ا ،ت� َع� ُّد م ��ا ّد ًة د�سمة
للدرا�سة ،نظر ًا �إلى الخ�صو�ص ّية
ال�ت��ي تم ّيزها دون ��س��واه��ا ،على
اعتبار أ� ّنها جمعت �شرائح المجتمع كافةّ
على اختالف تن ّوعاتهم الثقاف ّية وراء قائد
كاريزمي واحد متم ّثل ب�شخ�ص رجل دين،
ّ
في الأ�سا�س ،ال رجل �سيا�سة ،وهو الإمام
�دف �أ�سا�س
ووحدتهم نحو ه� ٍ
الخمينيّ ،
ّ
ال�شاه و�صوالً
ي�صبو إ�ل��ى �إ�سقاط نظام ّ
�ام �إ��س�لام� ٍّ�ي ب��ه ،حتّى
�إل��ى ا�ستبدال ن�ظ� ٍ
غدا الإمام فيما بعد رجل الدين والدولة،
الم� ّؤ�س�س لجمهور ّية إ�ي ��ران الإ�سالم ّية
الحديثة.
العدد �/ 293شباط  2016م
43

الملف

44

*كيف قر أ� الغرب الحدث؟
العامل الدِّ يني في هذا الإطار،
واع �ت �م��اد ال �خ �ط��اب ال �ق��ائ��م على
ا ألي��دي��ول��وج�ي��ا ال �ث��ور ّي��ة الدين ّية،
و�سط ما �آلت �إليه الأمور في الغرب
م��ن اج�ت��راح ع��ال� ٍ�م «ح��داث� ّ�ي» كان
له مواقفه الوا�ضحة �إزاء موقع ّية
ال��دي��ن ف��ي ا إلط ��ار ال�ع��ا ّم للدولة،
�سيجعل لهذه الثورة الخ�صو�ص ّية
ا ألب��رز ،و�سي�ؤ ّدي بها �إلى مواجهة
ت��ح�� ّدي ��ات ال�� ّرف��� ��ض وم� �ح ��اوالت
ال�ت�ح�ج�ي��م وال �ت �� �ش��وي��ه .ك ��ان من
ال�صعب �إذ ًا� ،أن تجدَ تعاطف ًا غرب ّي ًا
ّ

م��ع ال�ث��ورة الإي��ران � ّي��ة �ض ّد ف�ساد الحكم
ال�شاهن�شاهي ،با�ستثناء بع�ض الأ�صوات
الجامع ّية �أو الثقاف ّية هنا وهناك ،التي
أمريكي» ،ال بدافع
أ� ّي��دت
بدافع « ُ أ�نتي ّ � -
ٍ
مبدئي ي�ؤ ّيد الثورة الإيران ّية ،بما هي عليه
ّ
في الواقع.
*قال «فوكو»� :إنها ال َروحان ّية ال�سيا�س ّية
ب��الإم �ك��ان ،م��ن ه��ذا المنطلق ،فهم
ال�ب�ل�ب�ل��ة ال��وا� �س �ع��ة وح �م �ل��ة االن �ت �ق��ادات
الوا�ضحة التي �أثيرت في وجه الفيل�سوف
الفرن�سي مي�شال فوكو ا ّل��ذي زار إ�ي��ران
م ّرتين �إبان الثورة ،و�أبدى حما�س ًا كبير ًا
ظهر ف��ي كتاباته ال�ت��ي ن�شرها حولها،
وال�ت��ي ت��و ّزع��ت ف��ي ح��وال��ي خم�س ع�شرة
مقال ًة ،ك��ان قد ت ّوجها بحديثه المتع ّلق
بالـ «الروحان ّية ال�سيا�س ّية» التي م ّيزت
«االنتفا�ضة» الإيرانية.
ّ
بغ�ض ال ّنظر عن ردود الفعل الغربية
�أو المناه�ضة تجاه حما�سة فوكو ،ف��إنَّ
ٍ
كتابات كهذه من فيل�سوف يعتبر ما بعد
�وي وم��ن أ�ه� ّ�م دع��اة التح ّرر ّية كان
ح��داث� ّ
لها وقعها ،وكانت �آن��ذاك بمثابة الدعم
للحركة الثور ّية القائمة ،وقد و�صل الأمر
�إلى ترجمة �إحدى مقاالته �إلى الفار�سية
وتعليقها في جامعات طهران.
*ثورة جمعت الدين مع ال�سيا�سة
لقد ا�ست�شعر فوكو في زيارتيه �إلى
�إي��ران في �أيلول وت�شرين الثاني 1978م
ت�لاح�م� ًا بين الفكر والعقيدة م��ن جهة
توجه ال ّنا�س �ص ّف ًا واحد ًا �إلى مقارعة
وبين ّ
اال�ستبداد ،ولو �أ ّدى ذلك �إل��ى الت�ضحية
بال ّنف�س والموت من جه ٍة �أخرى.

فاعتبر �أنَّ ال ّثورة الإيرانية التي كان
ُيع ّبر عنها �أي�ض ًا بـ«التم ّرد» �أو «الثورة
ال��دي�ن�ي��ة» ق��د جمعت م��ا ب�ي��ن مجالين،
المعنوي
الروحي الذي يتم ّثل بهذا الدافع
ّ
ّ
الديني ،الم�ستنبط من الأفكار الإ�سالم ّية
ّ
ّ
نف�سها ،والذي �أم ّد النا�س بطاقة هائلة في
مقاومة التبع ّية والظلم ،ومن ّثم انتقال
ه��ذا الجانب ال��روح� ّ�ي لاللتقاء بما هو
�سيا�سي ،بما يعنيه ذلك من ال�سعي �إلى
ّ
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لقد استشعر فوكو يف زيارتيه
إىل إيران تالحم ًا بني الفكر
توجه ال ّناس
والعقيدة وبني ّ
صفّ ًا واحداً إىل مقارعة
أدى ذلك إىل
االستبداد ،ولو ّ
التضحية بال ّنفس

ال�سيا�سي الفا�سد
تقوي�ض الحكم
ّ
ال��س�ت�ب��دال �آخ ��ر ب ��ه .وذاك ك��ان
المنطلق الذي تو ّلدت منه ت�سمية
«الروحان ّية ال�سيا�س ّية» .التّمايز بكلمة
الروحان ّية له ُبعده في هذا الإطار .الأمر
�أ�شبه بو�ضع مقابلة م��ا بين «الواقع ّية
ال�سيا�س ّية» كم�صطلح م�ت��داول وم��ا بين
«الروحان ّية» كم�صطلح جديد تنفرد به
«الثورة الإيران ّية» .وك�أ ّنه �أراد �إ�ضفاء ُبعد
مثالي على الخ�صو�ص ّية الإيران ّية.
ّ
*فوكو َفهِم الثورة بمفرداتها
لقد كتب في ه��ذا ال�صدد في كتابه
«�أقوال وكتابات» قائ ًالّ �« :أي معنى بالن�سبة
إيراني يريدون
ل ّلذين ي�سكنون التراب ال ّ
البحث عنه والو�صول �إليه مقابل حياتهم؟
هذا ال�شيء ال��ذي نحن ،نحن الآخرين،
ن�سينا �إمكان ّية حدوثه في ع�صر ال َّنه�ضة
الأوروب � ّ�ي والأزم ��ات الكبرى الم�سيح ّية.
�إ ّنها روحان ّية �سيا�س ّية .يمكن �أن �أ�سمع
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فرن�س ّيين ي�ضحكون .ولك ّنهم على خط�أ».
كانت انتفا�ضة الإيرانيين بالن�سبة له
ترجمة النتفا�ضة ال� � ّذات« :عندما
انتف�ض الإيران ّيون قالوا ،ور ّبما هذا
روح االنتفا�ضة :علينا �أن نغ ّير هذا
ّ
ال�شخ�ص الفا�سد ،علينا �أن نغ ّير ك ّل
�شيء في بالدنا .ولكن علينا ب�شكل
خا�ص �أن نغ ّير �أنف�سنا»َّ .ثم لم ّ
ينفك
ّ
الفرن�سي يع ّبر في
هذا الفيل�سوف
ّ
مقاله «بماذا يحلم الإيران ّيون» ع ّما
يمكن �أن ت��ؤ ّدي��ه الظاهرة الدين ّية
من توليد �آليات لمناه�ضة الحكم
�دادي« :م��ن ه��ذا الإ��س�لام
اال� �س �ت �ب� ّ
ً
ن�ف���س��ه ا� �ش �ت � ّق��وا دي� �ن� �ا �أع �ط��اه��م
م�صادر ال تنتهي لمقاومة ا�ستبداد
ال � ّدول ��ة» .ي�ستح�ضر هنا الدكتور
علي �شريعتي ،ي�س ّميه بالحا�ضر
الغائب ،وين ّوه بكونه من المف ّكرين

ال�شرقيين الأحرار الذين ي�ؤمنون بالتغيير
وينه�ضون ب�شعوبهم نحو الأف�ضل.
*وفهم الإ�سالم بمعناه
بعد ذل��ك نجده ينقل بع�ض الأفكار
الن�ص نف�سه:
الالفتة عن الإ��س�لام في ّ
«فالإ�سالم يق ّدر العمل ،ال يمكن حرمان
�أح��د من ثمار العمل ،الأ�شياء التي تعود
ملك ّيتها للجميع( ،كالمياه ،والأر���ض) ال
يجوز لأح��د اال�ستيالء عليها ،الحر ّيات
�ستظ ّل مح ّل احترام ،ما دامت ممار�ستها
ال ت� ��ؤذي الآخ ��ري ��ن� .ستحظى ا ألق�ل� ّي��ات
بالحماية والحرية والعي�ش بال�شكل الذي
ترغب ب��ه ،ب�شرط ع��دم إ�ي��ذاء الأكثر ّية.
��س�ي�ك��ون ه �ن��اك م �� �س��اواة ب �ي��ن ال��رج��ال
والن�ساء ،و�سيكون هناك اختالف �أي�ض ًا،
نظر ًا لوجود ف��روق طبيع ّية بينهما .في
ال �� �ش ��ؤون ال�سيا�س ّية ،ت ��ؤخ��ذ ال �ق��رارات
وف ��ق ر�أي ا ألغ �ل �ب � ّي��ة .ال �ق��ادة م���س��ؤول��ون

أسر «فوكو» لـ«بول فاين»:
ّ
« ...هذا ٌ
رجل تكفي كلم ٌة منه
يلفظها من بعيد ،لكي جتعل
احملتجني
مئات اآلالف من
ّ
يرمون بأنفسهم أمام د ّبابات
الشاه يف شوارع طهران»

الهوام�ش

(*) مي�شال فوكو :فيل�سوف فرن�سي ،كتب مقاالت عن الثورة ،بدا وك�أنه يدعم اتجاهها الإ�سالمي ور�أى في الحركة الإ�سالم ّية ،بل وفي الإ�سالم ،برميل
بارود �سيغ ّير ميزان القوى في المنطقة.
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عن ال�شعب ،وكما هو مب ّين في القر�آن،
فالحاكم عر�ضة للمحا�سبة �أمام � ّأي فرد
في المجتمع».
الخميني {
*�أبرز ما قاله في الإمام
ّ
ل ��م ُي ��خْ � ِ�ف «ف ��وك ��و» ب �ع��د م ��ا �سمعه
م��ن الإي��ران�ي�ي��ن ع��ن حلمهم بالحكومة
الإ�سالم ّية ،موقفه الذي ع ّبر فيه عن �أنَّ
«ك�شكل من
الحكومة الإ�سالم ّية �أ ّثرت فيه
ٍ
في
�أ�شكال الإرادة ال�سيا�س ّية» .لقد �أ ّث��ر ّ
جهدها نحو ت�سيي�س البنى االجتماع ّية
والدين ّية في مواجهة الم�شاكل الراهنة.
روحي
في محاولتها لفتح ُبعد
ّ
لقد �أ ّث��رت ّ
لل�سيا�سة» ،ت�م��ام� ًا ك�م��ا �إ ّن� ��ه ل��م ُي��خْ � ِ�ف
�إعجابه بال�شخ�ص ّية الكارزم ّية للإمام
الخميني {� ،إذ �إ ّنه بعد �أن التقاه في
ّ
نوفيل  -لو�شاتو الفرن�س ّية� ،أ�س ّر لـ«بول
فاين» بما يلي« :هذا رجل تكفي كلمة منه
يلفظها من بعيد ،لكي تجعل مئات الآالف
المحتجين ي��رم��ون ب�أنف�سهم �أم��ام
م��ن
ّ
د ّب��اب��ات ال�شاه في �شوارع ط�ه��ران» .وقد

�أورد «ف��اي��ن» ذل��ك ف��ي كتابه عن
«فوكو» ال�صادر عام  2008عن دار
ن�شر «البان مي�شال».
إيراني
* مالم�سة ح َّية للواقع ال ّ
ل �ق��د ع ��اي ��ن «ف� ��وك� ��و» ال��ث ��ورة
الإيران ّية عن قرب .يقول الباحث
الفرن�سي «�أوليفييه روا» في هذا
ّ
ال�صدد« :عندما يت�ساءل فيل�سوف
عن عمل ال�سلطة ،ف�إنه يترك عالم
المراجع والأر�شيف من �أج��ل �أن
يح ّلل حركة حقيق ّية على �أر���ض
ال��واق��ع» .مواقف فوكو وحما�سته،
والتي اعتبرها البع�ض دلي ًال على
�إيمانه بفكر االختالف وتج�سيد ًا
لقيمة ال�غ�ي��ر ّي��ة واح �ت ��رام الآخ ��ر
ال�شرقي ،لم تكن
واالنفتاح على العالم
ّ
نابعة بهذا المعنى م��ن تح ّيزه الم�سبق
لك ّل ث��ورة ،بحيث �إ َّن��ه بالإمكان القول �إنَّ
الروحان ّية كم�صطلح جديد �أ�ضفاه «فوكو»
ال�سيا�سي للثورة لم تكن لتبرز
على ال ُبعد
ّ
في خطابه ل��وال مالم�سته الح ّية للواقع
إيراني �آنذاك.
ال ّ
بعيد ًا عن النقا�ش الدائر في ال�ساحة
الفكر ّية وال�سيا�س ّية ح��ول م��ا �صدر عن
هذا المف ّكر الفرن�سي من �آراء ،ف�إنَّ بروز
مواقف كتلك من �ش�أنه �أنْ ي�ؤ ّكد �أنّ ث ّمة
ُبعد ًا جديد ًا قد �أ�ضفته الثورة الإيران ّية على
�أر�ض الواقع ،بالإمكان التما�س �آثاره حتى
وقتنا الراهن .من هنا الحديث عن فرادة
التجربة الإيران ّية الإ�سالم ّية الحديثة.
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مصداق ّية

ولعبة
الديموقراط ّية

د .م�سعود �أ�سد اللّهي
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للتعرف �إلى
�إنّ المنهج الأف�ضل
ّ
الظواهر المختلفة ،هو درا�ستها عبر
التعرف
المنهج المقارن ،حيث ي�سهل
ّ
�إل��ى الم�شتركات واالختالفات بين
الظواهر المتن ّوعة والمختلفة .لذا،
الولي
ف�إنّ �أف�ضل طريق لدرا�سة مها ّم
ّ
الفقيه و�صالح ّياته الإج��رائ�� ّي��ة،
ف��ي ن��ظ��ام الجمهور ّية الإ���س�لام�� ّي��ة
ال�سيا�سي ،ه��و مقارنة
الإي��ران�� ّي��ة
ّ
ّ
الق�ضايا المختلفة المتعلقة بطريقة
الولي الفقيه ،و�شرط هذا
اختيار
ّ
االختيار ،وواج��ب��ات ال��ول ّ��ي الفقيه
و�صالح ّياته وم�س�ؤول ّياته ،مع ر�ؤ�ساء
ّ
كل من :فرن�سا والواليات المتحدة
الأميرك ّية.

ث��اب�ت��ةُ ،ينتخب أ�ع �� �ض��ا ؤ�ه��ا ل�م��دة ثماني
�سنوات ،ومه ّمتها تعيين القائد ،والرقابة
على عمله كذلك.
ال �خ��ان��ة ال �ث��ال �ث��ة� :إنّ �أع �ل��ى من�صب
ر��س�م� ّ�ي ف��ي أ�م �ي��رك��ا وف��رن���س��ا ه��و رئي�س
الجمهور ّية� .أ ّما في الجمهور ّية الإ�سالم ّية
فالولي الفقيه� ،أعلى من�صب
الإي��ران� ّي��ة
ّ
ر�سمي ومن بعده رئي�س الجمهور ّية.
ّ
الولي الفقيه
ل
م
يتح
الرابعة:
الخانة
ّ
ّ
ورئ�ي����س الجمهور ّية ف��ي إ�ي� ��ران ،وكذلك
رئي�س الجمهور ّية في الواليات المتحدة،
مقابل مهامهم و�صالح ّياتهم ،م�س�ؤول ّية
وطن ّية� .أ ّم ��ا ف��ي فرن�سا ،فالأ�صل �إعفاء

«جملس خرباء القيادة» يف
إيران مؤسسة ثابتة ،ينتخب
أعضاؤها ملدة ثماين سنوات،
ومهمتها تعيني القائد،
ّ
والرقابة على عمله
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وتو�ضيح ًا للهدف المذكور� ،أعددنا
ع�دّة ج��داول لإج��راء المقارنة ،نذكر في
هذا المقال جدولين فقط:
 - 1الجدول الأ ّول ،متع ّلق بطريقة و�شروط
اختيار المنا�صب العليا [الأولى] في
إ�ي ��ران ،وفرن�سا وال��والي��ات المتحدة
الأميرك ّية.
 - 2ال� �ج ��دول ال �ث ��ان ��ي ،متع ّلق بكيف ّية
و�شروط عزل �أو ا�ستقالة الم�س�ؤولين
الكبار في البلدان المذكورة.
وف� ��ي ك � � ّل م �ن �ه �م��ا ،ت�� ّم ��ت ال �م �ق��ارن��ة
التطبيق ّية بين الق�ضايا العديدة المت�شابهة
العنا�صر.
*كيف ّية اختيار �أعلى من�صب
في الجدول رقم (ّ ،)1تم اعتماد �ستّة
موا�ضيع للمقارنة ،في الخانة الأولى ،نرى
�أنّ هنالك �شروط ًا محدّدة في كل من �إيران
وفرن�سا و�أميركا النتخاب رئي�س ال�سلطة
التنفيذ ّية؛ �أي رئي�س الجمهور ّية .وفي
إ�ي��ران ،م�ضاف ًا �إلى ذلكِ ،لحظت �شروط
الولي الفقيه.
خا�صة النتخاب ّ
وت�شير ال�خ��ان��ة ال�ث��ان�ي��ة �إل��ى �أ�سلوب
انتخاب الم�س�ؤولين الكبار في هذه البلدان.
رئي�سي
ويتب ّين م ّما �أدرج في هذه الخانة� ،أنّ َ
والفرن�سي ُينتخبان
الجمهور ّية الإي��ران� ّ�ي
ّ
مبا�شرة من ال�شعب ،لكنّ انتخاب الرئي�س
الولي الفقيه في �إيران
أميركي كانتخاب ّ
ال ّ
يم ّر في مرحلتين؛ مع فارق �أنّ هيئة ناخبي
أميركي ،تنتخب م� ّرة ك ّل �أربع
الرئي�س ال ّ
�سنوات بهدف انتخاب رئي�س الجمهور ّية،
وتنتهي مه ّمتها بعد تعيين الرئي�س ،لكن
«مجل�س خبراء القيادة» في �إيران م� ّؤ�س�سة
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رئي�س الجمهور ّية من الم�س�ؤول ّيةّ � ،إل في
حال ارتكاب جرم الخيانة العظمى.
الخانة الخام�سة :مدّة والية الرئي�س
ف��ي �إي� ��ران و أ�م �ي��رك��ا �أرب ��ع ��س�ن��وات ،وفي
«الولي
فرن�سا خم�س �سنوات� ،أ ّم��ا والي��ة
ّ
الفقيه» فغير محدّدة ،لك ّنه مع ّر�ض للعزل،
فا�ستمراره وب�ق��ا�ؤه في من�صبه منوطان
ب�ت��واف��ر � �ش��روط ال �ق �ي��ادة ،لديه،
واحتفاظه بها .وحين يفقد
ال ��ول � ّ�ي ه ��ذه ال �� �ش��روط �أو
�أح ��ده ��ا ،ي � أ�خ��ذ مجل�س
الخبراء قرار عزله.
ال�خ��ان��ة ال�ساد�سة:
ان � � �ت � � �خ� � ��اب رئ� �ي� �� ��س
ال � �ج � �م � �ه� ��ور ّي� ��ة ف��ي
�أم� �ي ��رك ��ا ،م�م�ك��ن،
ف � �ق� ��ط ل� ��دورت � �ي� ��ن
متتاليتين� .أ ّما رئي�س
الجمهور ّية الإيران ّية،
فيمكنه �أن ّ
ير�شح نف�سه
م� �ج� �دّد ًا ب�ع��د دورت �ي��ن
متتاليتين بفارق دورة.
50

وف��ي فرن�سا ،لي�س هنالك من قيود على
انتخاب رئي�س الجمهور ّية ،ويمكن لرئي�س
الجمهور ّية بحيازته لل�شروط الالزمة� ،أن
يعيد تر�شيح نف�سه في � ّأي دورة ،و�أن ُينتخب
رئي�س ًا للجمهور ّية �إذا نال �أكثر ّية الأ�صوات.
*كيف ّية ال���ع���زل واال���س��ت��ق��ال��ة
و�شروطهما
يب ّين ال �ج��دول رق��م (� )2أنّ ر ؤ�� �س��اء
ال�ج�م�ه��ور ّي��ة ف��ي ك � ّل م��ن �إي� ��ران وفرن�سا
الولي الفقيه
والواليات المتحدة ،وكذلك ّ
في �إيران ،يمكن عزلهم في ظروف مع ّينة
وب�شروط محدّدة .وتختلف �شروط العزل
من بلد �إلى �آخ��ر؛ ففي الواليات المتحدة
يعزل رئي�س الجمهور ّية من من�صبه �إذا
اق�ت��رع ثلثا �أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ على
�إدانته .وفي فرن�سا �إذا ارتكب رئي�س
الجمهورية ُجرم الخيانة العظمى،
الد�ستوري،
ي�ستطيع المجل�س
ّ
ب �ن��اء لطلب ال�ح�ك��وم��ة �أن
َيعزله بالأكثر ّية المطلقة
من الأ�صوات.

*�أ�سباب ال َعزل
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في الجمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية،
يخ�ضع القائد� ،أثناء قيامه بمهامه ،لرقابة
مجل�س خ �ب��راء ال �ق �ي��ادة .وب ��إم �ك��ان ه��ذا
المجل�س �أن يعزل القائد لأح��د الأ�سباب
التالية:
 - 1ع�ج��ز ال�ق��ائ��د ع��ن ال�ق�ي��ام بواجباته
القانون ّية.
 - 2فقدانه �أحد �شروط القيادة.
 - 3ف�ق��دان��ه �أح ��د � �ش��روط ال �ق �ي��ادة منذ
البداية.
أ� ّما رئي�س الجمهور ّية الإيران ّية ف ُيعزل
بطريقتين:
 - 1في حال اقترع ثلثا النواب في مجل�س
إ�سالمي بعدم كفاءة الرئي�س،
ال�شورى ال
ّ
و�صادق القائد على الحكم المذكور.
 - 2في حال �أ�صدر دي��وان الق�ضاء الأعلى
حكم ًا بتق�صير الرئي�س في �أداء مهامه
القانون ّية ،و�صادق القائد على الحكم
المذكور.
في حال عزل رئي�س جمهور ّية الواليات
المتحدة �أو ا�ستقالته ،يتو ّلى نائب الرئي�س
مهام رئا�سة الجمهور ّية �إلى حين انتهاء مدّة
الدورة الرئا�س ّية .وفي فرن�سا ،يتو ّلى رئي�س

مجل�س ال�شيوخ مهام رئي�س الجمهور ّية �إلى
حين تعيين الرئي�س الجديد.
في الجمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية ،في
الولي الفقيه �أو تقديم ا�ستقالته،
حال عزل ّ
يقوم بمهام القيادة مجل�س م�ؤ َّلف من رئي�س
ال�سلطة الق�ضائ ّية ورئي�س الجمهور ّية و�أحد
فقهاء مجل�س �صيانة الد�ستور� ،إلى حين
تعيين مجل�س الخبراء قائد ًا جديد ًا .وفي
حالة عزل رئي�س الجمهورية �أو ا�ستقالته،
يتو ّلى معاونه الأ ّول المهام �إلى حين تحديد
رئي�س جديد.
*�أرادوا ت�شويه �صورتها!!
منذ �أن �أُن�شئت الجمهور ّية الإ�سالم ّية
بعد انت�صار ال �ث��ورة ال�ت��ي ق��اده��ا الإم ��ام
الخميني { ،تع ّر�ض نظام الحكم فيها
لالنتقاد والتجريح من جهات متعددة .وقد
البديهي �إذا �أخذنا في االعتبار
كان من
ّ
المواقف التي اتّخذتها الثورة الإ�سالم ّية
العالمي المتح ّيز،
ف��ي مواجهة النظام
ّ
�أن ي��رى ق ��ادة ه��ذا ال�ن�ظ��ام
العالمي �أنّ
ّ
انت�شار فكر الدولة الدين ّية ،تهديد جد ّّي
لم�صالحهم ف��ي العالم .فع ّرفوا الدولة
الدين ّية في الجمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية
-باال�ستناد �إلى �شعارات مقبولة في العالم
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الغربي -على �أنها حكومة غير ديمقراط ّية ،القانون ّية ،هو على ا ألق��ل م��وازٍ للأنظمة
ّ
ال�سيا�س ّية في البلدان المذكورة ،لأنّ الذين
لت�شويه �صورتها في العالم.
لقد ر ّدت المباحث التي طرحناها يرغبون في الو�صول �إلى الحكم في �إيران،
م ��زاع ��م ال �م �ع��ار� �ض �ي��ن ل �ن �ظ��ام ال�ح�ك��م مقارن ًة بالبلدان مو�ضوع الدرا�سةُ ،فر�ضت
ٌ
�شروط �أق�سى و�أكثر تعقيد ًا .وفي
ال�سيا�سي ف��ي �إي� ��ران ب��و��ض��وح وب�صورة عليهم
ّ
جد ّية ،بمقارنتها بينه وبين أ�ه� ّ�م النظم الجمهور ّية الإ�سالم ّية كما في تلك الدول،
ال�سيا�س ّية في العالم؛ �أي الواليات المتحدة الحكم للقانون ،والقادة يخ�ضعون للقانون،
وفرن�سا ،التي ُيعتبر ك� ّل منها �أنموذج ًا وه��م م�ت���س��اوون أ�م��ام��ه م��ع �سائر أ�ف ��راد
تحتذيه دول �أخرى عديدة ،وهذه الأنظمة ال�شعب .وه�ك��ذا تفقد التهمة الموجهة
�إل��ى النظام ا إل��س�لام� ّ�ي ب���أنّ القائد فيه
ت ّدعي �أ ّنها ديمقراط ّية.
فوق القانون مو�ضوع ّيتها ،فتوزيع ال�سلطة
الحكم للقانون
* ُ
الولي الفقيه ورئي�س
بين
ات
ي
وال�صالح
وي���س�ت�ن�ت��ج م ��ن م �ج �م��ل ال �م �ق��ارن��ات
ّ
ّ
ّ
ّ
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال��ت ��ي �أج ��ري ��ت ف ��ي ه��ذه الجمهورية ،يخف�ض كفة تمركز ال�سلطة
وح�صرها في يد القائد ،عن نظائرها في
ال�سيا�سي في �إيران
الدرا�سة� ،أنّ النظام
َ
ّ
�شعبي ،وملتزم بالمعايير البلدَ ين مو�ضوع المقارنة.
من حيث إ� ّن��ه
ّ
الجدول رقم ()1
كيف ّية و�شروط اختيار �أ�صحاب المنا�صب العليا في �إيران وفرن�سا و�أميركا

ا�سم البلد والمن�صب
العناوين

1

52

الجمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية
الولي الفقيه

 -1ال�صالحيّة ال�لازم��ة للإفتاء في
�أبواب الفقه.
 -2العدالة والتقوى ال�ضروريتان
�شروط االختيار
للقيادة.
 -3الر�ؤية ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية
ال�صحيحة ،التدبير ،ال�شجاعة،
الإدارة ،والقوة الالزمة للقيادة.

