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الجماهير المضطهدة
متمسكة بالفرصة
التاريخية
إسبوعية ـ سياسية ـ ثقافية

تصدر عن دار الهدى للثقافة واإلعالم كربالء ص ـ ب (())155

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين (())332

الهدى

ب��ع��د أرب���ع وع��ش��ري��ن س��اع��ة على
االجتياح العسكري لقوات ما يسمى بـ
(درع اجلزيرة) التابع ملجلس التعاون
اخلليجي،أعلنت السلطات احلاكمة في
املنامة (حالة الطوارئ) في البالد ملدة
ثالثة أشهر ،الغي ًة بذلك العمل بالدستور
واحلياة املدنية العامة ،ومفسحة املجال
أمام سلطات اجليش واملخابرات ألن تقرر
كل شيء في البالد.
وي��أت��ي ه��ذا التطور االم��ن��ي بعد
سلسلة م��ن االج����راءات الفاشلة التي
ات��خ��ذه��ا ال��ن��ظ��ام احل��اك��م ف��ي املنامة
لقمع وإنهاء االحتجاجات والتظاهرات
اجلماهيرية التي انطلقت في الرابع عشر
من شهر شباط املاضي ،وقد واكب هذا
التطور موقف حازم وسريع من املعارضة
وقيادتها في البحرين ،حيث أكد الشيخ
محمد علي احملفوظ االمني العام جلبهة
العمل االسالمي صمود الشعب البحراني
ليس فقط أمام السلطات احلاكمة وإمنا
أمام االستفزاز اخلليجي اجلديد .وفي
معرض شجبه وإدانته لهذا االجتياح
ح��م��ل احمل��ف��وظ ال��ق��وات
ال��ع��س��ك��ري ّ
اخلليجية مسؤولية سقوط أي شهيد في
البحرين خالل املصادمات املتواصلة بني
املتظاهرين وقوات (األمن) البحرانية.
وحسب املصادر فان النظام احلاكم
في املنامة يعد ه��ذه ال��ق��وات السهم
األخ��ي��ر ف��ي جعبته للتخلص م��ن عنق
الزجاجة قبل ان جتهز عليه اجلماهير
الغاضبة.
--------التفاصيل ص4
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دينار

صنم في العراق وبقيت الصنمية في الثقافة والسلوك واالفراد
سقط ٌ
الهدى  /كربالء املقدسة

في ظل التحركات اجلماهيرية
ال��غ��اض��ب��ة ف���ي ال���ب�ل�اد ال��ع��رب��ي��ة،
وانعكاساتها على الوضع ا لقائم
ف��ي ال��ع��راق ،ت��س��اءل سماحة املرجع
الديني آية اهلل العظمى السيد محمد
تقي امل��درس��ي (دام ظله) ،عما اذا
كان باالمكان حتقيق احللم واألمنية
بان يتحول العراق الى دولة متقدمة
وصاحلة يحكمها العدول والصاحلون،

وي��ص��ب��ح من��وذج��اً ُي��ح��ت��ذى ب��ه في
العاملني االس�لام��ي والعربي بل في
العالم كله؟ كما تساءل سماحته،
بانه إن كان هنالك أمل حقاً ،فهل
هنالك عمل ميكن ان نقوم به حتى
يتسارع حتقيق هذه االمنية واحللم
والتطلع؟ ام ال؟
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ح��دي��ث خ��اص
لسماحة املرجع املدرسي مع ث ّلة من
طلبة ال��ع��ل��وم الدينية ف��ي مدينة
كربالء املقدسة ،وق��ال سماحته :ان

االماني ال يجب أن تقودنا الى حتقيق
ط��م��وح��ات��ن��ا ،ألن ف��ي ه���ذه احل��ال��ة
سيصاب البعض باالحباط ويتحول
الى حالة سلبية ويتراجع وينتكس
ورمب��ا يبدأ يشكك في نفسه وفي
ثوابته وقيمه.
وعن املشكلة القائمة في العراق
ص���رح سماحته ب��ان��ه��ا تتمثل في
تصور الناس ان��ه بسقوط الصنم –
الطاغية البائد -سيتحقق النعيم
والسعادة في العراق ،لكن ماذا عن

في محاضرته االسبوعية في كربالء املقدسة..

املرجع املدرسي :إصالح الواقع الفاسد ال يتم بتعظيم أخطاء اآلخرين

ح��ذر سماحة املرجع الديني آي��ة اهلل
العظمى السيد محمد تقي امل��درس��ي –
دام ظله -املسؤولني واحلكام من مغبة
االص��ط��دام بسنة اهلل تعالى ف��ي االرض
والقائمة على احلق واالنزالق نحو الباطل
وذل��ك من خالل احلكم بغير ما أن��زل اهلل
تعالى ،وقال ان السلوك واملنهج البعيد
عن احلق يؤدي الى الدمار وخسارة الدنيا
واآلخرة .ودعا سماحته األمة الى املزيد من
تكريس الثقافة الدينية والقيم االخالقية
في املجتمع ل ُيصار ال��ى عملية إص�لاح او
تغيير ف��ي ن��ظ��ام احل��ك��م ال���ذي يعاني
التصدعات او االنحرافات.
وف��ي محاضرته االسبوعية مبكتبه
مبدينة كربالء املقدسة استشهد سماحة
املرجع املدرسي باآليات الكرمية من (سورة
ص) وأن اهلل تعالى اشترط على نبيه داوود
عليه السالم ب��ان يعطيه امللك واخلالفة
بشرط ان يحكم باحلق وال يتبع الهوى،
وأوضح سماحة مفردة (الهوى) التي قال

انها تبعدنا عن طريق احلق ،بانها متثل
احلب والشهوات والغضب ،وتعني ايضاً
املصالح واحلزبيات والعصبيات ،واضاف
سماحته مؤكداً بان من يخضع للهوى ولو
مبقدار 10باملئة فانه لن يتمكن من اخلضوع
للحق .من جانب آخر دعا سماحة املرجع
املدرسي ابناء األمة االسالمية الى العمل
لبلوغ املستوى الرفيع من ّ
الدقة في التعامل
مع السنن اإللهية في احلياة وان يجعلوا
مسألة االلتزام باحلق واجب اجلميع دون
استثناء ،وقال سماحته موضحاً :ان بعض
الناس يحاول إلقاء املسؤولية على اآلخرين
وانهم يجب ان يكونوا على احلق ،فهو
يبحث عمن يلقي عليه املسؤولية ،سواء
كانت حكومة أو مجتمع ،كما لو أن اخلطأ
والباطل يصدر من اآلخرين دائماً ،ووصف
سماحته ذلك بانها ثقافة غير صحيحة،
وأردف بالقول :البد ان نبدأ بانفسنا ثم
نتحرك على صعيد املجتمع ،مع عدم تبرئة
املقصرين من السمؤولني ،وأن اليسكت

االنسان عن الباطل ،لكن اليجب ان تكون
التنصل عن
مقارعة الباطل م��ن خ�لال
ّ
املسؤولية ،وتعظيم أخطاء االخرين .
وفيما يتعلق ب��احل��راك السياسي
في البالد العربية ،أكد سماحته إميانه
بالتحركات اجلماهيرية الطامحة للتغيير
واالصالح.
وأوضح بالقول :ان على الناس قول
كلمة احلق وان يدافعوا عن حقهم وعن
ح��ق��وق اآلخ��ري��ن وأن ي��ق��اوم��وا الظلم
والباطل ،وفي نفس الوقت دعا سماحته
املجتمع الى القيام بواجباته الدينية مثل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقال:
حينما يكون املجتمع نظيفاً وفاع ً
ال فانه
يكون صاحلاً وسيق ّيض اهلل تعالى له قادة
صاحلني .لكن اذا حصل العكس فحتى
احل��اك��م الصالح ل��ن يتمكن م��ن ممارسة
احلكم بشكل صحيح.
--------التفاصيل ص 6

بقية االص��ن��ام....؟ وتابع سماحته
موضحاً بان الصنم الواحد سقط ،لكن
الصنمية ما تزال باقية ،وانتهى ظاهر
النظام الديكتاتوري ،لكن بقت ثقافة
وافراد وسلوكيات ذلك النظام .وأكد
سماحته بان هذه املعادلة اخلاطئة
سببت ان��ت��ش��ار روح السلبية عند
الكثيرين ليس فقط في داخل العراق،
وامنا ايضا عند الشعوب االخرى.
وأعرب سماحة املرجع املدرسي عن
أمله ب��أن يتحقق احللم ب��ان يصبح
العراق منوذجاً للدول االخ��رى ،ليس
فقط في التقدم امل��ادي والرفاهية
واخل��دم��ات وامن��ا ايضا ف��ي سيادة
ال��ع��دال��ة وان��ت��ش��ار االم���ن وحتقق
ال��ك��رام��ة لكل ان��س��ان مب��ا ف��ي ذلك
احلرية واحل��رم��ة .وأوض��ح سماحته
بان الطريق ا لى ذلك يكون من خالل
بناء املجتمع الرسالي في العراق ،وهو
الذي دعا اليه الدين احلنيف.
وف��ي سياق حديثه ق��ال سماحة
امل��رج��ع امل��درس��ي :البعض يتساءل؛
كيف السبيل الى حتقيق هذا احلـلم
الشائق؟ وه��ل ميكن بناء مجتمع
رسالي مع وج��ود نظام فيه الكثير
من السلبيات؟ ويجيب سماحته بـ
(نعم) ...وذلك بامياننا بقدرتنا على
اخلروج من احملن واالبتالءات والفنت
بتحول ايجابي كبير ،وجنعل تلكم
االبتالءات منطلقاً لتغيير ما بانفسنا،
ويضيف سماحته ايضاً :بان االمة التي

ذكـر ًا مبوقف امريكا واملجتمع الدولي في دعم صدام لقمع انتفاضة العراق عام 1991
ُ
مـ ّ

املرجع ا ُملد ّرسي(دام ظله) يدين صمت املجتمع الدولي ومواقفه املتخاذلة جتاه انتفاضات الشعوب

أدان سماحة املرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد محمد تقي املدرسي (دام
ظله) صمت املجتمع الدولي واملواقف
االنتهازية واالزدواجية النفاقية التي
كانت والتزال ماتسمى بالدول العظمى
تتخذها جتاه ارادة وحركة وانتفاضات
الشعوب ضد احلكام الظلمة و انظمة
حكمهم اجل��ائ��رة واملتخلفة ف��ي هذه
الدولة وتلك ،سواء في اليمن او البحرين
او ليبيا و غيرها من البلدان.
و في حديث له على هامش درس
التدبر القرآني  ،الذي يلقيه على جمع
م��ن اس��ات��ذة وطلبة ال��ع��ل��وم الدينية
مبكتبه ف��ي ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،اش��ار
سماحته في ه��ذا السياق ال��ى جتربة
االنتفاضة املباركة التي قام بها ابناء
الشعب العراقي في شعبان /آذار عام

 1991ضد نظام القهر والدكتاتورية
الصدامي في ال��ع��راق .وق��ال :إن تلك
ّ
االنتفاضة التي تفجرت في اخلامس
عشر من شعبان  -ومرت ذكراها السنوية
بالتقومي امليالدي االسبوع املاضي  -قام
بها ابناء الشعب للتخلص من الظلم
والطغيان ،وقد قمعها الدكتاتور الهالك
بآلته احلربية واجهزته القمعية ،فيما
وقف املجتمع الدولي صامتا ومكتوف
االي��دي عندما كان نظام صدام يضرب
بطائراته املروحية وصواريخه ودباباته
املواطنني العزل بعد أن سقطت اغلب
احملافظات بيد الشعب ،ومع ذلك جاء
قمع االنتفاضة واالجهاز عليها بدعم
واش���ارة م��ن دول عظمى على رأسها
امريكا وصمت من املجتمع الدولي ،مع ان
االتفاق الذي وقع مع اجلانب االمريكي

 22مليار دينار (مجهولة)
في إحدى البلديات !
ق��ال��ت ع��ض��و جل��ن��ة اخل��دم��ات
واالعمار في البرملان النائبة فيان
خ��ض��ر ام���س االث��ن�ين ،إن هناك
ملفات وصلت الى جلنة اخلدمات
تفيد بان ع��ددا كبيرا من املبالغ
املخصصة لبعض بلديات محافظات
العراق لم يعرف مصيرها ،مشيرة
ال���ى ان ه��ن��اك  22م��ل��ي��ار دي��ن��ار
مجهولة املكان في احدى بلديات
هذه احملافظات.
وأوض��ح��ت خضر خ�لال جلسة
البرملان املنعقده أمس االثنني ان
«ه��ن��اك ملفات وصلت ال��ى جلنة
اخل��دم��ات تفيد ب��ان ع��ددا كبيرا
من املبالغ املخصصة لبعض بلديات
م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق مجهولة»،
مضيفة ان «هناك  22مليار دينار
غير معروفة ف��ي اح��دى بلديات
هذه احملافظات.

يوم الندم ..
أم يوم
العبرة؟
 9ربيع الثاني  1432هـ

(المؤمن هشٌ بش)
 ..وعالقة االبتسامة
بطول العمر

املرجع املدرسي في حديث الى طلبة العلوم الدينية :

البحرين
حتكمه
(حالة طوارئ)

الهدى  /بغداد

(())219

الثالثاء
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واشارت الى ان «جلنة اخلدمات
واالع��م��ار وب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة
النزاهة ستفتح ملفا حتقيقيا
بخصوص اختفاء هذه االموال».
وقالت خضر إن جلنة اخلدمات
تطالب ب��ان ي��ك��ون ه��ن��اك جلنة
تنسيقية بينها وب�ي�ن رئ��اس��ة
البرملان بخصوص ملف اخلدمات
وحتديد آليات هذا االمر للتعجيل
بتقدمي اخلدمات للمواطن ،داعية
رئ��اس��ة البرملان ال��ى وض��ع سقف
زم��ن��ي مب��دة ال ت��ت��ج��اوز  15يوم
لتفعيل ه��ذه اللجنة .وأضافت
النائبة ب��ال��ق��ول« :نطالب ايضا
بتقارير شهرية من رئاسة مجلس
النواب لتقييم عمل الوزارات وان
ترسل ال��وزارات اخلدمية خططها
لنا» ،مبينة ان «هناك ع��ددا من
الشكاوى التي وصلت ال��ى جلنة
النزاهة من احملافظات ستعرضها
اللجنة على رئاسة البرملان».

وباقي قوات التحالف في حينها عندما
مت طرد صدام من الكويت كان ينص على
ان العراق منطقة حضر جوي! ،ا ّال انهم
سمحوا لصدام بتحريك قواته العسكرية
الثقيلة لضرب وقصف املواطنني مبا
في ذلك استخدام الطائرات املروحية
والصواريخ  ،ما ادى حلسم املوقف آنذاك
بتلك الطريقة البشعة لصالح االبقاء على
صدام ونظامه اجلائر.
واوض����ح س��م��اح��ت��ه ف��ي اش����ارة ملا
يحدث في بعض البلدان اليوم من قمع
وقتل للمواطنني ،أن ه��ذه السياسة
وامل��واق��ف املتخاذلة م��ن قبل املجتمع
الدولي والداعمة للظلم والظاملني على
حساب الشعوب وحقها في نيل حريتها
وحقوقها وصياغة مستقبلها ووضعها
السياسي ،الت��زال مُت��ارس اليوم .وقال

أي��ض��ا ان ال��ع��ال��م ال��ي��وم م��ط��ال��ب ب��ان
يجلس ويفكر في اسباب هذه النزاعات
وال��ت��وت��رات و احل���روب تقتل وجت��رح
وتهجر املاليني من البشر هنا وهناك ،ال
ان يقف مكتوف االيدي جتاه ما يفعله
احلكام الظلمة بشعوبهم.
جدير بالذكر إن ذك��رى انتفاضة
شعبان  /آذار ،في العراق تتزامن هذه
العام مع انتفاضات وثورات جماهيرية
تعم الكثير من البلدان العربية ظلم
ّ
انظمة احلكم املتهالكة اجلائرة ،وهي
ذات االنظمة التي كانت قد دعمت صدام
في قمعه للشعب العراقي والنتفاضته
ومارست حصارا إعالميا وسياسيا ضد
الشعب املنتفض وساهمت مع نظام
ص��دام وامريكا واملجتمع الدولي بوأد
االنتفاضة.

منشورات في النجف األشرف تدفع
باملواطنني الى مجلس احملافظة
الستالم منح مالية وتعيينات

الهدى  /النجف األشرف

فوجئ ح��راس مبنى مجلس احملافظة في
النجف األشرف باشخاص يأتون وهم يتأبطون
ملفاتهم التي تضم (األوليات) ويطالبون مبن
يجيبهم حول التعيينات واملنح املالية املرصودة

لهم من قبل رئيس الوزراء نوري املالكي .وقد
تبني فيما بعد ان القضية لم تكن سوى حملة
إشاعة قامت بها جهة أو جهات مغرضة لاليقاع
ب�ين املواطنني واحلكومة احمللية ،م��ن خالل
توزيع منشورات في بعض املناطق السكنية.
و ف��ي م��ع��رض ن��ف��ي��ه مل��ا ج���اء ف��ي ه��ذه

تخرج منتصرة من ظروفها الصعبة
واالب��ت�لاءات التي تواجهها ،تكون
امة حاضرة وفاعلة ،وهكذا مجتمع
يتحدى الصعاب ،اليبقى منتظرا
على ال��دوام للحكومات لكي توفر له
ك��ل ش���يء ...اق���ول ذل��ك – يضيف
سماحته -ال لكي أبرئ ساحة املوظفني
واملسؤولني عن اخلدمات االجتماعية
وغيرها ،ولكن اقول لنفترض انهم

لم يقوموا ب��دوره��م ،فهل الشعب
المي��ك��ن��ه ان ي��ق��وم ب��ذل��ك ويبني
نفسه؟ ،ان كثيراً من املجتمعات في
العالم ه��ي التي اهتمت بنفسها
وهي التي بنت نفسها ،فال ننتظر
هذا وذاك .وقال سماحته :إن املجتمع
الفاعل والواعي والرسالي ،ال ميكن ان
يأتي نظام كنظام الطاغية ويفرض
عليه دكتاتورية جديدة.

املرجع املُد ّر�سي ينعى �آية الله ال�سيد ح�سن امامي (قد�س �سره)
بعث �سماحة املرجع الديني �آية الله العظمى ال�سيد
حممد تقي املُد ّر�سي (دام ظله الوارف) برقية عزاء نعى
فيها �آية الله ال�سيد ح�سن امامي (قد�س �سره) جاء فيها:
ب�سم الله الرحمن الرحيم

(�إذا مات العامل ثلم يف الإ�سالم ثلمة ال ي�سدها �شيء اىل يوم القيامة).
نعزي �صاحب الع�صر والزمان واحلوزات العلمية ونخ�ص بالذكر
احلوزة العلمية يف مدينة ا�صفهان والعائلة الكرمية للفقيه
�آية الله ال�سيد ح�سن الإمامي ،برحيل هذا العامل اجلليل ون�س�أل الله تعاىل
له عل ّو الدرجات ولعائلته الكرمية ال�صرب اجلميل.

حممد تقي املُد ّر�سي
كربالء املقد�سة
الثالث من ربيع الثاين  1432هـ

املنشورات أوضح رئيس مجلس محافظة النجف
األشرف بان (ما روجت له بعض املنشورات التي
تناقلتها جهات مغرضة في احملافظة ال متت إلى
احلقيقة بصلة وتنم عن نيات مبيتة ضد املجلس
وضد العملية السياسية برمتها) .وأضاف فائد
الشمري :أن (ما تناقلته املنشورات من أكاذيب
كان القصد منها حتميل املجلس مسؤوليات هي
أصال خارج صالحياته وفق القانون رقم  21لسنة
 2008حيث ان تلك املنشورات دعت العاطلني
كافة ملراجعة املجلس لغرض التعيني وهذا
خارج صالحيات املجلس كون التعيينات ضمن
صالحيات احلكومة االحتادية وضمن الوزارات
ام��ا املجلس فله صالحية مراقبة سير عملية
التعيينات ومطابقتها للضوابط).
وبني الشمري (أن املناشير دعت العاطلني
عن العمل واألرامل واأليتام مستغال حالة العوز
املادي إلى مراجعة املجلس الستالم منحة دولة
السيد رئيس الوزراء علما بان هكذا منح تكون
عن طريق دائرة الرعاية االجتماعية وتقتصر
مسؤولية املجلس في هذه احلالة على الرقابة
وتذليل الصعوبات أم��ام املواطنني ومحاسبة
املقصرين في حالة التلكؤ).
وك��ان احد املناشير ال��ذي وزع يحمل اسم
مجلس النواب مكتب النجف أما اآلخر على شكل
إع�لان مت لصقه في وس��ط األح��ي��اء واألماكن
البعيدة عن تواجد عناصر األجهزة األمنية.

تنويه :عزيزي القارئ ،الصحيفة تحوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية لذا يرجى مراعاة ذلك

مؤسسة سجناء كربالء
تطالب احلكومة بتنفيذ قرار
تخصيص قطع األراضي
الهدى  /كربالء املقدسة

طالب الناطق اإلعالمي ملؤسسة السجناء السياسيني
في كربالء اليوم الثالثاء احلكومة املركزية بالضغط على
بلدية املدينة لتنفيذ القرار اخلاص بتوزيع قطع االراضي
السكنية بني السجناء.
وأوضح ساجد هادي انه «مضى على قرار منح قطع
ٍ
أراض سكنية لشريحة السجناء السياسيني فترة طويلة ،إال
ان نحو  500سجني مسجل رسميا في املؤسسة لم يتسلم أية
قطعة ارض» ،مبينا أن «السبب يعود لرفض بلدية كربالء
تطبيق قرار رئاسة الوزراء املرقم  120واخلاص بتخصيص
ٍ
أراض سكنية للسجناء».
قطع
وأشار الى ان املؤسسة «أقامت ثالث دعاوى قضائية
وقد حصلنا على قرار من احملكمة يطالب وزارة البلديات
واألشغال العامة بتخصيص هذه القطع» ،مطالبا احلكومة
بـ»الضغط على البلدية من اجل العمل على تخصيص هذه
القطع كون العديد من السجناء قد صودرت أمالكه في زمن
النظام السابق».
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املرجع ا ُملد ّرسي في كلمة أمام طلبة احلوزة العلمية:

العلماء يبقون صرخة بوجه الطغاة والفساد والظلم
الهدى  /كربالء املقدسة

أكد سماحة املرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد محمد تقي ا ُملد ّرسي
«دام ظ��ل��ه» أن ال��ع��ل��م��اء الرساليني
كانوا وسيبقون على الدوام مع احلق
وم��ع اجلماهير للدفاع عن حقوقهم
ومطالبهم املشروعة ،وشجب في الوقت
نفسه وعاظ السالطني الذين يسيئون
الى الدين وقيمه من خالل الدفاع عن
احل��اك��م الفاسد والظالم بفتاواهم
بتحرمي التظاهر واالحتجاج .
وخالل مراسيم تعميم ث ّلة من طلبة
العلوم الدينية مبكتبه ف��ي كربالء
املقدسة قال سماحة املرجع املدرسي:
إن التظاهرات واالنتفاضات الشعبية
ضد الظلم والفساد والتي شهدتها
وتشهدها العديد من دول املنطقة،
تعبر عن ارادة ووعي الشعوب ،وانها
تعني بكلمة واحدة ان (االنسان انبعث
في داخله االنسان و وجد نفسه ،وعرف
مسؤوليته ،ونزل الى الشارع وحتدى
الظلم وال��ف��س��اد السياسي واالم��ن��ي
وغيره).
وفي سياق حديثه أكد سماحته،
على أن العلماء ال��رس��ال��ي�ين (ك��ان��وا
وس��ي��ب��ق��ون ع��ل��ى ال�����دوام م��ع احل��ق
وم��ع اجلماهير للدفاع عن حقوقهم
ومطالبهم املشروعة  ،وقلت سابقا
واك��رر اليوم ان أيديهم بيد الناس
دائماً في أي نظام حكم ،وان شاء اهلل ال

حكومات ُتقهر
وحقائق تظهر
محمد علي جواد تقي

كثيرة هي احلقائق التي ظهرت ساطعة بعد عملية جلي
ٍ
بأيد شديدة كانت وما تزال لثوار ومنتفضني أحرار في بالدنا
االسالمية ،فقد سقطت الشعارات القومية في بلدان تنفجر
بالفقراء واحملرومني ،كما سقطت الشعارات الوطنية في بالد
تشهد اجتياحاً عسكرياً مبحض ارادة حاكمها .ومن احلقائق
اي��ض �اً؛ هوية القائد احلقيقي للشعب ،فهل ه��و (الزعيم
املفدى) أو (القائد امللهم)
العسكري) أو (الفاحت) أو (امللك
ّ
أو....؟!
ً
لنأخذ العراق مثاال في التحرك اجلماهيري نحو االصالح
في النظام احلاكم ،فان القائد احلقيقي هو ذلك الذي يقف
الى جانب اجلماهير في مطالبها املشروعة ويقول كلمة احلق وال
تأخذه في اهلل لومة الئم .فال محاباة مع أحد  ،وال مجاملة على
قيم ومبادئ وال تسويف في املطالب ،إمنا االصرار على االصالح
وتغيير ما أفسدته االيام اخلوالي ،وهذا ما تقوم به املرجعية
الدينية واحلوزة العلمية في العراق ،وهي في ذلك تؤكد استمرار
املسيرة التي تعود بجذورها الى العهود االولى لالسالم.
إن أعظم ما يدعو للفخر واالعتزاز حقاً إن احلوزة العلمية
وشخصية عالم الدين في مدرسة أهل البيت عليهم السالم وعلى
طول التاريخ االسالمي لم يرتبط بحاكم وال بالط وال مؤسسة
رسمية من أجل املال أو اجلاه ،إمنا ارتباطه املباشر باملجتمع ،منه
يستمد قوته واليه يعود بعلومه واجنازاته الفقهية في كل ما
يتصل بحياة االنسان .هذه النقطة طاملا أشار اليها الباحثون
املسلمون وغيرهم وركزوا عليها في مؤلفاتهم قدمياً وحديثاً.
ِ
لنلق نظرة على علماء الدين في املذاهب االخ��رى وجند
لكن
عالقتهم بشعوبهم ،وننظر كيف ان البعض منهم يركن الى
احلاكم الظالم والفاسد ويفتي بحرمة التظاهر ضده كما هو
حال علماء السعودية ،فيما البعض اآلخر ينتظر إجنالء غبار
الشارع املنتفض حتى يأتي في سيارة خاصة ليلقي خطابه أمام
احلشود اجلماهيرية ثم ينتزع الهوية الدينية من املسلمني
ويجعلهم سواء مع غيرهم في بلد غالبية سكانه من املسلمني
كما حصل في مصر.
هنا يجدر بنا حقاً أن نشكر اهلل تعالى أكثر من مرة على
النعمة اإللهية في ظل غياب اإلم��ام احلجة املنتظر عجل اهلل
تعالى فرجه ،ألن الشعوب االخرى وهي تدين باالسالم تعيش
احليرة القاتلة واالضطراب من تعدد مصادر التأثير في الرأي
واملوقف ،وإال فان موقع الى االنترنت – مث ً
ال -ليس بوسعه ان
يعيش هموم الناس ومطالبهم وخلفيتهم الثقافية والتاريخية
حتى يقرر لهم كيف يطالبون بحقوقهم وما اخلطوات الالحقة
بعد التغيير...؟
إن احلوزة العلمية في العراق وعلماءها االفذاذ كانوا وما
يزالون منذ عقود من الزمن ملهماً للشعوب االسالمية في الثورة
على الطغيان والظلم والتعدي على احلرمات من دون أن يضعوا
أسماءهم في خانة (القائد) أو (الزعيم) ،فقد جاءت زعامتهم
وقيادتهم على ألسن الناس مبواقفهم البطولية بالدفاع عن
كرامة الناس وحقوقهم .وهذا لن يكون غريباً باحلقيقة عندما
يجاورون مصدر اإللهام الرئيس في كربالء املقدسة والنجف
األشرف وسامراء والكاظمية.
هذا املوقف املبدأي الثابت واحلازم هو الذي يجعل الدنيا
بخير في عيون الشعب العراقي وايضاً سائر الشعوب االسالمية،
فال مهادنة وال مجاملة على احلق وحقوق الناس .إما إصالح
الفساد والتغيير وإما الرحيل.

خالل استقباله وفد
جامعة الصدر الدينية..

لتفهم مطالب اجلماهير قبل نزولها الى الشارع
املرجع املدرسي يدعو احلكومة ّ

الهدى  /كربالء املقدسة

استقبل سماحة آية اهلل العظمى
السيد محمد تقي املدرسي (دام ظله)
في مكتبه في كربالء املقدسة يوم
اخلميس املاضي السيد حسني املرعبي
عضو ال��ب��رمل��ان ال��ع��راق��ي و وف���داً من
جامعة الصدر الدينية.

وخ�ل�ال استقباله ال��وف��د ال��زائ��ر
قال سماحة املرجع املدرسي ان العراق
بحاجة الى جهد غير طبيعي الصالح
األم���ور ،وان التظاهرات ستستمر،
واضاف سماحته مشيراً على خطوات
احلكومة ف��ي طريق تلبية مطالب
اجل��م��اه��ي��ر ق���ائ� ً
��ع��م م��ا فعلت
ل�اِ :ن َ
احلكومة عندما استجابت للكثير من

مطاليب الناس.
وف��ي جانب آخ��ر من حديثه دعا
سماحة املرجع املدرسي املسؤولني في
الدولة الى خطوة الى االم��ام باجتاه
الشعب العراقي وتفهم مطاليبه من
خالل عملية استبيان ،وليس بالضرورة
ان ت��ص��ل ه���ذه امل��ط��ال��ب م��ن خ�لال
التظاهرات في الشوارع .وق��ال البد

للحكومة ان تعرف ماذا يريد الناس
منها.
ودع��ا سماحته ايضاً السياسيني
الى اعطاء مطالب الناس االولوية على
اهتماماتهم السياسية ،وقال :الدخول
في لعبة احل��راك السياسي الب��د من
فتح قنوات احلديث مع افراد الشعب
وبشكل .وانتقد سماحته ظاهرة

جتهيزها بتلك امل��ن��ظ��وم��ات ،وقد
وصلت أع��دادا كبيرة منها ،وسوف
ت��وزع قريباً على امل��زارع�ين الراغبني
بشرائها ،والذين سوف يحصلون على
تخفيضات إضافية ان متكنوا من زيادة
إنتاجهم من القمح.
وأوض��ح وكيل ال��وزارة أن اخلطة
تتضمن أيضاً إيجاد محاصيل جديدة
من القمح تتميز مبقاومتها للملوحة
واجلفاف» ،مبيناً أن «ال��وزارة تطمح
من خ�لال خطتها ال��ى جعل إجمالي
املساحات املزروعة بالقمح في البالد
ثالثة ماليني دومن .ولفت القيسي
الى أن منظومات الري احلديثة بات
من الضروري استخدامها في العراق
على نطاق واسع لرفع معدالت اإلنتاج
والتخفيف من تأثيرات أزمة شح املياه
الناجمة عن التغيرات املناخية وتقلص
كميات املياه الواردة من دول اجلوار.
من جانبه ،أفاد عضو جلنة إنعاش

األه��وار في مجلس محافظة البصرة
عيسى صالح البطاط في حديث ملوقع
(السومرية نيوز) ،بأن زراعة القمح في
البصرة تواجه حتديات ،أهمها ضعف
وتذبذب الدعم احلكومي وعدم شمول
مئات املزارعني بحصص الوقود بحجة
عدم امتالكهم عقوداً زراعية.
وأض���اف البطاطا أن امل��زارع�ين
يشكون من ع��دم جتهيزهم مقابل
أسعار مدعومة باآلليات الزراعية من
ساحبات وح��اص��دات في ظل إرتفاع
أسعارها في األسواق ،حيث يبلغ سعر
الساحبة اجلديدة  48مليون دينار،
معتبراً أن إنتشار احلشائش الضارة
في مزارع القمح من أبرز املشاكل التي
يواجهها املزراعون ،وهم يعانون من
عدم جتهيزهم مبواد ملكافحتها من
قبل وزارة الزراعة.
يذكر أن ال��ع��راق يعد م��ن أكثر
الدول العربية استيراداً للقمح من دول

أبرزها استراليا وال��والي��ات املتحدة،
وق���د وص���ل إن��ت��اج��ه م��ن ال��ق��م��ح في
العام املاضي  2010الى  2.7مليون طن،
مرتفعاً بنسبة  %61.7عن إنتاجه في
العام  ،2009والذي كان  1.7مليون طن،
وتعد محافظة نينوى األكثر إنتاجية
حيث تساهم بنسبة  %25من محصول

خطة وطنية لتطوير زراعة القمح في العراق
الهدى  /البصرة

أعلنت وزارة الزراعة أمس االثنني،
عن مباشرتها بتنفيذ خطة وطنية
لتطوير زراع��ة القمح بانحاء البالد،
تتضمن جتهيز املزارعني مبنظومات
ري حديثة مدعومة بنسبة  50باملائة،
فيما دعا مجلس محافظة البصرة الى
دع��م م��زارع��ي القمح ف��ي احملافظة
وتذليل التحديات التي تواجههم.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي
ضمد القيسي خ�لال زيارته حملافظة
البصرة ،إن ال���وزارة ب��اش��رت مؤخراً
بتنفيذ خطة وطنية كبيرة لتطوير
زراع���ة القمح ف��ي ال��ع��راق ،تتضمن
جتهيز املزارعني في جميع احملافظات
مب��ن��ظ��وم��ات ح��دي��ث��ة ل��ل��ري ب��ال��رش
والتنقيط بنصف كلف شرائها.
وأض����اف ال��ق��ي��س��ي :أن ال����وزارة
ت��ع��اق��دت م��ع ش��رك��ات أجنبية على

ثالثة مليارات دوالر لتنشيط الهاتف األرضي و زيادة عدد املشتركني
الهدى  /بغداد
أعلنت وزارة االتصاالت أمس االثنني،
عن عزمها استثمار ثالثة مليارات دوالر
خالل السنوات اخلمس املقبلة ،لزيادة نسبة
املشتركني بالهواتف األرضية
من  %5إلى  ،%25وذلك بالتعاون
مع القطاع اخلاص واملستثمرين
األجانب.
وقال وزير االتصاالت محمد
عالوي في هامش املؤمتر الثاني
لتطوير االتصاالت في العراق،
إن «نسبة املشتركني بالهواتف
األرضية في العراق قليلة جداً
إذا ما قورنت ب��دول اجل��وار»،
مشيراً إلى أنه «تبلغ  %5مقارنة
ب����ـ %25ف��ي إي����ران و %32في
تركيا».
وأضاف عالوي أن «ال��وزارة تسعى إلى
زيادة نسبة الهواتف األرضية إلى  %25من
السكان خ�لال السنوات اخلمس املقبلة»،
مبيناً أن ذلك «يعني توفير ثمانية ماليني
هاتف بكلفة ثالثة مليارات دوالر .وأوضح
عالوي أن «الوزارة ستوفر أيضاً  600مليون
دوالر من ميزانيتها االستثمارية و600

مليون دوالر أخ��رى من القرض الياباني
امليسر ،فض ً
ال عن أكثر من ملياري دوالر ،من
خالل املشاركة مع القطاع اخلاص العراقي
عن طريق االستثمار».
م��ن جهتها ،ق��ال��ت مستشارة وزي��ر

االتصاالت هيام الياسري في حديث ملوقع
(السومرية ن��ي��وز) ،إن «البنى التحتية
للهواتف األرضية السيما تلك الواصلة إلى
دور املواطنني ال تزال مهترئة على الرغم
من أن ال���وزارة متكنت من توفير البنى
التحتية لالتصاالت مع العالم اخلارجي ،من
الكوابل األرضية والبحرية».

www.al-hodaonline.com

تأخذنا في اهلل لومة الئم وال يفكر الذي
عنده شيء في نفسه ،ال يفكر بانه يأتي
يوم يترك فيه العلماء مسؤوليتهم من
اجل بعض متاع احلياة الدنيا وحطامها
في اروق��ة واجهزة النظام السياسي
من وزارات او مناصب ومؤسسات و
ماشابه ،وان كانوا يفعلون ذلك لفعلوا
مع االنظمة السابقة ،وملا كانوا يحظون
باالحترام والتقدير من الشعب كما
هو ال��ي��وم) .واض��اف سماحته( :امنا
يقف الشعب مع العلماء النه وجد ان
العلماء معه ،وبالذات في ايام العسر
والشدة ،وهذا طريقنا ...ولذلك كان
العلماء عبر التاريخ مستهدفني دائما
م��ن قبل بعض السياسيني ،النهم
كانوا دائما يراقبون الوضع السياسي
ويقولون كلمتهم احلاسمة في الوقت
املناسب .وفي العراق اليوم وفي كل
يوم ستبقى بحول اهلل وقوته صرخة
العلماء قوية في وجه الطغاة وفي وجه
االنحراف والفساد).
وف��ي ه��ذا السياق شجب سماحة
املرجع املدرسي وبشدة (وعاظ البالط
والسالطني) في كل مكان ،من الذين
يدافعون عن االنظمة الفاسدة الظاملة
وي��س� ّ
�خ��رون ال��دي��ن وال��ف��ت��وى لصالح
احل��اك��م وب��ق��ائ��ه وض���د ارادة وح��ق
وتطلعات الشعوب .وأك��د بالقول:
(امل��ش��ك��ل��ة ان ه���ؤالء ب��ف��ت��اواه��م و
احاديثهم يسيئون بالغ االساءة لالمة
و للدين وقيمه ،و يجعلون الناس

يعدون
يكفرون بالدين ،الن الناس
ّ
هؤالء ميثلون الدين .لكن كال ....إن
هؤالء ال ميثلون الدين ،إمنا الذي ميثل
الدين ،من يعمل ويتحدث بروح الدين
وواقعه وقيمه من احلق والعدل ورفض
الظلم والطغيان والفساد).
ووجه سماحة املرجع املد ّرسي كلمة
الى املرتبطني باحلكام قائ ً
ال( :اقول
كلمة لبعض الناس املوظفني عند احلكام
من اشباه العلماء الذين ُيح ّرمون اليوم
التظاهرات واالنتفاضات ويحرمون
االحتجاج من دون دليل ،امنا يتشبثون
ببعض امل��روي��ات و االف��ك��ار الواهية
وهم ال يعلمون ان القرآن الكرمي أعلى
صوتا وابلغ كلمة ،فهو يأمرنا باالمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وهؤالء
ال��وع��اظ لالسف ينهون عن ذل��ك!...
فما هو معنى االمر باملعروف والنهي
ع��ن املنكر عندكم؟ اذا ك��ان طاغية
يحكم بلداً بغير ما انزل اهلل ويفسد في
االرض ويتخذ عباد اهلل ِخوال ،ولم يقل
احدهم كلمة احلق في وجهه ويأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ،فماذا بقي
من االمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
اقول لهؤالء كفوا ...ال تكونوا هامان
العصر /انتم تشبهون هامان الذي كان
يؤيد ويدعم فرعون الذي وقف أمام
نبي اهلل موسى و واجه رسالة السماء،
انتم بذلك تكونون مثل ذلك اخلطيب
الذي قال له االمام زين العابدين (ع):
اشتريت سخط اهلل مبرضاة املخلوق.)...

من جانبه ،ق��ال الوكيل الفني لوزير
االتصاالت أمير البياتي إن «املؤمتر الذي
عقدته ال��وزارة اليوم ميثل محطة تواصل
مع الشركات العاملة في قطاع االتصال
لتطويره س���وا ًء على صعيد الهواتف
األرض��ي��ة أو شبكات الهاتف
ال���ن���ق���ال» .وت���اب���ع أن ق��ط��اع
االت��ص��االت ف��ي ال��ع��راق «عانى
من اختناقات كبيرة متعلقة
بالبيئة التشريعية والقانونية».
وأش����ار ال��ب��ي��ات��ي إل���ى أن
«ال���وزارة ب��دأت بتوفير البنية
التحتية ل��ش��ب��ك��ات ال��ه��ات��ف
النقال من خالل توفير الكوابل
الضوئية» ،مبيناً أن «الكثير من
املشاكل التي كانت تعترض
شبكات الهاتف النقال متأتية
من االختناقات في الترددات،
مما يؤثر سلبياً على أدائها».
وك��ان��ت وزارة االت���ص���االت أع��ل��ن��ت،
قبل نحو شهر ،أنه سيتم توفير خدمات
متطورة خلطوط االتصاالت اجلديدة ،مثل
االنترنت والفيديو واالتصال السريع ،من
خالل اعتماد اخلطوط الضوئية (Fiber
 )Opticsلتطوير خدمات الهاتف األرضي.

خبراء اقتصاديون ينتقدون
احلكومة لتعاقدها مع
شركات تبني مساكن دون
رؤوس أموال
الهدى  /بغداد
انتقد خبراء اقتصاديون احلكومة العراقية
لتوجهها نحو شركات ال متلك رؤوس أم��وال حلل
مشكلة السكن في العراق ،فيما حتجم عن التوجه
الى اجلهات الرسمية اقليمياً ودولياً لالستفادة من
التجارب والتطورات في مجال بناء السكن في تلك
البلدان .وقال فاضل محمد عضو املجلس االقتصادي
العراقي وهو احد املؤسسات العاملة في العراق في
التنمية االقتصادية :إن احلكومة العراقية يفترض
بها أن تعالج ازمة السكن عبر التعاقد مع دول متطورة
في التنمية االقتصادية مثل كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة وبريطانيا .واضاف :ان اخلطأ الذي تقع فيه
احلكومة العراقية أنها طيلة السنوات الثمان املاضية
لم تقم ب��إب��رام أي عقد عملي مع دول أجنبية أو
اقليمية وامنا قامت بأبرام عشرات العقود مع شركات
اجنبية معظمها المتلك رؤوس اموال .وتابع :أن احد
التحديات املهمة امام احلكومة العراقية هو القيام

ببناء مجمعات سكنية تستطيع من خاللها تقليص
ازمة السكن التي تشهدها البالد في املرحلة احلالية.
من جانب آخر أنتقد اخلبير االقتصادي والتدريسي
في جامعة بغداد من قسم االحصاء إبراهيم الشيخلي
األداء احلكومي في حل أزمة السكن وقال :احلكومات
التي توالت على إدارة حكم العراق بعد نيسان  2003لم
تضع خطة واضحة ماعدا اخلطة الوطنية لالسكان التي
وضعتها احلكومة السابقة والتي التستطيع تلبية
أحتياجات العراقيني للسكن .وتابع أن اتفاق احلكومة
العراقية مع حكومات أخرى لبناء مجمعات سكنية خارج
احلدود البلدية للمدن هو احلل االكثر قبوالً في املرحلة
احلالية كونه سيسهم في استغالل االراضي الشاسعة
والتي التستفيد منها الدولة اواملواطن.
من جهته قال صباح الشمري عضو املنظمة الدولية
السكان الفقراء وه��ي منظمة مت��ول من قبل االمم
املتحدة ويتركز عملها في مناطق الشرق االوسط
ملوقع (آكانيوز) إن املعلومات املتوفرة لدى منظمتنا
ان العراق بحاجة إل��ى مليون ونصف مليون وحدة
سكنية سريعة البناء ت��وزع على الفقراء حتديداً او
الذين الميتلكون دور سكن إطالقاً .واوضح ان العراق
ياتي في مقدمة دول الشرق االوسط التي تعاني من
ازمة السكن بسبب مشكلـة عائدية االراض��ي املوزعة
بني الوزرات احلكومية .واضاف إن احلل في معاجلة
أزمة السكن خالل املرحلة املقبلة يتمثل في تشكيل
هيئة حكومية معنية بتوزيع االراضي حسب االهمية
للوزارات احلكومية.

ال��وع��ود ال��ت��ي يطلقها ف��ي بعض
املسؤولني والتي تخلو من الوفاء .
وق���دم سماحة امل��رج��ع امل��درس��ي
اق��ت��راح �اً ب��ان يتم تشكيل ائتالف
معارض داخل البرملان ولو من عشرة او
خمسة عشر نائباً تكون مهمة هؤالء
الكشف ع��ن الثغرات واالخ��ط��اء في
أجهزة الدولة.

القمح املنتج في البالد ،تليها محافظة
التأميم باملرتبة الثانية بنسبة ،%13
ومن ثم محافظة واسط بنسبة ،% 11
فيما حتتل محافظة البصرة مرتبة
متاخرة وتكاد تنحصر مشاريع زراعة
القمح فيها ف��ي املناطق الشمالية
منها.

إسبوعية ـ سياسية ـ ثقافية
تصدر عن دار الهدى للثقافة واإلعالم

املشرف العام

مهدي الصادق

رئيس التحرير :نعمان التميمي

مدير التحرير :محمد علي جواد

سكرتير التحرير

محمد الموسوي

هيئة التحرير

طاهر القزويني
مرتضى الموسوي
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أخـــبار وتـــقارير

مواطنون يفرون من الغالء ويلجؤون
إلى التقسيط لشراء احتياجاتهم
علي اجلبوري /كربالء

كما في باقي محافظات البالد ،ميكن
ّ
لسكان كربالء في الوقت احلاضر شراء
بيت أو سيارة أو أي بضاعة مرتفعة الثمن،
عن طريق نظام التقسيط الذي تعمل به
الكثير من الشركات واملؤسسات واحملال
التجارية ،مع فرض رسومات مالية على كل
بضاعة.
وينتشر في محافظة كربالء عدد من
الشركات و املؤسسات التي تقوم
ببيع مختلف البضائع على األهالي
ب��إط��ار ق��ان��ون��ي يضمن للطرفني
حقوقهما ف��ي ال��ب��ي��ع وال���ش���راء،
وبذلك فتحت املجال أم��ام الكثير
لسد احتياجاته من
من الكربالئيني
ّ
البضائع املختلفة.
ويشير املواطن رواد عبد الكرمي
إن «احمل��ال والشركات
( كاسب) إلى ّ
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام
التقسيط قد وفرت فرصة ملواطني
محدودي الدخل بشراء ما يحتاجونه
من األغراض املتنوعة».
وأض��اف عبد الكرمي «استطعت
خالل فترة قصيرة من تأثيث منزلي
وش���راء س��ي��ارة حديثة ع��ن طريق
التقسيط ،وبالرغم من الرسومات املالية
أو (الفائدة) التي يحددها البائع على كل
بضاعة إال أنها مع ذلك تكون مناسبة جداً
أمام شرائها نقدياً».
ّ
املوظف في دائرة البلدية
في حني قال
حسني علي ،إن «رواج مثل هذه التعامالت
االقتصادية (البيع بالتقسيط) عائد إلى
عدم قدرة املواطن العراقي على شراء ما
يحتاجه في ّ
ظل صعوبات احلياة وغالء
املعيشة» .وب�ين أن «امل��واط��ن يقدم على
الشراء بالنظام اآلجل ،حيث يقوم البائع
بتقسيط مبلغ البضاعة على شكل دفعات
شهرية أو أسبوعية وه��ي مبالغ تكون
بسيطة على كاهل املواطن من ذوي الدخل
احملدود».