2

كيفية االختيار

مرحلتان ،ينتخبه الخبراء
المنتخبون من ال�شعب.

رئي�س الجمهور ّية

رئي�س الجمهور ّية
الفرن�س ّية

رئي�س الواليات
المتحدة

 -1م� � ��ن ال� �ت ��اب� �ع� �ي ��ة
�-1إيراني الأ�صل...
يع ّرف به المجل�س
الأميرك ّية.
 -2من التابعية الإيراني ّة.
الد�ستوري -2 500 ،ال يق ّل عمره عن 35
 -3الإدارة والتدبير.
�سنة.
 -4الخبرة والأمانة والتقوى.
بالدين �شخ�ص على الأقل من � -3أن يقيم � 14سنة
 -5م�ؤمن ،ومعتقد
متتالية في الواليات
المواطنين.
الر�سمي للدولة.
المتحدة.
على مرحلتين ،بوا�سطة
ينتخب من ال�شعب
مبا�شرة من ال�شعب.
هيئة المنتخبين.
مبا�شرة.

3

الموقع والمكانة

�أعلى مقام ر�سمي.

الولي الفقيه� ،أعلى
بعد ّ
مقام ر�سمي.

�أعلى مقام ر�سمي.

�أعلى مقام ر�سمي.

4

الم�س�ؤولية

م�س�ؤول.

م�س�ؤول.

الأ�صل عدم الم�س�ؤول ّية
�إال في حال ارتكابه
الخيانة العظمى.

م�س�ؤول.

5

مدّة الوالية

غير محدودة ،ولكن يمكن عزله.

� 4سنوات.

� 5سنوات.

� 4سنوات.

6

�إعادة االنتخاب

ـــــــــــــــــــــ

دورتان متتاليتان.

غير محدّد.

دورتان متتاليتان.

الجدول رقم()2

كيف ّية و�شروط اختيار �أ�صحاب المنا�صب العليا في �إيران وفرن�سا و�أميركا
ا�سم البلد والمن�صب

الجمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية

نعم

نعم

نعم

نعم

طلب الحكومة �إلى
المجل�س الد�ستوري،
ور�أي الأكثر ّية
المطلقة من �أع�ضاء
المجل�س.

الحكم على رئي�س
الجمهور ّية بر�أي ثلثي
�أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ.

مجل�س الخبراء.

الولي الفقيه.
ّ

المجل�س الد�ستوري.

مجل�س ال�شيوخ.

4

حق اال�ستقالة.

موجود.

موجود.

موجود.

موجود.

5

ق�ضية الخالفة.

مجل�س م�ؤ ّلف من رئي�س
الجمهور ّية ورئي�س ال�سلطة
الق�ضائ ّية و�أحد فقهاء
مجل�س �صيانة الد�ستور.

المعاون الأ ّول لرئي�س
الجمهورية.

رئي�س مجل�س ال�شيوخ.

العناوين
1

هل يعزل �صاحب
�أعلى مقام ر�سمي؟

2

�شروط العزل.

الم�ؤ�س�سة ذات
 3ال�صالحية لعزل
ر�سمي.
�أعلى من�صب
ّ

� -1صدور حكم ع��ن دي��وان
 -1عجز القائد عن القيام الق�ضاء الأع�ل��ى بتق�صيره
ع� ��ن ال� �ق� �ي ��ام ب ��واج �ب ��ات ��ه،
بوظائفه القانون ّية.
 -2فقدان �أح� ��د � �ش��روط وم �� �ص��ادق��ة ال ��ول � ّ�ي الفقيه
عليه.
القيادة.
 -3فقدان أ�ح ��د ال���ش��روط  -2ر�أي ال �م �ج �ل ����س ب �ع��دم
ك�ف��اءت��ه وم���ص��ادق��ة ال��ول� ّ�ي
منذ البداية.
الفقيه.

نائب الرئي�س.
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الولي الفقيه

رئي�س الجمهور ّية

رئي�س الجمهور ّية
الفرن�س ّية

رئي�س الواليات
المتحدة
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نصوص تراثية

أ ّنك في حضرته
ال�سيّد ر�ضيّ الدين ابن طاوو�س
واعلم ,يا ولدي مح ّمد،
ح�ف��ظ اهلل ج�� ّل ج�لال��ه فيك
عنايته ب�آبائك الطاهرين و�سلفك
ال�صالحين ،و�سلك بهم كامل �سبيلهم
القوي المكين� ،أنّ �أ�صل ما �أنت فيه �أن
ّ
تكون ذاكر ًا �أ ّنك بين يدي اهلل ج ّل جالله
و�أ ّن ��ه ّ
مطلع عليك ،و�أ ّن ��ك ك � ّل م��ا تتق ّلب
فيه من �إح�سانه �إليك ،و�أ ّن��ه َ�ص ِحبك من
ابتداء �إن�شائك من التراب وتن ّقلك من
الآباء والأمهات -كما �شرحنا فيما فات-
و�ص ِحبك في
�أح�سن ال�صحبة بالعناياتَ ،
وقت وج��ودك بما ن ّبهناك به عليه من
ال�سعادات ،و�أن� َ�ت محتا ٌج �إل��ى جميل
ُ�صحبته ورحمته مع دوام بقائه بعد
الممات.
54

*ت�أ ّدب مع ملك الملوك
وال تقل �أو ت�سمع من الجاهلين
�أو الغافلين «�أنّ هذا ما يقدر عليه»،
ف�إنهم قالوا لنا مثل ذل��ك ،وعرفنا
ب ��اهلل ج� � ّل ج�لال��ه �أ ّن� �ه ��م خ��اط�ئ��ون
فيما أ���ش��اروا عليه؛ لأ ّننا وجدنا من
نفو�سنا وع�ق��ول�ن��ا �أن �ه��ا ت��ت���أ ّدب مع
الملوك والعظماء ف��ي دار الفناء،
وم��ع الأ� �ص��دق��اء وال��رف �ق��اء ،ب��ل ومع
لنفع
الغلمان والجيران ومن ال ترجوه ٍ
و�إح�سان ،وال لدفع �أخطا ِر الزمان،
�أدب�� ًا بقدر من يجال�سه �أو ي�شاهده
منهم ،فكيف ج��از �أن يكون الأدب
مع علم اهلل ج ّل جالله بنا ،وقدرته
علينا ،و�إح�سانه �إلينا ،دون ه ��ؤالء
الذين ال نبالي بالإعرا�ض عنهم؟

الهوام�ش
ر�ضي الدين ابن طاوو�س� ،ص.120
(*) ك�شف
ّ
المحجة لثمرة المهجة ،ال�س ّيد ّ
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ذاكر �أنّك بين يديه
* ٌ
وم� ْ�ن ذا يحميك منه �إنْ �أعر�ض
َ
وم � ْ�ن ال��ذي
عنه؟
�ت
�
�ض
�
�
�ر
�
ع
�
أ
أو
�
عنك
ْ
َ
َ
يحفظ عليك �إذا �ض ّيعت نف�سك وك ّل
وم ْن الذي �إذا �أخرجته
ما في يديك؟ َ
م��ن قلبك تتع ّو�ض ب��ه ع��ن ر ّب��ك ج ّل
ج�لال��ه؟ ف � أُ�ري��د م��ن رحمته �أن يملأ
قلبك م��ن معرفته وهيبته ورحمته،
وي�ستعمل عقلك وجوارحك في خدمته
جل�س َت فتكون
وطاعته ،حتى يكون �إنْ ْ
ذاكر ًا �أ ّنك بين يديه ،و�إنْ �أقمت تكون
ذاك ��ر ًا �أنّ ق��وة ق��درت��ك على الم�شي
منه ،وتت�أ ّدب في الم�شي ت�أ ّدب الما�شي
بح�ضرة ملك الملوك إ�ل�ي��ه ال��ذي ال
غناء عنه.
واعلم �أنّ ج��وارح��ك ب�ضائع معك
هلل َّ
جل جالله ،و�أمانات جعلك تاجر ًا
فيه لنف�سك ولآخرتك ،فمتى �صرفتها
ف��ي غير م��ا ُخ�ل� ْق� َ�ت ل��ه م��ن الطاعات
والمراقبات� ،أو �أنفقْت وقت ًا من �أوقاتك
في الغفالت ،كان ذلك الخ�سران عائد ًا
�إليك بالنق�صان ،ومثمر ًا �أنْ يعاملك
�س ّيدك بالهجران وا�ستخفاف الهوان.

* ُتب قبل نومك في الحال
وحيث قد ذك��رتُ لك ,يا ول��دي ,بع�ض
ما �أجراه اهلل ج ّل جالله على خواطري في
�أدب الحركات والت�ص ّرفات ،فيح�سن �أن
�أذكر ما تحتاج �إليه عند منامك ،جعله اهلل
ج ّل جالله كنوم ذوي المعارف والمراقبات.
فاجل�س ف��ي ف��را���ش منامك ب ��الأدب
بين يدي مالك وجودك وحياتك وعافيتك
وجلو�سك وقيامك ،تذ ّكر ما جرى منك
قبل نومك من غفلة عن اهلل ج ّل جالله،
�أو تفريط في طاعتك وخدمتك .وما لم
تَتب عنه فتُب في الحال عنه� ،إ ّنك بالنوم
ت�صير �أ�سير ًا ال تقدر �أن تنفع نف�سك قلي ًال
وال كثير ًا وال �أن تدفع عنك في وقت منامك
�شيئ ًا م��ن الآف ��ات التي ال يمكن التح ّرز
منها ،وتترك روحك وك ّل ما �أعطاك اهلل
ج ّل جالله من نعمته م�ستمر ًا ال تقدر �أن
تدفع عنها.
ف�صالح م��والك ُ�صلح العبد الذليل
العلي
الحقير الفقير للمولى الجليل
ّ
الكبير ،واخ�شع بين يديه ،و�س ّلم نف�سك
وك ّل ما وهبك اهلل وا�ستودعه الجميع وقد
�سلمت من درك الت�ضييع.
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وفا ًء لدم الشهيد اجملاهد عميد األسرى سمري القنطار،
تعيد جم ّلة بق ّية اهلل نشر املقابلة التي أجرتها معه عام 2008م.

الشهيد سمير القنطار لـ«بقية اهلل»:

تضحيات المقاومة اإلسالمية

َدين في عنقي

(*)
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حوار :والء �إبراهيم حمود

إن اإلميان بعدالة القض ّية
ُّ
وتذكر املعاناة الهائلة جعلني
دائم التحفّ ز
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ال�سجن وال�ق�ل��ب ح ٌّد
لي�س بين ِّ
حدود
لعن اهلل م��ا َب � َن � ْوا م��ن
ِ
�إ ّنه �سمير القنطار الآتي �إلينا �شعاعاً
ح� � ّر ًا م��ن ظلمة «ه��داري��م» �آخ ��ر معاقل
بطولته.
وهذه مقابلتنا معه ح�صر ّي ًة للمج ّلة،
�أردناها تح ّي ًة له في ذكرى اعتقاله في
 22ني�سان� .إنه حوا ٌر ا�ستثنائي ،فيه ك ٌّم
هائل من الحب ال�صادق والوالء الرا�سخ
للمقاومة ورجالها والثبات معها حتّى �آخر
الفت لم �أكت�شفه � ّإل بعد
تحرير .فيه �أم ٌر ٌ
قراءتي �إجاباته ،ف�أنا لم �أتعمده �إطالقاً.
توجهت �إليه بمعظمها،
�إنّ �أ�سئلتي ّ
ك�أنه بيننا وقد تح ّرر لت ِّوه .ترى هل يحقّق
اهلل حلم عائلته التي نقا�سمها �إياه فيقر�أ
�سمير مبا�شرة هذه المقابلة في القريب
العاجل ح ّر ًا وهو يرت�شف مع �أ ّمه الحبيبة
و�شقيقه ب���َّ�س��ام ف�ن�ج��ان ق �ه��وة لطالما
ان�ت�ظ��رت �إع � ��داده ف��ي ع�م��ق �أمنياتها،
لري العناق
لهما مع ًا بيديها الظامئتين ِّ
المنتظر منذ �أك�ث��ر م��ن ثالثين عام ًا؟
�إن�ه��ا �أمنيتنا ل�سمير و إ�خ��وان��ه الأ��س��رى
جميع ًا واهلل �سبحانه على تحقيقها قاد ٌر
وق ��دي ��ر ...ول�ك��م ق��راءن��ا ا ألع� � �زّاء هذه
ال�صفحات التي َّ
�سطرها بجهاده قبل
حبره وبقلبه قبل يديه ...عميدُ �أحرارنا،
قنطار البطولة الع�ص ّي ِة على القيد،
�سميرها...
أه���م الم�شاعر التي
* م��ا ه��ي � ّ
تحتفظ ب��ه��ا ذاك��رت��ك م��ن لحظة
وعيك الأولى لحقيقة اعتقالك؟
في البداية �أح ّييكم جميع ًا و�أُح ّيي
()1

مج ّلة «بق ّية اهلل» ،متمني ًا لها المزيد
من التق ّدم والعطاء .عند اعتقالي ،كنت
م�صاب ًا �إ�صابات بالغة في �أنحاء مختلفة
من ج�سدي .وعند �إدراكي �أنني �أ�صبحت
�أ�سير ًا انتابتني حالة من الده�شة ،لأنني
لم أ�غ��ادر ه��ذه الدنيا مع رفاقي الذين
غ� ��ادروا ،م�م��زوج��ة بحالة م��ن ال�شعور
بالر�ضا؛ لأنّ العد ّو لم ي َن ْل مني � ّإل بعد
تنفيذ جزءٍ كبير من المهمة .لكن �أكثر ما
كان ي�شغل بالي هو مقاومة ال�ضغوطات
الج�سد ّية التي ب��د�أت �أتع ّر�ض لها على
ال��رغ��م م��ن �إ��ص��اب��ات��ي ،م��ن �أج ��ل ك�شف
المكان الذي �س�أعود �إليه حام ًال الرهائن
ف��ي ل�ب�ن��ان ،حيث كنت أ�ع �ل��م �أنّ بع�ض
القيادات والمقاتلين ينتظرون في مكان
اللبناني ،وهذا المكان ال
ما على ال�ساحل
ّ
يعرف حقيقته �سواي ،أل ّنني كنت قائداً
للعملية ،وكان ه ّمي ال�صمود وعدم البوح
ع��ن المكان إلن�ق��اذ م��ن ك��ان ينتظرني.
والحمد هلل �أ ّنني نجحت في ذلك.
* كيف وب َ��م قاومتَ في داخلك
الم�شاعر الإن�سان ّية الأول���ى التي
انتابتك في فترات االعتقال الأولى
(الإحباط ،الخوف ،القلق ،الألم)؟

57

من الذاكرة

الزميلة والء حمود تحاور ال�شهيد �سمير القنطار
فور تحريره ،تتميم ًا للمقابلة

58

�إنّ الإيمان بعدالة الق�ض ّية التي قاتلنا
ون�صمد من �أجلها ،وتذ ُّكر المعاناة الهائلة
الفل�سطيني
ال�ت��ي ت�ع� ّر���ض لها ال�شعب
ّ
و�شعبنا ف��ي لبنان على ي��د ال�صهاينة،
والتي ك ّنا �شهود ًا عليها ،جعلني دائم ًا
متحفّز ًا لل�صمود وعدم ال�ضعف وت�سخير
ك � ّل طاقاتي لمقاومة ال�سجن .كما �أنّ
إيجابي
وح�ش ّية ّ
ال�سجان �أعطت مفعولها ال ّ
في الإ�صرار والعناد وعدم ال�ضعف.
بم كنتَ تعالج حنينك طوال
* َ
هذه الفترة �إلى الوطن وما يعنيه،
الأ ّم وم���ا ت��م��ثّ��ل��ه ،الأخ����ت ،الأخ،
ال�����ص��دي��ق ،ورب��م��ا وج���ه الحبيبة
الأولى؟
ُ
�إنّ ع�لاج الحنين للأح ّبة ،للأ�سرة
وك � � ّل م �ك � ّون��ات �ه��ا ،لأ� �ص ��دق ��اء ال�ط�ف��ول��ة
وال�م��در��س��ة ي�ك��ون دائ �م � ًا ب�ن��وع العالقة
الحميمة التي تربطنا ك�أ�سرى� ،إذ �إ ّنها
تعطي نوع ًا من العزاء� .صحيح �أنّ و�ضعي
يختلف بع�ض ال�شيء لأ ّن�ن��ي منذ قرابة
ثالثين عا ّم ًا ممنوع من �أن �أرى � ّأي فرد

من �أ�سرتي ،بينما باقي الأ�سرى تقريب ًا
يمكنه تلقّي الزيارات ك ّل �أ�سبوعين� ،إ ّنما
الحرمان ومعاناة الأ�سر تبقى حا�ضرة
عند الجميع .وعلينا دائ �م � ًا مه ّمة �أن
نخفّف عن بع�ضنا البع�ض ،وخ�صو�ص ًا
على �ضوء حالة الت�ضامن التي تحيط
ب��ي م��ن الكثير م��ن ا أل��س��ر الفل�سطين ّية
الكريمة� ،أو م��ن ال���س��ؤال ال��دائ��م ع ّني
ومتابعة �أخ �ب��اري .وقبل ع�شر �سنوات،
ك��ان م�سموح ًا ب��زي��ارت��ي م��ن قبل عائلة
فل�سطين ّية .وهنا� ،أ�ستغ ّل هذه المنا�سبة
أوجه التح ّية �إلى � ّأم الأ�سرى العرب � ّأم
ل ّ
جبر و�شاح.
* ه���ل ُت���ولِّ���د ف��ت��رة الإق���ام���ة
الطويلة في مكان ما (�إقامة جبر ّية،
�أ�سر واعتقال )...نوع ًا من العاطفة
لتفا�صيل ذاك المكان؟ لم�شاركيه؟
وهل يمكن �إقامة عالقات �إن�سان ّية
ال�سجان؟
مع
ّ
�إنّ الإقامة الطويلة في الأ�سر تجعل
الحنين �إل ��ى ال�ن��ا���س؛ �أي إ�ل ��ى ا أل��س��رى
الأ���ص ��دق ��اء �أك �ث ��ر م �ن��ه إ�ل� ��ى ال �ج ��دران
والق�ضبان ،حيث ال يمكن الحنين �إلى
مكان كهذا ،بل �إلى النا�س الذين تقا�سمنا
معهم المعاناة وق�سوة الأ�سر� .أ ّم��ا فيما
ال�سجان� ،أق��ول :إ� ّنه تن�ش�أ �أحيان ًا
يخ�ص ّ
ّ

مل يراودين للحظة واحدة
اليأس من رؤية الوطن واألح ّبة

ال���س�ي��ارات ف��ي ال�ك�ي��ان الغا�صب لونها
�أ�صفر .وفع ًال عندما �شاهدت �أنّ لوحة
تلك ال�سيارة �صفراء انتابني المزيد من
�شهر ون�صف على
االرتياح .وبعد
م�ضي ٍ
ّ
�أ�سري ،وبعد �سفر �أكثر من �ساعتين في
ال�سيارة ،دخلنا منطقة مليئة بال�ضو�ضاء
والروائح التي تذ ّكرنا برائحة الأ�سواق
المكتظة .وب ��د�أت ال�سيارة ت�سير ببطء
وبد�أت أُ�م ّيز �أ�صوات ًا باللغة العربية ،ولكن
لم �أكن �أعلم بحقيقة المكان ،وانتابتني
م�شاعر ال�ف��رح��ة واالرت��ي ��اح والحنين.
�س�ألت أ�ح��د الأ��س��رى الذين تم ّكنت من
الحديث معهم دون ر�ؤيته وه��و ك��ان في
زنزانة مجاورة للمكان ال��ذي و�ضعوني
فيه تمهيد ًا لمقابلة ال�صليب الأحمر:
أ�ي ��ن ن�ح��ن؟ ف� أ�ج��اب�ن��ي� :إن ��ك ف��ي �سجن
المركزي .وبعد ذلك وخالل تنقّلي
غزّة
ّ
بين ال�سجون ،وهذه الم ّرة غير مع�صوب
العينين ،كنت �أ�شاهد فل�سطين والح�سرة
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عالقات �إن�سان ّية رغم ندرتها مع بع�ض
ال�سجانين ،لكن هذه العالقات هي �آن ّية
ّ
ب�سبب طبيعة ال�صراع وكثافته.
* هل راودك �شعور ،ولو للحظات،
بالي�أ�س من ر�ؤي��ة الوطن والأح ّبة
وبم كنتَ ت�شعر عندما يغادرك
فيه؟ َ
�إلى حر ّيته �أحد �شركاء القيد؟
لم يراودني للحظة واحدة الي�أ�س من
ر�ؤية الوطن والأح ّبة ،بل �شعلة الأمل كانت
وم��ا زال��ت و�ستبقى قائمة طالما هناك
�صوت واحد يقاوم ويرف�ض االحتالل� .أ ّما
فيما يتع ّلق بالأح ّبة الذين كانوا يغادرون
ا أل� �س��ر ،فقد كانت الم�شاعر ممزوجة
بالحزن على الفراق خ�صو�ص ًا الأ�صدقاء،
وبالراحة والفرحة ،لأنّ عائلة �إ�ضاف ّية قد
انتهت معاناتها مع تح ّرر االب��ن وال��زوج
والأب.
* م���ا ال����ذي ك���ان ي�����س��ي��ط��ر على
ت��ف��ك��ي��رك ،ل��ح��ظ��ة ك���ان���ت ع��ي��ن��اك
ت�صافحـــان مــن ك ّوة �سجنــك النقّال،
ال�����س��م��اء ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن�� ّي��ة ،الأر�����ض
وال��ت��راب� ...أثناء نقلك من منطقة
لأخرى ومن �سجن لآخر؟
ق�صة لقائي مع فل�سطين ،بد�أت
�إنّ ّ
الفل�سطيني الممت ّد
لحظة ر�ؤيتي ال�ساحل
ّ
من ر�أ�س الناقورة �إلى حيفا ور�ؤية �أ�ضواء
القرى العرب ّية في العمق .كانت هناك
لحظات لم �أ�ص ّدق فيها �أ ّنني �أقف على
�أر�ضها ،لدرجة �أ ّنني ذهبت إ�ل��ى جانب
لتفح�ص
أ�ح��د البيوت في مدينة نهاريا ّ
ل��وح��ة ��س�ي��ارة وال �ت � أ� ّك��د �أ ّن �ن��ي ف�ع� ً
لا في
فل�سطين ،حيث كنت أ�ع�ل��م �أنّ لوحات
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تنتابني دوم � � ًا ،و�أت �� �س��اءل ك�ي��ف تم ّكن
ال�صهاينة من ال�سيطرة على هذه البالد
ال��رائ �ع��ة وك �ي��ف ��ض��اع��ت فل�سطين من
�أيدينا؟!
* تجربتك ال�سابقة مع الأ�سر
ف��ي الأردن ،ولّ���دت���ك م��ق��اوم�� ًا في
م���دة ث�لاث��ي��ن �سنة.
�سجن ط��وي��ل ّ
كيف �ستلدك هذه العقود الثالثة
أهم �صفات
للحرية؟ وما هي بر�أيك � ّ
هذا المولود الناب�ض في �شخ�صك؟
�إنّ ال�سنوات الثالثين �ستلدني �إلى
ال�ح��ري��ة م �ق��اوم � ًا أ�ك �ث��ر إ�ي �م��ان � ًا بعدالة
ق�ضيتي ،و أ�ك�ث��ر إ�� �ص��رار ًا على ا�ستمرار
م�سيرة العطاء ،ال �أَنحني � ّإل هلل �سبحانه
وتعالى .و�صفاتي النا�س �ستكت�شفها وال
�أ�ستطيع �أن أ�ت�ح� ّدث عن ذات��ي في هذا
الم�ضمار.
* م��اذا �أ�ضافت تجربة الأ�سر
وال��م��ق��اوم��ة �إل����ى ع�لاق��ت��ك ب��اهلل
�سبحانه؟
�إن ع�لاق�ت��ي ب ��اهلل ع� � َّز وج � َّ�ل كانت
موجودة طوال �سنوات الأ�سر .لكنّ الفرق
بين الأم�س واليوم ،هو �أنّ اهلل �سبحانه
وت�ع��ال��ى ك��ان ا ألن�ي����س ال ��ذي �أل �ج ��أ �إليه
في اللحظات القا�س ّية� .أ ّم��ا اليوم ،فهو
الأني�س الدائم في ال�ش ّدة والتعب والفرح
والراحة.
* ه��ل ت�سنّى ل��ك االط�ل�اع على
بع�ض �أدب���ي���ات االع��ت��ق��ال (�شعر،
نثر ،رواي���ة ،م�سرح)؟ وه��ل تجلّت
خا�ص بك
��ي
ّ
تجربتك في نتاج �أدب ّ
(�شعر� ...إلخ)؟

�إنّ ا أل��س��رى لم يتو ّقفوا عن �إنتاج
الإبداعات الثقاف ّية من روايات وق�صائد
وخ��واط��ر ...إ�ل��خ .وكنّا قد � ّأ�س�سنا في
�سجن نفحة عندما كنت هناك مجلة
ا�سمها «نفحة ال��ث ��ورة» .وك��ان��ت هذه
المجلة تحتوي على المقاالت ال�سيا�س ّية
والفكر ّية التي يكتبها الأ��س��رى ،وهي
عبارة عن دفتر نن�سخ فيه الموا�ضيع
ثم تجري مداورته على غرف ال�سجن
ّ
ك ��اف ��ة .و«ن �ف �ح��ة ال� �ث ��ورة» ه ��ي مجلة
أدبي.
�شهر ّية ،وكان لهذه المجلة ملحق � ّ
كما � ّأ�س�سنا خ�لال االنتفا�ضة الأول��ى
ن�شرة �أ�سبوع ّية �أ�سميناها «االنتفا�ضة
م�ستمرة» ،وك��ان��ت ت�ح��وي تعليق ًا عن
ا ألح� ��داث ال�ت��ي ت ��دور ف��ي االنتفا�ضة
و إ�ب� ��راز ال�م�ه� ّ�م ،و�أي���ض� ًا التعليق على
أ�ق��وال ق��ادة العد ّو بهذا ال�صدد .وقد
ا�ستم ّرت مجلة «نفحة الثورة» من العام
 1981حتّى توقيع اتّفاق �أو�سلو ،حيث
�أحدث هذا االتّفاق الكثير من الإرباك
وال �ت �ج��اذب واال��س�ت��رخ��اء ف��ي الج�سم
االعتقالي .وقد ّ
اطلعت على الكثير من
ّ
�إنتاج الأ��س��رى ،لأنني كنت منذ العام
 1987ع�ضو ًا في هيئة تحرير المجلة
والن�شرات الملحقة بها .على �صعيدي
ال�شخ�صي معظم كتاباتي �سيا�س ّية،
ّ
با�ستثناء بع�ض الخواطر الوجدان ّية.
�سجانك
* ك��ي��ف �أث���ب���تَّ �أم����ام ّ
حقّك في التعلّم؟ وما ال��ذي تعنيه
ل��ك ���ش��ه��ادة علم ّية ّ
وق��ع��ه��ا َم��ن هم
�سجانوك؟ (مع تقديرنا واعتزازنا
ّ
التربوي).
الن�صر
بهذا
ّ

لو مل تكن املقاومة حاضرة
لكان طلبهم أن منضي بق ّية
حياتنا يف سجونهم يف لبنان

�إنني ل�ست م�ستغرب ًا �سلوك �أولئك
ال��ذي��ن تجاهلوا ويتجاهلون ق�ض ّيتي
وق�ض ّية الأ� �س��رى .و��ص� ّ�دق��ون��ي ،ل��و لم
تكن المقاومة ح��ا��ض��رة ،لكان ه ��ؤالء
قد طالبوا ب�أن نم�ضي بق ّية حياتنا في
�سجونهم في لبنان ،ولو�ضعونا ر ّبما في
ظروف و�شروط حياة �أق�سى م ّما نحن
فيه الآن ،وخ�صو�ص ًا �أنّ بع�ض ه��ؤالء
قاموا بت�سليم مقاومين ومدنيين �أبرياء
ل�سلطات العد ّو .لذا ،ال يمكن �أن ي�سعى
لحرية الأحرارّ � ،إل من كان ح ّر ًا وي�ؤمن
بحر ّية �أُ َّمته.
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منذ البداية كنت مثل باقي الأ�سرى
في ذلك� ،أقر�أ ك ّل ما يقع في يدي .وكان
حين ذاك «ال�صليب ا ألح �م��ر» ي��ز ّودن��ا
ببع�ض الكتب .وف��ي ب��داي��ة الت�سعينات،
ب��د�أن��ا ك� أ���س��رى نبحث ع��ن �سبل للتع ّلم
الأك ��ادي �م ��ي ع��ن ب �ع��د ،ول ��م ت�ك��ن هناك
�سوى جامعة مفتوحة واح ��دة يمكن �أن
ننت�سب �إليها ع��ن ب�ع��د ،وه ��ذه الجامعة
هي «الجامعة المفتوحة في �إ�سرائيل».
والمع�ضلة التي واجهناها ،كانت م��وا ّد
هذه الجامعة التي غالبيتها تد ّر�س باللغة
العبرية .وعندما طلبنا �أن ننت�سب لهذه
الجامعة ،رف�ضت �إدارة ال�سجون ذلك،
لكن بعد �أن خ�ضنا �إ�ضراب ًا ا�ستم ّر ت�سعة
ع�شر يوم ًا ،وابتدا ًء من � 27أيلول ،1992
وافقت مدير ّية ال�سجون على التحاقنا
بالجامعة المفتوحة .وقد تم ّكنت من نيل
�شهادة البكالوريو�س في العلوم االجتماع ّية
والإن�سان ّية .وبعدها ب��د�أت أُ�ج ّهز ر�سالة
الماج�ستير ،لكنّ مدير ّية ال�سجون �أوقفت
درا�ستي قبل فترة ،ومنعتني من موا�صلة
تح�ضير ر�سالة الماج�ستير.
�إنّ التع ّلم وتثقيف الذات ،يعتبر جزء ًا
مه ّم ًا و�أ��س��ا��س� ّي� ًا م��ن برنامج ال�صمود
ن�سجل
للأ�سير� .إ ّننا ،وبفخر ،ن�ستطيع �أن ّ
�سجانينا في الحقل
انت�صار ًا ها ّم ًا على ّ
أكاديمي.
الثقافي وال
ّ
ّ
* م��اذا تقول �أي��ه��ا ال��ح ّ��ر خلف
ق�ضبان �سجنك ل َمن يتجاهلون في
الخارج ،وهم ق��ادرون ،ق�ض ّيتك مع
�إخوانك الأ�سرى (�أعني �شركاءنا في
الوطن)؟
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* كيف ت��رى ال��م��ق��اوم��ة و�سط
الأم���واج التي تتالطم حولها ،من
م���ؤ ّي��د ومناه�ض ومحايد ومحارب
ب��ك��لّ ���ش��را���س��ة؟ وك��ي��ف ت��راه��ا بين
الأم�س واليوم؟
�إنّ المقاومة الإ�سالم ّية التي انطلقت
ب�إمكان ّيات متوا�ضعة ج�� ّد ًا ،تم ّكنت من
�أن ت�صنع ن���ص��ر ًا ت��اري�خ� ّي� ًا ع��ام �ألفين
يم ّثل �سابقة في تاريخ ال�صراع مع العد ّو
ال�صهيوني� .إنّ انت�صار ع��ام �ألفين من
ال �م �ف��رو���ض �أن ي �ك��ون م��رح�ل��ة ال� ��ذروة.
والكثيرون اعتقدوا �أنّ المقاومة الإ�سالم ّية
قد و�صلت �إلى ذروتها عام �ألفين و�ستبد�أ
مرحلة االنح�سار واال�ضمحالل والتال�شي.
ل �ك��ن ،ج ��اء ن���ص��ر ع ��ام  2006الن�صر
الأعظم .وهناك اليوم من يعتقد �أنّ ن�صر
 2006ك��ان �أي�ض ًا ال ��ذروة وي��راه��ن على
ا�ضمحالل وتال�شي المقاومة الإ�سالم ّية،
لكن ر�أيي الم�ستند �إلى عقيدة ال يفهمها
غير الم�ؤمن بها هو �أنّ ذروة المقاومة
الإ�سالم ّية تكون عندما ي�سود العدل ويزول
الظلم والجور ،كما نحن موعودون.
من هنا ،ف ��إنّ المقاومة الإ�سالم ّية
�ستبقى ت�سير ب�إذن اهلل في ّ
ت�صاعدي
خط
ّ
إ�ل��ى ذلك اليوم العظيم ،ولن �أدخ��ل في
�شرح ذلك كي ال تبد أ� الغربان بالنعيق،
لأننا نقول مزارع �شبعا و«م�ش خال�صين».
* م���اذا �أع��ط��ى انت�صار الوعد
ال�صادق الذي �أطلقه �سماحة ال�س ّيد
ل�سمير القنطار؟ ماذا �أخذ منه؟ هل
�شرع �أمامه باب ًا للحرية؟
ّ

ذروة املــقــاومــة اإلســام ـ ّيــة
تــكــون عــنــدمــا يــســود الــعــدل
ويــــــزول الــظــلــم واجلــــــور كما
نـــــــــحـــــــــن مـــــــــــــوعـــــــــــــودون

�إنّ ال��وع��د ال �� �ص��ادق ال� ��ذي أ�ط�ل�ق��ه
�سماحة ال�س ّيد القائد ح�سن ن�صر اهلل
(حفظه اهلل) ،ه��و ب��اب الأم ��ل بعد �أن
كان مح�صور ًا في ك ّو ٍة �صغيرة� .إنّ معاني
ت�سجلها
الوعد ال�صادق �أكبر بكثير من �أن ّ
كلماتي .إ� ّن��ه تعبير عن قيمة الإن�سان في
ثقافة المقاومة الإ�سالم ّية .إ� ّن��ه انعكا�س
الوطني.
لنوع جديد من قيادات العمل
ّ
لقد كان حلمي ،وال �أبالغ عندما ا�ستخدم
تعبير حلم� ،أن �أنا�ضل و�أج��اه��د في ظ ّل
قيادة تحمل ك� ّل ه��ذه ال�صفات الرائعة
تتج�سد ب�شخ�ص �سماحة القائد
ال�ت��ي
ّ
الحبيب ال�س ّيد ح�سن ن�صر اهلل .دائماً
كانت تنق�صنا قيادة ذات �صفات �إن�سان ّية
ومبدئ ّية و�أخالق ّية عالية وها نحن اليوم
ننعم بهذا والحمد هلل.
�إنّ ت�ضحيات المقاومة الإ�سالم ّية
وجماهيرها ،هي دَين في عنقي ح ّفزني
�أكثر ألك��ون معطا ًء بحجم ذاك العطاء
ال��ذي عك�سه الوعد ال�صادق وت�ضحيات
تموز وانت�صاراته.
�إنّ الوعد ال�صادق ،هو تج�سيد لعقيدة
وفكر قادنا ويقودنا حتم ًا نحو المزيد من

�سمير! أ�ي �ه��ا ال �م��راب��ط ع�ل��ى تخوم
حريتنا ،ي�ص ُّد عنها منذ ثالثين �سنة
كيد �أعدائها ...ن�س�أل اهلل لك ولإخوانك،
�إخ ��وة ال�ح��ري��ة ال��ذي��ن ��ش��ارك��وك وعثاء
ال��درب� ،أن نجتمع قريب ًا عند نقاء فجر
�أط�ل�ق��ت ي ��داك ح ��دود م� ��داه ...وحينها
��س�ت�ك�ت���ش��ف ب�ن�ف���س��ك ج � ��واب � �س ��ؤال��ك
ل�ن��ا� ...أ ّم ��ا ال� ِع� َب��ر ،ي��ا مقاومنا العتيق،
فمن م�سيرتك تُ�ستلهم وم��ن �صمودك
تُ�ستوحى ...ومن �صدق م�شاعرك تُ�صاغ
درو�س ًا تتع َّلمها الأجيال ...ولي�س لنا في
هذا المجال �سوى دعائنا �أن ي�ضيء اهلل
�أمامنا �أنوار حريتك و�إخوانك ،و�أن يكون
ما تبقى لكم من ليالي ا ألي��ام هناك...
�سالم المقاومين ال�شرفاء ...حتى مطلع
َ
فجرها...

الهوام�ش
(*)مجلة بق ّية اهلل /العدد /200:جمادى الأولى 1429هـ �/أ َّيار 2008م /ال�سنة ال�سابعة ع�شرة.
(( (1هذا البيت (بت�ص ُّرف) هو في الأ�صل لل�شاعر ال�سوري بدوي الجبل:
لعن اهلل ما بنوا من حدود
وال�شام ح ٌّد
لي�س بين العراق
ِ
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االنت�صارات والإنجازات� .إنّ االلتزام بهذه
العقيدة وه��ذا الفكر ،هو تعبير عن ك ّل
الأماني والطموحات الأخالق ّية والإن�سان ّية
والوطن ّية والوفاء �إلى الخالق الج ّبار.
* ما هو ال�س�ؤال ال��ذي تحب �أن
تجيب عنه دون �أن ي�س�ألك إ� ّياه �أحد؟
تحب �أن تطرحه
وال�����س���ؤال ال��ذي
ّ
علينا نحن محاوريك؟ لتكن �إجابتك
���ر...
الأخ���ي���رة
ح���رة كقلبك ال���ح ّ
ّ
ككيانك المقاوم .ونحن �أ�سرة مجلة
بق ّية اهلل ،ن�شكرك ون�س�أل اهلل لك
اق��ت��راب فجر ال��ح��ري��ة �إن���ه �سميع
مجيب.
�أح � � ّ�ب �أن أ�ج��ي ��ب ع ��ن �� �س� ��ؤال :هل
�س�أ�ستثمر �سنوات ن�ضالي و�صمودي من
�سيا�سي في البلد؟
�أجل لعب دور
ّ
وجوابي هو� :إنّ ما ق ّدمته و�أق ّدمه كان
جزء ًا من واجب ،و�إنّ حر ّيتي هي محطة
ال�ستمرار الدرب والعطاء .و�إنني �أرف�ض
�أن �أ�ستثمر معاناتي وقيامي بواجباتي
من �أجل مكا�سب �ض ّيقة هنا �أو هناك� .إنّ
ج ّل طموحي هو �أن �أوا�صل دربي مقاوم ًا
عن�صر ًا في المقاومة الإ�سالم ّية.
�أ ّم��ا ال�س�ؤال ال��ذي �أرغ��ب �أن �أ�س�أله
لمج ّلتكم الغ ّراء فهو :كيف تق ّيمون دور
مجلة «بق ّية اهلل» في التح�ضير لن�صر
تموز العظيم؟ وهل هناك من ِع َبر يجب
ا�ستخال�صها على �صعيد م�سيرة المجلة
بعد الحرب؟
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األخ فـــي الـــروح
والرفيـــق المخلـــص

ّ
محطات من
سيرة سماحة

الشـــيخ
محمـــد
ّ
خاتـــون

M

حتقيق :ال�شيخ �إبراهيم ح�سن
«الأخ العزيز والحبيب والغالي ،وال��ذي كان لي �شخ�صي ًا منذ العام
� 1977أخ ًا في الروح وزمي ًال في الدرا�سة منذ النجف الأ�شرف ،ورفيق ًا
مخل�ص ًا على طول الطريق.»...
بهذه الكلمات ع ّبر �سماحة الأمين العام في حفل ت�أبين �سماحة
عمر مل�ؤه العلم والجهاد
ال�شيخ محمد خاتون عن
ٍ
عالقة تخت�صر م�سيرة ٍ
والت�ضحية والعطاء� ،إلى �أن �أذنت له الم�شيئة الإله ّية �أن يرقد ب�سالم...
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*�أ ّول خيوط الفجر
هو �سماحة ال�شيخ مح ّمد علي خاتون،
�سليل بيت العلم والأدب ،فوالده ال�شاعر
علي خاتون  ،Mوج ّده لأبيه هو الفقيه
ال�شيخ محمد علي خاتون  ،Mكما �إنّ

ج � ّده أل ّم��ه هو المرحوم ّ
العلمة ال�س ّيد
نور الدين نور الدين  ،Mالذي قال �إنّ
الف�ضل في ن�ش�أته الدين ّية يعود �إليه.
ُول� ��د ال���ش�ي��خ خ ��ات ��ون ف ��ي ج ��و ّي ��ا من
ق ��رى ج�ب��ل ع��ام��ل ع ��ام 1956م ،وفيها

()1

سماحة الس ّيد نصر اهلل :كان يل
شخصي ًا منذ العام  1977أخ ًا يف
الروح وزمي ًال يف الدراسة منذ
النجف األشرف ،ورفيق ًا خملص ًا
على طول الطريق

*بعلبك ..غر�سة العلم والجهاد
�ش ّكلت بعلبك -بدورهاّ -
محطة ها ّمة
ف��ي ح�ي��اة ال�شيخ  ،Mح�ي��ث �آث ��ر من
حينها مالزمة «ال�س ّيد ال�شهيد» ،وكان هذا
التعبير الذي يحلو له �أن ي�ستخدمه دائم ًا
المو�سوي  .Mالزمه
بحقّ ال�س ّيد ع ّبا�س
ّ
ً
طالب ًا على يديه ّثم مد ّر�سا في حوزته ،كما
التبليغي ،وفي
الثقافي
الزم��ه في العمل
ّ
ّ
خدمة النا�س والمحتاجينً ّ ،
حال معه في
�أكثر الميادين ،وم�ش ّك ًال مع زمالئه (وفي
مق ّدمتهم �سماحة ال�س ّيد ح�سن ن�صر اهلل)
مجموعة علم ّية ن�شطة ،ت�ستقي فكرها من
النبع ال��زالل للإ�سالم الأ�صيل ،وتب ّلغه
�إلى النا�س بالقول والعمل ،حتّى �إذا حان
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والمتو�سطة،
تل ّقى درا��س�ت��ه االب�ت��دائ� ّي��ة
ّ
ليكمل درا�سته الثانو ّية متن ّق ًال بين �صور
وتبنين ،حتى يحين العام 1977م ،حيث
ام�ت�ل�أ �شوق ًا �إل��ى طلب العلوم الدين ّية،
ف�ش ّد رحاله إ�ل��ى النجف الأ��ش��رف ،التي
احت�ضنته احت�ضان ا أل ّم ال��ر�ؤوف ،فدر�س
على �أب��رز �أ�ساتذتها وعلمائها ،وكان من
بينهم ال�شهيد ال�س ّيد عبا�س المو�سوي
 ،Mالذي �صار من وقتها رفيق دربه.
*النجف الأ�شرف ونقطة التح ّول
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن إ�ق��ام �ت��ه فيها
ل��م تطل ،فقد �ش ّكلت النجف الأ��ش��رف
ّ
محط ًة مف�صل ّي ًة في حياة ال�شيخ ،M
وفيها ارتبط بكبار العلماء� ،أمثال الإمام
الخميني { وال�س ّيد ال�شهيد محمد
ب��اق��ر ال�صدر{ ،م�ضاف ًا �إل ��ى نقطة
التح ّول التي �أ�شار �إليها بقوله« :كانت نقطة
التح ّول عندي هي التع ّرف إ�ل��ى ال�شهيد
ال�س ّيد ع ّبا�س المو�سوي  ،Mوه��ذا ما
�أعتبره من الأق ��دار الإله ّية والتوفيقات
الر ّبانية العظيمة ،فال�س ّيد ع ّبا�س M
لم يكن �إن�سان ًا عادي ًا على ا إلط�لاقّ .ثم
�إنّ له الف�ضل الأكبر في تع ّلقي بالإمام
الخميني { ،من خالل تعريفنا ب�أبعاد
�شخ�ص ّية الإم��ام { ،ومن خالل ذلك
المدماك الأ�سا�س الذي و�ضعه في قلوبنا،
والتم�سك بطاعته
حب الإمام {
�أعني ّ
ّ
وح�سن االنقياد له» .
ولم تدم رحلة النجف � ّإل عا ّم ًا واحد ًا،
ول �ك��نّ ال�ل�ق��اء ت �ج � ّدد م��ع ال���س� ّي��د ع ّبا�س
المو�سوي  Mفي الحوزة الدين ّية في
بعلبك.
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نقطة التح ّول يف حياة
التعرف
سماحة الشيخ كانت
ّ
إىل الس ّيد ع ّباس املوسوي
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العام 1982م كانت تلك المجموعة النواة
الأولى النطالقة المقاومة.
وق��د ب��رز �سماحة ال�شيخ خاتون منذ
البداية في ِجدِّ ه في الدر�س والتح�صيل،
كما برز في التدري�س والتبليغ ،مترجم ًا
�أجمل مظاهر تو ّقد الذهن وحيوية الحركة
وال �ع �ط��اء .ا��س�ت�ق� َّر �سماحته ف��ي بعلبك
�سنوات طويلة ،و�أ�ضاف �إلى �شرف تتلمذه
ٍ
المو�سوي M
على ال�س ّيد ال�شهيد ع ّبا�س
ّ
ومرافقته ل��ه� ،شرف مجاورته ل��ه ،حيث
كان ي�سكن معه في البناية ذاتها .وعلى ٍّ
كل
ف��إنّ �إقامته في بعلبك لم تق�صر ن�شاطه
على منطقة البقاع؛ و�إ ّنما ظ ّل يتن ّقل بين
البقاع والجنوب وبيروت ،مل ّبي ًا حيث ي�أتيه
النداء ،عام ًال مك ّد ًا في عمله ،متفاني ًا في
�إخال�صه ،حتى �صارت ال�سيارة -كما ع ّبر
اليومي!
�أحد �أقاربه -مح ّل �سكنه
ّ

ٌ
ٌ
وخلق كريم
ميزات...
*
كان لل�شيخ خاتون كثي ٌر من المم ّيزات
التي كانت مح ّل التفات الجميع ،منها
عالقته بالقر�آن الكريم .وفي هذا المجال
تقول الحاجة عفاف الحكيم (وهي �أخت
زوجة ال�شيخ « :)Mكانت لديه عناية
خا�صة بكتاب اهلل تعالى .لقد كان قارئ ًا
ّ
ً
ً
وف��اه �م �ا وح��اف �ظ �ا ل �ل �ق��ر�آن .وع�ل�ي��ه فقد
ك��ان منطقه ال �ق��ر�آن ،يجذب ال�سامعين
بكلماته ودرو�سه وخطبه التي كانت مليئة
ب��ا آلي��ات الكريمة ،م�ضاف ًا �إل��ى عالقته
بنهج ال�ب�لاغ��ة ،وه ��ذا م��ا ك��ان ملحوظ ًا
في ا�ست�شهاده الدائم به في الخطابات
والدرو�س والمحا�ضرات».
كما كان ال�شيخ معروف ًا بمواظبته على
الدعاء والعبادة ،فكان يواظب -كما ُنقل-
على ق��راءة �سورة يا�سين ك ّل �صباح ،مع
قراءة زيارة عا�شوراء والزيارة الجامعة
ودعاء العهد وزيارة �آل يا�سين ،وتنقل عنه
الحاجة عفاف الحكيم قوله« :من ال�صعب
على المرء �أن يعلم � ّأي الأدعية لها ت�أثير
على نف�سه؛ فت�أثير ال��دع��اء يختلف من
�شخ�ص �إلى �آخر ،ولذا ،فمن الأف�ضل �أن
يقر�أ الإن�سان جميع الأدعية الم�أثورة ولو
بال�سنة م ّرة �أو في العمر م ّرة».

كان مل ّبي ًا حيث يأتيه النداء،
مكداً يف عمله ،متفاني ًا
عام ًال ّ
يف إخالصه ،حتى صارت
السيارة -كما ع ّبر أحد أقاربه-
ّ
حمل سكنه اليومي!