بينما تشير املواطنة أم طفوف إلى
أن «البيع بالتقسيط أصبح رائجاً بصورة
كبيرة في محافظة كربالء ،فال جتد فقط
احمل��ال والشركات التجارية وإمن��ا هنالك
البيع بالتقسيط ع��ن طريق السيارات
اجل��وال��ة ال��ت��ي ت��ع��رض بضائعها على
املواطنني وعادة ما تكون ربة البيت هي
الزبون الرئيسي لها» .وتتابع حديثها
بالقول أنه «ال ميكن لربة البيت ان حتتفظ
بنقودها من أج��ل ش��راء بضاعة معينة،

بينما يضمن لها البيع بالتقسيط شراء
كل ما حتتاجه واضطرارها إلى دفع مبلغ
التقسيط في وقته».
ب��دوره ذك��ر امل��واط��ن سامر العبودي
صاحب محال لبيع األجهزة الكهربائية،
إن «ال��ب��ي��ع بالتقسيط يلقي بفوائده
على البائع واملشتري ،خاصة وإن بعض
املواطنني ال يقوى على شراء كل ما يحتاجه
دفعة واحدة بينما يوفر التقسيط ذلك».
ولفت العبودي إلى أن «احمل��ال التجارية
تقوم باستيراد مختلف البضائع وتتفق
م��ع املشتري على سعر ال��ف��ائ��دة وفترة
دف��ع القسط ،وع���ادة م��ا ت��ك��ون شهرية
ويتوجب على املشتري دفع األقساط في
وقتها وهنالك ج��زاءات مترتبة عن تأخر
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وزير البلديات :احلكومة ستغير تعليمات
املناقصات التي تقيد محاسبة املقصر

الدفع» .ويضيف قائ ً
ال أن «أغلب شركات
البيع بالتقسيط متتلك رؤوس أم��وال
ضخمة من أجل تزويد السوق بالبضائع
املختلفة ،وكذلك فهنالك بعض احملال أو
الشركات التي تقوم بشراء بضائعها هي
األخ��رى بنظام التصريف أو اآلج��ل ،ومن
ثم تستطيع البيع بنظام التقسيط على
املواطنني».
بينما ّ
يؤكد صالح مكي (أحد البائعني
ان «عمليات البيع
بنظام التقسيط) ّ
يجب أن تتم بإطار قانوني يحمي
الطرفني من الغنب وضياع احلقوق،
خاصة وأن هنالك من ضعاف النفوس
الذين يقومون بشراء بضائع باهظة
الثمن وال يدفعون س��وى مقدمة
مالية بسيطة وبعد ذل��ك يختفون
عن األن��ظ��ار» .ويتابع مكي حديثه
عن قصته مع أحد املواطنني الذي
اشترى منه بضائع مبليوني دينار
ولم يدفع منها سوى  250ألف دينار،
وبعدها اختفى عن األنظار بالرغم
من إعطاء التعهدات وال��وص��والت
التي تثبت شراءه للبضاعة .ونوه إلى
أنه «قدم شكوى في مركز الشرطة
على امل��واط��ن وعلى اث��ر ذل��ك القي
القبض عليه وأودع السجن حلني دفع
ما ترتّب عليه من الديون (األقساط)».
م��ن جانبه ي��رى اخلبير االقتصادي
أن «البيع بالتقسيط
رس���ول نصر اهللّ ،
ح��دي��ن ف��ه��و عملية ناجحة
س��ي��ف ذو
ّ
تلقي بالفائدة املادية على كل من البائع
واملشتري ولكنها تزيد من استهالك البالد
للبضائع ودخول السلع الرديئة من مناشئ
مختلفة ،يقع ضحيتها املواطن العراقي».
وي��ؤك��د أن��ه «يجب السيطرة على جميع
التعامالت االقتصادية التي جت��ري بني
البائع واملشتري وحمايتها ،خاصة عملية
التقسيط والتي ع��ادة ما يستغل فيها
البائعون ضعف مقدرة املواطن على الشراء
ويزيد مبلغ الفائدة ويكون املواطن مجبراً
على دفعها كاملة».

بغداد /املثنى /الهدى

قال وزير البلديات واألشغال
العامة ،أن احلكومة بصدد تغيير
أن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات املناقصات
احل��ك��وم��ي��ة واإلش��������راف على
مشاريعها السيما التي يثبت فيها
تقصير املقاولني ،مبيناً أنه في
الوضع احلالي «يكتف» املسؤول
بتوفير االطمئنان للمقاولني ،الفتا
الى ان وزارته ستوزع تخصيصات
مشاريعها الستراتيجية بعدالة
بني احملافظات السيما احملرومة.
ووصف الوزير عادل مهودر،
في تصريحات له نهاية االسبوع
امل���اض���ي ،اث��ن��اء ق��ي��ام��ه بجولة
ميدانية على مشاريع محافظة
املثنى ،التعليمات اخلاصة بحدود
التعامل م��ع ال��ش��رك��ات املتلكئة
في تنفيذ املشاريع احملالة اليها
بالـ(مجحفة) والـ(مريحة لتلك
لشركات) ،قائ ً
ال« :اليوم محاسبة
امل��ق��اول املتلكئ وسحب املشروع
منه تعني خسارة في املال والوقت
واجلهد من قبل الدولة ،ألن كل
االج���راءات ستتوقف اذا ما جلأ
املقاول للقضاء الى حني البت في
الدعوى».
وأض�����اف ال���وزي���ر م��ه��ودر:
«ان���ا م��ن ال��داع��م�ين مل��ش��روع ق��رار
ف��ي مجلس ال����وزراء يفضي الى
استحصال اج���راءات وصالحيات
استثنائية للوزراء السيما البلديات
في محاسبة املقاولني املتلكئني»،
م��س��ت��درك�اً« :اال ان ه��ذا ال��ق��رار
يحتاج الى تشريع وذلك التشريع
إن مت ،لن يكون بالصيغة التي
يترقبها املسؤول التنفيذي».
وأوض���ح أن مجلس ال���وزراء
«يتجه نحو خيار آخر ،وهو سحب
امل��ش��روع م��ن امل��ق��اول املتلكئ،

ثم اعالنه م��رة أخ��رى أو توجيه
دعوات مباشرة لشركات ذات خبرة
بالتنافس على نيل املناقصة ،وعلى
امل��ق��اول األول ان ك��ان متضررا
اللجوء الى القضاء دون امكانية
ايقاف اج��راءات السحب للمشروع
وإحالته الى غيره» ،مشيرا الى أن
احلكومة «ستكون عندها مستعدة
لدفع أي��ة مبالغ يقرها القضاء
لصالح ذلك املقاول».
وتابع مهودر« :الواقع السابق
واحلالي في ادارة وتنظيم تنفيذ
مناقصات امل��ش��اري��ع احلكومية
املقصر،
م��ازال في صالح املقاول
ّ
واحل��ك��وم��ة ب��ص��دد تغيير ذل��ك
ال���واق���ع ال����ذي ج��ع��ل ال�����وزارات
وامل��ؤس��س��ات احلكومية محرجة
ومكتوفة األي���دي أم��ام املقاول
الذي تقف النصوص الى جانبه».
واش����ار ال���وزي���ر ،خ�ل�ال أح��د
اج��ت��م��اع��ات��ه ب��احل��ك��وم��ة احمللية
وكوادر وزارته في محافظة املثنى
 ،الى «ع��دم وج��ود منهجية عمل
واضحة وبعيدة األمد في كثير من
مفاصل مؤسسات الدولة» ،منوها
الى أن هذا «أحد أسباب اإلرباك
الذي عانته تلك املؤسسات خالل
الفترات املاضية» .واض��اف «كلنا
في احلكومة متفقون على توفير
صالحيات أكبر ملؤسسات الدولة
في احملافظات كي تستطيع أداء
دوره��ا بشكل أفضل ،وفي وزارة
ال��ب��ل��دي��ات سنفوض احملافظني
ومسؤولي الدوائر التابعة لنا في
احملافظات الكثير من صالحياتنا».
ولفت مهودر الى أن احد ابرز
برامج ال���وزارة اجلديدة «القيام
ب��ج��والت م��ي��دان��ي��ة للمحافظات
ب��رف��ق��ة ك���ادر ال�����وزارة املتقدم
م���ن أج����ل ت��ش��خ��ي��ص األخ���ط���اء
ومواطن اخللل في دوائر الوزارة

ومشاريعها باحملافظات والعمل
ع��ل��ى تصحيحها ومعاجلتها
ميدانيا وبشكل مباشر» ،منوها
«إن ل��م تنجح تلك اخل��ط��وة في
التصحيح سنلجأ الى اتخاذ قرارات
عقابية ص��ارم��ة بحق املخالفني
واملتلكئني بتنفيذ التعليمات
وال��واج��ب��ات املناطة بهم ،وفي
املقابل سأق ّبل من يقدم عمال من
منتسبي الوزارة بني عينيه وعلى
يديه مع شكره ومكافأته».
وأوضح أن من فوائد اجلوالت
امليدانية ،التي باشر القيام بها

ب��دءاً مبحافظات واسط واملثنى،
«التنسيق بني الوزارة واحلكومات
احمل��ل��ي��ة ف��ي احمل��اف��ظ��ات ،حيث
تراكمت سابقا الكثير من املشاكل
بني اجلهتني» ،مبينا «سنسعى
الى توحيد الرؤيا وحتديد وتوزيع
ال��ص�لاح��ي��ات وم��س��اح��ات��ه��ا بني
اجلهتني فض ً
ال عن وض��ع خطط
املشاريع بالتنسيق بني ال��وزارة
وكل محافظة كي اليحدث تقاطع
بني عمل اجلهتني ولتكون صورة
العمل املشترك واض��ح��ة وجلية
للجميع».

بعد ان بلغ عدد االيتام ستة ماليني

الربيعي يطالب باصالح
قوانني الطفل و ربط دور
االيتام اخلاصة باحلكومة

تباين بني مكونات كركوك حول مقترح حتويلها الى اقليم مستقل
كركوك /الهدى:

رفض مسؤوالن؛ كردي و عربي ،من
مدينة كركوك ،دعوة رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي ،الى جعل كركوك إقليما
مستقال لعدة س��ن��وات حل�ين «تفكيك
املشكلة» واستقرار األوضاع في العراق،
فيما رح��ب مسؤول تركماني باملقترح
عـــاداً أنه ميثل احلل األفضل للمدينة
املتنازع عليها بني بغداد واربيل والتي
تضم خليطا م��ن القوميات واألدي���ان
واملذاهب.
وي��رف��ض ع��ض��و االحت����اد الوطني
الكردستاني في كركوك احمد العسكري،
مقترح رئيس البرملان  ،مشددا على ربط
كركوك باقليم كردستان ،وهو رأي طاملا
أكده القادة الكرد بوصفه أمرا ال ميكن
التنازل عنه.

ويقول العسكري لـ (ال��ه��دى) إن
«قائمة كركوك املتآخية (القائمة التي
متثل الكرد) كان شعارها منذ فترة ما
قبل انتخابات عام  2005هو تطبيق املادة
 58من قانون ادارة الدولة والتي بعدها
أصبحت ج��زءا مهما من امل��ادة  140من
الدستور العراقي» ،معربا عن قناعته بأن
«تطبيق املادة سيضمن استرجاع كركوك
إلى إقليم كردستان» .حسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس النواب دعا في
وقت سابق الى انسحاب قوات البيشمركة
من محافظة كركوك وتهدئة الوضع في
املدينة اما باجراء انتخابات فيها تعيد
ال��ت��وازن بشكل يرضي كل االط��راف او
التوجه جلعلها اقليما مستقال لعدة
سنوات الى حني تفكيك املشكلة.
ويشدد العسكري على رفض بقية
املقترحات بشأن ح��ل مشكلة املدينة،

املتنازع عليها بني بغداد واربيل ،قائال
«بغير ذلك لن نقبل ،فحل املشكلة يكمن
في تطبيق الدستور العراقي» ،الفتا الى
ان وضع املدينة احلالي هو نتيجة لعقود
من سياسات التعريب التي انتهجها
نظام ح��زب البعث املقبور .وعلق على
مقترح النجيفي بجعل كركوك اقليما
مستقال ،قائال ان «كل مواطن عراقي حر
في التعبير عن رأيه ،ونحن كأعضاء في
القائمة املتآخية بكركوك حصلنا على 26
مقعدا في مجلس احملافظة (من أصل 41
مقعدا) و وعدنا جماهيرنا باعادة كركوك
إلى أحضان األم بربطها بإقليم كردستان
ووفق الدستور العراقي وبخالف ذلك لن
نقبل»!!
فيما يؤيد نائب رئيس حزب العدالة
التركماني حسن ط��وران فكرة حتويل
كركوك الى اقليم مستقل ،عاداً أنها احلل

األفضل لتجاوز مشاكل املدينة املختلطة
قوميا .ويقول لـ(الهدى) «إننا كتركمان
نعتقد أن مشروع حتويل كركوك الى
اقليم مستقل ،ه��و م��ش��روع متكامل
وقابل للترتيب وهو ميثل احلل الوسط
واألمثل لواقع محافظة كركوك» ،مبينا
أن التركمان «يؤيدون هذا املقترح منذ
عام  2006وحلد االن ،حيث تقدمنا بطلب
كاعضاء تركمان في مجلس احملافظة في
حينها الى مجلس الوزراء جلعل كركوك
إقليما خاصا».
وأض���اف أن «تقرير األمم املتحدة
املنشورة في نيسان  2009أش��ار إل��ى أن
واح���دة م��ن أفضل اخل��ي��ارات ه��و جعل
كركوك إقليما خاصا ،ونحن كتركمان
نرحب بهذه الفكرة ونؤيدها .« % 100
من جهته ،يرفض عضو تيار سمي
نفسه باملشروع العربي في كركوك ،احمد

العبيدي ،املقترح ويرى أن اخليار األفضل
هو جعل كركوك محافظة ت��دار بنظام
ال م��رك��زي يجعلها تتمتع بصالحيات
واسعة .ويوضح ان «العرب في كركوك
يرفضون رفضا باتا جعل كركوك إقليما
مستقال ،ويطرحون مشروعا خاصا الدارة
احملافظة وفق املادة  122من الدستور ،عبر
ادارة ال مركزية ذات صالحيات واسعة».
ويعرب العبيدي عن استغرابه من مقترح
رئيس مجلس النواب ،قائال «بدل أن يدعو
رئيس البرملان إل��ى ال��وح��دة والتقارب
بني جميع املكونات حتت راية محافظة
كركوك ،يطرح هذا املوضوع املرفوض»،
مشيرا الى ان اسامة النجيفي «رمبا يعبر
عن وجهة نظره اخلاصة ألن احلديث جرى
خارج مجلس النواب ولم يكن باسم مجلس
النواب ،لكن نحن رغم هذا نعترض على
هذا املوضوع جملة وتفصيال».

دعوى قضائية ضد رئيسي البرملان واحلكومة الستحداث منصب نائب ثالث لرئيس احلكومة
بغداد /الهدى

أقام خبير قانوني دعوى قضائية
ل��دى احملكمة االحت��ادي��ة ،ضد رئيسي
الوزراء العراقي نوري املالكي ،ومجلس
النواب ،أسامة النجيفي ،ملخالفتها بنود
الدستور ،وتعيني ثالثة نواب لرئيس
احل��ك��وم��ة ،مطالباً بإبطال إج���راءات
تعيني هؤالء النواب.
وق��ال إسماعيل علوان التميمي،
األحد املاضي ،إنه أقام الدعوى «انطالقاً
من مسؤوليته كمواطن عراقي وخبير
قانوني ،للطعن بإجراءات تعيني ثالثة
ن��واب لرئيس احلكومة ،ألنها مخالفة
للدستور والقانون» .وأضاف أن تعيني
ه��ؤالء ال��ن��واب «ج��اء مخالفاً ألحكام
املادة  139من الدستور التي نصت على
أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبني
فقط في ال��دورة االنتخابية األول��ى»،
مشيراً إلى أنه طبقاً ملفهوم املخالفة،
فإن لرئيس مجلس الوزراء «نائبني خالل
الدورة االنتخابية األولى فقط ،وليس
له أي نائب بعد انتهاء تلك ال��دورة،

ألن عمر هذا املنصب قد حدد دستورياً
ب��ال��دورة االنتخابية األول��ى وينتهي
بانتهائها».
وأفاد التميمي ،أن «املادة  139وردت
في الفصل الثاني ،األحكام االنتقالية،
من الباب السادس املخصص لألحكام
اخلتامية واالنتقالية ،باعتبار أنها
مؤقتة وانتقالية تنتهي بانتهاء
ال���دورة االنتخابية األول��ى التي وجد
املشرع الدستوري أن مجلس الوزراء في
تلك ال��دورة يكون بحاجة إلى نائبني
اثنني ،وأن هذه احلاجة مؤقتة تنحصر
فقط ب��ال��دورة األول���ى ،وال متتد إلى
الدورة الثانية».
وأوض���ح أن منصب ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء قد «نص عليه الدستور،
وال يجوز استحداثه إال مبوجب ذلك»،
ع��اداً أن إج��راء املدعى عليهما ،املالكي
والنجيفي ،بتعيني ثالثة نواب لرئيس
مجلس ال��وزراء في ال��دورة االنتخابية
الثانية (احلالية) ،بدون سند قانوني
«يشكل خرقاً صريحاً إلحكام الدستور».
وذك����ر ال��ت��م��ي��م��ي ،ال����ذي يشغل
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منصب مستشار محافظ واسط للشؤون
السياسية ،أن امل���ادة  /93ث��ال��ث�اً من
الدستور «كفلت حق ذوي الشأن من
األف���راد بالطعن ف��ي ال��ق��رارات التي
تتخذها أية سلطة من سلطات الدولة
ف��ي ح��ال مخالفتها للدستور ،أم��ام
احملكمة االحتادية املوقرة» ،مؤكداً أن
حماية املال العام «تشكل واجباً على
كل مواطن مبوجب امل��ادة  27أوال من
الدستور ،التي نصت على أن لألموال
العامة حرمة ،وحمايتها واج��ب على
كل مواطن» .وأردف لذلك «وجدت من
حقي ،بل ومن صميم واجبي في الوقت
ذات��ه ،الطعن بإجراء املدعى عليهما،
إض��اف��ة لوظيفتيهما ل��دى احملكمة
االحت��ادي��ة امل��وق��رة ،حرصاً على صيانة
الدستور من اخلرق وحماية للمال العام
من الهدر».
وكان مجلس النواب قد منح الثقة
بجلسته رقم  14في احلادي والعشرين
من كانون األول  ،2010ملرشحي الوزارة
اجلديدة التي ضمت ثالثة نواب لرئيس
مجلس الوزراء ،هم روز نوري ساويش

نائباً أول ،وحسني الشهرستاني نائباً
ثانياً ،وصالح املطلك نائباً ثالثاً.
يذكر أن اخلبير القانوني إسماعيل
التميمي ،سبق أن أقام دعوى قضائية
ضد رئيس السن ملجلس النواب ،فؤاد

معصوم ،لدى احملكمة االحتادية أيضاً،
مطالباً فيها بإنهاء اجللسة املفتوحة
للمجلس ،وتزامنت دعوته التي كسبها،
م��ع دع��وة رفعتها منظمات املجتمع
املدني بشأن املوضوع نفسه.

مواطنون في كربالء يشكون فقدان جوازاتهم
ش���ك���ا ع�����دد م����ن م��واط��ن��ي
محافظة كربالء املقدسة من فقدان
ج��وازات��ه��م ف��ي مديرية ج��وازات
احملافظة ،الفتني الى انهم كانوا
ق��د ق��دم��وا معامالت أصولية الى
املديرية في وقت سابق ،اال انهم
فوجئوا باخبارهم ان جوازاتهم
مفقودة.
وف����ي ت��ق��ري��ر ن���ش���ره م��وق��ع
(نون) بني املواطنني انهم قدموا
معامالتهم منذ ع��دة شهور لكن
لم يتسلموا جوازاتهم حلد اآلن.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر ج����وازات
كربالء العميد سليم عبد احلسني

ان اجل��وازات فقدت بسبب تدخل
العديد من اجلهات التي لم يسمها
في عمل املديرية ،مشيرا الى ان عدد
اجل���وازات املفقودة هو نحو مئة
وخمسني ج��وازا ،كاشفا ايضا عن
منع العديد من املواطنني من السفر
خارج العراق واعادتهم من احلدود
ال��ى دي��اره��م بسبب ع��دم وج��ود
البصمة االلكترونية في جوازاتهم.
واشار عبد احلسني الى انه مت
رفع أسماء اجلوازات املفقودة الى
املديرية العامة في بغداد وحصلت
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى منحهم ج���وازات
جديدة.

بغداد /الهدى

ق��ال وزي���ر العمل وال��ش��ؤون
نصار الربيعي إن وضع
االجتماعية ّ
الطفل العراقي بحاجة مراجعة
تشريعية وقانونية تتناسب مع
ال��ظ��روف التي م��رت بها البالد،
وانتقد القوانني العراقية اخلاصة
بالطفل واص��ف �اً إي��اه��ا باملثالية
والبعيدة عن ال��واق��ع ،داعياً الى
التفكير مبنهجية لتصحيحها او
تغييرها وف��ق ال��ظ��روف احلالية
خللق بيئة قانونية وشرعية للطفل
في العراق.
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة للوزير
الربيعي خ�لال ت��رؤس��ه االجتماع
ال���دوري االول لعام  2011لهيئة
رعاية الطفولة .ونقل بيان للوزارة
عن الربيعي قوله :إن «وضع الطفل
العراقي يختلف عن وضع الطفل
في العالم ويحتاج إل��ى مراجعة
تشريعية وقانونية وف��ق بيئة
تتناسب مع اوض��اع البلد وم��ا مر
ومير به من ظروف صعبة» ،مبينا
أن «موضوع الطفولة من املواضيع
املهمة خاصة في السنني اخلمس
االول��ى لتأثره بالظروف احمليطة
ال��ت��ي حت��دد شخصيته وسلوكه
ومستقبله».
وأضاف أن «القوانني العراقية
حتمل الكثير من املثالية وليس
الواقعية ول��ه��ذا يجب التفكير
مبنهجية لتصحيحها او تغييرها
وفق الظروف احلالية خللق بيئة
قانونية وش��رع��ي��ة» ،داع��ي��ا إلى
«متابعة عملية ملوضوع املبالغ املالية
املخصصة لالطفال املصابني مبرض
السرطان في موازنة عام  2011فض ً
ال
عن االدوية» .وتناول االجتماع عددا
من املوضوعات التي تخص ارتباط

الهيئة ب��ال��وزارات واجن��ازات��ه��ا،
منها احتياجات الهيئة إلى مسح
ميداني خاص بأعداد االطفال في
البلد باالعتماد على مشروع املسح
امليداني الذي من املقرر أن تنفذه
وزارة التخطيط للفترة من 3/31
الى  4/30من هذا العام بالتعاون
م��ع منظمة اليونسيف لتكوين
قاعدة بيانات لالطفال ودراس��ة
متطلباتهم واحتياجاتهم من
خالل الدراسات العلمية.
وحسب آخر االحصائيات فان
العراق يضم حوالي ستة ماليني
ط��ف��ل ي��ت��ي��م س��ق��ط معظمهم
ضحية العمليات االرهابية خالل
ال��س��ن��وات السبع امل��اض��ي��ة ،وقد
ب��ادرت مؤسسات دينية وثقافية
تابعة للحوزة العلمية وملراجع الدين
بتأسيس هيئات ومؤسسات خاصة
برعاية شريحة االيتام والعمل على
كفالتهم .وف��ي معرض اشارته
الى هذا املوضوع قال وزير العمل
والشؤون االجتماعية إن «القانون
العراقي مينع تأسيس دور ايتام
خاصة وم��ن ال��ض��روري وض��ع نص
قانوني يجيز تأسيس دور االيتام
اخلاصة ولكن باشراف وزارة العمل
والشؤون االجتماعية وحتت شروط
معينة» ،داعيا إلى «التنسيق مع
وزارات الدولة اليجاد فرص عمل
لاليتام البالغني سن  18واملوجودين
في دور االيتام».
ولم يذكر الوزير الربيعي عدد
دور االي��ت��ام التي تشرف عليها
احلكومة في العراق وظروفهم،
كما لم يتطرق الى طبيعة العالقة
املستقبلية بني وزارته واملؤسسات
اخليرية التي تعمل منذ سنوات
على رعاية ودع��م ه��ذه الشريحة
املظلومة في املجتمع.
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االمني العام جلمعية العمل االسالمي في البحرين لـ (الهدى):

ال تراجع عن مطلب إسقاط النظام واحلوار لعبة سياسية لتهدئة اجلماهير

الهدى  /كربالء املقدسة

أك��د الشيخ محمد علي احملفوظ
األم��ي��ن ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��ل
االسالمي في البحرين على أن الثورة
اجلماهيرية تتقدم بخطى ثابتة
نحو حتقيق أهدافها بتغيير النظام
السياسي احل��اك��م وإق��ام��ة النظام
العادل الذي يعطي اجلميع حقوقهم.