الهوام�ش
(( (1من مقابلة �أجريت مع �سماحته ،بتاريخ .2013/2/18

لمن حوله�« :إذا كان اهلل قد جعل خاتمة
حياتي بهذا المر�ض فالحمد هلل ،و�إذا
كان قد كتب لي ال�شفاء ف�أكون قد تع ّلمت
ال�صبر ،فالحمد هلل كذلك».
من الملفت �أنّ من �أكثر ما ت� أ� ّث��ر به
ال�شيخ خاتون  Mكلمة قالها ا إلم��ام
الخميني { وظ� ّل ال�شيخ  Mيبكي
ونف�س
ك� ّل�م��ا ت��ذ ّك��ره��ا« :ب�ق�ل� ٍ�ب ه� ��ادئٍ ٍ ،
مطمئ ّنة ،و�ضمير ي�أمل ف�ضل اهلل -تعالى-
�أ�ستودع ا إلخ��وة والأخ ��وات ،و أ�غ ��ادر نحو
�دي .»...ومن الملفت �أي�ض ًا �أنّ
المق ّر ا ألب� ّ
تلك الكلمة �أثّرت في روح ال�شيخ خاتون،
فكان -كما الإم��ام { -ذا قل ٍب هادئ
ــــ�س مطمئ ّنة ،حتّــى اختـــاره اهلل �إلى
ونف ٍ
جواره ليل االثنين  ،2015/12/21فعرج
�إليه ول�سان الحال ير ّدد الكلمات التي كان
قد نظمها هو في رحيل والده:
ُكتب الموت على الخلق ولم
تُكتب الزلفى لغير المتّقين
نوديت �أرواح�ه��م طوبى لكم
�لام �آم�ن�ي��ن
ف��ادخ �ل��وه��ا ب �� �س ٍ
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و ُي�ضاف �إلى هذا وذاك ُخ ُلقه الكريم؛
�إذ ك��ان يملك ُخ ُلق ًا رفيع ًا وقلب ًا �صافي ًا
مفعم ًا بنور الإخ�لا���ص والمح ّبة للنا�س،
فقد ك��ان يتقن ح�سن ال�ظ��نّ بالآخرين
وي��وج��د ا ألع ��ذار لهم ف�لا يحمل �ضغين ًة
�أو ّ ً
غل تجاه �أحد ،ولذا كان محبوب ًا جد ًا
وم ��ؤ ّث��ر ًا ج ��د ًا ،وك��ان��ت جل�ساته متّ�صف ًة
باللطافة وال�ف��ائ��دة ،كما كانت �أحاديثه
مح ّل �سرور ال�صغير والكبير .كما كان
�شديد التوا�ضع .وكم التقينا به ما�شي ًا في
الطرقات ال يبخل ب�إر�شاد م�ستن�صح وال
بالإجابة عن م�سائل النا�س ،وال بم ّد يد
العون لمن احتاج مهما �أمكن.
النف�س المطمئنّة
ُ
*
�شاءت الإرادة الإله ّية �أن ي�صاب �سماحة
بمر�ض ع�ضال لم ُيكت�شف � ّإل
ال�شيخ ٍ M
قبل ثالثة �أ�شهر من وفاته ،فكان �أ ّول ما قام
به �سماحته  Mزيارة المقامات المقدّ�سة
في م�شهد وفي النجف وكربالء ،وعاد ليبد أ�
العالج بك ّل طم�أنينة وت�سليم وتو ّكل.
لقد كانت الأيام الأخيرة �شاهد ًة على
ت�سليمه وطم�أنينته الالمتناهية ،قائ ًال

ال�شيخ ابراهيم ح�سن يحاور الحاجة عفاف الحكيم
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ثالثي الجهاد والشهادة
ُّ
حتقيق :زهراء عودي �شكر
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في معر�ض البحث بين ط َيات كتاب الزمان عن رموز العظمة
والإب���اء ،عن �أ�شخا�ص م�سكوا المجد من �أط��راف��ه بتوا�ضعهم
َّ
الجذاب
ومح ّبتهم ووعيهم المبكر للق�ضية ،وحديثهم الر�شيد
لت�ستقر على
ومهاراتهم الجهاد ّية ،تطايرت وريقات ذاك الكتاب
ّ
�صفحات نور َد َّون��ت بالدم القاني �أ�سماء رجاالت مقاومة �أفذاذ،
الم�سهم �شعاع المجد وعال بهم �إلى ف�ضاءات القيادة التي لم ي�سعوا
�إليها يوم ًا ،بل هي التي �سعت �إليهم.
لم تكن بدايات المقاومة في ظ ّلهم
ثالثي الجهاد وال�شهادة ،هم راغب
هم ّ
وعبا�س وع�م��اد ،ه��م قناديل ب�لادن��ا التي ه��ي ال�ت��ي �أخرجتهم �إل ��ى ال �ن��ور ،ب��ل �إنّ
�أ�شعلت نيرانَ فتيلها مقاوم ُة الع ّز المتوهّ جة م�سيرتهم الحيات ّية المفعمة بالتوا�ضع
بم�شاعل كفاح مجاهديها ،هم الغر�سات والمح ّبة وال��ذود عن المظلوم واالعتقاد
الأول��ى للمقاومة التي امتدّت �أغ�صانها؛ العميق باهلل وبالق�ضية و�صدرهم الرحب
والعملي ،هي التي
العلمي
كما ذك��ا ؤ�ه��م
ليتف ّي�أ العالم بظالل �أمانها الوارف.
ّ
ّ
م ّيزتهم ودفعت بهم �إلى القيادة التي لم
*قادة متوا�ضعون
�شاءت الإرادة الإله ّية �أن تكون العزّة يهت ّموا لها على الإط�ل�اق �إيمان ًا منهم،
لقادة المقاومة الإ�سالم ّية ،ال�شيخ راغب وع�ل��ى ح � ّد تعبير ال �ح��اج ع �م��اد« ،ب�ع��دم
ح��رب وال�س ّيد ع ّبا�س المو�سوي والحاج وجوب تمثيل الأ�شخا�ص للخط المقاوم».
*المقاومة هي المحور
عماد مغن ّية ،فرفعت �ش�أنهم في الأر�ض
رب��م ��ا اخ �ت �ل �ف��ت الأدوار وت �ن � ّوع��ت
إيمان
كما في ال�سماء ،وزرعت فيهم بذور � ٍ
وم�ح� ّب� ٍة وع�ط��اء تفتّحت يا�سمين ّ
عطر الإن �ج��ازات م��ا بين الق�ضايا ال�سيا�س ّية
العالم برائحة انت�صا ٍر ي�أبى � ّإل �أن يرتبط والدين ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية والوطن ّية.
العملي
ل�ك��نّ ال�م�ق��اوم��ة ظ� ّل��ت م�ح��وره��م
ب�أ�سمائهم.
ّ

�إدراك � ًا منهم ب�أنّ ال خال�ص لهذا ال�شعب
من العتمة الم�سيطرة على وجوده � ّإل من
خاللها .ول�ع� ّل م��ا �أخ��ذ بيدهم ف��ي تلك
المرحلة الع�صيبة هو �أفكار ال�شهيد ال�س ّيد
محمد باقر ال�صدر { ،وتوجيهات
ال�س ّيد مو�سى ال�صدر ،م�ضاف ًا �إلى انت�صار
الثورة التي زرعت فيهم �آما ًال وتوجيهات
الخميني
وتكاليف م��ن قائدها ا إلم ��ام
ّ
{ ،ف��زي��ارات �ه��م إلي � ��ران �آن � ��ذاك لم
ت� ّؤ�س�س للمقاومة وح�سب ،بل �ش ّدت �أوا�صر
اللُّحمة بين ه��ؤالء القادة الذين � ّأ�س�سوا
لعهد جديد فتح لالنت�صارات �أبواب ًا.
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استطاع الشيخ راغب من خالل
اإلعالمي أن يخرتق
منربه
ّ
القلوب بعفوية طبيع ّية ،وينشر
اإلسالمي ويكسر حواجز
الفكر
ّ
اخلوف من العد ّو

*ال�شيخ راغ���ب ح���رب :خطب
نار َّية وانتفا�ضة
ا�ستطاع ال�شيخ راغب من خالل منبره
الإع�لام� ّ�ي ال��ذي ك��ان قد بناه في القرى
ال�ج�ن��وب� ّي��ة ،وم ��ن خ�ل�ال ��ص�لاة الجمعة
والقرب من النا�س ومعاي�شة م�شاكلهم� ،أن
يخترق القلوب بعفوية طبيع ّية ،و�أن ين�شر
إ�سالمي ويك�سر حواجز الخوف
الفكر ال
ّ
من ال�ع��د ّو ويخلق روح � ًا ث��ور ّي��ة وجهاد ّية
في النا�س الذين الت ُّفوا حوله .وقد القت
جهوده ثمارها باندفاع ال�شباب لمحاربة
ال�صهيوني عند اجتياحه للبنان عام
العد ّو
ّ
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 ،1982حيث �ص َّعد ال�شيخ وتير َة ال�صراع
مع العد ّو ،ولكن هذه المرة بال�سالح ،فكان
الروحي للمجاهدين ،يلتقي معهم
الأب
ّ
المادي
ويهتم لأحوالهم ،ويو ّفر لهم الدعم
ّ
ّ
الع�سكري.
والمعنوي ال�ستمرار عملهم
ّ
ّ
ي ��روي ال���س� ّي��د م��و��س��ى فح�ص َ
بع�ض
المواقف واال�ستراتيج ّيات التي اعتمدها

70

ال�سيد مو�سى فح�ص

رفيق دربه ال�شيخ راغب لمناه�ضة العد ّو
ال���ص�ه�ي��ون� ّ�ي ،وي�شيد ب��دوره��ا ا أل��س��ا���س
ف��ي تكوين الأر� ��ض الخ�صبة للمقاومة،
ق ��ائ�ل ً�ا« :ت���ض� ّم�ن��ت خ�ط�ب��ه ي ��وم الجمعة
وفي المنا�سبات ثقاف ًة ثور ّي ًة تحرر ّي ًة ان
لها دور كبير ف��ي تعبئة النفو�س وتهيئة
الأجواء لمقاومة االحتالل ،وكانت تالقي
تجاوب ًا ُترجم الحق ًا �إلى مجموعة �شباب ّية
في الجنوب كان لها دور كبير في انتقال
االنتفا�ضات بين ال�ب�ل��دات والمناطق».
وي�ستكمل« :ك ��ان ال�شهيد ال�شيخ راغ��ب
ي ��ؤ ّم ��ن الأم �ك �ن��ة للمقاومين ك�م��ا نقاط
االنطالق ،ويبا�شر بنف�سه ت�أمين ال�سالح
ونقله وتخزينه وت�سليمه �إليهم .كما كان
ي�ص ّر على معرفة تفا�صيل �أعمالهم ،وي�ؤ ّكد
عليهم �ضرورة ا�ستهداف الجنود وال�ض ّباط
ال�صهاينة دون التل ّهي بالعمالء الذين
اعتبرهم �أكيا�س رمل لحماية المحت ّل».

ٌ
�شعلة
*ال�س ّيد ع ّبا�س المو�سوي:
متوهجة
ثور ّية ّ
دي�ن��ام�ي�ك� ّي��ة ال���س� ّي��د ع � ّب��ا���س وه ّمته
ال�ع��ال�ي��ة ،جعلته م� ّك��وك� ًا علم ّي ًا وعمل ّي ًا
وجهاد ّي ًا .فالتدريبات في �سوريا ،وتل ّقي
ال �ع �ل��وم ال��ح ��وزو ّي ��ة ،م � ��رور ًا بمنا�صرة
الأ ّم ��ة الإ�سالم ّية المظلومة �أينما كان،
الديني ون�شر مبادئ
والتك ّفل بالتعليم
ّ
ال �ث��ورة ا إل��س�لام� ّي��ة ،واحت�ضان الحر�س
وتح�س�س
�وري ،ووع ��ي �آالم ال�ن��ا���س
ال� �ث � ّ
ُّ
م�شاكلهم ،و�صوال ً �إلى تعبئة ال�شباب �ض ّد
ال�صهيوني واالطمئنان على �سير
الكيان
ّ
تدريباتهم وعمل ّياتهم الع�سكر ّية ،جعلت
ال�س ّيد يخترق المكان كما الزمان ،وينجح
ف��ي ت�ح��وي��ل ح��ال�ت��ه ال �ث��ور ّي��ة �إل ��ى عقيدة
�إيمان ّية جهاد ّية �شاملة اختُ�صرت ب�شعار
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جنح الس ّيد ع ّباس يف حتويل
حالته الثور ّية إىل عقيدة
إميان ّية جهاد ّية شاملة
اخ ُتصرت بشعار «مقاومة»

«مقاومة» ،احت�ضنت حروفه قافلة جهاد
فبا�سم
نذر �أفرادها �أنف�سهم هلل وللق�ضية،
ِ
اهلل انطلقوا ،وبرعاية ال�سيد �ش ّبوا.
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ال�شهيد ال�سيد عبا�س المو�سوي في �أفغان�ستان

وت�أكيد ًا على ذلك ،يعود ال�شيخ عزّت
حيدر� ،صديق ال�س ّيد ،بالذاكرة الى �أ ّيام
الحوزة في بعلبك ،وبالتحديد �إلى حادثة
ق�صف ط�ي��ران التحالف لثكنة ال�شيخ
عبد اهلل في بعلبك قائ ًال« :ترك الكثير
من ّ
الطلب الحوزة با�ستثناء مجموعتنا
التي ك��ان يد ّر�سها ال�س ّيد ع ّبا�س .ول ّما
انت�شرت البلبلة والخوف و�سطها �سارع
ال�س ّيد إ�ل��ى ا�ستدعائنا م��ؤ ّك��د ًا �أنّ هذا
ا ألم��ر ال يجب �أن يح�صل ،بل يجب �أن
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ال�شيخ عزت حيدر

نبقى لنث ّبت قاعدة �أ�سا�سية هي �أنّ رجال
الدين ال�ق��دوة ال يهربون ،وعلى فر�ض
ق�صفنا ،فهل هناك �أحلى من �أن تختلط
دم��ا�ؤن��ا ببع�ضها بع�ض ًا ون�ست�شهد؟».
الرئي�سي
وهكذا �ش ّكلت الحوزة المنطلق
ّ
لحركة المقاومة.
وف ��ي ط �ي��رد ّب��ا وق �ف��ة �أخ� ��رى لل�س ّيد
يذكرها ال�شيخ عزّت« :بعد االجتياح نقل
ال�س ّيد دائ��رة عمله �إل��ى الجنوب ،ليكون
على مقربة من �شباب المقاومة ،ولي�ش ّد
ع��زم �ه��م .ووق �ت �ه��ا ا�ست�شهد المجاهد
ح�ي��در خليل ق�ت� ً
لا على �أح ��د الحواجز،
ف�ساد الذعر وال�سكينة ،وهنا ما كان من
ال�س ّيد ع ّبا�س � ّإل �أن طلب م ّنا �أن نجمع
الإخ� ��وان ،وق��ام ب�شرح خ�ط��ورة الموقف
لهم وح ّثهم على الر ّد كي ال يتك ّرر الأمر،
فكان له ما طلب؛ �إذ قاموا بعدها بالث�أر،
وبذلك ك�سروا حواجز الخوف الذي �سكن
القلوب».

*الحاج عماد مغنية� :أكاديم َّية
خرجت كوادر
ع�سكر ّية ّ
للحاج عماد رواية �أخرى مع المقاومة،
تبد�أ �أول��ى ف�صولها �أ ّي��ام الحرب الأهل ّية
اللبنان ّية ع��ام  1975حين ت�س ّنى للفتى
فر�صة االختالط بمقاتلي الحركة الوطن ّية
والف�صائل الفل�سطين ّية وتل ّقي التدريبات
الع�سكري على
منهم ،وت�ستكمل بح�ضوره
ّ
ال�صهيوني،
الأر� ��ض لمهاجهة ال��زح��ف
ّ
وم���ش��ارك�ت��ه ف��ي ت�شكيل ال��ن ��واة الأول� ��ى
للمقاومة الإ�سالم ّية.
ولع ّل تل ّقي التدريبات من الف�صائل
الثوري،
الفل�سطين ّية والحق ًا من الحر�س
ّ
وعمل ّياته الأولى في بيروت ومث ّلث خلدة،
وفي مق ّر المارينز وعلى �أر�ض الجنوب،

راكمت خبرات وميزات في ذاك العماد،
نق�شها في نفو�س رفاق ال�سالح وتالمذة
الجهاد ،فكانت له عالمة فارقة في ال�سج ّل
أ�سي�سي لمدر�سة المقاومة التي زخرت
الت� ّ
والتخطيطي
�ري
ب��رج��اح��ة عقله ال�ت��دب�ي� ّ
ّ
أمني.
والتنفيذي
ّ
والهند�سي كما ال ّ
ّ
وقوف ًا عند ه��ذه النقطة الت�أ�سي�س ّية
المه ّمة لحركة الجهاد المقاوم فيما يتع ّلق
بالحاج عماد ،كان لنا قراءة لكتاب «�صور
طبق الأ�صل» ،الذي يو ّثق بع�ض ًا من حكايا
حياته الم�ش ّرفة ،ي�سردها الأه��ل ورف��اق
الدرب والق�ض ّية.
يقول مدير مركز �أمان الأ�ستاذ �أني�س
الن ّقا�ش�« :أثناء الحرب الأهل ّية اللبنان ّية،
تق ّدم الى �أحد مكاتب الثورة الفل�سطين ّية
�شاب وهو «عماد مغنية» ،وكنت ع�ضو ًا في
ّ
حركة فتح ،وع ّرف عن نف�سه ب�أنه ع� ٌضو في
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مجموعة م�ؤمنة وهم بحاجة �إلى التد ّرب
على ال�سالح لأنهم مقتنعون بالجهاد من
أ�ج��ل فل�سطين ...والح�ق� ًا ت�ق� ّررت �إقامة
مع�سكر في ال��دام��ور لتدريب مجموعات
لبنان ّية كانت من بينها مجموعته».
وع�ل��ى ح � ّد تعبير ال ��رف ��اق�« ،ش ّكلت
الثورة الإ�سالمية ّ
محطة مه ّمة في حياة
الخميني {
الحاج ،و�صار الإمام
ّ
ّ
قبلتَه كما ك ّل ثائر؛ فراح ينهل
من �أفكاره ويتداولها
مع �أقرانه ،ليحذوا
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حذوها في جهادهم .ومح ّب ًة بالإمام ،قام
الحاج عماد ببادرة جديدة وقتها ،حيث
ّ
طبع ��ص��ورة الإم ��ام { على قم�صان
قطن ّية ،وكان �أ ّول من ارتداها».
�اج وخطابه ،خالل
�أث ��ار حديث ال�ح� ّ
ال�م�ن��ا��س�ب��ات ،ال�ح�م��ا��س��ة ال �ث��ور ّي��ة عند
ال�شباب ،والقى �إعجاب الكثيرين .وهذا
م��ا أ� ّك� ��ده ال�شيخ ع�ب��د المجيد
ع ّمار الذي ا�ستذكر مرا�سم
ت�شييع «ال�شهيد ح�سن ع ّز
الحاج
الدين» قائ ًال�« :ألقى
ّ

عماد وقتها كلمة با�سم رفاقه ،مليئة
بالحما�سة والتح ّدي ،القت وقع ًا
�إيجاب ّي ًا لدى الحا�ضرين» .فمن
هنا وه �ن��اك ب ��د أ� اال�ستقطاب
لجيل المقاومة الأ ّول ال��ذي كان
هو من م� ّؤ�س�سيه .وي�شير الأ�ستاذ �إبراهيم
الأمين رئي�س مجل�س �إدارة جريدة الأخبار
�إلى ذلك قائ ًال« :عندما غادرت ف�صائل
للحاج
الثورة الفل�سطين ّية بيروت ،ت�س ّنى
ّ
ع �م��اد م�ع��رف��ة م �خ��ازن �أ��س�ل�ح��ة كثيرة.
الحاج عماد مع رفاقه النواة
يومها ،ك ّون
ّ
الأول��ى لما ب��ات يعرف الحق ًا بالمقاومة
الإ�سالم ّية ،التي �أ ّلفت مجموعات للمقاومة
ف��ي ب�ي��روت وال�ب�ق��اع ال�غ��رب� ّ�ي وال�ج�ن��وب،
وبد�أوا ب�شنّ �سل�سلة عمل ّيات على دور ّيات
ال�ع��د ّو ،ون�صب الكمائن وقن�ص الجنود
وق�صف التج ّمعات بال�صواريخ� ...إلى �أن
كانت باكورة العمل ّيات النوع ّية للمقاومة
الإ�سالم ّية بتاريخ  1982/11/11حيث
الع�سكري في مدينة �صور
ُد ّم َر مق ّر الحاكم
ّ
في جنوب لبنان في عمل ّية لال�ست�شهادي
�أحمد ق�صير».

ّ
حمطة
ش ّكلت الثورة اإلسالمية
احلاج عماد
مهمة يف حياة
ّ
ّ
وصار اإلمام اخلميني {
قبل َته كما ّ
كل ثائر

*�صنّاع الن�صر
بخطوات واثقة
م�شى ال�شيخ راغ��ب
ٍ
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على تراب الجنوب ،ونجح بعفو ّية خطابه
الثوري في دح�ض مقولة «العين ال تقاوم
ّ
المخرز» ،و�أعطى الإ�شارة لبدء المعركة
ال�ع���س�ك��ر ّي��ة ،ف �ب��ات الخطيب وال�ق��ائ��د.
وب�ق��ام��ة منت�صبة أ�ك �م��ل ال�س ّيد ع ّبا�س
طريق الجهاد ،فاحت�ضن �شباب المقاومة
وغ ّذاهم بروح الثورة ،وزرع فيهم خطابه
ال�شهير «اقتلونا ف ��إنّ �شعبنا �سيعي �أكثر
ف�أكثر» ،وبهذا �صار ال�س ّيد المع ّلم والقائد.
الحاج عماد فانطلق بظ ّله الخفيف
�أ ّما ّ
في مق ّدمة المجاهدين وال�شهداء الذين
�أ ّرخوا لالنت�صارات ،فكان الأخ الحنون لهم
الر�سمي لعملياتهم ،فنال و�سام
والراعي
ّ
القيادة م ّرتين :م ّرة في حياته و�أخرى في
�شهادته ،فكان قائد االنت�صارين.
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شهيد الدفاع عن المق َّدسات
تبارك ع ّباس مظلوم (هادي صالح)
اسم األم :فضة مظلوم
محل وتاريخ الوالدة :بريتال 1994/10/1
الوضع االجتماعي :عازب

رقم السجل:
تاريخ االستشهاد.2013/5/19 :
75

ن�سرين �إدري�س قازان
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الولد يحمل �صفات ت�شبك ح ّبه
ُ
النب�ض نغمة
في ال��ف���ؤاد ،في�صير
حب متوا�صلة .هذا ما كان ي�شعر
ّ
به الحاج ع ّبا�س مظلوم تجاه ولده
قرة الأعين
ال�سابع «تبارك» ،فما ّ
ٌ
فتنة لقلوب
في ه��ذه الحياة � ّإل
الوالدين.

ال�صالح ،وتحت ناظري � ٍّأم �أحرقت �أيامها
لت�ضيء منزل �أ�سرتها ،فكانت رغم �ضيق
الحال تقطف ال�سعادة قطف ًا ،فالر�ضا
والقناعة كنزها الذي ال يفنى.
و�إذا كان لك ّل فرد من ا�سمه ن�صيب،
ف��إنّ لـ«تبارك» ّ
الحظ الأوف��ى من ا�سمه،
ف�ق��د ت�م� ّي��ز م�ن��ذ �ِ��ص�غ��ره ب��وع�ي��ه ال ُمبكر
وهدوئه ،ودفء ل�سانه ،ما جعله محبوب ًا
كثير ًا �إلى الآخرين ،ولم يكن في لعبه مع
�أقرانه عجو ًال ومته ّور ًا ،ف�إنْ وقع خالف في
ح�ضوره ،وقف مع الحقّ من دون �أن ي�س ّبب
إحراج حتّى لو كانت الم�شكلة
له ذلك � ّأي � ٍ
مع �أخيه.
*�إ�صرار وتحدٍّ لطاعة اهلل
ومن ِن َعم اهلل على المرء �أن يولد ويكبر
ُ
يختلط َفهم
ف��ي بيئة متد ّينة ،فعندها
التعاليم الإ�سالم ّية بالطعام وال�شراب.
وهكذا «تبارك» ،كان ابن خم�س �سنوات
حين ق ّرر ال�شروع بتع ّلم الأحكام ال�شرع ّية
وااللتزام ب�أدائها ،و�إذا ما نها ُه والد ُه عن
فعل بع�ضها ر�أف ًة به ،زاد �إ�صراره متح ّدي ًا
و�صحته والبيئة المحيطة.
عمره ّ
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*ال تقل الح وقت الرحيل!
ك��ان ي�ستاء َم ��نْ ح��ول ال �ح��اج ع ّبا�س
ِمنْ �أهل وجيران ك ّلما �سمعوه يو�صي ابنه
ال�شاب« :عليك �أن تنتبه �إلى هذه الم�س�ألة،
ّ
و�أن تداري تلك ،و�أن تفعل كذا وكذا ،ف�إنّ
موعد الرحيل قد الح على جبينك» .فكيف
لأب �أن يقول لفلذة كبده هذا القول؟ ولكن
من كان مثل الحاجُ ،ي��درك ج ّيد ًا �أنّ هذه
القنطرة المحفوفة بالمخاطر ما هي � ّإل
عبور �إلى الحياة الآخرة ،وما حمله «تبارك»
من �صفات روح� ّي��ة ي�ؤهّ له ليكون �شهيد ًا،
يهتم الحاج
وال�شهادة منية العا�شقين ...لم ّ
ع ّبا�س بتربية �أوالده الع�شرة تربية �صالحة
فح�سب ،بل زرع في نفو�سهم الحم َّي َة والإبا َء
ِوع�شقَ الجهاد منذ نعومة �أظافرهم.
*�أ�سرة مجاهدة را�ضية
ا�سم قر� ّآني يحمل
«تبارك» .ويا له من ٍ
الكثير من الم�ضامين ..وكان ج ّد الحاج
ع ّبا�س قد ُل ِّقب بهذا اال�سم لما ا�شتهر
به في زمانه من التد ّين وال��ورع والكرم
والجود والحكمة ،فظ ّلت �سيرته متواترة
عبر الأجيال.
في قرية بريتال ،عا�ش «تبارك» حياته
ف��ي عائلة كبيرة ،ك � ّد الأب كثير ًا وتعب
لأج��ل �إعالتها ،فكان �إل��ى جانب عمله،
من�ض ّم ًا �إلى �صفوف التعبئة العا ّمة لحزب
اهلل ،يجاه ُد في �سبيل اهلل ولأجل عائلته.
ك�ب��ر «ت��ب ��ارك» �أم� ��ام ه ��ذا ال�ن�م��وذج

ما حمله «تبارك» من صفات
يؤهله ليكون شهيداً،
روح ّية ّ
والشهادة منية العاشقني
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الداخلي الذي ح َم َله ،بنى
بهذا العنا ِد
ّ
«تبارك» �شخ�ص ّيته ،فكان واث��ق الخطى
مقدام ًا ،التحق �صغير ًا بك�شافة الإم��ام
المهدي | ،ولم ي�ستطع االنتظار لبلوغ
ّ
ال�سنّ التي ت�ؤهّ له لالن�ضمام لأولى الدورات
الع�سكر ّية ،فطلب �إلى والده م�ساعدته في
ذلك ،خ�صو�ص ًا و�أنّ بنيته الج�سد ّية كانت
عام ًال م�ساعد ًا .فنجح الأب ب�إلحاق ولده
في ال��دورة ،لتتوالى ال��دورات ُمراكم ًا بها
قيا�سي.
زمني
خبرة مه ّمة في ٍ
ّ
ظرف ّ
ّ
نظم «تبارك» وقته بين عمله والجهاد،
د�أب ُه د�أب �أبيه� ،أ ّما ال�سهراتُ فكانت تحلو
ب��وج��ود الأ� �ص��دق��اء ت�ح��ت �سقف حديث
والده الذي غالب ًا ما يدور في فلك الجهاد
ون�صائح مه ّمة حوله.
*ر�ضا الوالدين �سعادة
هم �شيء من �ش�ؤون
لم يحمل «تبارك» ّ
الدنيا ،فما ك��ان يتقا�ضاه مقابل عمله،
كان ي�س ّلمه لأ ّمه كما هو ،فما معه هو ملك
للجميع .ومع بلوغ «تبارك» �سنّ ال�شباب
اتّفق الإخ��وة على ال�شروع ببناء منزل له
فوق منزل ا أله��ل ،فحر�ص «تبارك» على
تخ�صي�ص جزء منه لوالديه و�ص ّممه بنا ًء
لما فيه راحتهما.
عندما يعود «تبارك» من عمله ،كان
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�أ ّول م��ا يقوم ب��ه ُقبيل و�صوله إ�ل��ى باب
�شم محيط البيت لمعرفة ما �إذا
الدار ،هو ّ
خبزت �أ ّمه �أم ال ،فرائحة الخبز التي تعبق
بالمكان تفتح م�سامات قلبه وك�أنه يتن ّف�س
من رائحة خبزها الحياة ،في�سارع �إلى
خبز
حيث و�ضعتها ِل َي ْلتَهم ما طاب له من ٍ
بل ّذ ٍة غريبة.
الهم
*بال�ضحك كان يخفّف ّ
ُع ��رف «ت �ب��ارك» منذ �صغره بالكرم
وال�سخاء وح�سن ال�ضيافة ومح ّبة النا�س،
ف�ك��ان ي ��و ّزع ��ش�ه��ر ّي� ًا على ثالثين عائلة
فقيرة ال ّلبن والخبز ،في وقت قد ال تجد
في جيبه قر�ش ًا واح ��د ًا .وك��ذا ا ألم��ر مع
رفاقه ،فهو ال�صديق المرح الذي ال تفارق
الب�سمة وجهه ،وال��ذي يعرف كيف يجعل
هم المهموم،
من ال�ضحك باب ًا لتخفيف ّ

هو الصديق املرح الذي ال تفارق
البسمة وجهه ،والذي يعرف
كيف يجعل من الضحك باب ًا
لتخفيف ه ّم املهموم

ونافذ ًة للبدء بالتفكير في حلول ناجعة.
ن��ال��ت ه ��ذه ال�شخ�ص ّية اح��ت��رام
ال��ن��ا���س وم��ح� ّب��ت��ه��م ،وب ��در منها في
الكثير من الم ّرات لمحات روح ّية ت�شي
ب�� ّأن �شيئ ًا قريب ًا ينتظ ُر هذا ال�شاب،
و�أج ��اد وال ��ده ق ��راءة تلك الأم ��ارات،
فربط على قلبه ،وب ��د أ� يو�صي ول��ده
بو�صايا ،ت�ساعده على لحظات العبور،
وخ�صو�ص ًا � ّأن الحرب مع التكفيريين
ت�شتد.
كانت قد بد�أت ّ
*الب�شرى بالن�صر ...وال�شهادة
ا ُّت�خ��ذ ق��رار تحرير مدينة الق�صير
فتوجه فر�سان بوا�سل �إل��ى
ال �ح��دود ّي��ةّ ،
ً
هناك ،كان «تبارك» واحدا منهم ،وكانت
نقطة انطالقته من مقام ال�س ّيدة خولة
 Oف��ي بعلبك ،حيث �أو��ص�ل��ه وال��ده

وو ّدع ��ه ،ف�ص ّلى �صالته قبيل االنطالق،
�وج ��ه �إل ��ى م�ع��رك��ة ح��ام�ي��ة ال��وط�ي����س،
وت � ّ
وك�غ�ي��ره م��ن المجاهدين ل��م َي��هِ ��ن على
الرغم من ال�صعوبات الج ّمة التي واجهته
والمجاهدين .وعندما �سنحت له الفر�صة
ات�صل ب��وال��ده ال��ذي ��س��أل ع��ن مجريات
�صحة و�سالمة
المعركة �أكثر م ّما �س�أل عن ّ
ول ��ده ،وك ّلما �شعر بقلبه يكاد يطلع من
�صدره خوف ًا و�شوق ًا لر�ؤية ول��ده ،قال له:
عليكم بح�سم المعركة قريب ًا ..ف�أجابه
«تبارك»� :أب�شر بذلك.
وكانت الب�شرى �شهادة� ،شهادة تم ّناها
الأب لنف�سه منذ �سنوات طويلة ،فحرمته
منها ظروفه ال�صح ّية ،ولكن ما هو �أعظم
من تقديم النف�س ،تقديم فلذة الكبد ،وال
يو ّفق �إلى هذا � ّإل ذو ّ
حظ عظيم.
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أسرار
البيوت..
للنشر؟!
حتقيق :نان�سي عمر
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�إنّ�����ه زم���ن ال��ف�����ض��ائ��ح ال��ت��ل��ف��زي��ون�� ّي��ة
الم�ص ّورة ..زمن لم يعد فيه الم�شاهد قادر ًا
على االختيار بين برنامج و�آخ��ر؛ لأنّ ّ
كل
برنامج يعر�ض ف�ضيحة �أدهى من الأخرى.
تم�س الم�س�ألة ّ
كل فرد في المجتمع
قد ال ّ
وحب
�شخ�صي ،ولكن يدفعه ف�ضو ُله
ب�شكل
ّ
ّ
ّ
االط��ل�اع على الخ�صو�ص ّيات والأ���س��رار
والف�ضائح �إل��ى م�شاهدة تلك البرامج.
ولكن ،ما الفائدة من م�شاهدة خ�ص َمين
يتبادالن التهم وال�شتائم وك�شف الأ�سرار
ال�شخ�ص ّية؟ وماذا يه ّمني �إنْ كان فالن قد
احتال على فالن �أو �إنْ طلَّق ٌ
رجل زوجته �أو
تز َّوج �آخر فتا ًة من دون ر�ضى �أهلها؟

الإعالمي �ضياء �أبو طعام

*برامج للتناف�س والربح
وع��ن ال�ب��رام��ج التلفزيونية يتحدّث
إعالمي �ضياء �أب��و ط ّعام (مع ّد ومقدّم
ال
ّ
ً
برامج تلفزيون ّية) معتبرا �أنّ المحطات
التلفزيون ّية تعتمد في اختيار برامجها على
معيار ْين �أ�سا�سيين :الأول ،الجمهور الذي
يتوجه �إليه البرنامج ،والثاني ،هو ما يريده
ّ
هذا الجمهور .لذا ،فهي تختار توقيت ًا ليل ّياً
لعر�ض ال�ب��رام��ج «ال�ق��وي��ة» ال�ت��ي تريدها
�أن ت�صل لأو�سع �شريحة و�أكبر ع��دد من
الجمهور .وه��ذه البرامج ع��ادة ما تو�ضع
على الئحة التناف�س مع البرامج الم�شابهة
ّ
المحطات الأخرى.
لها والتي ُتعر�ض على
واعتبر �أب��و طعام �أنّ تلفزيون الواقع
هو من �أكثر البرامج التي تجذب النا�س
وت�ستهويهم كونه يخترق خ�صو�ص ّيات النا�س
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*�أ�سرا ٌر على ال�شا�شة
�أ�� �س ��رار ال �ب �ي��وت ل��م ت�ع��د أ��� �س ��راراً.
�� �ش� �ج ��ارات الأ� � �ص� ��دق� ��اء ،وال�����ش ��رك ��اء
وال �ع��ائ�لات � �ص��ارت ن��زاع��ات علن ّية في
حلقات مت�سل�سلة .وق�ص�ص النا�س باتت
�سيناريوهات لم�سل�سالت يت�ش ّوق النا�س
لمعرفة مجرياتها .ف�ضائح بالجملة..
�أ�سرار مخف ّية تظهر �إلى العلن وتُهم ُو ّجهت
�إلى �أ�شخا�ص يتب َّين بعد التح ّقق منها �أ ّنها
مج ّرد �إ�شاعات و�أكاذيب ..وك ّل ذلك �سعي ًا
وراء ك�سب الجمهور وجذبه لي�شاهد هذا
ّ
للمحطة
البرنامج �أو لتحقيق �أرباح طائلة
الفالن ّية من عر�ض الإع�لان��ات في وقت
عر�ض البرنامج.
*هل تنفع المجتمع؟
�أ ّما الم�شاهدون ،فتختلف �آرا�ؤهم بين
م�ؤ ّيد لهذه البرامج ،ومعارِ�ض لها ،ال يجد
منها منفعة للمجتمع.
تقول غدير�« :أنا ال �أ�ؤ ّيد هذه البرامج
أ�ب ��د ًا و�أج��ده��ا ف��ارغ��ة الم�ضامين ،فهي
تعتمد على الف�ضائح .وعندما �أ�شاهدها
�أ�شعر وك�أ ّني �أ�ستمع �إلى نميمة جارة على
جارتها».
وف�ي�م��ا تعتبر م �ن��ال ه ��ذا ال �ن��وع من
البرامج �سخيف ًا وتافه ًا ال قيمة له ،ترى
�أ ّم مح ّمد �أ ّنها برامج قو ّية تحارب الف�ساد
وتن�شر ف�ضائح مجتمعنا لتع ّلمنا كيف
نواجهها.
وت�ت�ف��ق رب ��اب و� �س��ارة ع�ل��ى �أنّ ه��ذه
البرامج هدفها كثرة الكالم الالمجدي
و َن�شر التفاهات وا ألك��اذي��ب التي ال تفيد
المجتمع وال تغ ّير فيه �شيئ ًا.
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وتَعر�ض �أ��س��راره��م ،فتن�شرها بال�صوت
وال�صورة .ه��ذه البرامج �أ�صبحت �سلعة
تتناف�س فيها المحطات التلفزيون ّية كو�سيلة
المادي ،والدليل
لك�سب الإعالنات والربح
ّ
�أنها تُعر�ض في ي��وم واح��د وف��ي التوقيت
نف�سه تقريب ًا ،وهذا �إنْ َّ
دل على �شيء ،فهو
ّ
ّ
المحطات مثل هذه
يدل على مدى ا�ستغالل
البرامج للتناف�س على الإعالنات والمال
ون�سبة الجمهور الم�شاهدَ .وم��ن يخترق
الخ�صو�ص ّيات ب�شكل �أكبر وي�أتي ب�أخبار
�أك�ث��ر �سر ّية و�أك �ث��ر ف�ضائح ّية �أو يخرق
القوانين كما نرى في بع�ض الأحيان ،يكون
هو من ك�سب الجمهور وبالتالي الإعالنات.
وهذه �أ�صبحت المعايير التي تح ّدد «قوة
الحلقة».
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*هي �صحافة �صفراء
وي�ؤ ّكد �أبو ط ّعام �أنّ ما ن�شاهده اليوم
لي�س �سوى �صحافة �صفراء ،ف�إما �أن يتم ّعن
المعني في �شرح الف�ضائح للنا�س
ال�ضيف
ّ
�أو �أن يتواجه ط��رف��ان ب��ال��ذ ّم والت�شهير
وال�سباب وف�ضح الأ�سرار .ويتابع« :هناك
ّ
خروقات وا�ضحة وبالجملة للقوانين العامة
في هذه البرامج َعبر َخ��رق خ�صو�ص ّيات
بحجة
ال �ن��ا���س وذ ّم �ه ��م والت�شهير ب�ه��م ّ
محاربة الف�ساد في المجتمع� .أ ّما بالن�سبة
�إل��ى الأخ�ل�اق المهن ّية فهي مفقودة؛ لأن
�إعالميي هذه البرامج لم يعد ه ّمهم تقديم
ر�سالة ذات فائدة للجمهور ،بل َك�سب �أكبر
ع��دد ممكن م��ن الم�شاهدين .وب ��د ًال من
محاربة الف�ساد باتت هذه البرامج تن�شر
الف�ساد والف�ضائح وتفتح �أعين النا�س على
أ�م��ور لم تكن من �ضمن اهتماماتهم ،بل
و�صارت تع ّلم ال�شباب طرق ًا و�أ�ساليب في
االحتيال وال�سرقة ومخالفة القوانين تحت
عناوين براقة كن�شر الوعي �أو التحذير».
يتوجه �أبو طعام للم�شاهد
وفي الختام ّ
ب��ال���س��ؤال :أ�ن ��ت الحلقة الأق ��وى ف��ي هذه
ال �ب��رام��ج؛ أل ّن� ��ك ال��زب��ون ال ��ذي تتناف�س
المحطات في جذبك .ووعيك في اختيار
ما يجب �أن ت�شاهد وت�ص ّدق هو الفي�صل في
هذه الم�س�ألة .لذا ،عليك �أن ت�س�أل نف�سك
قبل م�شاهدة هذه البرامج �أو اعتمادها
والتوجه �إليها لح ّل م�شاكلك مع النا�س :هل
ّ
فع ًال ح ّلت هذه البرامج م�شاكل المجتمع؟
ولو تم ّعنت قلي ًال في الإح�صاءات التي تن�شر
يومي ًا �ستجد �أنّ معدالت الف�ساد والجرائم
تت�ضاعف �سنة بعد �أخ ��رى ،والف�ضل في
ذلك يعود �إلى مثل هذه البرامج م�ستندة

ال�شيخ �صالح الع�س

ال يجوز نشر أسرار الناس يف
برامج علن ّية ومباشرة على
الهواء وإلصاق التهم بهم

الع�صبي وال�سباب
والبعيدة عن ال�ش ّد
ّ
ل�خ��ري��ن« ،لأنّ م��ا ق��د يكون
والإ� �س��اءة ل� آ
حق ًا لك من وجهة نظرك ،قد ال يكون
كذلك من وجهة نظر القانون وال�شرع.
كما �إنّ �سلوك الطريق الخط أ� �سيوقعك
في م�شاكل اجتماع ّية وقانون ّية و�شرع ّية
�أي�ض ًا».
الع�س على
وخ�ت��ام� ًاّ ،
ي�شجع ال�شيخ ّ
�إنتاج برامج توعية للنا�س؛ حتّى ال يقعوا
ن�ص َبها لهم الآخرون فقط لأنّ
في �أفخاخ َ
ال علم لهم بالقوانين وبتبعات ال�سلوك
الذي اختاروه ،مع الت�شديد على التزام
ه��ذه البرامج بقواعد الأدب واالحترام
ومراعاة حقوق جميع النا�س.
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االجتماعي .لذا ،علينا
�إلى و�سائل التوا�صل
ّ
�أن ال ن�ص ّدق ك��ل م��ا ينقل على �شا�شات
التلفزة؛ لأنّ هدفهم لي�س معالجة الم�شاكل
المادي فقط ال غير.
�إ ّنما ك�سب الربح
ّ
*ال يجوز ن�شر الأ�سرار
ل�ل���ش��رع الإ� �س�لام� ّ�ي ر أ�ي� ��ه أ�ي �� �ض � ًا في
ه��ذا النوع من البرامج وم��ا تعر�ضه من
الع�س يعتبر
م�ضمون .ف�ضيلة ال�شيخ �صالح ّ
�أن هذا النوع من البرامج ي�ستهوي النا�س؛
تحب ّ
االط�لاع
لأنّ طبيعة غالبية الب�شر ّ
على خ�صو�ص ّيات الآخ��ري��ن ،واال�ستماع
لمعاناة البع�ض .لكن بح�سب ف�ضيلته،
ف�إنّ الخطورة تكمن في عر�ض وجهة نظر
ف��رد ّي��ة ،وف��ي إ�ج�ب��ار ال�ط��رف الآخ ��ر على
الر ّد بعد �سيل من االتّهامات ،تبقى عالقة
في �أذه��ان النا�س ،ما ي�سيء �إلى الطرف
المذكور ب�شكل وا�ضح.
الع�س ع��دم ج��واز ن�شر
وي��ؤ ّك��د ال�شيخ ّ
�أ�سرار النا�س في برامج علن ّية ومبا�شرة
على الهواء و�إل�صاق التهم بهم ،هذا من
جهة النا�شر والقييمين على هذه البرامج،
�أما من جهة الم�شاهد ،فال يجوز اال�ستماع
�إلى ف�ضائح النا�س؛ كونها مقدمة للغيبة
والبهتان والنميمة� .أما من جهة المدعي،
ف�إن الح�صول على الحقوق يكون بالطرق
القانونية والم�شروعة ،ولك ّل فرد ح ّقه في
ذلك عبر طرقه القانون ّية وال�شرع ّية مع
عر�ض الب ّينات وال�شهود ،وك� ّل مالب�سات
ليتم
المو�ضوع المتعلقة بكا ّفة الأط��راف ّ
البت بها وتبيان الحقيقة.
ّ
وين�صح ف�ضيلته ك ّل من يو ّد تح�صيل
حقوقه ال�ل�ج��وء �إل ��ى ال �ط��رق ال�سليمة،
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تغذية

سم أم دواء؟
ٌّ
�سارة املو�سوي خزعل

(*)

قد يتبادَر �إلى الذهن �أحيان ًا وجود تناق�ض ما
بين الأحاديث ال�شريفة الواردة عن الر�سول و�أهل
تو�صلت �إليه الدرا�سات الحديثة
بيته  Rوبين ما ّ
اليوم لجهة تناول الملح وفوائده� .إذ ّ
تحث الأحاديث
على تناول الملح (ابتداء الطعام به واالختتام به)،
ي�شجع
وتب ّين فوائده الج ّمة لج�سم الإن�سان ،بينما ّ
العلم الحديث على الحدّ من تناوله لما له من �آثار
ٌ
تناق�ض حق ًا؟
�س ّيئة على ال�صحة .فهل هناك
*الملح في حديث الر�سول P
ك��ان فيما �أو��ص��ى به ر�سول اهلل P

علي افتتح طعامك
عل ّي ًا � Qأ ّنه قال« :يا ّ
بالملح ،ف ��إنّ فيه �شفا ًء من �سبعين دا ًء،
منها الجنون وال �ج��ذام وال�ب��ر���ص ،ووج��ع
الحلق ،والأ�ضرا�س ،ووجع البطن» .
*الملح ال��م��ق�����ص��ود ف��ي حديث
الر�سول P
�إنّ الملح المق�صود في الحديث يختلف
عن الملح الذي هو في متناول �أيدينا اليوم
وال ��ذي ي�س ّمى «م�ل��ح ال�ط�ع��ام» .ويتفاوت
الملح ،بنا ًء على هذا ،في درجة الفائدة.
فملح الطعام ه��و ملح م�ك� َّرر؛ �إذ �إنَّ
الملح الذي ُي�س َّمى اليوم «الملح الخ�شن»
�أو «الملح البلوري» �أو «ملح همااليا» يخ�ضع
لعمل ّيات تكرير عديدة بعد ا�ستخراجه من
م�صد َر ْيه الأ�صليين «البحر» �أو «مناجم
()1
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الملح» ليتح َّول �إل ��ى ملح ال�ط�ع��ام .ومن
يتم ان�ت��زاع بع�ض
خ�لال عمل َّية التكرير ّ
المعادن منه ،وهي التي تعطيه طعم ًا م ّراً،
ثم ت�ضاف �إليه م�ضادّات التكتّل ،للتقليل
من تكتّله عند التع ّر�ض للرطوبة.
�إذ ًا ،الملح الأ�صلي يحتوي على كلورايد
ال�صوديوم ومعادن عديدة منها :الكال�سيوم
 الماغنيزيوم  -النحا�س  -الكوبالت -الر�صا�ص  -الكادميوم وغيرها.
ّ
و�أ ّم ��ا التكرير ف �ي ��ؤدّي إ�ل��ى التخل�ص
من كا ّفة ه��ذه المعادن ،وبقاء عن�صري
ال�صوديوم والكلورايد فقط ،بن�سبة - 97
 % 99في الملح ،كما ي ��ؤدّي إ�ل��ى �إ�ضافة
م���ض��ادات التكتّل �إل �ي��ه؛ مثل «ال�سيليكو
�ألومينيت» �أو «كربونات الماغنيزيوم».
وق��د �أث �ي��رت بع�ض ال�م�خ��اوف ب�ش�أن
ا آلث ��ار ال�سا ّمة المحتملة م��ن الألمنيوم
(العن�صر المتواجد في بع�ض م�ضادات
ال�ت�ك� ّت��ل) ،خ��ا� ّ��ص��ة لجهة زي ��ادة مخاطر
الإ�صابة َ
بالخرف.
*خ�صائ�ص الملح الب ّلوري العا ّمة
 - 1يدخل في معظم التفاعالت الحيو ّية
()2

�أ� -أهم ّية الملح للدماغ:

 لقد أ�ث�ب�ت��ت درا� �س��ة على الفئران�أنّ االمتناع عن الملح ي ��ؤدّي إ�ل��ى تدهور
الذاكرة االجتماع ّية والأداء الإدراكي لدى
الفئران .
 ف��ي درا� �س��ة على كبار ال�سنّ حول�أهم ّية الملح ،ثبت وج��ود عالقة �إيجاب ّية
بين الملح (ك�ل��وراي��د ال�صوديوم) وبين
الع�صبي والإدراك .
عمل الجهاز
ّ
وك ��ان فيما ذك��ر ال��ر��س��ول P
ف��ي �أهم ّية الملح� ،أ ّن ��ه يقينا من
()3

()4
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غالب ّية العناصر املعدن ّية،
واألمالح التي يحتويها
امللح الب ّلوري ذو اللون
الربتقايل الشاحب،
يحتويها أيض ًا الدم

أيوني
في ج�سم الإن�سان ،والتوازن ال ّ
لخاليا الج�سم.
 - 2هو عن�صر �أ�سا�س للحفاظ على ن�سبة
ال�سوائل والماء ،في ج�سم الإن�سان.
الحم�ضي
القلوي
 - 3يحافظ على التوازن
ّ
ّ
للج�سم.
� - 4أثبت الخبراء �أنّ غالب ّية العنا�صر
ال�م�ع��دن� ّي��ة ،والأم �ل�اح ال�ت��ي يحتويها
الملح ال�ب� ّل��وري ذو ال�ل��ون البرتقالي
ال�شاحب ،يحتويها �أي�ض ًا ال��دم ،مثل
المنغنيز والكال�سيوم.
*فوائد الملح
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تغذية
داء ال�ج�ن��ون ،وال ��ذي ُي�س ّمى ال�ي��وم ب��داء
الخرف �أو الألزهايمر ،وهو ناتج عن ّ
تعطل
بع�ض وظائف الدماغ ب�سبب تلف الخاليا
الع�صب ّية .م ّما يبرز تف ّوق العلم المكنوز
لدى �أهل البيت  Rو�أ�سبق ّيته.

حركة الأمعاء �أو �إلى �إ�سهال مميت.
والنتيجة أ�ن ��ه ف��ي ح��ال اخ�ت� ّل ت��وازن
الملح ف��ي الج�سم� ،سيت�أ ّثر �أي�ض ًا عمل
اله�ضمي (الأمعاء).
الجهاز
ّ
*من وجهة نظر العلم

لقد ت� ّ�م ت�صنيف الملح كمادة مه ّمة
لتطهير الرئتين من البلغم ،خا�صة في
الكي�سي.
حاالت الربو والتل ّيف
ّ
وب��ال �ت��ال��ي ي � ��داوي ال �م �ل��ح �أع ��را� ��ض
الأم��را���ض التنف�س ّية ،ومنها وجع الحلق،
الذي ذكره الر�سول  Pفي الحديث.