يعول على
وأكد ان النظام اخلليفي
ّ
اره���اب ال��ن��اس بالعصي وال��رص��اص
احلي واملطاطي ،لكن الشعب البحريني
ُم��ص � ٌر ه��ذه امل���رة على امل��ض��ي قدماً
حتى حتقيق اهدافه .وناشد الشيخ
احملفوظ االحرار في العالم واملرجعيات
الدينية من كل الطوائف واالديان بان
تقف الى جانب الشعب البحريني الذي
يتعرض حلملة إبادة جماعية .ونصح

الدول اخلليجية بعدم مساندة النظام
احلاكم في املنامة ألنها بذلك ستكون
شريكة في جرائمه ضد شعب البحرين.
�ص به (الهدى)
وف��ي حديث خ� ّ
ق���ال احمل��ف��وظ ان م��ط��ال��ب الشعب
البحرني مشروعة وه��ي حقهم في
اختيار النظام السياسي الذي يوفر
لهم احلياة احلرة الكرمية ويقوم على
ضوابط دينية وانسانية واخالقية
وشراكة سياسية .ويضمن حرية الرأي
والتعبير واملساواة بني الناس.
وقال الشيخ احملفوظ :اننا نعيش
اليوم في عصر الشعوب وليس في
عصر االن��ظ��م��ة املستبدة ،ل��ذل��ك لن
يجدي القمع والقهر شيئاً ،واضاف
بان مطالب الشعب البحريني ليست
ول��ي��دة ال��ي��وم ،إمن��ا ت��ع��ود لسنوات
بعيدة ،وق��ال موضحاً :نحن نعيش
مرحلة شعور باسقاط النظام اخلليفي.
وع��ن اساليب السلطة احلاكمة
في مواجهة هذا املطلب اجلماهيري،
قال الشيخ احملفوظ :ال يتورع النظام
احلاكم عن اذاقة الناس ألوان العذاب
وارهابهم وتخويفهم ،وهم بذلك
يحسبون ان��ه��م ف��ي ك��ل م��رة سوف
ينجحون ،لكن هذه املرة هناك اصرا ٌر
ش��دي��د ،وم��واق��ف بطولية م��ن لدن
الشباب البحريني على مواجهة هذا

في بيان لها..

االره��اب املنظم ،وقد نقلت الشاشة
الصغيرة مشاهد من الشباب وهم
يتحدون ال��رص��اص احل��ي والرصاص
املطاطي والقنابل املسيلة للدموع.
وق���ال :حتى ال��ق��وات املسلحة التي
ُكلفت مبهمة القمع و التي حتمل اسم
(قوات الشرف)!! لم تتمكن من ايقاف
الزحف اجلماهيري الهادر.
وع��ن ما يسميه النظام احلاكم
في املنامة ب��ـ(احل��وار) وصف الشيخ
احمل��ف��وظ ه��ذه ال��ف��ك��رة بانها أحد
االالع��ي��ب التي تستخدمها االنظمة
الديكتاتورية ومنها النظام البحريني
الضعاف احلركة اجلماهيرية الشعبية،
وأوضح سماحة الشيخ في هذا الصدد
بانه يؤيد احل���وار الوطني واصفاً
بانه شيء جميل ،ولكن يوظف هذا
العنوان اجلميل خلدمة لعبة سياسية
ي��راد منها اللعب على مصير الشعب
البحريني وإنهاء ثورته اجلماهيرية،
ولذا – يقول الشيخ احملفوظ -رفضنا
هذا احلوار جملة وتفصيال النه يرتبط
باحلقيقة بعملية (اص�لاح سياسي)،
وأك��د موقف اجلبهة مطلب اسقاط
ال��ن��ظ��ام احل��اك��م ب��رم��ت��ه ،وق���ال ان
التحدي الكبير في البحرين هو الذي
يعطي احلق السقاط النظام.
وحمل الشيخ احملفوظ املجتمع

(أمل) تدعو االمم املتحدة إلى وضع البحرين حتت طائلة (البند السابع)
الهدى  /كربالء املقدسة

في ض��وء التصعيد القمعي من
ج��ان��ب النظام احل��اك��م ف��ي املنامة،
أصدرت جمعية العمل االسالمي (أمل)
بياناً ناشدت فيها املنظمات الدولية
وفي مقدمتها االمم املتحدة بالوقوف
بحزم أم��ام املجازر وعمليات اإلب��ادة
ال��ت��ي مي��ارس��ه��ا ال��ن��ظ��ام اخلليفي،
والبحث في فكرة وضع البحرين حتت
طائلة البند السابع حماية الرواح
االبرياء الذين يسقطون يومياً في

الشوارع.
وج��اء ف��ي بيان اجلمعية ال��ذي
وصلت نسخة منه الى (الهدى) انه
(وفي ضوء التطورات السلبية األخيرة
في البحرين و القمع الشديد الذي
يتعرض له شعب البحرين املظلوم
على يد حكومة آل خليفة في البحرين
و خصوصا استخدام احلكومة الظاملة
جلحافل البلطجية املسلحني وهم
مرتزقة و بعضهم ي��رت��دي املالبس
املدنية ،باألسلحة النارية و غير النارية
 ،حيث قاموا باالعتداء على الرجال و

النساء و األطفال و الكبار و الصغار في
املناطق السكنية كالبسيتني و الرفاع
و اسكان عالي  ،كما هاجموا املؤسسات
الرسمية كاملدارس و خصوصا مدارس
البنات و جامعة البحرين).
وجاء في البيان( :إننا إذ ننتقد
األنظمة الفاسدة في املنطقة و التي
تدعم حكومة آل خليفة أو تصمت إزاء
جرائمها ضد اإلنسانية ،فإننا نطالب
جميع القوى و النشطاء و الفاعلني
السياسيني في البحرين تدارس فكرة
مطالبة هيئة األمم املتحدة و مجلس

في بيان له..

األم���ن ال��دول��ي بالتدخل امل��ب��اش��ر و
وضع البحرين حتت البند السابع ،و
ذلك درءاً للمزيد من املجازر و املذابح
الدموية ضد األبرياء من أبناء شعبنا).
و وجه البيان ن��دا ًء إلى العالم و
(أصحاب الضمير احلر في العالم إلى
دعم حقوق شعبنا و مساعدته على
الوصول إلى أهدافه األساس و التي
هي التحرر من ظلم ه��ذا النظام و
العيش ف��ي ظ��ل ن��ظ��ام دميقراطي
ان��ط�لاق��ا م���ن ح���ق ت��ق��ري��ر الشعب
البحريني ملصيره بنفسه).

الدولي واملنظمات الدولية والشخصيات
واملؤسسات الدينية في العالم للتحرك
ملساعدة الشعب البحريني على حتقيق
مطالبه العادلة .وقال الشيخ احملفوظ
إن على االمم املتحدة ومجلس االمن
الدولي واملنظمات االنسانية مسؤولية
ات��خ��اذ ال���ق���رارات احل���ازم���ة لوقف
القمع والعنف الذي ميارسه النظام
البحريني وأن يقفوا الى جانب العدالة
وحق احلياة وحق االنسان في هذا
احمل الدول الكبرى
العالم ،واضافّ :
وخاصة الواليات املتحدة االمريكية
والدول الغربية التي لها مصالح كثيرة
كبيرة مع العائلة احلاكمة وتتحدث عن

حقوق االنسان ،مسؤولية ما يجري في
البحرين.
وع�����ن امل����م����ارس����ات ال��ق��م��ع��ي��ة
والتجاوزات التي يتعرض لها شعب
البحرين قال امني عام جمعية العمل
االس�لام��ي :هنالك ممارسات جديدة
يقوم بها عناصر (األمن) مستعينني
باملرتزقة من سوريا واالردن وباكستان
واليمن وغيرها وه��م ي��رت��دون ز ّي �اً
مدنياً للتمويه و يقومون باعمال
بلطجة وقتل واعتداء على الناس في
الشوارع .وأكد الشيخ احملفوظ حصول
اع��ت��داء من قبل ه��ؤالء على جامعة
البحرين حيث تعرضوا للطالبات،

وقبلها هاجموا طالبات ف��ي احد
املدارس الثانوية.
وأط��ل��ق ال��ش��ي��خ احمل��ف��وظ ن��داء
استغاثة وجهها الى االحرار والشرفاء
في هذا العالم واملرجعيات الروحية
والدينية من كل االدي��ان والطوائف
ب��ان تتحمل مسؤولياتها وتقوم
بواجبها ب��ال��دف��اع ع��ن ه��ذا الشعب
املظلوم ،وقال انه يتعرض الى حرب
إب��ادة وجت���اوزات الينبغي السكوت
عنها ،ونصح الدول اخلليجية املجاورة
بان ال تقف مع هذا النظام احلاكم
النها ستكون شريكة ف��ي اجلرائم
التي تقع على ابناء شعبنا.

احملفوظ( :مجلس التعاون) سيتحمل
مسؤولية كل شهيد يسقط في البحرين
أك���د االم��ي�ن ال���ع���ام جلمعية
العمل االسالمي الشيخ محمد علي
احملفوظ على ان اجتياح القوات
السعودية واالماراتية للبحرين ُيعد
خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية وأن
الشعب البحريني وبالرغم من هذا
االستفزاز اجلديد سيواصل مسيرته
ال��ث��وري��ة ح��ت��ى حتقيق مطالبه
باسقاط النظام اخلليفي وإقامة
نظام احلكم العادل في البحرين.
وفي اتصال هاتفي مع (الهدى)

قال سماحة الشيخ احملفوظ إن قوات
ما يسمى بـ (درع اجلزيرة) التابع
ملجلس التعاون اخلليجي يتحمل
مسؤولية كل قطرة دم تسقط في
شوارع البحرين ،في اشارة منه في
استمرار القوات االمنية البحرينية
ق��م��ع ال��ت��ظ��اه��رات االح��ت��ج��اج��ي��ة
باستخدام مرتزقة يحملون اسلحة
باردة ويهاجمون املواطنني في كل
مكان.
ه��ذا بعد ان فشل ال��رص��اص

واحل���ي وال��غ��از املس ّيل
امل��ط��اط��ي
ّ
للدموع في ثني الشعب البحريني
عن مسيرته وقراره بتغيير النظام
احلاكم.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر انتقد الشيخ
احملفوظ بشدة املوقف االمريكي
املتخبط إزاء االجتياح العسكري
الذي تعرضت له البحرين  ،واشار الى
موقف االدارة االمريكية الذي برأ
املجلس اخلليجي من تهمة االعتداء
على ا لبحرين بقواتها العسكرية .

هل تكرر واشنطن جتربة العراق ( )1991في البحرين

مكتب املرجع ا ُملدرسي يحذر حكام البحرين من مستقبل أسود
الهدى  /كربالء املقدسة

أص��در مكتب املرجع الديني
آية اهلل العظمى السيد محمد تقي
ا ُمل��د ّرس��ي» دام ظله « بياناً حول
مايجري في البحرين من تظاهرات
سلمية تطالب باحلقوق املشروعة
وحتقيق الكرامة اإلنسانية ،ومن
قمع همجي مت��ارس��ه السلطات
اجلائرة بحق املتظاهرين العزّل،
نصه:
هذا ّ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حتسنب اهلل غافال عما
(وال
ّ

يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم
تشخص فيه األبصار)
صدق اهلل العلي العظيم
ما يجري اليوم في البحرين أمر
مثير لإلستغراب في عالَم تتجه
فيه املجتمعات فيه نحو املزيد من
كسب احلريات ،وحتقيق الكرامة
اإلنسانية ،والعودة إلى أحضان
الشريعة املقدسة ،واحلصول على
احلقوق التي كفلتها الشرائع
السماوية لإلنسان.
إن ت��ع � ّن��ت ال��س��ل��ط��ات في
ّ
وجه املطالب املشروعة لألكثرية

الساحقة من أبناء الشعب ،وقمع
املظاهرات السلمية بكل وحشية
وهمجيةُ ،ينذر مبستقبل أسود
للمتسلطني على رق��اب الشعب
َ
املضط َهد.
إن��ن��ا إذ ن���رى ف���ي إل��ت��زام
الشعب البحريني املؤمن بسلم ّية
امل��ظ��اه��رات املطا ِلبة بالتغيير
اجلذري.
وانتهاج سلوك رسالي رصني
في املطالبة باحلقوق املشروعة
أم���راً إيجابياً ي��دع��و ل�لإع��ت��زاز،
ّ
نحذر السلطات من التمادي في

استخدام العنف والقوة لقمع
ص��وت الشعب املؤمن حتت ظل
تعتيم إعالمي ُمريب ،وندعوها
ل�لإس��ت��ج��اب��ة ل��رغ��ب��ات الشعب
املشروعة ،وال��ن��زول عند احلق،
وال��ت��وق��ف ع��ن ه���در احل��ق��وق،
واإلح��ت��ك��ام إل��ى منطق العقل
والشرع.
وليعلم الظاملون بأن اهلل لهم
باملرصاد.
-------------مكتب امل��رج��ع ال��دي��ن��ي آي��ة اهلل
العظمى السيد محمد تقي ا ُملد ّرسي

أول اشتباك مع القوات السعودية يوقع أربعة شهداء
املنامة  /الهدى

حتى كتابة هذا اخلبر يوم الثالثاء ،لم تتمكن
قوات (درع اجلزيرة) التي استقدمتها السلطات
البحرينية من إحكام سيطرتها على ال��ش��ارع ،بل
حدث العكس ،فقد ذكرت املصادر املتطابقة ازدياد
حالة الغليان والشعبي في البحرين بعد دخول ألف
جندي سعودي و 500شرطي اماراتي وجنود من دول
خليجية اخرى الى شوارع البحرين امللتهبة.
ف���ف���ي آخ������ر ح��ص��ي��ل��ة
للمواجهات ال��دام��ي��ة ليوم
الثالثاء ،سقط اربعة شهداء
م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��رص��اص
القوات البحرينية واحلليفة
لها ،وأك��د شهود عيان في
امل��ن��ام��ة ان اع���ت���دا ًء حصل
م��ن ج��ن��ود س��ع��ودي�ين على
متظاهرين ع �زّل في احدى
ش���وارع امل��ن��ام��ة ،ف��ج��اء ال��رد
سريعاً وغاضباً من اجلماهير،
مما ادى الى تصعيد املوقف
واط��ل�اق ال��رص��اص ب��اجت��اه
املتظاهرين.

www.al-hodaonline.com

ومنذ ان��دالع التظاهرات في الرابع عشر من
الشهر املاضي لم تسجل وسائل االعالم وال الرأي العام
الدولي أي سالح يحمله املتظاهرون في البحرين
سوى أعالم بلدهم ذوات اللون االحمر واالبيض.
وفي تطور م��وا ٍز لالحداث في الشارع ،ذكرت
املصادر إن رئيس ال��وزراء وزير اخلارجية القطري
الشيخ حمد ب��ن جاسم ب��ن جبر آل ثاني و وزي��ر
اخلارجية السعودية سعود الفيصل قاما بزيارة
مفاجئة للعاصمة البحرينية املنامة ،حيث تباحثا مع

املسؤولني البحرينيني في تطورات األوضاع هناك.
وبالرغم من ان ميثاق مجلس التعاون اخلليجي
ينص على ان تتدخل الدول اخلليجية عسكرياً ملساعدة
ّ
دولة خليجية اخرى في حال تعرضها لعدوان خارجي،
يقول وزير اخلارجية القطري إن إرسال درع اجلزيرة
يأتي تطبيقا لالتفاقيات املوقعة بني دول مجلس
التعاون اخلليجي! وأوضح أن الهدف الرئيسي املعلن
حاليا الستدعاء هذه القوات هو احلفاظ على املواقع
احليوية واملركزية ،كالعاصمة واملراكز املالية واملباني
احلكومية في البحرين.
أم���ا م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن من
جانبه فبعد أن اصدر مرسومه
ب��اع�لان ح��ال��ة ال��ط��وارئ في
خ��ول القائد العام
ال��ب�لاد،
ّ
للجيش (ات��خ��اذ التدابير
واالج���������راءات ال���ض���روري���ة
ب��ال��ت��ع��اون م���ع أي���ة ق���وات
اخ��رى اذا اقتضت الضرورة
ل���ذل���ك) ،ف���ي اش�����ارة ال��ى
اتخاذ اي اجراء عسكري ضد
املتظاهرين بالتنسيق مع
القوات اخلليجية املوجودة
في البحرين.

علي جواد  /الهدى

اكتفت الواليات املتحدة مبوقف
بارد إزاء االجتياح العسكري من قوات
الدول اخلليجية الى البحرين ملساعدة
حكومة املنامة على قمع االنتفاضة
اجلماهيرية ،و رفضت االدارة االمريكية
وص���ف م��ا ح��ص��ل ب��ان��ه (اج��ت��ي��اح)،
واصفة هذا التطور بانه شأن خليجي
داخ��ل��ي !...في الوقت نفسه طالبت
وزي��رة اخلارجية هذه القوات ذاتها
بان (حتافظ على ضبط النفس)! خالل
تواجدها داخل البحرين.
وف��ي أع��ق��اب لقائها بنظيرها
االم���ارات���ي ف��ي العاصمة الفرنسية
باريس ،ادعت هيالري كلنتون عدم علم
واشنطن بقرار الدول اخلليجية التدخل
عسكرياً في البحرين .لكنها استدركت
بالقول :انها تدعو الصالحات سياسية
سريعة ،مؤكدة على ان احلل العسكري
لن يكون اخليار األمثل حلل االزمة في

البحرين.
وت��ات��ي تصريحات كلنتون في
باريس بعد أي��ام من اللقاءات التي
أجراها وزير الدفاع االمريكي روبرت
غيتس مع املسؤولني في البحرين ،حيث
أوصاهم بتشديد الوطأة على الشعب
البحراني وع��دم إعطائهم الفرصة
لتكريس واق���ع امل��ع��ارض��ة وال��رف��ض
للنظام احلاكم في البحرين.
وق��د نقلت وس��ائ��ل االع�ل�ام عن
غيتس حتذيراته وتهويالته بشأن
املخاطر التي تهدد البحرين من دول
اجلوار فيما اذا سلكت طريق اللني مع
املعارضني ،في اشارة واضحة منه الى
ايران .واصفاً بانها املستفيدة االولى
من االطاحة بنظام آل خليفة.
وحسب مصادر دبلوماسية فان
الواليات املتحدة ستكون أمام موقف
ح��رج ف��ي البحرين ف��ي ح��ال حصلت
مواجهات عنيفة خالل االيام القادمة
وفي ظل حالة الطوارئ و وجود قوات

عسكرية غير بحرانية يتقدمهم ألف
جندي سعودي ،واملوقف اجلديد يلغي
ما اعلنته بداي ًة من رفضها استخدام
القمع لتفريق املتظاهرين.
وستكون االدارة في عهد الرئيس
ب��اراك أوباما قد ك��ررت موقف ادارة
الرئيس األسق جورج بوش األب عام
 1991عندما أع��ط��ى ال��ض��وء االخضر
للطاغية ص���دام بقمع االنتفاضة
اجل��م��اه��ي��ري��ة م��ن خ�ل�ال ال��س��م��اح له
بتحليق الطائرات املروحية في سماء
املدن التي كان يسيطر عليها الثوار في
وسط وجنوب العراق .وجاء هذا القرار
بعد ايام من تصريح بوش األب نفسه
بانه (لن يذرف الدمع على صدام) اذا
قتل في االنتفاضة.
وقد قام نظام الطاغية في العراق
بعملية إبادة جماعية ذهب ضحيتها
عشرات اآلالف من العراقيني بينهم
نساء واطفال دفنوا في مقابر جماعية
في مناطق متعددة من العراق.

في كل مرة تفوتني الشهادة.
فسألته  :ما اسمك ؟
فأجاب  :علي
فقلت ل��ه  :إن��ه��ا م��ن ورائ���ك يا
علي!...
ثم سألته  :كم عمرك؟
فأجابني  23 :عاما.
فسألته :هل انت متزوج ؟
فأجاب  :انا خاطب.
فقلت :رمب��ا قد قسم اهلل لك ان
ت��ت��زوج وتعيش م��ع زوج��ت��ك عمراً
ط��وي� ً
لا ف��ي ب��ح��ري��ن ح��� ّرة ب���دون آل
خليفة فاشكره ،ونحن اليوم نتوق

ال��ى شهدائنا ونتمنى ان يكونوا
معنا ويعيشوا معنا ايام احلرية في
البحرين وبدون آل خليفة فوا شوقاه
الى الشهداء.
فقال :سيدنا !..لكن خطيبتي
تشجعني على املضي قدما وتقول لي
ع��ل��ي !...تقدم وال تتأخر عن باقي
اب��ط��ال ال��ث��ورة .ب ّيض وجهي أم��ام
أرامل الشهداء.
حقا إن شباب البحرين أسود وحقا
أن نساء البحرين لبوات.
ف���ي ض����وء امل���وق���ف االم��ري��ك��ي
املتفرج..