فالملح كما تب ّين ل��ه ف��وائ��د عديدة،
و�إن لم ن�ستطع ح�صرها ،وه��و وح��ده �أو
في الطعام له هذه الفوائد ،ولكن لماذا
الت�شديد على البدء بالملح في الحديث
ال�شريف؟
لقد وجد �أن الملح يدخل في �إنجاح
ال�صحي وذلك بتهيئة الفم
عمل ّية اله�ضم
ّ
ال�ستقبال الطعام بعد اكتمال الإف��رازات
ال�ضرور ّية الم�ساعدة للم�ضغ واله�ضم
واال�ستفادة دون �أ�ضرار من الغذاء ،وذلك
لأ ّنه:
 - 1يح ّفز الغدد الموجودة في الفم.
 - 2يدخل في تركيبة ال ّلعاب.
 - 3ي�ؤدّي �إلى رفع م�ستوى كفاءة «�أنزيم
ا ألم�ي�ل �ي��ز» ال�ه��ا��ض��م للن�شويات من
خ�لال ت�أمين البيئة المنا�سبة
ل��ه ( )PH=7ل�ي�ق��وم ب ��دوره
بكفاءة عالية .

التنف�سي:
ب� -أهم ّية الملح للجهاز
ّ

اله�ضمي:
ج� -أهم ّية الملح للجهاز
ّ

أ�ظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة ف ��ي «ج��ام �ع��ة ي��ل»
الأم�ي��رك� ّي��ة� ،أنّ ال �ت��وازن بين امت�صا�ص
ال�سوائل و�إفرازها في الأمعاء يعتمد على
عن�صر الكلورايد الموجود في الملح ،لأنّ
االختالل في هذا التوازن ،ي�ؤدّي �إلى ّ
تعطل

�أ -لماذا نبد�أ به؟

()5

ب -لماذا الختم به؟

ت �ق ��ول � �ص��اح �ب��ة ك�ت��اب

Childhood leukemia(6):

�إنّ المخم�ضة بالملح أ�م��ر
جيد لأنها ت�ؤمن البيئة القلو ّية
86

مت تصنيف «اإلفراط يف تناول
امللح» ،كأحد األسباب الرئيسة
ملرض ارتفاع الضغط

للفم ،وبالتالي ت�ساعد ف��ي تقليل كم ّية
تحب
البكتيريا في الفم ،لأنّ البكتيريا ّ
البيئة الأ��س�ي��دي��ة ( )PH<7وبالتالي،
هذا الأم��ر ي ��ؤدّي إ�ل��ى تقليل خطر ت� ّسو�س
الأ�سنان ،وما ينتج عنه من �أوجاع.
�إذ ًا� ،أن تختم طعامك بالملح ،معناه
�أن تط ّهر فمك ،ويجنبك� ،أي�ض ًا ،ت� ّسو�س
ا أل� �س �ن��ان ووج� ��ع الأ� �ض ��را� ��س  -ك�م��ا في
الحديث ال�شريف.
*م�ساوئ الإفراط في تناول الملح
�أذك��ر لكم بع�ض ما تو�صل �إليه العلم
الحديث في هذا المجال.
 - 1لقد تم ت�صنيف «ا إلف��راط في تناول
ال �م �ل��ح» ،ك ��أح��د ا أل� �س �ب��اب الرئي�سة
لمر�ض ارت �ف��اع ال�ضغط ،وذل ��ك في
التقرير ح��ول الحماية الأ ّول�� ّي ��ة من
ارتفاع ال�ضغط الذي ّتم برعاية الهيئة
الطب َّية الأميرك َّية .
()7

 - 2في التقرير ال�ساد�س للجنة ()INCVI
ت � ّ�م �إدراج م�ج�م��وع��ة م ��ن ال �ع ��ادات
ال�ج��دي��دة للوقاية �أو ل�ع�لاج م�شكلة
ارت�ف��اع ال�ضغط ،وك��ان م��ن �ضمنها؛
تخفي�ض ا�ستهالك الملح �إلى �أقل من
6غ /اليوم (ال�سوديوم> 2،4غ)؛ �أي
�أق ّل من ملعقة �صغيرة من الملح.
*النتيجة :فائدة �أم �ضرر؟
وف��ي مطالعة ل�ف��وائ��د الملح الج َّمة
و أ�� � �ض� ��راره ،ن ��رى �أنَّ االع��ت ��دال ف�ي��ه هو
ال�م�ط�ل��وب .ون �ح��ن ك� أ�خ���ص��ائ� ّي��ي تغذية
اليوم� ،شديدو الحر�ص على �إبراز مخاطر
الملح دون ف��وائ��ده؛ وذل��ك نتيجة للواقع
الغذائي اليوم؛ �إذ �إن الأطعمة الحال ّية
غن ّية بالملح مقارنة مع الغذاء في الأزمنة
ال�سابقة ،بل �إنّ الن�سبة الأكبر منه ت�أتي
م��ن م �ك � ّون��ات ال �ط �ع��ام وال �ت��ي ت �ك��ون في
الغالب جاهزة �أو ّ
مح�ضرة خارج المنزل:
ك�صل�صة الطماطم� -صو�ص ال�صويا-
المع ّلبات على �أنواعها -مكعبات الخ�ضار
�أو ال��دج��اج� ،أ�ضف �إل��ى ذل��ك الم�أكوالت
الجاهزة...
والنتيجة ،الملح كما غيره من الأغذية،
له فوائد عديدة ،فلك ّل �شيء حدّ ،وما يزيد
عن حدّه م�ض ّر.

((Saylack M… Envirom montil assess, (Heavy metals contents of refined and unrefined table satls) 2008 Aug; (1-3): 267-72.(2
Epub 2007 Sep 16.
(()Italy( 5-sep; 40: 91 (3

((� (4إن قدرة �إنزيم الأميليز في اللعاب على اله�ضم تكون في �أق�صاها عندما تكون البيئة قلوية.

((.Childhood leukemia: Aguide for families and care gives 4thed 2010 by Nancy Keane(5
((.L.kathleen M…: Krauses food Nutrition & Diet Therapy, 11thed, p: 905,box 36-2(6

((( (7م.ن)،

.3-box 36
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الهوام�ش
(*) �أخ�صائية التغذية
(( (1المحا�سن ،البرقي� ،ص.425
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مشاركات القراء

بت لك
ني :لم ُت ْكتب لي ،بل ُك ِت ْ
ُب ّ
عن الشهيد مصطفى مرتضى(*) ووالده الجريح محمد مرتضى

زينب �أحمد �شم�ص
لم يكن عام 1983م عام ًا عاد ّي ًا في �صفحات �أيام ال�س ّيد محمد
مرت�ضى .هذا التاريخ كان عالمة فارقة ما بين الموت والحياة،
الجهاد وال�شهادة والعطاء.
*بين ال�شهادة والحياة
ال�س ّيد محمد من قدامى المجاهدين
الذين انت�سبوا إ�ل��ى العمل المقاوم �ضد
االح�ت�لال الإ�سرائيلي في لبنان .وذات
يوم� ،أثناء �أدائ��ه خدمته في ثكنة الدرك
(� �س � ّي��ار ال� � ��درك) ف ��ي م��دي �ن��ة بعلبك،
تع ّر�ضت الثكنة لغارة غا�شمة �أ�سفرت عن
ا�ست�شهاد الع�شرات من المجاهدين وجرح
الكثيرين.
ُنقل ال�س ّيد �إلى الم�ست�شفى ،ولم يتع ّرف
على هو ّيته �أحد ،فقد �أ�صيب بجراح خطرة
ف��ي �أن �ح��اء ج�سده ك��اف��ة .ول���ش�دّة جراحه
دخ��ل �إلى ّثلجة
َف َقدَ وعيه لمدّة طويلة ،و�أُ ِ
الم�ست�شفى باعتباره �شهيد ًا.
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بعد �ساعات وجيزة ،الح��ظ �أحدهم
ُب �خ��ار ًا ف��وق الكي�س ال ��ذي ُي ّ
غطي وجهه
و�أدرك �أن ال�س ّيد يتن ّف�س و�أنه ال يزال على
قيد الحياة.
وبهذه الحادثة بد�أت
مرحلة جديدة من حياة
ال�س ّيد محمد في �أُف��ق
�آخ��ر .احت�ضنت عيناه
لون ال�شهادة ،و�س ّلم
ج �� �س��ده ال�م���ش� ّ�ظ��ى
ال � � � � ��روح ل��ع�����ش � ٍ�ق
م�ل�ك��وت��يّ � ،إل �أنّ
الإرادة ا إلل�ه� ّي��ة

الهوام�ش
(*) ا�ست�شهد ال�شهيد م�صطفى محمد مرت�ضى في �إدلب بتاريخ .2015/10/10
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�أبت � ّإل �أن تعيدها �إلى عالم الدنيا لتختار
منها روح ًا �أخرى بعد حين.
بقيت ال�شهادة م�ع��راج حلم يختلج
�صابر
وبقلب
ف��ي نف�س ال�س ّيد محمد.
ٍ
ٍ
ونف�س قانعة تابع رحلة العالج الطويلة
ٍ
ج ّراء جراحه ،وا�ستم ّر مجاهد ًا في خط
المقاومة ،تنب�ض عروقه عطا ًء ووف��ا ًء.
ون� َ�ذر في �سبيلها الغالي والنفي�س فتك ّلل
ال �ج �ه��اد ب���ش�ه��ادة �أزه � ��رت ف��ي غ�صون
العائلة ..إ�ن��ه م�صطفى �أو «طالب» نجل
ال�س ّيد محمد.
*قمر ...في بيدر العمر
م�صطفى ...وع�شرون عام ًا �أينعت
�سنوات ال�صبا ،فالنجل الأ�صغر لل�س ّيد
محمد يجول على َب ْيدَ ر العمر قمر ًا يرى
فيه ��ص��ورت��ه ور� ْ��س�م��ه وح� ُل�م��ه وا�ستمرار
نهجه.
ل��و ق�� ّدر ل��ه �أن يحيا لأت � ّ�م م�صطفى
الع�شرين م��ن عمره بعد �أي ��ام ع � ّدة من
ا�ست�شهاده .وك ��ان ق��د التحق بالجبهة
مو ّدع ًا �إخوته ووالديه كعادتهّ � .إل �أنّ الوداع
الأخير ك��ان له طعم �آخ��ر ،تقول �شقيقة
ال�شهيد« :ق�صد منزلي وه��و على عجلة
اخت�صني وق ّدم لي هدية،
من �أمره ،لكنه ّ
و�سالت دموعي ف�ضممته ب�ش ّدة ...وك��أنّ
نار ًا �أوقدها �إح�سا�س الفراق في مهجتي،
�أخ��ي ،ال �أري��د منك هدية� ،أري��دك �سالم ًا
تت�ألق في عتمات �أيامي .و ّدعني بابت�سامة
لم تفارق وجهه يوم ًا .غريب ذاك المرح
الذي كانت تتّ�سم به �شخ�صيته حتّى �أثناء
المعارك كما يروي �إخوانه المجاهدون.

والحب وال��و ّد الذي
جميل ذاك االحترام
ّ
كان ُي ِغدق به على والديه .ذاك الحنان
وجيب قلب الأ ّم الثكلى .وما
الذي �أ ْلهب
َ
جمال عينيه وبهاء الط ّلة �سوى انعكا�س
�روح �أيقنت �أن الو�صول لملكوت الحقّ
ل� ٍ
أبدي مفتاحه ال�شهادة.
ودرب ال�سعادة ال ّ
*في جنّة ال�شهداء
ق�ضى م�صطفى �أث�ن��اء الهجوم على
مدينة �إدل ��ب ،و ُز ّف عري�س ًا إ�ل��ى جانب
الدنيوي لم
رفاقه في ج ّنة ال�شهداء ،فبيته
ّ
يكتمل بنيانه ،ا�ستبدله بمنزلة في الآخرة
يغبطه عليها الأولون والآخرون .ا�ست�شهد
«ط��ال��ب» دف��اع� ًا ع��ن ال�ح��قّ وتلبية لنداء
الدفاع المق ّد�س ّ
وتو�شحت �أ�سرة ال�س ّيد
مح ّمد ب�ألوان الع ّز والمجد والعطاء الذي
ال ين�ضب.
الخطّ
من �سيرة الأب �إلى �سيرة االبنَ ،
عنوانه جهاد ون�صر و�شهادة .ابتد�أه الوالد
و�أت� ّم��ه االب��ن �صبر ًا ختم به حياته بنيل
الح�سنيين ،و�أب ه��اج فيه ال�شوق لروح
عا�شت فيه و�سكنت بين ال�ضلوع .لكنه
ي�ستذكر ك�لام ول��ده و�أ ّن��ه ك�لام ي�شبه ما
ّ
علي الأكبر ور�سمه القا�سم� ،أن يا
خطه ّ
�أبتاه �أ َول�سنا على الحقّ � ،إذ ًا ال نبالي �أن
نموت مح ّقين.
ُب �ن� ّ�ي م�صطفى ،ط��ري��ق اخ�ت��رن��اه��ا
�سو ّي ًاُ ،كتبت لي فيها ج��را ٌح ،وكتبت لك
فيها ��ش�ه��ادة� .أ ّم ��ا ج��راح��ي فقد زاده��ا
�ألم فراقك ولهيب ال�شوق �إليك .و�أ ّما ما
ُي ِبرئها ف�أمنية� ...أن ُيختم لي بما ختم
اهلل لك».
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أدب ولغة

�إبراهيم من�صور
من بالغة القر�آن
هلل تعالى في ِ�ص َف ِة �شجر ِة ال َّزقُّوم التي ُت ْنبِتُ في َقعْرِ الجحيم
قال ا ُ
طعام ًا لأهل النار} :طَ ْل ُعهَا َك�أَ َّن ُه ُر ؤ�ُو�� ُ�س ال�شَّ يَاطِ ينِ {(ال�صافات،)65 :
فاعتر�ض ُكفّار م ّك َة على هذه الآية ب�شيئين :الأوّل� ،أنّ النا َر ت�أك ُل ال�شج َر
َ
فكيف ُت ْن ِبتُه؟! الثاني� ،أنّ الم�شبَّه به في الت�شبيه الناجح يجب �أن يكون
َ
أَ�و َْ�ضحَ و أ�َظْ َه َر من الم�شبَّه؛ فعندما نقولُ  :الطف ُل جمي ٌل كالبَدْ ر ،ف�إنّ البدر
معروف ببهائه ،وهو �أو�ضح من الم�شبَّه �أي وجه الطفل.
ٌ
 وهو الم�شبَّه به -ؤو�س ال�شياطين حتّى يجو َز الت�شبيه بها.
وقال المُ�شركون �إننا لم َن َر ر� َ
وال َّر ُّد على هذا الكالم من وج َهيْن :الأوَّلُ � ،أن يكون معنى قوله تعالى:
} َك��أَ َّن� ُه ُر ؤ�ُو� � ُ�س ال�شَّ يَاطِ ين{� ،أي ك أ�نّه ر�ؤو���س حيّات ،ف��إنّ العرب تُ�سمِّي
بع�ض الحيّاتِ �شيطاناً ،وهو ح َّي ٌة لها عُ �ر ٌْف قبيحُ المنظر ،فقد تُ�سَ مَّى
الح َّي ُة الدقيق ُة الخفيف ُة �شيطان ًا وجا ّن ًا على الت�شبيه؛ والوجه الثاني� ،أنَّ
ال�شي َء �إذا ا�س ُت ْقبِحَ �شُ بِّه بال�شياطين فيُقالُ  :ك�أنه وج ُه �شيطان ،وك�أنه ر� ُأ�س
�شيطان ،وال�شيطان ال يُرى ولكنّه يُ�سْ تَ�شْ َع ُر أ�نّه �أقبحُ ما يكون من الأ�شياء،
ولو رُئيَ لرُئيَ في �أقبح �صورة(.)1
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من بالغة الإمامة
كتب المن�صور �إلى الإمام جعفر ال�صادق ِ :Qل َم ال تغ�شانا
كما يغ�شانا �سائر النا�س؟
ف�أجابه :لي�س لنا ما نخافك من �أجله ،وال عندك من �أمر الآخرة ما
نرجوك له ،وال �أنت في نعمة فنه ّنئك بها ،وال تراها نقم ًة فنع ّزيك بها!
فكتب �إليه المن�صور :ت�صحبنا لتن�صحنا.
ف� أ�ج��اب��ه :م��ن �أراد الدنيا ال ين�صحك ،وم��ن �أراد الآخ ��رة ال
ي�صحبك(.)2
من جذور الكالم
ال�سَّ فينةُ؛ �أ�صلُها من «ال�سَّ فْنِ » �أي «القَ�شْ ر» ،من فعل �سَ فِنَ ال�شي َء
يَ�سْ ِف ُن ُه �سَ فْن ًا �إذا قَ�شَ َرهُ ،فال�سفينةُ ،على هذا ،هي «ال ُفلْكُ » لأنها تَ�سْ فِنُ
وج َه الماء �أي تق�شُ رُه ،وهي على وزن فعيلة بمعنى فاعِ لة؛ وقيل :بل �أُخِ ذَ تِ
ال�سفين ُة من «ال�سَّ فْنِ » وهو الف� ُأ�س التي َينْحِ تُ بها النَّجارُ ،فهي في هذه
الحال فعيلة بمعنى مفعولة؛ �أي منحوتة .وجَ ْم ُع «ال�سفينةِ»� :سَ فائن،
و�سُ فُن ،و�سَ فين ،قال عمرو بن كلثوم ُم ْفتَخِ ر ًا بقومه:
�الن� � � � � � ��ا ال � � � � � � َب � � � � � � َّر ح� � � � � ّت � � � ��ى �� � � � � �ض � � � � ��اقَ ع � � � َّن� � ��ا
مَ � � � �ل� � � َ أ
()3
وظَ � � � � � � ْه� � � � � � َر ال� � � �ب� � � �ح � � ��رِ َن� � � � � � ْم� � � � � � َل� � � � � ��ؤُ ُه �� � �س� � �ف� � �ي� � �ن � ��ا
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من �أجمل الردود ال�شعرية
كان «للبهاء ال�سنجاري» الفقيه ال�شاعر �صاحبٌ  ،وبينهما مودّة �أكيدة
واجتماع كثير ،ثم جرى بينهما في بع�ض الأيام عتاب وانقطع ذلك ال�صاحب
عنه ،ف�سيّر �إليه يعاتبه النقطاعه ،فكتب �إليه بيتين من ال�شعر ،وهما:
ال ت� � � � � � � � � ��ز ْر مَ � � � � � � � � � ��نْ ت � � � � �ح� � � � ��بُّ ف� � � � � ��ي ك� � � � � ��ل � � �ش � �ه� ��ر
غ� � � � � �ي � � � � ��ر ي� � � � � � � � � � � � ��ومٍ وال ت� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ز ْد ُه ع� � � �ل� � � �ي� � � � ِه
ف � � � ��اج� � � � �ت � �ل� ��اء ال � � � � � �ه � � �ل � ��ال ف� � � � � ��ي ال� � � ��� � � �ش� � � �ه � � ��ر ي� � � ��وم
ث � � � � � � � ��م ال ت � � � � �ن � � � � �ظ� � � � ��ر ال� � � � � � �ع� � � � � � �ي � � � � � ��ون �إل � � � � � �ي� � � � � ��ه
فكتب �إليه البهاء من نظمه:
�إذا ح� � � � � � َّق� � � � � �ق � � � � ��تَ ف � � � � � � ��ي خ � � � � � � � � ��لٍّ وداد ًا
ف� � � � � � � � � � � � � � � ��زر ُه وال ت� � � � � �خ � � � � ��ف م� � � � � �ن � � � � ��ه مَ � � � � � �ل� � � � ��ا ًال
وك� � � � � � � � ��ن ك � � ��ال� � � ��� � � �ش� � � �م� � � �� � � ��س ت � � � �ط � � � �ل� � � ��ع ك� � � � � � ��ل ي� � � � � � ��ومٍ
وال ت � � � � � � � � � � ��كُ ف� � � � � � � � ��ي زي� � � � � � � � � ��ارت� � � � � � � � � ��ه ه� � � � �ل� � � ��ا ًال

91

أدب ولغة
من بليغ ال�شكاية
وال من عامل له فقال:
تظ ّلم رجل �إلى ٍ
ف�ضة � ّإل ّ
«ي��ا �أمير الم�ؤمنين ،ما ت��رك لي ّ
ف�ضها،
وال ذهب ًا � ّإل ذهب به ،وال غ ّلة � ّإل غ ّلها ،وال �ضيع ًة � ّإل
�أ�ضاعها ،وال عر�ض ًا � ّإل عر�ض ل��ه ،وال ما�شي ًة � ّإل
ّ
امت�شها ،وال جلي ًال � ّإل �أجاله ،وال دقيق ًا � ّإل د ّقه» .فعجب
من ف�صاحته ،وق�ضى حاجته.
فقد قرن بين الخيرات والنعم لديه ،بلفظ �شبيه
لك ّنه ّ
يدل على زوالها و�إتالفها.
م�س�ألة لغو ّية
بين الم�سكين والفقير؛ الم�سكين ،على وزن ِمفعيل :الذي ال
�شي َء عنده يكفي ِعيا َله ،والفقي ُر هو المك�سو ُر فقرات َّ
الظ ْهر ل�ش َّدة
حاجته ،وفي المقارنة بينهما قيل� :إنّ الم�سكين �أَ� ْ��س�و�أُ ح��ا ًال من
ويحتجون لت�أكيد ذلك بقول ال�شاعر:
الفقير،
ِ
ُّ
أ� َّم � � � � � ��ا ال � �ف � �ق � �ي� ��ر ال � � � � ��ذي ك� � � ��ا َن� � � � ْ�ت َح � � � ُل� � ��و َب � � � ُت � � � ُه
�الَ ،ف� � � � َل � � � ْ�م ُي � � � � ْت � � � � َر ْك ل� � ��ه �� َ��س � � َب � � ُد
َو ْف � � � � � ��قَ ال � � �ع � � �ي� � � ِ
ال�س َب ُد فهو
َف أَ� ْث َب َت � َّأن
ِ
للفقير َح ُلو َب ًة وج َع َلها َو ْفق ًا ِلعيال ِه ،أ� َّما َّ
معظم اللغو ّيين َي َر ْونَ
ك ُّل ذي َ�ش ْع ٍر �أو َوبر كالمِ عزى �أو الإ ِبل .ولكنَّ
َ
الفقير ،وهو ال�صحيح لأنَّ الفقير
�أنَّ الم�سكينَ �أح�سنُ حا ًال من
ِ
ُ
والدليل الأو�ضح
ل�شد ِة حاجته،
معناه َمنْ ُك ِ�س َر ْت َف َقراتُ َظ ْه ِر ِه َّ
وا أَل ْن�ص ُع على ذلك ُ
ال�سفِي َن ُة َف َكا َنتْ ِل َم َ�ساك َ
ِين
قول اهلل تعالى�}:أَ َّما َّ
أثبت  -ع َّز َّ
وجل � -أنَّ لهم
َي ْع َم ُلو َن فِي ا ْل َب ْحرِ{ (الكهف )79 :ف� َ
�سفين ًة يعملون عليها في البحر ،وهي التي َخ َر َقها الخ�ض ُر Q
ليعي َبها فال ي� ُأخ َذها ُ
غ�صب ًا� .أ َّما ُ
النبي  Pفي
الملك
ُ
الظالم ْ
قول ّ
َ
واح ُ�ش ْرني في زمر ِة
دعائه:
َّ
«اللهم أَ� ْح ِيني ِم�سكين ًا و�أ ِمتني ِم�سكين ًا ْ
الم�ساكين» فقد �أراد به التوا�ضع والإخْ باتَ هلل تعالى ،و�أن ال يكونَ
من الج َّبارين المتك ِّبرين(.)4
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من المعاني

ال�سنُّ :ال ُ
أكل ال�شديدُ ،
اليوم ِ�س ّن ًا
تقول العربِ � :
ِّ
أ�صابت الإب� ُ�ل َ
ً
ً
وال�سنُّ  :واح ُد الأ�سنان؛
من ال َّر ْع ِي؛ �أي َم َ�ش َق ْت منه َم ْ�شقا �صالحا؛ ِّ
�أي ِّ
وال�سنُّ هو
ال�ض ْر�سِ ،
و�سنُّ الثومَ :ح َّب ٌة من ر� ِأ�سه ،على الت�شبيه؛ ِّ
َّ
ُ
وال�سنُّ من العمر م�ؤ َّنثة،
الثو ُر
وال�سنُّ  :حرف َف َق َر ِة الظ ْهر؛ ِّ
الوح�شي؛ ِّ
ُّ
علي« :Qبازِلُ
ال�سنُّ بمعنى ِّ
وكذلك ِّ
ال�ض ْر�س؛ وفي حديث الإمام ّ
ِّ
قوي في
العمر كبي ٌر ٌّ
�شاب َحدَ ٌث في ِ
عامين حديثُ ِ�س ِّني»؛ �أي �أني ٌّ
ِ
العقل وال ِعلم .
ِ
()5

من لغة العرب
ال�سكين َة؛
ال�س ْك ُن ُّ -
ُّ
ال�س ّك ُان َّ -
المهدي |« :حتّى �إنّ ال ُعنقو َد
المروي عن
ال�س ْكنُ هو ال ُقوتُ  ،وفي
ّ
ّ
ُّ
|
ُ
َ
ْ
معان،
؛
ه
ت
ك
ر
ب
من
َهم
ت
و
ق
أي
�
الدار»؛
أهل
�
ك
�س
نَ
ولل�س َّك ِان ع َّد ُة ٍ
ِ
ليكون ُ
ََ
ُّ
فنرى:
ال�سفين ُة ،تُمن ُع به من الحركة واال�ضطراب.
 -1ما ت َُ�س َّكنُ به َّ
البيت� :أه ُله و�ساكنوه.
�ُ -2س َّكانُ ِ
وال�سكين ُة :الوداع ُة وال َوقا ُر ،وقو ُله ع َّز وج َّل} :فِي ِه َ�سكِي َن ٌة مِّن َّر ِّب ُك ْم
َّ
َو َب ِق َّي ٌة{ (البقرة )248 :معناه :في التابوت ما ت َْ�س ُكنون به �إذا �أتاكم،
ُ
التابوت
وقيل :كان في
وعمام ُة
ِ
ميراث الأنبياء وع�صا مو�سى ِ Q
ر�سول
هارون  Qال�صفراء؛ وفي حديث زيد بن ثابت« :كنتُ �إلى َج ْن ِب ِ
ال�سكون وال َغ ْي َبة
ال�سكين ُة»؛ يري ُد ما كان َي ْع ِر ُ�ض له من
ِ
اهلل َ Pف َغ ِ�ش َي ْت ُه َّ
نزول ال َو ْحي؛ وبعدُ ،ففي حديث �أمير الم�ؤمنين  Qوبناء الكعبة:
عند ِ
()6
ُ
«ف� َ
أر�سل اهلل �إليه ال�سكينة» ،وهي ري ٌح َخجو ٌج؛ �أي �سريع ُة المم ّر .
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الهوام�ش
(( (1ل�سان العرب ،ابن منظور ،مادة �شطن.
(( (2بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،47ص.185
(( (3م.ن ،مادة �سفن.
(( (4م.ن ،مادة �سكن.
(( (5م.ن ،مادة �سنن؛ رجل بازل ،يعنون به كماله.
(( (6م.ن ،مادة �سكن.
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شباب
دميا جمعة فوّاز

مشكلتي

أشعر
باليأس من
واقعي

ال�سالم عليكم ،ا�سمي هاني ،عمري  19ع��ام� ًا .م�شكلتي �أنّ �أو��ض��اع �أهلي
االقت�صاد ّية �س ّيئة ،فنحن �سبعة �أفراد ونعي�ش في منزل م�ؤ ّلف من �أربع غرف ،في
منطقة �شعب ّية ج ّد ًا� .أبي يعمل «حار�س ًا ليل ّي ًا» في �شركة كبيرة ،ومعا�شه يكفينا حتّى
منت�صف ال�شهر ،م ّما ي�س ّبب دوم ًا م�شاكل حادّة بين وال��دَ ّي .ا�ستطعت �أن �ألتحق
بالجامعة الر�سم ّية و�أتابع درا�ستي تحت �ضغط هائل ،لأنني �أدرك ال�صعوبات التي
يعانيها �أبي لتح�صيل �أق�ساطي ال�سنو ّية .لطالما كنتُ �أعتبر �أنّ الأموال لي�ست مه ّمة
و�أنّ الأخالق والثقافة ت�أتي في المرتبة الأولى ،حتّى كبرت وعرفت �أنّ الحياة تق�سو
على الفقراء ،فال يحقّ لي �أن �أحلم بوظيفة راقية أل ّنها ال ُتدرك � ّإل بتو�صية من �أحد
ما� .أ�شعر �أ ّننا نحن الفقراء ال يحقّ لنا �أن نح ُلم �أ�ص ًال!
لطالما كنت �شاب ًا طموح ًا ،كنت �آمل �أن �أدخل الجامعة و�أتخ ّرج بعد �أربع �سنوات
و�أ� ّؤ�س�س �أ�سرة جميلة ،ولكنني �أنظر �إلى و�ضع �إخوتي ال�شباب الأكبر �سن ًا ،فقد تخ ّرج
تخ�ص�صه� .أختي،
الأ ّول ولم يجد وظيفة منا�سبة� ،أ ّما الثاني فيعمل خارج مجال ّ
تح�صل
�أي�ض ًا ،تركت درا�ستها وتعمل في مح ّل لبيع الألب�سة وال تكاد ّ
م�صروفها .النماذج التي تحيط بي ك ّلها تدفعني �إلى الي�أ�س..
ل�ست أ�ع��رف ما ال��ذي ينتظرني .و�أق�سى ما �أخ�شاه �أن يكون
الم�ستقبل �أ�سو�أ من الحا�ضر!
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ال�����ص��دي��ق ه��ان��ي،
للأ�سف � ّإن الأو���ض��اع
بد ت�ؤثّر
االقت�صاد ّية ال ّ
على طبيعة حياة الفرد
واهتماماته ،كما �إنّها ت�ؤ ّمن
قدر ًا مع ّين ًا من راحة البال.
���ن ن���م���اذج الأ���ش��خ��ا���ص
ول���ك ّ
العظام الذين ب��د�أوا حياتهم فقراء
و� ّأ�س�سوا �أعما ً
تعد ،ويمكنك ببحث �سريع
ال رائدة �أكثر من �أن ّ
نقدم لك مجموعة من
�أن تتع َّرف �إل��ى تجاربهم .ولذلك ّ
الن�صائح تزيل عنك بع�ض الهموم وت�ساعدك على التفكير
بطريقة مختلفة:
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الخا�صة �أو
 -1ال تُ�سقط تجارب ا آلخ��ري��ن على تَجربتك
ّ
تر�سم م�ستقبلك بنا ًء على حا�ضر �إخوتك.
�شاب طموح و�أمامك ب�ضع �سنوات لتبد أ� مرحلة
� -2أن� َ�ت ّ
الإنتاج ،فال تدع الي�أ�س يت�س ّلل �إلى قلبك ويقتل طموحك.
 -3يمكنك �أن تعمل بوظيفة متوا�ضعة على �أن ال ي�ؤ ّثر ذلك
العلمي ولتكون بمثابة مبادرة منك فتعين
على تح�صيلك
ّ
والدك وت�ؤ ّمن جزء ًا من م�صروفك.
أ�سا�سي بالن�سبة �إلى ال�شباب ،لأ ّنك
الثقافي �
 -4التح�صيل
ّ
ّ
الثقافي �ستكون ُفر�صك بالعمل �أو َفر
من خالل مخزونك
ّ
من الآخرين ،فال تحتاج تو�صية من �أحد.
 -5ث��ا ِب��ر ع�ل��ى ال���ص�لاة ف��ي وق�ت�ه��ا وع �ل��ى � �ص�لاة الفجر
بالتحديد ،وال ت�ستهن بالأعمال والأذكار التي تزيد في
ومهم.
الرزق ف�أثرها كبير ّ
 -6ا�س َع �إلى ر�ضا والديك وا�س َع �إلى بثّ الروح الإيجاب ّية في
توجه �إليه واطلب منه...
تن�س اهلل خالقكّ ،
منزلك .وال َ
�إ ّنه قريب يجيب دعوة الداعي �إذا دعاه.
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لم تكن تكتكات �ساعة الحائط في غرفة
الجلو�س كافية لي�شعر محمود بمرور الوقت.
كما لم يكن �صوت والدته التي تدعوه �إلى
النوم كفي ًال بتحريكه عن الأري �ك��ة .حتّى
ان�ق�ط��اع الكهرباء ال�ساعة الثانية ع�شر
االفترا�ضي.
لي ًال ،لم ُيخرجه من عالمه
ّ
كان م�ستغرق ًا في نقا�ش مع �شاب �أوروب� ّ�ي
لبناني ف��ي مثل ع �م��ره ،ا�سمه
م��ن �أ� �ص��ل
ّ
«ح�سن» ،وهو من قرية قريبة من م�سقط
ر�أ�س «محمود»� .أتى «ح�سن» في زيارة �إلى
أحب �أجواء التد ّين التي يفتقدها في
لبنان و� ّ
بالده ،وق ّرر �أن يلتزم بال�صالة ويواظب على
الأذكار بعد �سفره ولك ّنه يواجه م�شاكل عدّة
أحب �أن
وقد وجد في «محمود» م�صدر ثقة و� ّ
يخ�صه دون �سواه بم�شاركته مجمل همومه
ّ
المحل ّية والعالم ّية!
و«م�ح�م��ود» ،بطبعه ،يع�شق م�ساعدة
فاي�سبوكي
الرفاق ،فكيف يبخل على �صديق
ّ
التزم حديث ًا بن�صائح ومعلومات؟!
م��ن مجمل م��ا يعانيه «ح�سن» �صعوبة
التن ّقل في المدينة ،وبالتحديد بعد ت�شديد
الإجراءات الأمن ّية م� ّؤخر ًا ،كما يعاني من ق ّلة
الأ�صدقاء الأوفياء وال يعرف �أين يمكن �أن
يجد �شباب ًا م�ؤمنين وي�ؤ ّيدون الخط الجهاديّ
ليتع ّرف �إليهم ،وحين �أ�شاد بعمق معلومات
محمود الدين ّية� ،صارحه الأخير أ� ّنها ثمرة
الك�شفي،
ال��درو���س التي يتل ّقاها من قائده
ّ
الأخ باقر.
والمحب بطبعه،
و«محمود» ،الكريم
ّ

�ساعد �صديقه ب��إع�ط��ائ��ه معلومات عن
طرق ومفارق ت�س ّهل تح ّركه في �ضواحي
المدينة وتو ّفر عليه التو ّقف ل�ساعات عند
الحواجز الأمن ّية ،كما �أ�س ّر له عن بع�ض
الأماكن التي يجتمع فيها الرفاق الط ّيبون،
وتك ّرم على ال�شاب الملتزم حديث ًا برقم
هاتف الحاج «باقر» ووع��ده �أن ي�س�أل في
اليوم التالي عن عنوان �سكنه في حال �أراد
زيارته قبل �سفره.
ت�س ّلل «محمود» �إلى �سريره تلك الليلة
مع �ساعات الفجر الأولى وهو َوجل لكثرة
االفترا�ضي ول�ش ّدة ما
م��ا م��دَ ح��ه رفيقه
ّ
�شكره على م�شاركته خبرته ف��ي الحياة
والدين والمنطقة.
مه ً
ال..
ل��م ي �ع��رف «م �ح �م��ود» �أنّ «ح �� �س��ن» ك��ان
يتحدّث في تلك الليلة مع � 5شبان �آخرين،
جميعهم يملكون االندفاع غير المدرو�س .لم
يدرك «محمود» �أنّ «ح�سن» رج ٌل في الخام�سة
الحقيقي «م�سعود»،
والأربعين من عمره ،ا�سمه
ّ
وه ��و عميل إ�� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي ،م� ��د ّرب ع�ل��ى كيف ّية
ا�ستنطاق ال�شباب و�أخذ المعلومات منهم.
�ص ّلى «محمود» الفجر ،ورم��ق �صورة
خاله الذي ا�ست�شهد قبل �أع��وام في حرب
تموز ،وارتمى تحت لحافه الدافئ بعد �أن
ك�شف ،بق ّلة �إدراك��ه لمخاطر ذاك العالم
االف�ت��را��ض� ّ�ي ،العديد م��ن الأ� �س��رار مهما
كانت ب�سيطة بالن�سبة إ�ل�ي��ه ولك ّنها كنز
للعد ّو ..فاحذروا!

5

نصائح سريعة لكسب رضا الوالدين

بع�ض ال�شباب ي�شتكون من �صعوبة تح�صيل ر�ضا الوالدين ورغم
الم�ستمرة � ّإل �أنّهم يواجهون دوم ًا عوائق في الحفاظ على
م�ساعيهم
ّ
عالقة هادئة مع الأه��ل .و�إليكم  5ن�صائح تك�سبك ر�ضا الوالدين
ب�سهولة وتجعلك مح ّبب ًا �إلى قلبيهما:
ت�ستح من �أن تظهر االمتنان لأب�سط الأمور التي يق ّدمها لك �أهلك
 - 1ال�شكر ،ال ِ
َ
َ
ُ
بح�سب القاعدة القر�آنية }�أنِ ْا�شك ْر لِي َو ِل� َوا ِل� َد ْي��ك{ (لقمان ،)14 :ف�إنّ
�إظهار ال�سعادة بوجبة طعام والدتك �أو بالفاكهة التي ا�شتراها �أبوك كفيلة
ب�أنْ تدخل ال�سرور �إلى قلبيهما.
 - 2الإح�سان �إليهما وتلبية طلباتهما بفرح عبر تل ّم�س ال�س�ؤال عن حاجاتهما،
وتقديم م�صلحتهما على �أهوائك ال�شخ�ص ّية على قاعدة الآي��ة القر�آنية:
} َوبِا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�ساناً{.
� - 3أظهر الرغبة في اال�ستماع �إلى ن�صائحهما ،و�أنك ال ت�ستغني عن ا�ست�شارتهما،
وحاول �أن تتو ّدد �إليهما بم�شاركتهما بع�ض تفا�صيل م�شاكلك.
 - 4ق ّدم لهما الهدايا الب�سيطة ودون منا�سبة ف�إنّ ذلك كفيل بمفاج�أتهما وتذكرّ
�أنهما دوم ًا يق ّدمان وال يطلبان منك �شيئ ًا.
 - 5احترم وب ّر �أقاربهما و�أ�صدقاءهما ،لأنّ ذلك يعتبر انعكا�س ًا الهتمامك بهما.
فال ترف�ض �أن تزور ع ّمتك �أو خالتك �أو تق ّلل من �ش�أن من يح ّبانه.
خ�ص�ص لهما يوم ّي ًا �أو �أ�سبوع ّي ًا �ساع ًة من الوقت لتجل�س برفقتهما واعتبر
ّ
ً
�أنّ هذا الوقت مق ّد�س بمثابة ال�صالة اليوم ّية .حينها ،حتما� ،س ُيغدقان عليك
ر�ضاهما ...وما �أحاله من ر�ضا!
العدد �/ 293شباط  2016م
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حوراء مرعي عجمي

الوجبات الخفيفة لي ًال
تضعف الذاكرة
ذك� ��رت درا���س ��ة ح��دي�ث��ة �أن «ت �ن��اول
الوجبات الخفيفة خالل منت�صف الليل
ي�ؤ ّثر على ال�صحة ،ب�سبب ت�أثيرات �ضا ّرة
ُي�س ّببها في المخ» ،فهو «يد ّمر تدريج ّي ًا
ق� ��درة ال� �م ��خّ ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة ال ��ذاك ��رة
المخزّنة».
و�أ�ضافت الدرا�سة �أنّ «هذه الوجبات،

ف��ي وق��ت م�ت��أخ��ر ،تت�س ّبب ف��ي زي��ادة
ال ��وزن ،لأنّ الج�سم يم ّر بحالة ك�سل
وخ �م��ول ف��ي ال �ل �ي��ل ،تمنعه م��ن ح��رق
الدهون ب�شكل �صحيح ،كما �إ ّنها ترفع
ع�ل��ى ال �م��دى البعيد ف��ر���ص الإ��ص��اب��ة
بالأزمات القلب ّية».

عصير األناناس أفضل من دواء السعال
والمعني بال�ش�ؤون
�أثبتت درا�سات حديثة �أوردها موقع «غيزوندهايت هويت» الألماني
ّ
ال�صح ّية� ،أنّ «ع�صير الأنانا�س �أكثر فاعل ّية من �شراب ال�سعال بخم�س مرات».
يمت�صه الج�سم مبا�شر ًة،
و�أثبتت الدرا�سة �أن «�إنزيم البروميلين الموجود في الأنانا�س ُّ
ما يجعله م�ؤ ّثر ًا في الج�سم دون الحاجة �إلى ه�ضمه».
أ� ّم��ا بالن�سبة إ�ل��ى من يعانون من ال�سعال الدائم وغير المب ّرر ،فن�صحهم خبراء
ال�صحة بتناول ع�صير الأنانا�س ،فهو ال يحتوي على موا ّد كيميائ ّية م�ض ّرة ،ويحتوي ،في
الوقت ذاته ،على عنا�صر غذائ ّية ت�ساعد على التخ ّل�ص من َنزالت البرد.
وي�ساعد الأنانا�س على التخ ّل�ص من تراكم ال�م��واد المخاط ّية
الموجودة في الرئتين والجيوب الأنف ّية ،والتي ت�س ّبب
ال�سعال والعط�س وحدوث االلتهابات.
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�أ ّك� ��د ا ألط� �ب ��اء �أنّ � �ش��رب ال���س��وائ��ل
المفيدة مثل الماء وال�شاي بعد تناول
الطعام ،يمكن �أن ي�س ّبب �أ�ضرار ًا ج�سيمة
وخا�صة المعدة؛ حيث
للجهاز اله�ضمي
ّ
ي�ؤ ّدي �إلى ت�آكل غ�شاء المعدة� .أ ّما �أخطر

ال�سوائل ،ح�سب ر�أي الأطباء ،فهي تلك
المحتوية على ال�س ّكر� ،أو التي ي�شربها
ال�شخ�ص عند تناوله الحلويات ،حيث
ي�س ّبب هذا في البداية تخ ّمر ًا في المعدة
وتك ّون ًا للغازات.

LIKE

تدخله السجن 32

عاماً
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ق�ضت محكمة تايالند ّية ب�سجن مواطن لمدة  32عام ًا ،نتيجة كب�سه ز ّر «اليك» على
�صورة ت�سخر من الملك التايالندي «بوميبول �أدولياديج» ،تم التالعب بها بالفوتو�شوب.
ملك «تايالند» هو �أطول ملوك العالم حكم ًا وثالثهم من حيث كبر ال�سن .وح�سب موقع
«ميترو» البريطانيّ ،تم اتهام تانكورن �سيريبايبون ،ميكانيكي عمره  27عام ،بم�شاركة
«�إنفوغرافيك» على موقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» يو�ضح ف�ضيحة ف�ساد.
الع�سكري التايالندي ،تع ّر�ض لالعتقال
وكان بورين ثونجبرابي ،موظف في المجل�س
ّ
ب�سبب كب�سه «اليك» على �صورة الملك .وح�سب القانون التايالندي ،ف�إنّ � ّأي �شخ�ص يهين
الملك البالغ من العمر  88عام ًا� ،سيواجه حكما بال�سجن لمدة  15عام ًا لك ّل تهمة.
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ّ
تصفح «فايسبوك»
من دون انترنت
ب � ��د�أ م ��وق ��ع ال��ت ��وا���ص ��ل االج �ت �م��اع� ّ�ي
«فاي�سبوك» اختبار ميزة جديدة ت�سمح لجميع
الم�ستخدمين الذي ي�ستعملون ح�سابهم على
الذكي للموقع وتحديد ًا التطبيق
التطبيق
ّ
الذي يعمل على نظام �أندرويد ب�أن يت�ص ّفحوا
ح�سابهم ويكتبوا التعليقات دون �أن يكون
الج ّوال متّ�ص ًال بالإنترنت.
و�أ��ش��ار موقع «فاي�سبوك»« :الم�شكلة
الأ�سا�س ّية والتح ّدي هو اتّ�صاالت الإنترنت
ال�ب�ط�ي�ئ��ة ،ح�ي��ث ُي���س�ت�خ��دم «ف��اي���س�ب��وك»
ف��ي ال�ب�ل��دان النا�شئة بن�سب عالية ج��د ًا
ومذهلة».

ول�ف��ت ال�م��وق��ع إ�ل ��ى �أ ّن ��ه «ع��و��ض� ًا عن
عر�ض �أيقونة التحديث التي تظهر عند
فتح تطبيق فاي�سبوك� ،سيتم عر�ض �آخر
الم�شاركات التي ّتم تحميلها م�سبق ًا ولم
ّ
يطلع الم�ستخدم عليها ،و�سيقوم التطبيق
ب�ت�خ��زي��ن ال �م �� �ش��ارك��ات غ �ي��ر ال �م �ق��روءة
ب�شكل م�ؤ ّقت على الجهاز لحين قراءتها
ل�لا��س�ت�ف��ادة منها ع�ن��د غ�ي��اب االت���ص��ال
بالإنترنت �أو عندما يكون االتّ�صال بطيئ ًا».

يستحمون بالنفط
سكان آذربيجان
ّ
في الوقت ال��ذي تتحارب دول كبرى
من أ�ج��ل النفط يغت�سل �س ّكان �آذربيجان
به ،معتقدين �أنّ ذلك له منافع كثيرة على
الب�شرة �أه ّمها عالج الأمرا�ض الجلد ّية،
والروماتيزم والتهاب المفا�صل ،م�ضاف ًا
�إلى �أ ّنه ي�ساعد على اال�سترخاء والهدوء.
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وي � � �ج� � ��ب ،ب� �ح� ��� �س ��ب ال� ��� �س� �ك ��ان
الآذربيجيين� ،أن تكون درج��ة ح��رارة
النفط داخ ��ل ح��و���ض اال�ستحمام 40
درج ��ة مئو ّية على �أن ال تتجاوز م� ّ�دة
اال�ستحمام الـ  10دقائق تفادي ًا لتن�شيط
الخاليا ال�سرطان ّية.

هواء نظيفاً
كندا تبيع الصين
ً
ر�أت �شركة كند ّية نا�شئة �أنّ لديها ّ ً
حل لم�شكلة تل ّوث
ً
الهواء الرهيب في ال�صين ،وهو بيعها هوا ًء نظيف ًا ُمع ّب�أ من
�سل�سلة جبل روكي.
و�أف��ادت �شركة «فيتاليتي آ�ي��ر» أ� ّنها باعت �أول �شحنة
النقي من مدينة «بانف».
تتك ّون من � 500أنبوبة من الهواء ّ
و�أ�ضافت �أ ّنها تل ّقت طلبات لل�شحنة الثانية .ويتراوح �سعر
العبوة ما بين  4و 20دوالر ًا.
ويع ّد الدخان م�شكلة خطيرة تواجه ال�صين حالي ًا،
وتت�س ّبب في �إغ�لاق المدار�س .ويقول الخبراء �إنّ تنقية
الهواء هي الح ّل ولي�س «ا�ستيراده».

طفل ينمو دماغه داخل أنفه
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بريطاني منذ والدت��ه من
يعاني طفل
ّ
خلقي ن��ادر يتم ّثل في نم ّو دماغه
ت�ش ّوه
ّ
داخ��ل �أنفه؛ وذل��ك ب�سبب وج��ود �شقّ في
جمجمته بح�سب ما ذكرت �صحيفة «دايلي
ميل» البريطان ّية.
الطفل يدعى «�أول��ي تريزاي�س» ويبلغ
من العمر� 21شهر ًا .وت�س ّبب حالته م�شاكل
خطيرة في التن ّف�س ،وق��د خ�ضع للعديد
من العمليات الجراحية لم�ساعدته على

التن ّف�س و�إغ�ل�اق الفجوة ف��ي جمجمته.
وق��ال الأط�ب��اء إ� ّن��ه ال يوجد لحالته عالج
معروف ،غير �أ ّنهم �أ�شاروا إ�ل��ى �إمكان ّية
�إج��راء عمليات جراحية في الم�ستقبل،
بعد الت�أ ّكد من �سلوك نم ّو ال��دم��اغ لدى
الطفل ،وذلك لتج ّنب �إلحاق ّ
ال�ضرر ب� ّأي
جزء منه �أثناء العمل ّية.
وو�صفت وال��دة الطفل�« ،إيمي بول»،
َ
الحقيقي» ،ال�شخ�صية
ابنها ب أ� ّنه «بينوكيو
ّ
الكرتون ّية المح ّببة ذات الأن��ف الطويل،
ول�ك� ّن�ه��ا أ����ش ��ارت إ�ل ��ى �أ ّن� ��ه ال ي�سلم من
التعليقات القا�سية من الغرباء.
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�صح �أم خط�أ؟
�أ -الملح عن�صر �أ�سا�س للتخ ّل�ص من ن�سبة ال�سوائل والماء في ج�سم الإن�سان.
ب� -أن تقدّم لوالديك الهدايا الثمينة وفي المنا�سبات فقط كفيل بمفاج�أتهما.
ج� -إذا تك ّلم الم�ص ّلي ،عمد ًا �أو �سهو ًا ،بطريقة ُمحيت فيها �صورة ال�صالة ُ
تبطل �صالته.
املأ الفراغ:
�أ -الموعظة و ......و ......واالعتبار بمن م�ضى من الأمم ال�سالفة ت�ش ّكل الخطوة الأولى في منطق
الدعوة �إلى اهلل.
إلهي» هي من �أعظم  .........الإله ّية.
ب -عمل ّية ّ
«ال�ستر ال ّ
جُ -عرف  ........منذ �صغره بالكرم وال�سخاء وح�سن ال�ضيافة ومح ّبة النا�س.
من القائل؟
�أ�« -إنّ الأ�سلوب الوحيد للتغ ّلب على النف�س الأ ّم��ارة وقهر ال�شيطان ،والتّباع طريق النجاة ،هو العمل
بخالف رغباتهما».
ب « -كيف يمكن تحويل بلد �إلى �أنقا�ض و�إحراق مدنه وقراهّ ،ثم ُيقال ل�شعبه :رجا ًء ال تعتبروا �أنف�سكم
مظلومين؟!».
ج �« -إنّ الإ�سالم هو دين من جملة مك ّوناته الحقيق ّية �أن يتح ّمل �أتباعه الم�س�ؤول ّيات العا ّمة تجاه النا�س
والم�سلمين».
�صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد:
ّ
�أ -علينا �أن ن�صدّق ك ّل ما ينقل على �شا�شات التلفزة ،لأنّ هدفهم معالجة الم�شاكل.
ب -قال الإمام ال�صادق  Qللمن�صور العبا�سي« :من �أراد الدنيا ين�صحك ،ومن �أراد الآخرة ال ي�صحبك».
عبادي ،وظيفته تقت�صر على العالقة بين الإن�سان وخالقه.
ج -الدين الإ�سالمي مج ّرد دين
ّ
من هو؟
�أ« -كان ي�ؤ ّكد على المقاومين �ضرورة ا�ستهداف الجنود وال�ض ّباط ال�صهاينة دون التل ّهي بالعمالء ،لأ ّنهم
�أكيا�س رمل لحماية المحت ّل».
ب« -قال :كان ه ّمي ال�صمود وعدم البوح عن المكان لإنقاذ من كان ينتظرني ،والحمد هلل �أنني نجحت
في ذلك».
ج -كان يتقن ح�سن الظنّ بالآخرين ويوجد الأعذار لهم فال يحمل �ضغينة تجاه �أحد ،ولذا كان محبوب ًا
وم�ؤثر ًا ج ّد ًا.