استراحة على ضفاف املواجهة

عبد اهلل بن جاسم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
البارحة بعد منتصف الليل كنت
على وشك اخلروج من (الدوار) للرجوع
ال��ى امل��ن��زل فاعترض طريقي شاب
صبيح الوجه عليه سيماء الصاحلني
وقال:
سيدنا !...عندي سؤال...
فقلت له  :تفضل.
قال  :سيدنا !...شاركت في كل
التظاهرات واملواجهات وانا اتقدم
اجلماهير وارجتز في الصدارة ولكن
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يوم الندم  ..أم يوم ِ
العبرة؟
محمد حسن املوسوي

في السابع من هذا الشهر (يوم االثنني
من االسبوع الفائت) مضى عام على إجراء
االنتخابات البرملانية ،فقبل عام ومبثل
هذا اليوم تهافت العراقيون من كل حدب
وص��وب على صناديق االنتخابات التي
شهدت تنافسا حادا بني القوائم املتنافسة
والتي حاولت بشكل عام أن تظهر مبظهر
وطني وان تتخذ من االنتماء إلى العراق
عنوانا رئيسا لها وان ك��ان بعضها لم
يفارق كليا انتمائه الطائفي او العرقي
ولكن ولألمانة كانت هذه االنتخابات أفضل
من سابقتها ...
ذهب الناخبون في يوم السابع من
آذار السنة املاضية وهم ميلكون أكثر من
خيار لكن اختياراتهم لم تكن بعيدة عن
الدافع الطائفي او العرقي وان كانت اقل
ح��دة مما كانت عليه في امل��رة السابقة
ورغم هذا التقدم النسبي بقيت اخليارات
محدودة بالنسبة إليهم .وبعقيدتي أن
السابع من آذار مثل بداية طيبة ملغادرة
التخندقات الطائفية_ وان لم تكن بشكل

نهائي_ على األقل داخل األغلبية العربية
التي عانت من التشرذم بسبب الصراع
الطائفي .مؤخرا تعالت بعض الصيحات
التي تطالب باعتبار يوم السابع من آذار
يوما للندم !؟ .الندم على املشاركة في
انتخاب مجلس النواب احلالي.
أتفهم حالة اإلح��ب��اط التي أصابت
اغلبنا بسبب أداء ال��ن��خ��ب السياسية
والبرملانية على وجه التحديد وفشلها في
إنقاذ البلد مما هو فيه او حتسني حالته ،
لكنني اختلف مع من يصف يوم االنتخابات
بيوم الندم وأقترح أن اسميه بدال عن ذلك
بيوم العبرة واالت��ع��اظ .الندم لن يغير
واقعنا املرير ،ولن ينفعنا بشيء ،بل الذي
يغير من الواقع هو االتعاظ واتخاذ العبرة
من جتربة االنتخابات السابقة وذل��ك ال
يكون اال بالتوقف طويال عند اختياراتنا
ومراجعتها.
إن ال��دول الدميقراطية لم تصل ملا
هي عليه اآلن من رق��ي وتطور في أداء
حكوماتها ونظمها السياسية بني ليلة
وضحاها بل م��رت بالعديد من التجارب
واالنتكاسات ووقفت عند جتاربها بعني

قضايا وآراء

املتعظ واملعتبر واس��ت��ف��ادت كثيرا من
أخطائها وتعلمت الدرس جيدا وفهمته,
والدرس هو أن الناخب مسؤول أوال وأخيرا
عن اختياره ملن سيمثله في البرملان وعليه
أن يختار بوعي ال خضوعا للعاطفة او نزوال
عند رغبة اآلخرين او وقوعا حتت تأثير
اإليحاءات املتنوعة .وإذا كان القانون كما
هو شائع ال يحمي املغفلني فان السياسة
ه��ي األخ����رى ال ت��رح��م العاطفيني في
اختيارهم .إن اخلطأ عند االختيار نتيجته
ضياع صوت الناخب بل أكثر من ذلك ضياع
حقوقه وال ميكن عند ذلك معاجلة هذا
اخلطأ اال بانتخابات أخرى.
ومن هنا أدعو جلعل السابع من آذار
ي��وم��ا وطنيا للعبرة ,فلتكتب األق�لام
حتليال ومتحيصاً واستلهاماً للدروس من
هذا اليوم لنخرج بحصيلة من العبر التي
تنفعنا في غدنا القادم ,لنتخذ منه يوما
للمراجعة الشاملة واالت��ع��اظ م��ن جتربة
االنتخابات .علينا أن نقف وقفة املدقق
املتفحص ال النادم اآلسف .فالشعوب احلية
هي التي تنتفع من أخطائها وإخفاقاتها
وحتولها إلى جناحات .والعراقيون مدعون
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التغيير من سنن احلياة
عمار كاظم

ال��ي��وم أكثر م��ن أي وق��ت مضى ملراجعة
جتربة السنوات املاضية وبخاصة جتاربنا
االنتخابية لنتعلم منها ونتخذ العبرة
لأليام القادمة .فعض اإلصبع ندما لن
يحل املشاكل ولن يوفر لنا اخلدمات التي
نفتقر إليها ولن يرفع من إنتاج الكهرباء
ولن يأتي لنا مب��واد البطاقة التموينية

ولن يوقف الفساد ولن يزحزح الفاسدين
من أماكنهم  ,الندم لن يفعل أي شيء
من ه��ذا  ,وح��ده التعلم وات��خ��اذ العبرة
هو من يجنبنا تكرار األخطاء بخاصة وان
خيار االنتخابات املبكرة بات هو األقرب مع
تعالي الصيحات املطالبة بها و(املؤمن ال
يلدغ من جحر مرتني) .

حتى ال نكرر في البحرين اخلطأ القاتل لثورة العشرين العراقية

السيد جعفر العلوي

منطق الثورة خالف احلسابات
املعتادة .
لكل ش��يء منطقه وأدوات���ه
اخلاصة ،فحني نقرر أن نصوم فإن
علينا أن ن��دع جانباً كل العادات
الغذائية وغيرها ،فنعيش ثورة
على تلك العادات في الوقت ومنط
الطعام وغيره .وكذلك حني تقرر
الشعوب إعالن الثورة ،فإنها بحاجة
الى ثورة على الذات ،أو ٍال ،بكسر كل
طرق العيش التي أعتادتها الى حالة
أخ��رى ،فتستبدل منطق الركون
وال��ذل مبنطق العزة والشهادة.
ف��ال��ث��ورات ه��ي ف��ي األص��ل خالف
املعتاد ،وه��ي كسر ص��ارخ للواقع
املعاش ،فيصبح املوت في عز خير
من احلياة في ذل .إن شعار اإلمام
احلسني عليه السالم ،هيهات منا
الذلة ليس مقولة وشعاراً فحسب بل
هو منهاج عمل ،فكلما كان هناك
ذ ٌل فعلينا رفضه وع��دم اخلضوع
له ،ومن ثم هو دع��وة للتحرر من
كل القيود عدا اخلضوع ملنهج اهلل.
فلماذا علينا أن نخضع ملنطق الواقع
وض��رورات��ه م��ا دام ذل��ك اخلضوع
يورثنا ذالً ومهانة .ولو كان كذلك
ملا ثار اإلمام احلسني عليه السالم،

ألن منطق ال��واق��ع��ي��ات ل��م يكن
معه ،فقيل له أن القوم قلوبهم
معك وسيوفهم عليك ،وهي كلمة
اختصرت واقع أهل الكوفة.
وم���ع ذل���ك ل��م ي��ت��راج��ع ذل��ك
اإلمام الثائر ،وعلم أن عدد أنصاره
قليلون ،ومع ذلك سار قدماً .فنصل
الى نتيجة ،وهي أن منطق الثورات
هو كسر للواقع وضروراته وعدم
اخلضوع للحسابات الظاهرية ،بل
هو إميان وشجاعة وإباء وتضحية
وشهادة ،طبعاً البعض قد يقرر
أن ما نعيشه في البحرين حالياً،
ليس بثورة ،وإمنا هي هبة ،وهي
ك��ذا وك���ذا ،وه��ذا خ�لاف ال��واق��ع،
فشعبنا ق��رر الثورة وألتحق بها
اجلميع تقريباً .وعلى الباقني
اإللتحاق فوراً بقطار الثورة التي
فجرها شهداؤنا وأبطالنا الذين
فتحوا ميدان الشهداء ،وكسروا
ط��وق العساكر ب��دم ال��ش��ه��ادة.
فهؤالء األبطال والذين باتوا وال
يزالوا في امليدان هم الذين صنعوا
الواقع اجلديد ،وليست املعارضة مع
إحترامنا جلهودها وتضحياتها.
مل������اذا ال��ت��ش��ب��ث ب��امل��ل��ك��ي��ة
الدستورية؟!
نحن عشنا كشعب ما يزيد على
املائتني سنة ،أسراء ملنطق الواقع

املعاش .فبإسم الظروف املوضوعية،
واحلسابات العقلية وماهي بعقلية
خسر شعبنا العديد م��ن الفرص
في ثوراته وإنتفاضاته السابقة.
قرآن
ونسأل ،هل امللكية الدستورية
ٌ
نزل علينا حتى ال نغيره؟! .فإذا كان
النظام احلاكم في البحرين ،هو
نفسه لم يلتزم بها بالفعل ،فلماذا
نكتب على أنفسنا اإللتزام بها.
ملاذا نكون إسراء منطقه وأهوائه
وبرامجه؟! .قد تكون املطالبة بها
مقبولة في ال��ظ��روف اإلعتيادية
التي عاشها شعبنا واملعارضة طوال
العشر سنوات املاضية ،ولكن ال داعي
لتأطير ثورتنا بها بحجج الواقع
ووضع دول اخلليج .كفى ما مضى.
وعلينا أن نحزم األمر متوكلني على
اهلل تعالى الذي أذن بسقوط الطغاة
العرب ،بل بسقوط النظام العربي
املستبد كله ،وبشكل سريع ،كما
قال تعالىَ :وإ َِّن َأ ْو َه َن ا ْل ُب ُي ِ
وت لَ َب ْي ُت
ا ْل َع َ
نك ُب ِ
ون .إ وأني
وت لَ ْو َكانُوا َي ْعلَ ُم َ
متأك ٌد أن بعض مكونات الشعب
الذين لم يلتحقوا بالثورة سيلتحقوا
بها وعن قريب ،وسيضعون أيديهم
بأيدي الثوار ،حتى نحقق جميعاً
حلم الشعب في دول��ة حرة كرمية
ال خضوع فيها لطاغية ،أو ألسرة،
بل اخلضوع للقانون ال��ذي نتفق

االحتجاجات ومؤشرات التغيير
إميان شمس الدين

من تونس إلى مصر إلى ليبيا
والبحرين واليمن  ،وال ندري غدا
إلى أين ،ولكن ما نؤمن به حقا أن
ثورة الشعوب القائمة على مجموعة
من األسباب اجلوهرية التي متس
ك��رام��ة ال��ف��رد ،وم��ا فطر عليه من
احل��ري��ة الب��د أن تؤتي أكلها في
النهاية وحتقق أهدافها.
إن االحتجاجات التي نشهدها
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ليست وليدة
اللحظة ،أو أنها عدوى استشرت من
تونس لتنتقل إلى غيرها ،بل هي
ممارسات أنظمة ب��دأت بالتهالك
تراكمت مع الزمن ،انتهكت فيها
احل���ري���اتُ ،
وف��ق��ئ��ت ف��ي��ه��ا عني
العدالة االجتماعية ،وسلبت حقوق
ال��ن��اس ،وه���ذا السلب بحد ذات��ه
هو مدعاة واضحة لعقوق الناس،
وان��ت��ش��ر فيها ال��ف��س��اد وسرقت
فيها م��ق��درات الشعوب ،وباتت
فيها الدميوقراطية شعارا مفرغ
احملتوى ،وكتبت فيها دساتير على
ورق تكرس من سلطة االستبداد
وتزيد من انتهاك حقوق الشعب.
اليوم بعض هذه االحتجاجات
هي مطلبية ،وأه��م مطلب فيها
هو االص�لاح ،وليست كما يصفها
البعض باحتجاجات شغب وفوضى

خالقة ،وال تقتصر مطالبها على
اخل��ب��ز كما ي��ري��د لها آخ���رون أن
تكون ،بل هي احتجاجات فعلية لها
مطالب واضحة في التغيير اجلذري
أوال للحكومات املتهالكة ،ولنظام
احلكم ،إذ إن األزمة تكمن في نظام
احلكم أكثر من كونها أزمة حكومة.
امل��ط��ال��ب��ات ج��ل��ه��ا تتمحور

ح���ول ح��ك��م دمي��وق��راط��ي ع���ادل،
ي��رف��ع س��ق��ف احل���ري���ات لتكون
حريات مسؤولة ،ويطالب بالعدالة
االجتماعية ويرفض سلب حقوق
املواطنني ،ويقيم مشاريع تنموية
تنهض ب��اإلن��س��ان قبل النهوض
باحلجر .وما هو متوقع أن يركب
ال��ب��ع��ض م���ن امل��ت��ن��ف��ع�ين م��وج��ة

عليه جميعاً .ولو خضع شعب مصر
ملنطق الواقع ملا انتصر في ثورته،
ألن النظام الدولي الذي ناصر نظام
حسني مبارك ط��وال ثالثني سنة
لم يكن يسمح بسقوطه ،ولكنه
خضعوا إلرادة الشعب املصري الذي
اكتشف قوته وهويته واستعاد
حقيقته التي ضيعها طغاة مصر.
ولو استطاع النظام الدولي الظالم
ألوقف عجلة ثورة مصر ،ولكنه كان
عاجزاً عن فعل شيء ،وخسارته ملصر
أعظم من خسارة أي بلد آخر.
إن إعطاء فرصة أخرى للنظام
احل��اك��م ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ،واإلب��ق��اء
على رم��وزه امللوثة أيديهم بدماء
شعبنا ،ه��و فتح ثغرة مستمرة
لإلضطهاد والظلم ،حيث يستطيع
امللك أن ينقض مبا ميلك من عالقات
وإرتباطات وقوة هنا وهناك من
إرجاع األمور الى سابق عهدها.
اخلطأ القاتل في
ثورة العشرين العراقية
اش��ت��ع��ل��ت ث�����ورة ال��ع��ش��ري��ن
ال��ع��راق��ي��ة مل��واج��ه��ة اإلح���ت�ل�ال
البريطاني ،وط���رده من العراق،
وقد حقق الشعب العراقي جناحات
كبرى  ،إال أن اخلطأ الكبير والقاتل
الذي وقع فيه العلماء وقادة الثورة
هو حني استدعوا امللك فيصل بن

التغيير واالص�ل�اح ،ومحاولة وأد
ثورة الناس واالنقالب عليها بعد
ذل��ك ،لكون ال���دول املتوترة هي
دول عرف عنها سياسيا حتالفها
مع الغرب وتنفيذها ملا يريد منها
الصهاينة ،خصوصا في ما يتعلق
باألمن ومحاربة كل أنواع املمانعة
 ،وهو ما ال ميكن أن يستسلم له
الغرب أو الصهاينة ،وما ميارسونه
اآلن هو الترقب ومحاولة مواجهة
ما يحدث ،ولكن بالنفس الطويل
واللعب الهادئ البعيد عن االعالم،
وم���ا مي��ارس��ون��ه ع��ل��ى امل��س��ت��وى
االع�لام��ي ه��و ال��دع��م الشكلي من
خالل التصريحات ملطالبات الشعب.
ويتحتم ال��ي��وم على ال��دول
الغربية ال��رض��وخ حلقيقة مهمة
مفادها أن دعمها للدميوقراطيات
الشكلية في منطقتنا وترسيخها
ألنظمة مستبدة هي التي ستدفع
ثمنهما ،وستكون اخلاسر االكبر،
ألنها انكشفت أمام شعوب املنطقة
التي فقدت الثقة بدميوقراطيتها
امل��زورة .ومع مرور األيام ال أعتقد
ان��ه سيكون لها موطئ ق��دم في
منطقتنا ،كما أن ما يحدث هو
رسالة واضحة ألنظمة أخرى لضرورة
تفعيل مقومات الدميوقراطية
تطبيقيا وليس فقط على الورق
الذي كتب الدستور عليه.

الشريف حسني لكي يكون ملكاً
عليهم ضمن ملكية دستورية .لقد
أعطوا بذلك مساحة لإلجنليز بشكل
مستمر للتدخل ع��ب��ره ،واع��ط��وا
مساحة للطغيان والطائفية التي
كان امللك فيصل معروفاً عنها.
ول��ق��د دف��ع الشعب العراقي
ثمن هذا اخلطأ الى الزمن احلالي،
وهكذا دفع العراقيون ثمناً باهظاً،
ولو أنهم من البدء نادوا بالنظام
اجل��م��ه��وري ال��دمي��ق��راط��ي لكان
العراقيون في وضع آخر ومتقدم
وحر دون أن يبتلوا بحكام طغاة
أمثال صدام.
لنحقق حلم آبائنا وشبابنا
ن��ري��د أن ن��ع��ي��ش ف���ي وط��ن

�ن
ال وص��اي��ة فيه ألح��د علينا ،وط� ٌ
يكون الشعب هو من يصيغ جميع
مفرادته ،فال يكون للظلمة الذين
ساموا شعبنا ال��وي�لات والنكبات
م��ج��ال ف��ي��ه .وط���ن ج��دي��د جميل
نتنفس فيه عبير احلرية بال ملك
وطن يقول
أو أمير مفروض علينا.
ٌ
فيه الشعب كلمته ،ويحقق إرادته،
ويكتب مجده ،ويصون ثرواته،
ويحمي بلده ،ويرعى وحدته .إنه
حلم اآلب��اء ومجد األبناء وسعادة
األحفاد .فإلى األمام بصمود وصبر
ومثابرة وتوكل وتعاون وتوسل
ودعاء.
----------------عالم ديني ومعارض بحريني

احلياة حركة واحلركة حياة وانطالق .وباحلركة
تتكامل عوالم الطبيعة والفكر واملجتمع .ولكل
شيء في هذا العالم ضده ونقيضه ،والصراع بني
األضداد والنقائض قانون الهي كوني عام وسنة من
سنن الوجود .ومظاهر الصراع تتجلى في كل عوالم
اخلليقة ومفرداتها .فالشجر يصارع ليقاوم العواصف
والرياح العاتية ،وتيار املاء يصارع ليشق طريقه في
وجه األرض ،وعالم احليوان مسرح مدهش من مسارح
الصراع والتنازع من أجل البقاء.
وللصراع والتنازع نتائجه وآث���اره في وجود
األطراف املتنازعة وبقائها .ويسجل لنا القرآن الكرمي
أول ص��راع شهدته األرض (وات��ل عليهم نبأ ابني
آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم
يتقبل من اآلخر ،قال ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهلل من
املتقني).
بدأت نوازع السيطرة على اآلخرين تظهر ،فبدأ
الصراع على متطلبات احلياة وبدأت سيطرة األقوياء
على الضعفاء ،فبعث اهلل النبيني حلل اخلالف وإيقاف
النزاع وال��ص��راع وح��ل مشكالت اإلنسان وتصحيح
تفكيره .فكان صراع الطواغيت ضد األنبياء ،وبدأ
الصراع بني الهدى والضالل .فالصراع ليس حالة طارئه
في حياة البشرية ،بل هو سنة من سنن احلياة وسبب
من أسباب حركة التاريخ والتغيير والتنمية احلضارية
واالجتماعية والنفسية والسلوكية ل��دى الفرد
واجلماعة .يبني لنا القرآن حركة الصراع في املجتمع
البشري ،ومتيز خط السير ومعسكر الهدى مقابل
معسكر الغي والطاغوت ومنهج الضالل .ويتحدث عن
الهدى كمنهج ترشيد للفكر والسلوك ونظام احلياة،
وكقوة يكافح اتباعها لإلطاحة بالطاغوت واستئصال
جذوره الفكرية والسلوكية (فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام
لها واهلل سميع عليم) .
لقد جربت الشعوب قدميا ان تغير واقعها
فوصلت إلى ما أرادت إليه ولو بعد معاناة .وفي
عصرنا احلديث حتركت الشعوب وما زالت تتحرك
للتغيير واإلصالح ملقاومة املستبدين واملتسلطني على
شعوبهم ،واالستبدال جار لبناء فكر ينبض باحلياة
واحلركة والنور ،ولقرار يحسم كل املشاكل والوقائع،
ولرقيب يحكم السلوك .وال بد من اإلصرار على وقاية
مجتمعاتنا وأجيالنا ،ونتصلب في حماية ثرواتنا
ومصاحلنا وخيراتنا من العابثني فيها .وإن ربكم
لباملرصاد.

نهاية حكم العائالت ..بداية حكم املؤسسات
عدنان الصاحلي

رحيل غير م��أس��وف عليه وانهيار
مفاجئ لكنه متوقع ملنظومة القمع
(العائلي) املتسلطة على شعوب املنطقة
منذ بدايات القرن العشرين او ما يزيد،
حيث اظهرت االحتجاجات الشعبية مدى
حالة التذمر للشعوب في جميع أنحاء
العالم العربي من حكوماتها التي تتلون
بأغطية متنوعة منها (اجل��م��ه��وري
وامللكي واملشيخي وغيرها) وه��ي في
احلقيقة انظمة اس��ت��ب��دادي��ة قمعية
تعشعش خ��ل��ف ك��ت��ل عسكرية ضمن
مساحات فكرية ضيقة وطرق بوليسية
متوحشة.
ميكن تشبيه وضع االنظمة العربية
احلاكمة بلعبة (الدومينو) فبمجرد
سقوط القطعة االول��ى لها في تونس
توالى سقوطها بشكل تراجيدي سريع،
وكـأن احداها خلخلت توازن االخريات،
االمر الالفت للنظر الذي اثر في الرحيل
املتوالي للمنظومة العائلية في الدول
العربية هي انكسار حاجز اخلوف لدى
شعوبها بشكل مكنها م��ن املطالبة
بحقوقها بشكل صريح ،فرغم ان اغلب
التظاهرات في بادئ االمر كانت حتت
يافطة االص�لاح��ات او التعديالت او
اخلدمات اال انها سرعان ما حتولت الى
سقف اعلى م��ن املطالب ل�لإص��رار على
رحيل رؤوس االنظمة مباشرة ،وهذا
التحول على ما يبدو كان نتيجة اسباب
منها:
 -1تصاعد قناعة الشعوب بهزالة
ه��ذه االنظمة ووهنها خالفا ملا كانت
يتصور عنها من ثقل سياسي وعسكري،
وان��ه��ا حكومات كارتونية الشكل ال
تستطيع مواجهة الوقائع على االرض
لساعات قليلة.
 -2ات����س����اع واك���ت���ش���اف م���دى
االنشقاقات الداخلية لهذه االنظمة
وخالفها الكبير مع الكثير من القيادات
السياسية و العسكرية واالمنية.