٭	�أ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
٭ ُينتخب الفائزون �شهري ًا بالقرعة من بين الذين يجيبون �إجابات �صحيحة عن كل �أ�سئلة
الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�شكل الآتي:
الثاني :مئة �ألف ليرة لبنانية
الأول :مئة وخم�سون �ألف ليرة لبنانية
بالإ�ضافة �إلى  12جائزة قيمة كل واحدة منها خم�سون �ألف ليرة.
٭ كل من ي�شارك في اثني ع�شر عدد ًا ويقدّم �إجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة ،يعتبر م�شارك ًا
بقرعة الجائزة ال�سنوية.
٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�شهرية في العدد مئتين وخم�س وت�سعين ال�صادر في
الأول من �شهر ني�سان 2016م بم�شيئة اهلل.

 6في � ّأي مو�ضوع وردت الجملة الآتية؟
«واعلم �أنّ جوارحك� ..أمانات «هلل ج ّل جالله» ،فمتى �صرفتها في غير ما ُخلقت له من الطاعات� ..أو
�أنفقت وقت ًا من �أوقاتك في الغفالت كان ذلك الخ�سران عائد ًا �إليك بالنق�صان».
 7اختر الكلمة المنا�سبة:
كانت انتفا�ضة الإيرانيين بالن�سبة �إلى المف ّكر الفرن�سي ترجمة النتفا�ضة:
 - 3الذات
 - 2الإن�سان
� - 1ضد الحكم الجائر
 8ما هي الجملة ال�صحيحة؟
�أ� -إنّ العلم ُي ِلز ُم َك باتباعه ويناديك التباعه تلبية لنداء الكمال والعقل والم�س�ؤول ّية.
ب� -إنّ العلم ال ُي ِلز ُم َك باتباعه ،بل يناديك التباعه تلبية لنداء الكمال والعقل والم�س�ؤول ّية.
� 9أكمل هذه الجملة:
أبدي مفتاح ُه ..........
�إنّ الو�صول لملكوت الحقّ ودرب ال�سعادة ال ّ
معر�ض للعزل ،فا�ستمراره وبقا�ؤه في من�صبه منوطان بتوافر
 10واليته غير محدّ دة ،ولكنه ّ
�شروط القيادة لديه واحتفاظه بها.

�آخر مهلة لت�سلُّم �أجوبة الم�سابقة :الأ َّول من �آذار 2016م
أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 291

الجائزة الأولى:

ندى �أحمد حاري�سي150000

الجائزة الثانية:علي الر�ضا كمال الأ�شهب  100000ل.ل.

 12جائزة ،قيمة كل منها  50000ل.ل .لكل من:

	*ح�سن علي الأ�سعد
	* ح�سن محمود �شعيتو
	*هال محمد �سليمان
	*فاطمة �أمين حوماني

٭

ي�صل العديد من الق�سائم �إلى المجلة بعد �سحب القرعة ما ي�ؤدي �إلى حرمانها من اال�شتراك
بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة �أعاله.
تُر�سل ا ألج��وب��ة عبر �صندوق البريد(بيروت��� ،ص.ب� ،)24/53 :أو إ�ل��ى جمعية المعارف
الإ�سالمية الثقافية -المعمورة �أو �إلى معر�ض جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية -النبطية-
مقابل مركز �إمداد الإمام الخميني .
كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.
يحذف اال�سم المتك ّرر في ق�سائم اال�شتراك.
ال تُ�س ّلم الجائزة � ّإل مع �إرفاق هوية �صاحبها �أو �صورة عنها.
ّ
مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إعالنها في المجلة ،و�إل فتعتبر ملغاة.
{

٭
٭
٭
٭
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٭

	* �إح�سان عبا�س �شكر
	*عبا�س هادي ر ّيا
	*زهوة علي رحمة
	*زهراء م�صطفى �شم�ص

	*محمد �سالم رايق �سرور
	* هالة ف�ؤاد باجوق
	*بهاء �أحمد نور الدين
	*نيفين �إ�سماعيل حمود
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يا ضوء الشموع
مهداة لشهداء المقاومة

رحلت شهيداً
مهداة للشهيد أكرم مصطفى خاتون

(*)

104

رحل �شهي ٌد ُ
أم�س َ
بطل
في ال ِ
أكرم
كان هو ذا � ُ
�سلمت يداك م ّما قدمت
مفعم
عطا ًء ف ّيا�ض ًا ُ
زرعت فينا الثبات على الحقّ
أ�صم
حتى لو كان �صخر ًا � ّ
�أو َر ْثتنا طريق ال�شهادة التي
�سبقْتنا �إليها قائ ًال م�س ِّل ُم
أنت يا روحي فدا ًء
هلل � ِ
ُ
قدم
وللأر�ض دمي �أ ُ
َّ
عظمتك �شعراء البالد كلها
ما بقي �ساكت �إال تك ّل ُم
في الج ّنة ُخ ِّلدت روحك �أبد ًا
تنعم
لك فيها ما به ُ
«الحر» قانا
ح�سين غ�ضبون ُ

(*) ا�ست�شهد في عملية بالط بتاريخ 1998/2/7م

هاتيك الجبال والوديان وال�سهول
ت�س�أم
لم تتْعب يوم ًا ولم ْ
وك�أن ابت�سامتك رمز للقبول
ب�شهاد ٍة حلمت بها دوم ًا
فانتظرتها بك ّل الف�صول
حتّى بدَ ت بداية الحياة
وت�ح� ّق��ق ال�ح�ل��م ب�ع��د ال�صبر،
فماذا �أقول؟
�أ أُ�ه ّنئك بال�شهادة �أ ّيها المقاوم!
�أم �أُعلن عزائي المع�سول!
بدَ مك ودموعي
�أه��دي��ك كلمات � ّ
أخطها بحبر
مجبول
بتراب الأر�ض وقمح الحقول
َ
وم�ضيت عري�س ًا تز ّفك كو َكبة
�شهداءٍ
حتّى ح ّنت ل�صوتك تلك الطيور
فبوركت �شهادتكِ ،ن ْع َم الرجال
�أنت
يا حامي الثغور
مجاهد يا �شهيد الأمة
يا �أع� ّز
ٍ
وبطلها
ي��ا � �ض��وء ال���ش�م��وع وم ��ن َزه��ر
روحك َن�ستخل�ص العطور
علي عبا�س حمود

يا علي...

نم قرير العين
ْ

كلمات مهداة إلى الشهيد علي

مهداة إلى روح الشهيد
القائد حسن علي هاشم

(*)

(*) ا�ست�شهد بتاريخ 1993 /7/26م

يا نجم ًا �سطع في �سماء دنيانا وما
لبث �أن �أفل دون وداع...
ي��ا زه��رة ن��د ّي��ة �أزه ��رت ف��ي حقلنا
لكن تناثرت �أوراقها والطالع...
ا�سمك يا علي ُح ِفر على �أطهر لوح
ب�أقد�س يراع...
روح��ك يا علي ارتقت �إل��ى العلياء
�شهيد ًا في �أقد�س دفاع...
�أ ّرخ � ��ك ال ��زم ��ان ي ��ا ع �ل� ّ�ي ب �ط� ً
لا،
مقدام ًا و�شجاع...
ط�ي�ف��ك ال�ج�م�ي��ل ال ي �ف��ارق �ن��ا مذ
فارقت دنيا المتاع...
ف���س�لام عليك ي ��وم ول��دت
ويوم ا�ست�شهدت ويوم تبعث ح ّي ًا.
خالتك المحبّة هدى
(*) ا�ست�شهد دفاع ًا عن المقد�سات ،تاريخ .2013/12/7

العدد �/ 293شباط  2016م

ها قد �أط ّل طيفك ب�صمت...
ً
ُيراقب �أ�شبالك وقد �أ�صبحوا �ش ّبانا...
حفظوا الو�ص ّية ...وحملوا الأمانة...
�إلى هنا �أتَوا...
حيث كان العمر يطوي في ط ّيات �صفحاته،
عز لفار�س من فوار�س المقاومة...
�صفحات ٍ
«حي
 ...فها �صوتك يدوي في م�سامعهم ّ
على الجهاد»
وال تزال �صورتك في مخ ّيلتهم...
ن �ع��م� ...إ ّن ��ه �أن� ��ت ...وطلو�سة ال ت��زال
تزغرد فرح ًا لأ ّنها تحمل في ذاكرتها رج ًال
ك�أبي ها�شم وقد كان �أ ّول من دا�س �أر�ضها...
وتالل الج ّبور وتومات نيحا تزلزَ لت من
تحت قدميك
نعم� ...إ ّنه �أنت...
فار�س ترجل عن جواده...
ٌ
الرحل وم�ضى...
وركب ْ
ف َنم قرير العين ...لأن الأ�شبال الذين
ع�صبوا
فارقتهم� ...أ�صبحوا اليوم رج��ا ًال َّ
ر�ؤو�سهم باللون الأ�صفر َ
وم�ضوا.
تلميذك فداء علي

حسين صالح

(*)
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عماد..
على مشارف
الزينبي
الحرم
ّ

(*)

مهداة لشهيد الدفاع عن
المقدسات عماد غازي غزالة
ّ
(أيمن)

106

عندما يحدونا ال�شوق �إليكم �أ ّيها الطيبون� ..أ ّيها
ال�شهداء..
نلملم َ�شتات �أفكارنا ونح ّلق بعيد ًا �إل��ى ف�ضاءات
مجدكم ،ع ّلنا ننعم بجذوة نو ٍر من �أنواركم البه ّية..
ْ
ن���س��اف��ر إ�ل �ي �ك��م ع�ن��د ��ص�ب��اح��ات ال�ف�ج��ر أ�ف � ��راد ًا
حب على �أ�سوار عرو�شكم
وجماعات ..ونقف طوابير ٍ
وننتظر..
عماد..
�آ ٍه لوجدك يا عماد� ..آ ٍه لعمرك..
يا جمال العمر و�شوقنا المدفون في خا�صرتك التي
�أ�صابها نار الحقد اليزيدي..
ا�سمح لنا في عليائـك يا �أخانا� ..أن ُنلقي عليك
�سالم دنيانا الزائفة..
�سالم �أيامنا المزدحمة بالتعب..
�سالم ليالينا التي غادرتْها النجوم وا�شتاقت لأنوار
القمر..
ودعنا للحظات في رحاب ُطهركم يا �أخي ،نت�أ ّمل
رفعة المقام لأمراء �أهل الجنة..
 ...ماذا نروي لك يا حبيبنا ،و�أنت ال�س ّر المتوهّ ج
بالعنفوان؟
نق�ص عليك من حكـايــا يا قلب الحوراء؟
ماذا ّ
و�أنت مع �إخوانك ال�شهداء ر�سائل الن�صر المل ّونة
ك ّل حين..
�أنتم فر�سان الكرامة وليوث ال�ساحات ..
اهن�أ بمجاورة الغوالي من الأح ّبة وال�شهداء..
طه ،جعفر ،علي ،عبد الزهراء ،هادي وك ّل قوافل
الحر ّية والكرامة من ال�سابقين..
م��ع خال�ص ال�سالم وا أل���ش ��واق لطيب �أرواح �ك��م
بر�سائل ُح ٍب ّ
معطرة على �أجنحة الفاتحة.
�أبو ح�سين غزالة
(*) ا�ست�شهد بتاريخ 2013 /9/26م

الحصاد
مهداة إلى الشهيد الحاج سمير القنطار

بين قلبي وعيني وبين مواجع وطني
ولد �سمير
يحبو على جو�شن الحلم
و�ضعتُه َقيد مع�صمي
�أودَعته عت َمة ال ّثلم
مع فرا�ش الحقل يعلو ويطير
�أر�ضعته �أثدية الورد
غ�سلته بماء الخلد
رق�ص العنفوان وغ ّرد الحبور
و�شب بين �أ�شالء القد�س
ّ
ق�ضيب ّ
الج�ص
ف�ض ٍة �أو جبار ًا من
ّ
ع ّل الذراع تلتئم ع ّل الجرح يلتحم
ع ّلقته امر�أة العزيز بين براثنها
�أوقدته �سراج ًا في مخازنها
و�أبت �أن تك�شف الم�ستور

ول ّما �أحرق جمر ت ّموز القناع
�سقط حلم الفرعون وانك�سر
قد �أكل �سنابله الخ�ضراء
ُ
وراح يبحث عن �سبع �سنينَ �أ َخر
ال الحلم عاد وال القمح جاد
الحلم حلمنا والقمح
وعلى م�صاطب بيادرنا
ه ّلل الح�صاد وانتظر
عودة المنجل والذراع الملتئم
و�ألوان ال�صور
ويو�سف بل�ؤل�ؤ عينيه يق ّلب الحلم
ينثر القمح ذات اليمين وذات ال�شمال
ال�شم�س قرينته و أ�� �ش � ّق��ا�ؤه النجوم
والقمر
�صباح عبود

تاهت األنوار
بها
ْ
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تاهت الأنوار
�إن�سانة بها ِ
�أهدَ ْت َ
جمال بهائها الأقمار
مخلوق ٌة ُخ ِلقَ الوجو ُد لأجلها
ازدانت ِجنانُ الباري
طرها
ْ
من ُع ِ
محمد
ثت حنان ًا
للر�سول ٍ
ُب ِع ْ
ِ
حارت بها �أفكاري
�أُ ّم ًا له ْ
ُج ِع ْلت منار ًا للخلو ِد بع�صرنا
أ�ضحت �سكون ًا ُيو ِل ُد الإع�صار
� ْ
زهراء ما لي ال �أوافي حق َِّك

بكالم ما لي ال �أر ُّد الثار
ٍ
يعلم من وراء ُه با ُب ِك
لو كان ُ
يك�س ُر ِ�ضل َع ِك الم�سمار
ما كان ِ
وظلمهم
زهراء وي ٌل للطغاة ِ
لهيب النا ِر
ح�شر من ِ
يوم ٍ
في ِ
طالب
موالتي �إ ِّني لل�شفاع ِة ٌ
�شرق ًا في
لبقا ِء َوج�ه��ي ُم ِ
االحت�ضا ِر
علي عبا�س حرب
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الواحة

من هو؟

الشيخ ع ّباس ُ
الق ّمي (1359 - 1294هـ).

هو ال�شيخ ع ّبا�س بن مح ّمد ر�ضا بن �أبي القا�سم
الق ّمي .ولد في مدينة ُق��م .تابع درا�سته الحوزو ّية في
مدينة النجف الأ�شرف .كان ير ّكز على علوم الحديث م ّما جعله يالزم ّ
العلمة المحدّث
الطبر�سي.
النوري
ال�شيخ ح�سين
ّ
ّ
تن ّقل بين قم والنجف ّثم م�شهد وعاد �إلى قم حيث �ساهم في بناء الحوزة العلم ّية
الدين ّية هناك والتدري�س فيها.
بزهده وورعه ال�شديدَين و ِرفعة �أخالقه وعبادته ال�شديدة و�شغفه
ُعرف ال�شيخ ع ّبا�س الق ّمي ِ
الخا�ص بعلوم الحديث .كما كان يعرف عنه توا�ضعه ال�شديد ومراعاته للنا�س و�إقباله عليهم.
من �أ�شهر م�ؤ ّلفاته كتاب «مفاتيح الجنان» .وقد ُ�سئل { عن ال�سبب وراء �شهرة هذا
الكتاب ،ف�أجاب :لقد �صرفت لدى ت�أليفي هذا الكتاب �أق ّل الوقت ،ولكنني �أهديت ثوابه
مخل�ص ًا �إلى ال�سيدة ال�صدّيقة فاطمة الزهراء.O
كما أ� َّلف �أي�ض ًا العديد من الم�ؤلفات منها :منازل الآخرة -منتهى الآمال في تاريخ
النبي والآل.
ّ
ُ
توفي ال�شيخ ال ُم َحدِّ ث الجليل ع ّبا�س الق ّمي  Mفي مدينة النجف عن عمر يقارب 65
علي  Qت�شريف ًا له وتقدير ًا.
عام ًا ودفن في ال�صحن
ّ
الحيدري عند �ضريح الإمام ّ

أحجية
ما اسمه؟

ذهب رجل �إلى المحكمة ليط ّلق زوجته ،ف�س�أله القا�ضي :ما ا�سمك؟ فقال :اكتبني بعدها.
فعرف القا�ضي ا�سمه من دون �أن يقول له .فما ا�سمه؟
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ســـــودوكـو ()Sudoku
�شروط اللعبة :هذه ال�شبكة مك ّونة من
مق�سم
 9مربعات كبيرة وكل مربع كبير ّ
�إلى  9خانات �صغيرة .من �شروط اللعبة
و�ضع الأرقام من � 1إلى � 9ضمن الخانات
بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير
وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.
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لماذا؟

ستحب اإلكثار من الثياب في الصالة.
ُي
ّ

عن جعفر بن محمد ،عن �أبيه  Rقال�« :إنْ كان �شيء عليك [من الثياب]
و ت�ص ّلي فيه ي�س ّبح معك».
وفي حديث آ�خ��ر عن جعفر بن محمد عن �أبيه عن علي  Rق��ال�« :إنَّ
الإن�سان �إذا كان في ال�صالة ف�إنَّ ج�سده وثيابه وك ّل �شيء حوله ي�س ِّبح».

كيف؟

(علل ال�شرائع ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص)336

أد ّرس طفلي في المنزل.

خا�ص ًة و�أنّ الأطفال يميلون �إلى ال ّلعب في معظم الأحيان
�س�ؤال ُيح ّير غالب الأمهاتّ ،
عليك وعليه:
وال يح ّبون االلتزام .يمكنك القيام ببع�ض الخطوات لت�سهيل المه ّمة ِ
 -1تح ّدثي معه ع ّما تع ّلمه اليوم في المدر�سة.
ّ -2
ح�ضري له مكان ًا هادئ ًا ،ودائم ًا ،في المنزل للدر�س.
� -3إذا ك ُبر ووعى قيمة الوقت� ،ضعي �أمامه �ساعة بت�صميم مح ّبب له.
 -4ح ّددي له وقت الدرا�سة بحزم ،وجزّئيه مع فترات للراحة.
 -5اقبلي قدرات طفلك ،و�ساعديه ليك ّون نف�سه.

يتد ّبرون
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} َي ْ�س َ�أ ُلو َن َك عَنِ ال ِأه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َوا ِقيتُ ِللن ِ
َّا�س َوا ْل َح ِّج َو َل ْي َ�س ا ْل ِب ُّر ِب�أَنْ َت ْ�أ ُت ْواْ ا ْل ُب ُيوتَ ِمن ُظ ُهو ِرهَا
َو َل ِكنَّ ا ْل ِب َّر َم ِن ا َّتقَى َو�أْ ُتواْ ا ْل ُب ُيوتَ ِمنْ �أَ ْب َوا ِب َها َوا َّتقُواْ َ
اهلل َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ{ (البقرة.)189 :
تر�سم الآية ال�شريفة مراحل أ� ّولية لإ�صالح ال�سلوك:
 -1اال�ستفادة من �س� ٍؤال للدخول �إلى الأهم :على الرغم من �أنّ ال�س�ؤال كان عن الأه ّلة ،لكن اهلل
تعالى اقت�صر في الجواب على الغاية منها فقط :تنظيم المواقيت ،لينتقل مبا�شرة �إلى �أمر
أهم :وهو �إ�صالح ال�سلوك.
� ّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ولكنّ
الب ّر
� -2إعادة ترتيب موازين التقوى لإ�صالح ال�سلوك} :ل ْي َ�س ال ِب ُّر ِب�أن ت�أت ْوا ال ُبيُوت ...
من ا ّتقى{.
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
 -3الأمر �صراحة بال�سلوك ال�صحيحَ } :و�أتوا ال ُبيُوت مِ ن �أ ْبوَا ِبهَا{.
 -4الت�أكيد على التقوى حال ممار�سة ال�سلوك ال�صحيح :ليكون مبد أ� لنجاح ك ّل عمل
هلل َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحُ ونَ{.
}وَا َّتقُواْ ا َ
فيجب عند الإ�صالح ،انتهاز الفر�ص المنا�سبة وو�ضع المعايير ال�صحيحة وطرح
البدائل.
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الواحة

الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أفقي ًا:
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عمودي ًا:

 1.1من الأ�سلحة  -مكان ح�صين

 1.1مدينة لبنانية � -آلة حربية

 2.2يمار�سون العمل  -من الأقارب

 2.2من �أدوات الح ّداد  -برهان

� 3.3سائل يجري في عروقي  -يفتلون الحبل

 3.3اعتقاد  -م�ستمر

 4.4للتف�سير  -المنازل

 4.4حرفان مت�شابهان � -أقارب � -سافر

 5.5خا�صمهم ب�شدة � -أداة جزم

� 5.5شاعر لبناني راحل

 6.6الندى  -خوف

 6.6عثر على ال�شيء  -م�ضغ الطعام

 7.7ظه َر � -شاهدوهما

 7.7ما ي�سمح به العرق  -مر�ض منت�شر

 8.8القوارب  -للنداء

 8.8عاتبوه  -حرف جر

 9.9ن�صف كلمة (هابي)  -ا�شتاق � -ضد �أ�سفل

 9.9يظلم ُ -ح�سني

 1010ه�ضاب  -توبيخ

 1010مدينة يمنية  -العودة

10

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد
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10 9

� - 1صح �أم خط�أ؟
�أ� -صح
ب -خط�أ
ج -خط�أ
 - 2املأ الفراغ:
�أ -المنتظرون
ب -الجنوح
ج -عبد المطلب
َ - 3من القائل؟
�أ -الإمام الخامنئي}
ب -الإمام علي Q
ج -الإمام ال�صادق Q
�صحح الخط أ� ح�سبما ورد في العدد:
ّ -4
�أ -نقطة �أ�سا�س
ب -ال�شهادة
ج -الأطفال
 - 5من /ما هو؟
�أ -اليهود
ب -النبي مح ّمد P
ج -ال�شهيد ح�سين �صالح حبيب
 - 6ن�صو�ص تراثية
 - 7مو�سى بن عمران
 - 8النبي مح ّمد P
 - 9بنو قينقاع
�« - 10إنما بعثت لأت ّمم مكارم الأخالق»
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جواب الأحجية :اكتب (ني) بعد
(ها) = هاني.

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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آخر الكالم

مدرسة ..لها رؤية
نهى عبد اهلل

112

الجامعي لعر�ض م�شاكل
كانت كلمته هي الأخيرة في الملتقى
ّ
الأنظمة الحاكمة والتنمية االجتماع ّية ،بعدما تح ّول اللقاء �إلى
عبارات ثلج ّية ...تيقَّن �أنَّ اللقاء لم تعد له نكهة ال ِعلم ،الذي بات
خائف ًا من التفكير �أمام �سطوة �سيا�س ّية.
جمع �أوراق� ��ه التي ل��ن يحتاجها ،وح�شرها ف��ي حقيبته ،ث ّبت
المخ�ص�صة؛ لأ ّنه
«الميكروفون» وبد�أ باعتذاره عن عدم �إلقاء الكلمة
ّ
يواجه مع�ضلة مدر�س ّية مع ابنه الوحيد« :ابني ِطف ٌل �صغير يا �سادة،
و�أو ّد �أن �أ�ضعه في مدر�سة مختلفة فيما يرف�ضها هو .ميزة المدر�سة
فتهتم بتعليمه كما بتهذيبه
�أنها تتب ّنى ر�ؤية �أنّ الإن�سان ج�سد وروحّ ،
الحالي كان �أ�ستاذ ًا فيها،
وتربيته ب�صفاء ،بنظام دقيق .ومديرها
ّ
ا�شتهر بين زمالئه وتالميذه بخبرته وف�ضيلته وعمق فهمه للر�ؤية،
فاختاروه لإدارتها .فيما تحاربها المدار�س ا ألخ��رى على �أ ّنها ذات
نظام مغلق� ،إذ تح�صر �إدارتها ب�أف�ضل �أ�ساتذتها الذي ُيطاع و ُيحترم
ب�سبب خبرته وف�ضيلته .هل �أل ّبي رغبة ابني �أم �أت�ص ّرف بح�سب
م�صلحته التربو ّية؟ �أنا محتار!».
�أجابه مدير الملتقى�« :أت� ّصور �أ ّنها من �أف�ضل الأنظمة الأكاديم ّية،
الطفل غد ًا �سيجد الفارق و�سي�شكرك» ،قاطعه« :ولك ّنها
ِل َم الحيرة؟! ِ
تفر�ض نظام ًا للثواب والعقاب» .ع ّلق �أحد الح�ضور متفاع ًال« :ك� ّأي
�وي ..ال ُمهِ ُّم �أن يكون مرن ًا متج ّدد ًا»� .أوم ��أ له بالإيجاب
نظام ت��رب� ّ
فالمدر�سة كذلك.
عندها أ�ب��دى المدير ح�سرته« :ر ّبما لو وجدنا نظام ًا
حاكم ًا كهذا يو ّفر خبرة الحاكم وف�ضيلته والثقة به،
لما ُك� َّن��ا نناق�ش ال�ي��وم مو�ضوعنا» ،فث ّبت المتح ّدث
«الميكروفون» مج ّدد ًا« :في الحقيقة كنتُ �أتح ّدث عن
كم� ،أنا �أعي�ش فيه وعائلتي ومدر�سة ابني...
نظام ُح ٍ
كنت �أع ّرفكم بنظام والية الفقيه كما هو ...والآن �إليكم
التف�صيل.»...