 -3تواجد مكثف لالعالم احلر اخلارج
ع��ن سيطرة احل��ك��وم��ات وسياساتها
والقنوات الفضائية ذات النقل املباشرة،
ومل��ا لها م��ن دور ف��ي حتفيز وتأييد
ال��وض��ع اجل��دي��د وم��ن ث��م ف��إن املواطن
يستطيع أن يتابع (درام���ا حية) في
ال��ش��وارع وعلى شاشات التلفزيون في
جميع أنحاء العالم ،وهو ما دفع أفراد
الشعوب إلى مغادرة منازلهم واالنضمام
الى املتظاهرين ،فحتى منتصف عقد
التسعينيات من القرن العشرين ،رمبا
لم يكن بإمكان الكثيرين معرفة أين
جتري االحتجاجات ،كما يقول (لورانس
بنتاك) األستاذ بكلية مورو لالتصاالت
بجامعة واشنطن.
 -4سرعة التواصل عن طريق الشبكة
املعلوماتية االنترنيت.
 -5وجود جيش من الشباب الناشطني
اعالميا املتمكنني من التعاطي مع أدوات
املتمثل باملدونات وتويتر ،وفيسبوك
وغيرها من أشكال التراسل الفوري،
ب��وص��ف��ه��ا ق���وة ن��اع��م��ة م��ن منظمات
املجتمع املدني او اجلهات الضاغطة،
وهو ما يطلق عليه املصريون (ماسبوك
 ،)Massbookه���ؤالء الصحفيون
والناشطون املسلحون (رقمياً) ،شكلوا
مزيجاً فتاكاً ملواجهة االعالم احلكومي
في بلدانهم.
 -6تقادم وحتجر ملنظومة التفكير
احلكومي في مواجهة انفعاالت الشارع
اجلديد وطرق احتواء االزمات ،وتغافلها
عن تراكمات املشاكل اليومية واالخطاء
املتكررة لسياساتها ،اضافة الى تقييمها
اخلاطئ الى مقدار قوتها االستخباراتية
التي اثبتت فشلها وفسادها.
رح��ي��ل ه��ذا ال��ن��وع م��ن احلكومات
ميثل رحيل اخر ملوك ومشايخ ما بعد
االستعمار العسكري للدول العربية،
وهي ال تختلف كثيرا عن سوداوية تلك
الفترة ،ومبعنى اخر فان الدول العربية
التي اطاحت بحكامها سوف تدخل عالم
الثورة الصناعية والتكنولوجيا هذه

ما ينشر في هذه الصفحة ال يعبر بالضرورة عن موقف الصحيفة ورأيها
www.al-hodaonline.com
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االيام فعليا بعد ان عاشت عقود مريرة
من االنغالق والكبت.
التحوالت التي تطرأ لهذه الشعوب
متثل انعطافه تاريخية ستغير مسار
وطريقة واليات حياتها ألنها شعوب
انتزعت تلك احلقوق بدمائها واصواتها
ال بانقالب عسكري وال بتدخل خارجي،
لذا فان الشعوب واحلكومات القادمة في
هذه الدول سيكون كالهما في اختبار
صعب ألن كل منها يحاول االستقرار في
وسط الساحة.فالشعوب لن يبارح ذهنها
ما كانت تعيش فيه من طرق وسياسات
عشوائية قامتة ونسيان تلك العقود لن
يكون في ليلة وضحاها بل ان كابوسه
سيظل يتابعها اياما ط��وال خوفا من
نشوء مثيالته مستقبال ،ول��ذا فهي
ستظل تتابع بدقة كل حركة وسكنة
للحكومات القادمة حتى وان كانت وليدة
صناديق االقتراع.
احل��ك��وم��ات ال��ق��ادم��ة ه��ي االخ��رى
ت��ع��رف ثقل املرحلة القدمة فتحاول
النهوض بنفسها وفق ما يريد منها
الشارع اجلديد وفي نفس الوقت فهي
ت��درك جيدا انها لن تكون ذات ازمان
طويلة وال ب��ب��روج عاجية تقيها من
التغيير واالسقاط فيما لو اخفقت في
حتقيق ما تريد منها شعوبها.
وعلى ض��وء م��ا تقدم ف��ان املرحلة
املقبلة حت��ت��اج ال���ى اس��ت��ن��ف��ار جميع
املستويات السياسية ومنظمات املجتمع
امل��دن��ي وال��ك��ف��اءات وجماعات الضغط
والنخب للشروع ببناء جديد يتطابق
فيه الشعار املرفوع للتغيير مع الواقع
املقبل ،فإسقاط هذه احلكومات ليس
هو الهدف االساس بل هو بداية الطريق
للوصول الى حكم مدني تعددي منفتح
قائم على املؤسسات ،واذا كان الهدف
االول قد حتقق بأيام قليلة اال ان بقية
الطريق حتتاج ال��ى مثابرة واستمرار
كبيرين.
----------------------مركز االمام الشيرازي للدراسات والبحوث
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علينا العمل بواجباتنا الدينية
قبل املطالبة بإصالح اآلخرين

إعداد  /بشير عباس

من اعظم ال��دروس التي نستوحيها
من القرآن الكرمي والتي نفهمها ونعيها
من خالل نظرتنا الى اخلليقة من حولنا،
ومن خالل السير في مختلف العلوم التي
تكشف لنا حقائق االشياء ،هي ان الكون
الذي نحن نعيش فيه ذات انظمة دقيقة،
الميكن اختراقها أو تغييرها وال ميكن
االصطدام معها .ومن يصطدم مع االنظمة
التي وضعت للخليقة من حولنا فال يلومن
اال نفسه.
إن االنظمة احمليطة بنا والتي تدخل
في أدق االجزاء في حياتنا وتشمل ايضا كل
شيء في الطبيعة ،تعود الى كلمة واحدة
رك��ز عليها القران الكرمي وه��ي (احل��ق)
ال��ذي يعني الشيء الثابت ال��ذي الميكن
جتاوزه أو انكاره.
ِ
لنأت بنظام اجلاذبية مثاالً ...فاملعروف
ان حركة الكواكب والنجوم واالقمار احمليطة
ب��ن��ا ،محكومة بنظام اجل��اذب��ي��ة ،وه��ذا
النظام هو الذي جعل هذه االجرام الكبيرة
التي بعضها اكبر من شمسنا مباليني املرات
والشمس اكبر من ارضنا مباليني االضعاف
واالرض اكبر منا مباليني االضعاف ،تكون
معلقة بالسماء« ،فال اقسم مبواقع النجوم
وانه لقسم لو تعلمون عظيم» ،مبعنى أننا
اذا حملنا الشمس من مكانها و وضعناها
في مكان آخ��ر ،ف��ان نظام الكون برمته
ّ
سيختل .وستتعرض كل االجنم والشموس
واالقمار لالضطراب والفوضى و يصطدم
بعضها ببعض ،ألن املسافة بني الشمس
واالرض وب�ين االرض والشمس وبينها
وبني الكواكب محسوبة بدقة متناهية،
وال مجال للتغير قيد أمنلة ،وإال النتهى كل
شيء في الكون واحلياة.
هذا النظام الدقيق املوجود في الكون
م��وج��ود ايضا ف��ي جسم االن��س��ان ،مث ً
ال؛
هنالك غدد مسؤولة عن تنظيم عمل اجلهاز
الهضمي ،وهنالك حاليا تنظم بشكل
دقيق عملية حتويل الطعام املهضوم الى
طاقة وتوزعها على اعضاء اجلسم بشكل
دقيق وعادل ،وهذا جتسيد واضح للنظام
وللحق وللسنن االلهية التي حتكم احلياة.
ولذا ال جند أحداً يجهل حقيقة أنه اذا ألقى
بنفسه من شاهق فانه سيرتطم باالرض
وتتهشم عظامه تطبيقاً لنظام اجلاهلية.
لكن هنالك من يقول( :اليهمني) أو (ال
أتأثر) ويأكل ما يريد حتى وأن كان الطعام
غير سليم ،لكن عندما تستلمه املعدة فانه
سيصطدم باجلهاز الهضمي وتبدأ االوجاع
واالس��ق��ام ،ورمب��ا يستفحل امل��رض حتى
يؤدي بصاحبه الى املوت .وهذا ما ينهانا
عنه االسالم حيث تقول اآلية املباركة« :وال
تلقوا بأيديكم الى التهلكة» .إذن؛ ال مجال
للخطأ او اخللل في نظام اخلليقة ،وهذا
ما اراد ان يثبته العالم االجنليزي تشارلز
دارون عندما زعم بوجود حلقات مفقودة
في نظام اخلليقة ،وحاول – بزعمه -ايجاد
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الربط بينهما ،لكن مع ذل��ك ،ثبت أن ال
وجود لهذا الفراغ الذي يدعيه دارون ،فكل
شيء متكامل وموجود في هذه احلياة،
وليس هنالك من شيء على باطل.
وفي النداء االلهي الى النبي داوود

اهلل عليه وآله وقال :ائذن لي باملعصية!...
فقال له :قد ائذن لك ولكن بثالثة شروط:
أن تخرج من مملكة الرب وان تقاوم املوت
وان ال تأكل من رزق اهلل ثم اعصي اهلل....
قال الرجل :ليس لي الى ذلك سبيال ،فقال
صلى اهلل عليه وآله :اذن ال تعصي ربك.
من هنا يأتي اخلطاب اإللهي في هذه
السورة الى نبيه داود عليه السالم« :يا داود»
إن اخلالفة التي متلكها في االرض ليست
من صنع نفسك ،وليس بوسعك أن تقول
(كونت نفسي)! كما ي��ردد ذل��ك البعض
ّ
من الناس ،إمنا مصدر هذا امللك والقدرة
هو صاحب امللك وال��ق��درة الالمتناهية.
«ي��ا داود ان��ا جعلناك خليفة في االرض»
لكن ماهو الهدف؟ «فاحكم بني الناس
باحلق» ،إن كلمة احل��ق تتجلى في اآلية
الالحقة« :وماخلقنا السماء واالرض وما

االن��زالق نحو الهوى ،ألن ذل��ك سيبعدنا
عن اهلل تعالى« ،وال تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل اهلل» ،و سبيل اهلل هو احلق ،فاذا
اتبعت الهوى تكون مثل انسان يسير على
حافة وادي سحيق ثم تضربه رياح عاتية
فتحرفه عن الطريق ليقع في الوادي .لكن
ماذا بعد الضالل...؟ «ان الذين يضلون عن
سبيل اهلل لهم عذاب شديد مبا نسوا يوم
احلساب» .ان اهلل تعالى يقول( :اعطيناكم
فرصة لتوافقون انفسكم مع احلق) وهي
جتربة وامتحان في هذه الدنيا ،ثم ورائكم
احلساب ،فاالنسان ال��ذي يريد ان يحكم
بني الناس البد ان يتبع احلق وان ال يتبع
الهوى ويفكر دائما ان هناك حساباً .في
احلديث الشريف (يغفر للجاهل سبعون
ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد).
ك��ان االم��ام زي��ن العابدين (ع) يرفع

مع زوجة العزيز (زليخا) ،وحينما روادته
عن نفسه قامت وغطت صنماً من حجر كان
قريباً منها :فقال لها يوسف :ملاذا فعلتي
هذا؟ قالت :اني الستحي منه! فقال لها:
أ تستحني من هذا الصنم وال تستحني من
اهلل؟
هذا املستوى من الدقة في التعامل
مع سنن وأنظمة احلياة ،ليس بالضرورة
مقتصرة ع��ل��ى االن��ب��ي��اء واحل��ك��ام وم��ن
ميلكون التاج والصوجلان ،إمنا قد يكون
املعني موظفاً بسيطاً او عام ً
ال او مزارعاً او
فرد في املجتمع ،أن يقرأ هذا اآلية الكرمية:
«ي���اداوود ان��ا جعلناك خليفة في االرض
فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع الهوى»،
فنحن يجب ان نسعى من اجل الوصول الى
هذه املرحلة .بعض الناس يحاول ان يلقي
باملسؤولية على االخرين ،وأنهم يجب ان

عندما نقوم جميع ًا بواجباتنا الشرعية
نستطيع حينئذ بالمطالبة واالحتجاج،
بمعنى أن نردف المطالبة بحقوقنا مع
العمل بواجباتنا
البد من ان تكون الحكومة بالحق ،ألن نظام الكون
والخليقة بأسره قائم على الحق وليس على الباطل،
أما لو خضع الحكم لالهواء لفسدت االرض

يقول اهلل تعالى :لنبيه« :يا داود» إن الخالفة
التي تملكها في االرض ليست من صنع نفسك،
وليس بوسعك أن تقول (كوّنت نفسي)! كما
يردد ذلك البعض من الناس
حينما يكون المجتمع نظيف ًا وفاع ً
ال ويعمل
بواجباته ويقول الحق ويأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر ،فان هذا المجتمع يكون صالح ًا
وسيقيّض اهلل تعالى له قادة صالحين
يبني ربنا تعالى هذه احلقيقة في (سورة
ص) حيث يؤكد بانه امن��ا جعل داوود
خليفة له تعالى بشرط واح��د ،هو ان ال
يصطدم مع النظام الكوني اي ال يصطدم
مع احل��ق« :وم��ا خلقنا السموات واالرض
وما بينهما باطال» ،وبعد هذه احلقيقة،
هل يجوز لالنسان الذي يعيش حتت هذه
السماء وعلى سطح هذه االرض الفسيحة،
أن يعمل باط ً
ال...؟ واذا افترضنا انه فعل
ذلك ،فهل معنى ذلك ان كل شيء انتهى؟
كال ...إمنا املتضرر الوحيد سيكون االنسان
ال��ذي اصطدم مع سنن اهلل واصطدم مع
احلق فتكون عاقبته املوت .
جاء رجل ذات يوم الى رسول اهلل صلى

بينهما باطال» ،مبعنى انه البد من ان تكون
احلكومة باحلق ،ألن نظام الكون واخلليقة
بأسره قائم على احلق وليس على الباطل،
أما اذا خضع احلكم لالهواء لفسدت االرض،
لذا يقول تعالى« :وال تتبع الهوى» ،هذا
الهوى هو الذي يجعلنا نبتعد عن احلق،
وه��و مبعنى احل��ب والشهوات والغضب
ويعني ايضا املصالح واحلزبيات والعصبيات
وكل ما يتصل بغير احلق مما يضغط على
االنسان باجتاه معني .إذن؛ من اج��ل ان
تستقيم على احلق ،ال بد ان تتجنب الهوى
بكل تفاصيله ،فالذي يخضع الى الهوى
مبقدار  %10ال يخضع الى احلق.
وي��ح��ذرن��ا ال��ق��رآن ال��ك��رمي م��ن مغبة

سوطه وهو على دابته متوجهاً الى مكة
وكان البعير يتلكأ في تلك االي��ام ،وقبل
ان ينزل السوط على البعير يقول( :لوال
خشية ي��وم احل��س��اب) ،وك��ان ه��ذا ديدنه
طوال خمسة وعشرين مرة ذهب فيها الى
حج بيت اهلل احلرام ولم يضرب بعيره وال
مرة واحدة.
هذا النظام الكوني اذا انعكس على
وجودنا وحياتنا ،نكون حقاً بخير ،ونعرف
أن كل شيء مبيزان .لندخل – مث ً
ال -الى
مبنى ونعرف أنها مزودة بكاميرات مراقبة
سرية ،فهل سيكون سلوكنا وحتركاتنا
كما لو لم تكن هنالك أية كاميرا مراقبة؟
وهذا ما جت ّلى في موقف نبي اهلل يوسف

يكونوا على احلق ويحققوا له ما يريده،
ف��ان وج��د حكومة يجعل املسؤولية على
كاهل احلكومة ،وان وجد مجتمع يحمله
املسؤولية ايضاً ،أما هو فال مسؤولية عليه
س��وى أن يلقي باللوم على ه��ذا الطرف
أو ذاك ،ويبقى هو بعيد عن اللوم وعن
املساءلة ،كما لو ان اخلطأ والباطل يصدر
م��ن اآلخ��ري��ن دائ��م��اً .وه���ذه ثقافة غير
صحيحة ،فالبد ان نبدأ بانفسنا ،ثم نتحرك
على األه��ل واألس���رة ث��م العشيرة وبعد
ذلك املجتمع ،مع عدم تبرئة املقصرين من
املسؤولني ومن بيدهم احلل والعقد ،وال أن
يسكت االنسان عن الباطل ،لكن ال يجب ان
التنصل
تكون مقارعة هذا الباطل من خالل
ّ

عن املسؤولية ،وتعظيم أخطاء االخرين.
لنفترض هنالك فساد مالي واداري ،فما
هو دور من يتكلم عن هذا الفساد؟ هل
سيسلك نفس الطريق ويقوم مبا يفعله
االخرون؟
في ظل احلراك السياسي في مختلف
ال��ب�لاد ،وال��ذي أؤم��ن ب��ه ،على ال��ن��اس ان
يقولوا كلمة احلق ويدافعوا عن حقهم
وعن حقوق االخرين ،وأن يقاوموا الظلم
والباطل ،لكن ال يجب ان يكون هذا التحرك
في نهاية املطاف وسيلة لتبرير تقاعس
وجهل البعض عن دوره��م احلقيقي .إن
املجتمع حينما يكون نظيفاً وفاع ً
ال ويعمل
بواجباته ويقول احل��ق ويأمر باملعروف
وي��ن��ه��ى ع��ن امل��ن��ك��ر ،ف���ان ه���ذا املجتمع
يكون صاحلاً وسيق ّيض اهلل تعالى له قادة
صاحلني .ولكن حينما يكون العكس فحتى
الصالح ال يستطيع ان يحكمهم مبا يريد.
وقد قالها االمام امير املؤمنني عليه السالم:
علي رأيي).
(ويلكم !...افسدمت ّ
حصل أن أحد قادة جيش االم��ام عليه
السالم ألقي عليه القبض وه��و يرتكب
معصية (ش��رب اخلمر) فجاؤوا بالشهود
عليه ثم أم��ر االم��ام ب��أن يقام عليه احلد
ام��ام ال��ن��اس ،وبعد أن أكملوا حد اجللد
عليه ،قام وقال لإلمام عليه السالم :يا امير
املؤمنني ...البقاء معك ذل واخل��روج من
عندك كفر ،فقال له االم��ام عليه السالم:
بل هذا هو العز .أي ان يطبق القانون
على االنسان العادي وايضاً على الضابط
او املسؤول الكبير .لذا نعرف أن املجتمع
في عهد أمير املؤمنني لم يكن يتحمل علي
بن ابي طالب عليه السالم ،لذلك قال عليه
السالم( :ملئتم قلبي قيحا).
ونحن ايضاً يجب ان ال نهمل جانبا على
حساب جانب آخر ،ويجب على املجتمعات ان
تهتم بنفسها وبتربية ابنائها ،وأن جتعل
االمر باملعروف والنهي عن املنكر في س ّلم
أولوياتها ،وفي نفس الوقت تتحدث عن
احلكومات .ال أن يكون هنالك من يسرف
ف��ي استخدام امل��اء أو ف��ي الكهرباء ثم
يقول :ملاذا اخلدمات قليلة؟! إن هذا الذي
يقول هذا الكالم هو أحد اف��راد الشعب
ال��ذي من حقه امل��اء والكهرباء والطرق
وغيرها ،ويجب عليه ان يعمل بواجبه
ف��ي احملافظة على ه��ذه اخل��دم��ات ،إذن،
عندما نقوم جميعاً بواجباتنا الشرعية
نستطيع حينئذ باملطالبة واالحتجاج،
مبعنى أن ن��ردف املطالبة بحقوقنا مع
العمل بواجباتنا ،ول��ذا يقول تعالى في
سياق اآلي���ات امل��ذك��ورة آن��ف �اً« :ام جنعل
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين
في االرض ام جنعل املتقني كالفجار» .ثم
يبني تعالى هذه السنة االلهية الدائمة:
«كتاب انزلناه» ،و الكتاب مبعنى الشيء
الثابت ،إنه القرآن الكرمي الذي ال يتغير
منذ نزوله على صدر النبي األكرم قبل اكثر
من الف واربعئمة سنة،ويبقى مصوناً الى
يوم القيامة« .كتاب انزلناه اليك مبارك».
مبعنى اذا اتبعتم ه��ذا الكتاب تتنزل
عليكم البركات ،منها البركة في العمر،
وف��ي النعم االلهية ،فعندما يجعل اهلل
تعالى البركة في في االنسان نراه يستفيد
من نعم اهلل التي اسبغها عليه« .كتاب
انزلناه عليك مبارك ليدبروا اياته» ،أي
يتفكروا في آياته ويطبقوها على احمليط
الذي يعيشونه.
من هنا علينا ان نتفهم مسؤولياتنا
ف��ي احل��ي��اة ،وان نطبق ال��ق��رآن الكرمي
بالشكل الصحيح ،وأن نوحد صفوفنا على
أعدائنا بالتوكل على اهلل تعالى.

فــكر وثقافة
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الجماهير المضطهدة متمسكة بالفرصة التاريخية

نداء التغيير و شروط االنتصار
الذي يطمح لتغيير كبير
في أنظمة الحكم
ببلده في السياسة
واالقتصاد والقانون،
عليه االعتماد على
قوة عظيمة ال
متناهية ،وهي ليست
من سنخ القوى االرضية
والمادية القابلة
للنفاد او التبدّل
أنور عزّالدين

ما أن جتد الشعوب فسحة أو فرصة
للتحرك نحو تغيير واقعها الفاسد ،حتى
تتشبث بها وتخوض التجربة ،مضحية
بأمنها واستقرارها ثم بارواحها ،لكن
املشكلة أن��ه��ا ت��واج��ه البطش والعنف
الدموي من لدن السلطات احلاكمة التي
ال ي���روق لها س��م��اع اص���وات االحتجاج
واملطالبة بالتغيير واالص�لاح ،لذا جندها
ت��س��وغ لنفسها اس��ت��خ��دام اب��ش��ع ان��واع
االسلحة واكثرها فتكاً الس��ك��ات تلكم
االصوات ،ال ...بل ان هناك زعيماً عربي
يقوم اليوم باستخدام سالح اجلو لديه
ألول مرة في تاريخه لضرب الثوار ،بعد ان
كادت تصدأ لعدم استخدامها ضد اعداء
البلد والشعب!
الشعب الليبي يتصدر اليوم الشعوب
الثائرة والصامدة أم��ام جبروت السلطة
(القذافية) ،وهي تواجه اليوم وحدها
القصف اجلوي لطائرات القذافي واسلحته
الثقيلة .فيما ت��واص��ل ش��ع��وب اخ��رى
مطالبتها وبقوة بحقوقها املهدورة.
القضية املهمة في هذا املضمار هو احلفاظ
على املكاسب على االرض .انها ساحة حرب
حقيقية ومفتوحة ،فالطرف الذي يندفع
بهجوم ناجح ويحتل مواقع استراتيجية
عليه في الوقت نفسه ان يفكر باحلفاظ
على هذا املكسب ،وإال فان الضربة التي
سيتلقاها ستترك عليه بالغ االثر نفسياً
واجتماعياً وتاريخياً ،حتى تقول االجيال:
يا ليت لم يفعل آباؤنا ما فعلوا وجلبوا لنا
كل هذه املتاعب!...
ب��االم��ك��ان حت��وي��ل ك��ل ه���ذا العنف
الدموي في الشوارع والدماء املسفوحة،
مدرسة لتخريج جيل من االبطال الذين
ي��ت��ح��دون اع��ظ��م ال��ص��ع��اب .وال ننسى
حقيقة هامة وأس��اس في هذا املعترك،

ف��ان الشعوب امن��ا تنطلق ف��ي أي حال
من االح��وال ،وفي وقت ك��ان ،امنا حتمل
شرعيتها معها ،فهي تطالب ليس فقط
ب��احل��ق��وق م��ن م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ،إمن��ا
باالقتصاص ممن نهبوا الثروات والقدرات
التي وهبها اهلل لهم .وه��ا ه��ي ساعة
الرحيل أزف��ت بعد ط��ول عمر مديد في
السلطة وعلى رق��اب الناس .إذن؛ حركة
الشعوب االسالمية موافقة للسنن االلهية،
فهي مسنودة ومؤيدة من السماء ،لكن مع
توفر عدة شروط أهمها:
أو ًال :املنظومة الثقافية
ان االنسان امنا ينطلق في حياته من
قاعدة الثقافة التي تصنع شخصيته ،الن
الثقافة متثل امن��اط السلوك والعادات
واملتبنيات التي تتشكل فيها شخصية
االنسان ،وحتول احلوادث واملتغيرات التي
مير بها الى مكونات تتفاعل معها هذه
الشخصية ،والثقافة ان كانت ح ّية ونابضة
باحليوية والنشاط  .بامكانها ان حتول كل
منعطف تأريخي خطير بل كل محنة وشدة
الى معراج وسلم لكمال االنسان .
اما اذا كانت الثقافة ميتة وجامدة
فانها س��وف ال جتدينا نفعا ف��ي احملن
والشدائد ،ولكي يكون موقف االنسان
جتاه احلوادث الصعبة التي مير بها موقفاً
ايجابياً  ،يصنع من اخلسارة مكسباً  ،ومن
الهزمية انتصاراً ،البد له اوال من ان يغير
رؤيته للحياة  ،وبالتالي يغير ذلك املصنع
اخلفي الكامن في نفسه الذي يستلم مواد
االفكار والثقافة ليحولها الى جسم حي
نابض باحلركة والنشاط .
والثقافة الدينية تُ ��ع��د باحلقيقة
من اهم مكونات الثقافة لدى االنسان،
النها تؤثر على مجمل املنظومة الثقافية،
من سلوك واخ�لاق ومفاهيم ورؤي��ة الى
احل��ي��اة ،فمسألة االمي���ان العميق باهلل

تعالى ،وفي ظ��روف كالتي منر بها في
بالدنا االسالمية ،تشكل حجرة زاوية في
عملية التفكير والتخطيط واتخاذ املوقف،
فالذي ميتلك بصيرة الهية ،واميان بقدرة
اهلل تعالى وانه ينصر عباده املؤمنني ،فانه
يكتسب ق��وة ال ت��ق��اوم ،وي���زداد صالبة
وصموداً أمام التحديات مهما كانت ،وعن
هذه احلقيقة يقول النبي األكرم صلى اهلل
عليه وآل��ه( :عند اشتداد الكرب تعرضوا
لرحمة اهلل)  ،وكما ص��رح بذلك اخلالق
س
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فالذي يطمح لتغيير كبير في أنظمة
احلكم ببلده ف��ي السياسة واالقتصاد
والقانون ،عليه االعتماد على قوة عظيمة
ال متناهية ،وهي ليست من سنخ القوى
التبدل،
االرضية واملادية القابلة للنفاذ او
ّ
ليس في املسألة خيانة او تراجع او خذالن،
كما يحصل مع كثير من الثوار والشعوب
لدى اعالنها الثورة على حكامها الطغاة.
نعم؛ هنالك عوامل مساعدة ضمن االسباب
الطبيعية في احلياة واليتدخل اهلل تعالى
فيها ،لكن ال يجب ان يكون االعالم –مث ً
ال-
او السالح او املال او العالقات السياسية
غاية ما يطمح اليه ال��ث��وار ،وأن يكون
خشبة اخل�لاص لهم ،ألن هكذا خشبة
معرضة دائماً للتآكل بفعل ظروف مختلفة
وعوامل تطرأ عليها وليس ثمة ضمانة في
املسألة.
ثاني ًا :ثقافة األمل
ان شخصية االنسان املؤمن الثقافية
مم��زوج��ة ب��األم��ل ب��اهلل تعالى وبالتوكل
املطلق عليه ،وهكذا شخصية لن تنهار
بسهولة .والن املؤمن يعيش األمل ،فانه
يفتش دائما لكي يجد الطرق الكفيلة

باخلروج من االزم��ات الصعبة بالرغم من
اشتدادها  ،فليس من الصحيح ان نقول ان
اهلل تعالى ينصر املؤمنني عبثا عند اشتداد
الكرب وتفاقم االزم��ات ومن دون سعي
منهم ،امن��ا على املؤمنني ان يكتشفوا
وسائل جديدة ليتغلبوا بذلك على املشاكل
عند اشتدادها.
قبل اندالع الثورات في البالد العربية،
ل��م يكن أح��د يتوقع ان تشهد ش��وارع
تونس والقاهرة صنعاء وطرابلس واملنامة
ت��ظ��اه��رات ع��ارم��ة كأنها السيل ،وهي
تدك ع��روش الطغيان والفساد والظلم،
ال؛ بل كان التصور عكس ذلك ،وهذا ما
كان يروج له بعض اصحاب القلم املأجور
والقابع حتت عباءة السلطان حيث الهبات
وفتات امل��وائ��د ،فهذا اح��د اب��رز الكتاب
االردنيني يعترف في مقاله بانه يعتذر
للجيل اجلديد ملا جنى عليه ووصفه بان
شباب االنترنت والفضائيات واملقاهي
وان��ه سطحي ال وعي له ،مبعنى ان هذا
الكاتب وجحافل الكتاب واالعالميني
السلطويني ومعهم االعالم املدفوع الثمن
كانوا غافلني عن خزين االمل الكبير في
نفوس هذا اجليل الشاب ،فجاءت الفرصة
املناسبة الحياء هذا االم��ل وانبعاثه من
جديد.
م��ن هنا كنا نسمع ف��ي امل��اض��ي عن
بطوالت ومنجزات احلكام ،وانها الوحيدة
والفريدة ،وانها مبنزلة السفينة التي تسع
اجلميع ،وانها ....كل هذا بهدف قتل
االمل والثقة بالنفس لدى الناس ،وجعلهم
أدوات وقطع صغيرة متناثرة ال روح فيها
وال حركة ،يعبث بها احلاكم كيفما شاء.
ثالث ًا :منطق القوة
فيما مضى م��ن ال��زم��ن ك��ان البعض
يتصور ان حركة الشعوب ضد احلكام،
عبارة عن صور ملالحم بطولية واقتحامات
ملباني وصرخات مدوية ومخيفة ،وإذن،
ف��احمل��ت��وى ع��اط��ف��ي ن��اب��ع م���ن مشاعر
متعارضة بني احلب والكراهية ،لكن اذا
ساند هذا التوجه االنساني ،توجه عقلي
ومنطقي ،ف��ان املسألة تختلف ويكون
الشعب ن��داً للحاكم رغم امتالكه لقوات
عسكرية او اجهزة مخابراتية او اموال،
فهو يتحدث مبنطق القوة واالق��ت��دار،
كونه ميتلك زمام املبادرة .واليخشى احداً
سوى اهلل تعالى .والقوة هنا تشمل جوانب
متعددة؛ فعندنا القوة في اخلطاب وقوة
في املوقف واألهم من كل ذلك القوة في
العقيدة التي يجب ان تكون مصدر القوة
الرئيس ألي حركة جماهيرية طامحة نحو
التغيير واالص�لاح .وليس بالضرورة ان
تكون القوة مقتصرة على القوة الظاهرية
من اسلحة وعتاد وافراد مدربني وعالقات
واسعة من (اطراف قوية) سوا ًء اقليمية
او دولية .إن القوة التي يدعونا اهلل تعالى
الكتسابها تلك التي تخيف عدو اهلل وعدو
املؤمنني« :وأع��دوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل
وعدوكم».

مسلسل االحداث يواكب مسيرة ظهور االمام احلجة املنتظر (عجل اهلل فرجه)
مرتضى املوسوي

لكل ح��دث عظيم م��ن اح���داث التاريخ
ب��داي��ات وإره��اص��ات وع�لام��ات تشير إليه،
فاملستقبل ه��و حقيقة تعيش ف��ي ضمير
احلاضر واالح��داث التاريخية وأن بدت لنا
مفاجئه في بعض األحيان ،اال انها ليست
ك��ذل��ك ،ألن مقدماتها ومجمل موجبات
حدوثها تبدأ بالوالدة والتعبير عن نفسها،
ث��م يتجسد احل��دث الكبير حقيقة يحتل
موقعه في مساحة االحداث.
وظهور املصلح املهدي ،واحد من أعظم
أحداث التاريخ البشري الكبرى ،لذلك أخبر
ال��رس��ول ال��ك��رمي صلى اهلل عليه وآل��ه أمته
وأطلعها على ما أطلعه اهلل سبحانه عليه من
عالم الغيب من ظهور مصلح عظيم .فلقد
وجه الرسول األكرم أمته وأمرها باإلميان به
واتّباعه عند ظهوره ،كمصلح يعمل بكتاب
اهلل والسنة النبو ّية املطهرة ،ويقود البشرية
إلى شاطئ الهدى والسالم ،محطماً أصنام
اجلاهلية وقيمها وأف��ك��اره��ا ،وحضارتها
املدمرة.
ّ
وم��ن اج��ل تقريب مسألة الغيبة إلى
حدد
األذهان وتتهيأ النفوس إلى تقبلهاّ ،
الرسول األك��رم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

ّ
وفصل األئمة من أهل البيت عليهم السالم
عالمات الظهور ولفتوا االنظار إليها.
ومم��ا ينبغي االش��ارة اليه هنا ،هو أن
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ما ورد في كتب التأريخ والرواية من أخبار
تتحدث عن املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه
دس فيها الكثير من
وعالمات ظهوره قد ّ

األك��اذي��ب واألساطير لم ينزل اهلل بها من
سلطان ،لذلك ينبغي تنقيح هذه الروايات
وغربلتها ،وحتقيقها ،لتظهر احلقيقة
ناصعة كما أخبر عنها نبينا األكرم وفص ّلها
األئمة الهداة صلوات اهلل عليهم اجمعني.
ان الروايات النبو ّية لتشير إلى ظهور
ن��وع�ين م��ن ال��ع�لام��ات :ع�لام��ات اجتماع ّية
وع�لام��ات طبيعية ك��ون� ّي��ة .وان م��ن اب��رز
ت��ردي
ال��ع�لام��ات واإلم����ارات اإلجتماع ّية،
ّ
احل��ض��ارة واحل��ي��اة ال��ب��ش��ر ّي��ة ف��ي مهاوي
اجلاهلية ،و وصولها إلى املراحل التي كانت
تعيشها في العصور التي سبقت ظهور
االنبياء.
وعندما تنحدر البشر ّية في مستنقع
اجلاهلية ،وتطغى األفكار والعقائد والنظم
واألعراف واألخالق والعالقات اجلاهل ّية في
ويتردى الوضع االقتصادي
احلياة البشر ّية
ّ
واألمني ،وينتشر اخلوف والقلق واحلروب
والظلم واجلور ،تكون اإلنسان ّية بحاجة إلى
مصلح عظيم يغ ّير مجرى التأريخ ،ويحدث
النبوة ودعوتها
االنقالب الشامل وفق منهج
ّ
التوحيد ّية الرائدة.
ً
وكما تشير الروايات أيضا ،أن من عالمات
ظهور املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه ،وصول
البشر ّية إلى حالة راق ّية من التقدم العلمي
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الحرية  ..مطلب
للجماهير والحاكم ايض ًا
محمود ظاهر
معروف ان احلرية مطلب خاص باجلمهور يوجهه الى احلاكم ،وإن رفض حتقيقه
يكون قد انتهك احدى احلقوق االساسية املكفولة لالنسان وفق املوازين الدينية
والوضعية .لكن هذا يبدو نصف احلقيقة ،ألن احلرية ونقيضها مطلب يفيد أهل
احلكم والسلطة وليس الشعب وحده .كيف ذلك...؟
ً
إن نظام احلكم الطامح الى العدالة بنسبة معينة طبعا ،البد ان يطالب باحلرية على
اكثر من صعيد ،فتكون احلرية للرأي والنقد وإقامة املؤسسات واجلمعيات والنقابات
وغيرها ،وكل ذلك ميثل طريقاً معبداً وسريعاً نحو حتقيق املطالب االكثر حيوية
وإحلاحاً في املجتمع من قبيل االرتقاء باملستوى الثقافي ثم النمو االقتصادي والرعاية
االجتماعية.
الى ذلك يشير سماحة اإلمام الراحل السيد محمد الشيرازي بان (الدولة العادلة،
هي دولة احلريات وحقوق اإلنسان واملؤسسات الدستورية التي تضمن حق النقابات
واألحزاب ووسائل اإلعالم في التعبير عن الرأي ،وحق التظاهر ونقد حاالت الفساد
واالنحراف).
ان الظلم نزعة في النفوس ومسألة يشترك فيها اجلميع سواء أبسط انسان يجلس
في بيته الى أرفع مسؤول في الدولة يجلس في القصر الرئاسي .إذن ،ال نستغرب من
العالقة بني فقدان العدالة في الدولة وبني تكميم االفواه وتقييد احلريات ،ألن بكل
بساطة ،املسؤول الذي يتسنّم منصباً حكومياً من خالل القنوات الديكتاتورية والفردية،
لن يكون بوسعه حتقيق العدالة ،بل انه رمبا يكون بعيداً عن مفهوم العدالة ،فكل
شيء جائز ومباح له ال لغيره ،وهذا يصدق على أبسط موظف في الدولة كما يصدق
على أكبر منصب في الدولة.
والدليل القاطع وامللموس امامنا في سلسلة التظاهرات اجلماهيرية التي اندلعت
كالنار في الهشيم في البالد العربية الواحدة تلو االخرى ،اذا مبجرد ان وجدت الشعوب
متسع ولو بسيط من احلرية انفجرت مطالبة بالعدالة واملساواة التي غابت عنهم
طوال سنني ،واول ما افرزت هذه التحركات اجلماهيرية ،الكم الهائل من االختالسات
والسرقات من العيار الثقيل ،ورمبا اذا جمعنا ما سرقه احلكام العرب خالل السنوات
املاضية من شعوبهم ،لكان يكفي سد حاجة الشعوب االسالمية جمعاء لسنوات طويلة.
فمن الذي كان يعلم بحجم أرصدة حاكم مصر أو أرصدة حاكم تونس أو أرصدة حاكم
ليبيا وأبنائهم واملقربني لهم؟ وهكذا بقية احلكام املستبدين.
من هنا يشير املرجع الديني سماحة آية اهلل العظمى السيد ص��ادق احلسيني
الشيرازي (دام ظله) إلى أحد اسباب االزمات واملشاكل التي تعيشها البالد االسالمية
بأنها( :إسالمية باالسم فقط  .)...مبيناً سماحته أنه( :ال يكفي للحاكم أن يقول إنني
حاكم إسالمي ،فاحلاكم الذي ال يعمل وفق أحكام اإلسالم هو في واقعه غير إسالمي
تسمى باإلسالم – كما يحدث اليوم  -فإن النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله لم
وإن
ّ
يقتل أحداً من املشركني بسبب عدم إسالمه ،وال أجبر أحداً على اإلسالم ،بل تركهم على
دينهم ,مع أنه باطل وخرافي لكيال يسلبهم حرية الفكر والدين ،كما أن اإلمام أمير
املؤمنني علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليه مع أنه معصوم ال يخطئ وال يطغى ،قد
سمح باحلرية والتعددية والتعبير عن الرأي).
ادعت حكومات وأنظمة وزعماء أنهم ينشدون العدالة واملساواة وحماية
وطاملا ّ
الطبقة الفقيرة وغير ذلك من الكلمات التي لم جتد مكاناً في الواقع سوى الالفتات او
منصات اخلطاب أمام عدسات الكاميرا أو في التجمعات اجلماهيرية .لكن الواقع املؤلم
لن يدع االنسان طوي ً
ال إال ويدفعه لالنفجار في الشوارع ،حينها تسقط االقنعة املزيفة
وتظهر الوجوه على حقيقتها.

والصناعي ،ونضج العقل البشري .وتثبت
الروايات عالمة أخرى ،وهي والدة القاعدة
واالنصار واحلركة اإلجتماع ّية والسياس ّية
والعسكرية ،التي تهيأ لظهوره عجل اهلل
فرجه .وهكذا تتركز العالمات اإلجتماع ّية
في:
-1إنتشار الظلم واجلور
-2التسلط اجلاهلي وظ��ه��ور احلياة
اجلاهل ّية بعقائدها وأخالقيتها وحضارتها.
-3التقدم العلمي الهائل.
املدمرة وغياب األمن
-4احل��روب والفنت
ّ
والسالم.
ّ
الكذابني والدجالني املدعني
-5ظهور
لالصالح.
-6الغالء والتدهور االقتصادي.
-7ظهور املهيئني ،من حركات وقيادات
ودع��وات اصالح ّية واستغاثة للتخ ّلص من
اجلاهل ّية املدعومة يقوى املادة والعدوان
لنورد بعضاً من الروايات التي أثبتت لنا
هذه العالمات:
روى الصدوق في كتابه (من اليحضره
الفقيه) أن األصبغ بن نباته ،روى عن أمير
املؤمنني علي بن ابي طالب عليه السالم قوله:
(يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ،وهو
شر األزمنة ،نسوة كاشفات عاريات ،متبرجات،
من الدين خارجات ،داخالت في الفنت ،مائالت
الى الشهوات مسرعات إلى اللذات ،مستحالت
للمحرمات في جهنم خالدات).
روى املجلسي في (بحاراألنوار) عن
(ثواب األعمال) للشيخ الصدوق ،عن أبيه عن
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبداهلل الصادق عليه السالم قال :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله:
سيأتي على أم��ت��ي زم���ان تخبث فيه
سرائرهم ،وحتسن فيه عالنيتهم طمعاً
للدنيا ،اليريدون به ما عنداهلل عزوجل ،يكون
يعمهم اهلل منه
أمرها رياء اليخالطه خوفّ ،
بعقاب ،فيدعونه دعاء الغريق فال يستجاب
لهم.
وباالسناد املذكور قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله :سيأتي زمان على أمتي
اليبقى من القرآن إ ّال رسمه ،وال من اإلسالم
يسمون به ،وهم أبعد الناس منه،
إ ّال إسمه
ّ
مساجدهم عامرة ،وهي خراب من الهدى،
فقهاء ذل��ك ال��زم��ان ش��ر فقهاء حت��ت ظل
السماء ،منهم خرجت الفتنة واليهم تعود.
وروى اإلمام الباقر محمد بن علي عليه السالم
أنه قال( :اليخرج املهدي حتى يرقى الظلمة)،

و روى عن علي بن أبي طالب (ع) عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله :ان اإلسالم بدأ غريباً،
وسيعود غريباً ،فطوبى للغرباء ،فقيل ومن
هم يا رسول اهلل قال :الذين يصلحون إذا فسد
الناس ،انه ال وحشة والغربة على مؤمن ،وما
من مؤمن ميوت في غربة إال بكت املالئكة
رحم ًة له ،حيث ق ّلت بواكيه ،وا ّال فسح له في
قبره بنور يتألأل من حيث دفن إلى مسقط
رأسه.
* روى عن أبي ماجد في (سننه)  -اجلزء
الثاني ،في اب��واب الفنت /فتنة الدجال: -
خطبنا رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه فكان
أكثرخطبته حديثاً ح� ّ�دث��ن��اه ع��ن الدجال
وحذرناه ،فكان من قوله:
انه لم تكن فتنة في األرض منذ ذرأ اهلل
تعالى ذر ّية آدم ،أعظم من فتنة الدجال ،وان
اهلل لم يبعث نبياً اال حذر أمته الدجال ،وأنا
آخ��ر االنبياء ،وأنتم آخ��ر األمم وه��و خارج
فيكم المحالة .ونقل الكليني في روضة
الكافي حديث عن اإلم��ام جعفر بن محمد
الصادق عليه السالم يصف املستوى العلمي
والصناعي الذي تصله البشر ّية( :ان قائمنا إذا
قام ،مد اهلل عزوجل لشيعتنا في اسماعهم،
وأبصارهم حتى اليكون بينهم وبني القائم
بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون اليه وهو
في مكانه) .و روى عن اإلمام الصادق(ع):
(ان املؤمن في زم��ان القائم وهو باملشرق
ليرى أخ��اه باملغرب ،وك��ذا ال��ذي في املغرب
يرى آخاه الذي باملشرق).
ونستطيع القول أن هاتني الروايتني
تشير إلى تطور وسائل االتصال التي بلغها
العلم احلديث ،وما يسمى بثورة املعلومات،
وهاتان العالمتان املاديتان اللتان عرفناهما
بعد تقدم العلوم لم تكونا معروفتني من
قبل ،ول��ذا ميكن اعتبار هاتني الروايتني،
بعض ال��دالئ��ل امللموسة مل��ن يريد االمي��ان
العميق مبسألة الظهور.
ه��ذه االح��ادي��ث وغيرها تؤكد للجميع
أن التطورات املتالحقة في العالم السيما
على الصعد السياسية واالجتماعية لن تكون
بعيدة عن مسألة الظهور واملنقذ ،وسيأتي
اليوم الذي يتحقق أمل البشرية في السعادة
واالم���ان وال��ع��دل وحتكيم القيم واملبادئ
السامية على يد آخر حلقة في سلسلة الوالية
االلهية.
مما يجدر بنا ان نتسلح بالوعي والثقافة
في زحمة هذه التطورات حتى نكون ممن
يواكب التغيير العظيم والكبير على يد
االمام احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه.
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يونس املوسوي

ه��ل يستطيع اإلن��س��ان االستغناء عن
اآلخ��ري��ن؟ وه��ل لديه ال��ق��درة على حتقيق
االكتفاء الذاتي لوحده؟ وهل شهدت احلياة
مناذج لهذا النوع من البشر؟
رمب��ا تنبعث مثل ه��ذه االستفهامات
ل��دى أشخاص يأنفون عن طلب حاجاتهم
إلى الناس خشية املنع ،فتنبعث في داخلهم
مشاعر اإلحباط وتتولد الرغبة لديهم في
االعتماد على الذات وعدم اإلشعار باحلاجة
إلى اآلخرين فهل ميكن االستغناء عن الناس؟
االستغناء ع��ن اآلخ��ري��ن أم��ر يستحيل
حتقيقه ،فقد خلق اهلل سبحانه وتعالى احلياة
وهي متواصلة األطراف متشابكة الشؤون،
والناس فيها يجرون هنا وهناك لسد جوانب
العجز والنقص لديهم ،فاجلوع هو شكل
من أشكال العجز والضعف ،والعطش كذلك،
واملرض أيضاً ،ولذلك جند هذا اإلنسان يصرف
أحلى سني عمره في سبيل توفير اللقمة ،أو
االستشفاء من امل��رض ،أو لسد احلاجة إلى
السكن وهكذا.
إذن ...كيف سيصل هذا اإلنسان إلى
مراتب الكمال وهو منشغل دوماً وأبداً في
حاجاته األساسية؟ وإذا كانت احلياة الجتد
تفسيراً إال ه��ذا املعنى ..ف�لا خير فيها!
ولكانت عسيرة السكنى ،إذن ما معنى أن
ينشغل املرء بسد النقص والعجز في جسده
املادي؟
غير أن اإلس�لام مببادئه أضفى معنى
جديداً على ه��ذه احلياة ،وق��دم تفسيرات
جديدة لكل عناصر الضعف والعجز اإلنساني،
وجعل الكد من أجل لقمة اخلبز كاجلهاد في
سبيل اهلل ،وبهذا يخرج اإلنسان من تصور
الركض وراء لقمة اخلبز بانه هرولة وراء
سد العجز والنقص اإلنساني ،بل هو من أجل
حتقيق هدف أسمى هو كسب رضا الباري
عزوجل.
بهذه النية وبهذا املعنى يرتفع اإلنسان
إلى درج��ات عالية من السمو والتكامل ،بل
هو سيتفوق على عناصر الضعف والعجز في
داخله ،لذا يقترح علينا الشارع اإلسالمي دوماً
وأب��داً إع�لان نية ُ
القربى قبل أداء أي عمل

املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز في القرآن الكرمي
عقد في مدينة اسطنبول وعلى مدى ثالثة
ايام املؤمتر العاملي العاشر لالعجاز في القرآن
الكرمي ،شارك فيه عدد كبير من الباحثني في
الشأن القرآني من عديد دول العالم.
انطلق املؤمتر يوم اجلمعة احلادي عشر
من الشهر اجلاري وانهى اعماله يوم االحد
 ،2011/3/13وقد ناقش في خمسة عشر جلسة
بحث ومناقشة ،خمسة محاور رئيسة حول
االع��ج��از في ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،وه��ي( :الطب
وع��ل��وم احل��ي��اة)( ،االرض وع��ل��وم البحار)،
(الفلك وعلوم الفضاء)( ،العلوم االنسانية
واحلكم التشريعية).
ومن جملة البحوث املقدمة في املؤمتر
كانت (م�لام��ح االع��ج��از االع�لام��ي ف��ي قوله
تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
فتبينوا») ،و (أه��م��ي��ة ال��ن��دى – الطل-
ك��إم��دادات مائية للزراعة إلظ��ه��ار االعجاز
العلمي في القرآن الكرمي) ،و(كثرة حوادث
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حتى وإن كان ذلك العمل ببساطة الدخول
إلى الدار أو فتح الباب فإنه بإمكانك أن تقول
(بسم اهلل الرحمن الرحيم) أو تقول (يا اهلل).
وهذه الكلمات العظيمة قد التكون ذات
صلة بالعمل الذي تؤديه ولكنها بالشك ذات
تأثير على نفسك و روح��ك ،وه��ي بالريب
سترفعك إلى أماكن لم تكن حتلم بها من
قبل ،فأنك تالحظ أن الناس مختلفني في
أداء ما كلفهم به اهلل عزوجل من الواجبات
واملستحبات ،ورمب��ا ساعدت هذه الكلمات
الشريفة امل��رء ألن يقوم بأفضل األعمال
وأكبرها من دون شدة أو عسر.
فالنية الصادقة والكلمات العظيمة ترفع
اإلنسان مثلما تنزله الكلمات القبيحة إلى
مرحلة دنيئة ،فإذا كنت من األشخاص الذين
التسري على ألسنتهم الكلمات القبيحة مثل
كلمات السب والشتيمة ،ف��إذا قدحت منك
مثل هذه األلفاظ في يوم من األيام ،ستشعر
عندها بالصغر والضآلة ،وعلى العكس من
ذل��ك عندما ت��ردد كلمات اهلل احلسنى على
لسانك ،سترتفع وترتفع إلى الدرجة التي لم
حتسب لها أي حساب.
م��ن ه��ن��ا ...ف���أن االن��س��ان ق���ادر على
حتويل العمل املادي الذي يقوم به كأعمال
اخلبازة والزراعة والنجارة واحلدادة وغيرها
إلى أعمال ذات قيمة و وزن ،عندما يربطها
باملفاهيم والقيم املعنوية ،فاخلباز يقول أنا
الأعمل من أجل سد حاجتي من املال فقط ،بل
أنا أعمل أيضاً في خدمة الناس وتوفير لقمة
الطعام لهم ،وأحقق رضا اهلل من خالل ذلك،
واملزارع يقول :أنا أزرع القمح والشعير ليس
لكي ال أموت جوعاً بل من أجل كسب رضا اهلل
ال��ذي دعاني ألن أنخرط في أعمال احلالل،
وبشكل عام فما الضير أن يضمر اإلنسان في
قلبه نية القربى هلل في كل حركاته وسكناته؟
وه��ذه األع��م��ال هي في ال��واق��ع ليست
عدمية الفائدة واجل���دوى فكل عمل حالل
هو عمل شريف ومقدس ألنه يرتبط بحاجات
الناس ،وأن تلبية ذلك يأتي منسجماً مع األمور
التي حث عليها الدين اإلسالمي ،فكل إنسان
يحتاج إلى اآلخر الذي يؤدي دوراً مختلفاً في
احلياة ،فاملرء بحاجة إلى اخلباز لكي يشتري
منه أق��راص اخلبز وه��و بحاجة إل��ى الفالح

الزالزل والبراكني وخسف االرض) ،و(االعجاز
في ايجاد أسس علم اجليولوجيا) ،و(مفهوم
اليد اليمنى في القرآن ال��ك��رمي) ،ه��ذا الى
جانب العديد من البحوث وال��دراس��ات التي
تناولت جوانب انسانية وصحية واجتماعية
مثل (االمي��ان ضمان حلفظ حقوق االنسان)
و(االعجاز التشريعي في احلقوق االقتصادية
املشتركة بني الرجل واملرأة كدليل على تكرمي
املرأة) ،وايضاً موضوعات حول فوائد االطعمة
وعالقة احليوانات واحلشرات املذكورة في
القرآن الكرمي بحياة االنسان.
القرآن الكرمي والتعاون بني
الروضتني احلسينية و الرضوية
ذكر السيد عمار اخلزاعي مسؤول وحدة
اإلعالم بدار القران الكرمي بالروضة احلسينية
املطهرة قائال :في إطار السعي اجلاد للتعاون
والتواصل مع املؤسسات القرآنية احمللية و
الدولية توجه وفد من ال��دار برئاسة فضيلة

الذي يزرع اخلضار وال��رز والقمح والشعير،
واخلباز هو اآلخر بحاجة إلى الفالح والفالح
بحاجة إلى التاجر الذي يستورد السلع املنزلية
وااللبسة وغيرها ،والتاجر بحاجة إلى رجل
احلكومة حتى يسهل عليه أمر التنقل عبر
البلدان ،ورجل احلكومة بحاجة إلى الطبيب
كي يعاجله من مرضه وه��ك��ذا ...وم��ا من
إنسان إال ويكون بحاجة إلى اإلنسان اآلخر.
فاالستغناء عن اآلخرين أم��ر يستحيل
حتقيقه ،ورمبا إستطاع الناس تغيير منط
حياتهم واسلوبهم في التعامل واملعاشرة
وغير ذلك ،إال إنهم سيبقون عاجزين على
أن يستغني أحدهم عن اآلخر ،ألن كل واحد
منهم يؤدي دوراً يعجز اآلخرون عن القيام
به.
وف��ي معظم األحيان يلجأ األف��راد إلى
اإلستعانة باآلخرين من أجل قضاء حوائجهم،
إذ تكن تلك احلاجيات التي يطلبونها هي
من صميم مسؤولية وواجبات هؤالء األفراد
من الناحية الوظيفية ،كاجلار الذي يسهم
في نقل ج��اره املريض إلى املستشفى ،فلم
تكن وظيفة ه��ذا الرجل هو القيام بهذا
العمل لكنه قام بها تطوعاً من أجل تنفيذ
الواجب الديني واإلنساني الذي يحثه على
القيام مبثل هذه األعمال ،ورمبا لم يكن هذا
اجلار مسلماً وقد يكون مسيحياً أو غيره فإنه
سيؤدي ذلك العمل تنفيذاً للواجب اإلنساني.
وفي أحيان يكون املرء بحاجة إلى عون
مباشر وسريع من جانب املقربني إليه ،أشقاء،
أو جيران ،أو زمالء في العمل ...وغير ذلك
فماذا سيكون موقفهم عندما يصبحون في
موضع الطرف ال��ذي ُيستغاث به أو يطلب
العون إليه؟ هل سيكون موقفهم الصد
واملنع؟ أم العطاء والرحمة؟
بشكل ع��ام ف��أن ال��ن��اس ف��ي مثل هذه
األوض���اع يكونون في حالة خشية ،وإي��اك
من أن يتم رفض طلبهم ،فيشعرون نتيجة
ذلك بالذل وبالعار ،وهي هواجس طبيعية
ومشروعة والسبيل للخالص منها .غير أن
اإلنسان مبقدوره أن يتعرف على الشخص
املعطاء والكرمي واملعني من خالل ما ورد من
أحاديث ورواي��ات شريفة وهي التي تشرح
مواصفات هذا اإلنسان واألمور التي يتميز

الشيخ حسن املنصوري إلى زيارة دار القرآن
الكرمي في حرم اإلمام الرضا عليه السالم في
مدينة مشهد املقدسة لبحث سبل التعاون بني
الدارين القرآنيتني.
وأض��اف اخلزاعي قائ ً
ال :التقى فضيلة
الشيخ املنصوري مع مدير دار القرآن ومسؤول
العالقات الدولية في احلرم الرضوي املقدس.
وق��ال ايضاً :بان اللقاء تضمن مجموعة من
املقترحات التي سيتم العمل بها بعد إمتام
التوقيع على اتفاقيه بهذا اخلصوص من
بينها :إح��ي��اء مناسبتي م��ول��دي اإلمامني
احل��س�ين وال��رض��ا عليهما ال��س�لام بإقامة
محافل قرآنية مشتركة ونقلها عبر القنوات
الفضائية .واالستفادة من مناهج روضة اإلمام
الرضا عليه السالم لألطفال في افتتاح روضة
اإلمام احلسني عليه السالم.
من جانب آخ��ر :رح��ب مدير دار القرآن
ومسؤول وحدة العالقات في الروضة الرضوية
بزيارة الوفد مثمنني اجلهود التي تبذلها
الدار في حتمل مسؤولية نشر ثقافة القرآن
الكرمي وعلومه ،من جهته وجه الوفد الزائر
دعوة إلى مدير دار القرآن وبعض األساتذة
املتخصصني لزيارة مرقد اإلمام احلسني عليه

بها وينبغي مراجعة تلك األحاديث وهي
كثيرة ،وبإمكاننا هنا أن نشير إلى واحدة من
تلك الصفات املذكورة وهي :أن يكون ذلك
املرء من ذوي احلسب والنسب.
وبحسب ما جاء في الروايات واألحاديث
الشريفة ،فكأنه المناص من االحتياج إلى
الناس ،مثلما بينت ذلك إحداها :فقد وجد
أحد األئمة عليهم السالم رج ً
ال وهو يدعو:

إلهي الحتوجني إل��ى خلقك ...فصحح له
اإلم��ام الدعاء وطلب منه أن يقول( :إلهي
الحتوجني إلى شرار خلقك) ،وهو ما يؤكد
عجز الفرد في االكتفاء مبا يحتاجه على
قدراته الذاتية ومن دون أن يكون محتاجاً
إلى مساعدة اآلخرين.
غير أن هذا اإلنسان يستطيع أن يحسن
ظروفه ،وأن يخرج من دوامة العجز والنقص

الدعاء في القرآن الكرمي

ويلجأ إلى كهف حصني ،حيث الملجأ إال إليه،
فمنه يستمد امل��رء عناصر ال��ق��وة ،ويحمي
نفسه من دواهي األيام والسنني ،فخير من
يلتجئ إليه اإلنسان في مثل هذه الظروف
هو صاحب ال��ق��درة الالمتناهية ،وصاحب
العطاء الكبير ،وصاحب املنن السابغة ،الذي
يعطي على العمل القليل ،وال���ذي تشمل
رحمته ويوسع عطاءه الفاجر واملؤمن.
من احلكمة أن يلجأ املرء في حاجته إلى
صاحب العطاء األكبر ،واليتذلل لبني البشر،
ف��أن اهلل سبحانه وتعالى خير معني وخير
كفيل ،ونحن نقرأ ك��ل ي��وم ف��ي صالتنا:
��اك ن َْع ُب ُد و ِإ َّي َ
« ِإ َّي َ
��اك ن َْس ِ
تَع ُ ٍ
ني» وهذا القول
الذي نكرره كل يوم وعند كل صالة يجب أن
يصدق في أعمالنا وفي مسيرتنا احلياتية،
بأن نتوجه إليه سبحانه بالطلب والدعاء وأن
يوفقنا إلى سبيل اخلير لقضاء حاجاتنا.
لقد نسي يوسف عليه السالم ذك��ر اهلل
حلظة واح��دة فكان عقابه املكث في سجن
العزيز سنني طويلة فهو ق��ال لصاحبه:
«إذكرني عند ربك» فعسى يكون ذلك سبباً
خلالصه ،ونسي أن املخلص هو اهلل سبحانه
وتعالى وأن��ه هو املستعان على كل شيء
واليصح الطلب واالستعانة بغيره.
فخير لإلنسان أن يستعني على أم��وره
كلها بقوة اجلبار ،غير أنه اليجوز أن يدعي
االستعانة وهو ماكث على الذنب ،ومصر على
املوبقات ،فأن هذه الذنوب تقطع الرجاء
ومتنع الدعاء وإذا رأى العبد أنه يدعو اهلل
ويستعني ب��ه على أم���وره كلها وه��ي غير
منقادة إليه فليعرف أن هناك حاجزاً مينع
الدعاء من أن يصل إلى السماء وهذا احلاجز
هو الذنب.

ّ
«توفني مسلم ًا»
النبي يوسف  ..سجن
مصر أحبّ من قيود
الشهوات
صادق احلسيني
ليس اعتباطاً اهتمام القرآن الكرمي بقصة
النبي يوسف عليه السالم حيث وصفها بأحسن
القصص ،مل��ا ّ
متثل ه��ذه القصة م��ن اخ�لاص
التوحيد في العبودية .فمنذ كان طف ً
ال صغيراً
ملقى في اجلب على يد أقرب الناس اليه وحيث
وجد نفسه عبداً يتبادله الناس بثمن بخس
دراهم معدودة و دخوله السجن بهتاناً و زورا
و حتى خروجه من السجن و تسنّمه ملك البالد
و العباد ،لم تتغير مسيرة يوسف عليه السالم
نحو العبودية هلل تعالى ،ولم يحد عنه الصراط
القومي قيد امنلة ،حتى دع��اءه عليه السالم
ماكان ليخرج عن هذا النطاق فلو تأملنا دعاء
هذا النبي الذي كان قد جمع النبوة و امللك و
اجلمال ،للمسنا هذا الشيء بوضوح ،فللنبي
يوسف عليه السالم دعاءين يطلب في احدهما
السجن و في اآلخر املوت!!
مرة يطلب دخ��ول السجن وم��رة يدعو اهلل
بأن يخرجه من سجن الدنيا ،فبعد ان خيروه
بني السجن و مطاوعة الشهوة قال« :رب السجن
احب الي مما يدعونني اليه» ألن السجن في

السالم في كربالء املقدسة والتعرف على
النشاطات القرآنية في الروضة احلسينية
املطهرة .
 80ألف فنان يشاركون
في نشر الثقافة القرآنية
أعلن مساعد وزي���ر الثقافة واالرش���اد
االس�لام��ي للشؤون القرآنية في اي���ران عن
مشاركة  80ألف فنان في منظومة (آي��ات)
للمهرجانات القرآنية التي أقيمت في مختلف
احملافظات االيرانية.
نقلت ذلك وكالة االنباء القرآنية العاملية
عن حجةاالسالم واملسلمني حميد محمدي خالل
املراسم اخلتامية ملنظومة (آيات) للمهرجانات
القرآنية والتي اقيمت في قاعة مؤمترات
مؤسسة االذاعة والتلفزيون في طهران.
وقال رئيس مركز تنسيق وتطوير ونشر
النشاطات القرآنية :إن تنظيم واجناز منظومة
(آيات) للمهرجانات القرآنية كان واحداً من
طموحات املجتمع القرآني في اي��ران خالل
األعوام الثالثة املاضية وقد حتقق ذلك.
واض��اف حجة االس�لام واملسلمني حميد
محمدي :ان الكثير من املضامني الرفيعة

طاعة اهلل احب عند النبي يوسف عليه السالم
من سجن زليخا التي كانت تدعوه الى سخط اهلل.
و بعد ان نال مقام النبوة الرفيع و امللك
السامي وبعد ان جاء باألهل من البدو ،يبدأ
النبي يوسف عليه السالم استرجاع محطات
حياته احلافلة بالعبر و املواعظ حيث قال« :يا
آبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي
حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن و جاء
بكم من البدو» وهكذا يبدأ ببيان أنعم اهلل
عليه في كل محطة عاش فيها ويقول« :رب قد
آتيتني من امللك وعلمتني من تأويل االحاديث»
وهي من النعم التي انعمها اهلل على يوسف عليه
السالم ،وهو بذلك يعلمنا درس بليغ من آداب
بأن الداعي عليه ان ال يغفل عن أنعم اهلل
الدعاء ّ
يحس بصداع في
الوافرة عليه في كل آن فمن
ّ
رأسه عليه أن ال يغفل عن سالمة جميع اعضاء
بدنه بل وسالمة رأسه طيلة السنون املاضية و
يذكر النعم التي هو فيها ليدعو اهلل بعد ذلك،
وهكذا فعل النبي يوسف عليه السالم ،حني بدأ
بذكر نعم اهلل عليه منذ الصغر ثم يثني على
الرب تعالى ويدعوه بقوله« :فاطر السموات
و االرض توفني مسلماً واحلقني بالصاحلني»،

مل��ع��ارف ال��ق��رآن ال��ك��رمي ميكن عرضها على
املجتمع م��ن خ�لال مختلف الفنون ،ولكن
لالسف لم يتم االستفادة من هذا االمر لنشر
الثقافة القرآنية .واكد ان تنظيم منظومة
(آيات) للمهرجانات القرآنية هو مقدمة من
اجل تقوية العالقة بني الفنانني والناشطني
القرآنيني في املجتمع من اجل نشر الثقافة
القرآنية في البالد.
ندوة ملعلمي ومعلمات القرآن الكرمي
أقام دار القرآن الكرمي على قاعة خامت
األنبياء في الروضة احلسينية املطهرة ندوة
ملعلمي ومعلمات القرآن الكرمي في كربالء
وباقي احملافظات العراقية ،ل��دراس��ة سبل
االرتقاء مبشروع األلف حافظ نحو األفضل،
ودراس���ة املعوقات التي تقف ف��ي طريقه
ومعاجلتها مبا يتالءم مع متطلبات املرحلة
احلالية والتعرف على املراحل التي مت اجنازها
وتقييم املرحلة السابقة وإمكانية وضع سقف
زمني إلمتام هذا املشروع القرآني الكبير.
هذه الندوة التي حملت شعار (القرآن
صانع األجيال) ابتدأت بتالوة آيات من الذكر
احلكيم تلتها كلمة ال��دار ومن ثم قصيدة

ذلك ألن قلبه كان عامراً أبداً بنور اهلل فلم يصب
بعقدة النقص و االنهيار و السلبية كما لم
يصب بالغرور والفخر ألنه كان يعلم ان الشر
و اخلير فتنة وان البالء مكمن العظمة ،وقد
تكون النعمة سبيل الهاوية كما كان يؤمن بأن
احلياة الدنيا مبا فيها من خير و شر قنطرة الى
اآلخرة التي هي احليوان لذلك لم ينس تفاهة
الدنيا بخيرها و شرها بسجنها وملك مصرها.
وفي احلديث عن النبي األك��رم صلى اهلل
عليه وآله( :ما متنى أحد من االنبياء املوت الاّ
يوسف عليه السالم).
ان يوسف في ذلك املجلس ال��ذي هيمن
عليه الشكر هلل واحلمد له على مننه اجلزيلة قد
غمره اجلو االمياني الرائع ،فوقف حامداً خاشعاً
ضارعاً معترفاً و حينما بدأ بتلفظ هذه الكلمات
كما في احلديث هبط اليه جبرائيل فقال له
يا يوسف ما حاجتك ؟ ق��ال« :توفني مسلماً
ألن يوسف عليه
واحلقني بالصاحلني» .ذلك ّ
بأن الدنيا ادنى كل شيء و هي
السالم يعلم ّ
متاع الغرور وال راحة فيها وامنا الراحة في جنة
اخللد في بحبوحة الرحمة االلهية مع عباد اهلل
الصاحلني .

في مدح القرآن والعترة الطاهرة والتوجيه
للتمسك بهما .
على صعيد متصل أكد القائمون على أن
الدار في إطار سعيها للسير قدماً في مشروع
األلف حافظ للقرآن بالعراق ،تسعى بجهودها
لتثقيف املعلمني واملعلمات للعمل وفق
منهجية ثابتة ،وهدف واضح كما إن هناك
خطة الستحداث طريقة للتعلم باالستفادة
من التطور التكنولوجي ،وكما هو معمول
في اجلامعات العاملية ،و أب��دى احلاضرون
تفاؤلهم بنجاح هذا املشروع لوجود النوايا
الصادقة واجلهود املخلصة التي تعمل عليه
وملا حتفه من أجواء إميانية انطلقت من مكان
مقدس يضم ريحانة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله.
وعلى هامش الندوة أقيم في الصحن
احلسيني الشريف أمسية قرآنية حضرها
عدد من قراء القرآن الكرمي وجمع غفير من
املؤمنني الزائرين حيث استمعوا إلى مجموعة
من التالوات ملا تيسر من آيات كتاب اهلل تعالى،
ومن ثم شاركت فرقة أحباب أهل البيت بإنشاد
موشحات دينية أضفت على األمسية أجوا ًء
إميانية متميزة.
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شؤون اجتماعية

(املؤمن ٌ
هش بش)

..وعالقة االبتسامة بطول العمر

إعداد :كرمي املوسوي

في نظامنا االجتماعي هنالك تأكيد كبير
على االحتفاظ بالوجه البشوش واملنشرح،
كأحد قواعد السلوك القومي في املجتمع
االسالمي الناجح ،وفي نفس الوقت هنالك
ذم وحت��ذي��ر م��ن تقطيب اجل��ب�ين وحالة
ٌ
العبوسية ،سوا ًء داخل االسرة او بني افراد
املجتمع ،وفي ذكره احد اوصاف املؤمن يقول
أمير املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم:
ٌ
ه��ش ب���ش) ،ومب��ا ان ك��ل وصايا
(امل��ؤم��ن
واحاديث املعصومني عليهم السالم عبارة
عن دروس وحكم حلياتنا ،فان لهذه البشاشة
فوائدها بالتأكيد ،وهو ما ثبت اليوم علمياً
بان كل من يرسم االبتسامة على وجهه فترة
أطولُ ،يحظى بعمر أطول .طبعاً االعمار بيد
اهلل قطعاً ،لكن ال ننسى العوامل واالسباب
ذات العالقة باملوضوع ،مثل كثير من احلاالت
املرضية التي يصاب بها االنسان بسبب جهله
وعدم مراعاته الكثير من اآلداب والتعاليم
الصحية.
وفي دراس��ة علمية أجراها باحثون في
ال��والي��ات املتحدة األمريكية نشرتها مجلة
(علم النفس) ،تأكد ان لالبتسامة دور كبير
في إطالة عمر االنسان ،و العكس بالعكس.
وق��د اج���رى الباحثون ف��ي جامعة (واي��ن

إميان عبد االمير

إن البيئة ال��ت��ي يعيش فيها الطفل
وتكون
وفعال في حياته
لها تأثير عميق
ّ
ّ
شخص ّيته  ،فاإلنسان منذ نعومة أظفاره يتأثر
وينفعل مبا يجري حوله من ممارسات .إنه
يكتسب مزاجه وأخالقه وممارساته و طريقة
تفكيره من احمليط أو البيئة التي يعيش
أن للوالدين ولسلوك العائلة
فيها .وقد تبينّ ّ
و وضع ّية الطفل في العائلة ،دوراً كبيراً في
حتديد شخص ّيته وصقلها وبلورتها وحتديد
معاملها .كما أن للمع ّلم واألصدقاء واملجتمع
اإلعالمية ،وعاداته  ،وأسلوب حياته،
ووسائله
ّ
األث��ر املباشر والكبير على سلوك الطفل
وكيف ّية تفكيره .
إ ّال أنّنا نالحظ انطالقاً من نظام فلسفة
أن ليس
العامة والتربو ّية
اإلس�لام
خاصةْ ،
ّ
ّ
لعالم الطفل اخلارجي مبختلف مصادره ومع
ش� ّ�دة تأثيره ،القدرة ك ّل ّياً وبصورة قاطعة
و إل��ى األب���د ف��ي حت��دي��د معالم شخص ّية
اإلنسان ،وتأطير مواقفه ،إمنا إلرادة اإلنسان
فعال في حتديد سلوكه
الذات ّية القو ّية دور ّ
ألن اإلنسان في ّ
ظل
.
وممارساته
ومعتقداته
ّ
ّ
احلقة ،فانه
االعتقاد بالتعاليم اإلسالم ّية
يؤمن بان في هذه التعاليم اخلير والصالح
والسعادة له ولغيره ،وعليه فانه يتخذ من
هذه التعاليم منهجاً لسلوكه في احلياة.
من هنا جاء التأكيد في التربية اإلسالم ّية
على القيم واألخالق واملبادئ كحقائق مستق ّلة
متعالية على تأثيرات الواقع ،ليتمكن اإلنسان
بها أن يصون نفسه من اآلثار السلبية خالل
تواجده في البيئة املنحرفة من اآلثار السلبية.
احملصنة من تأثيرات احمليط
فباإلرادة الذات ّية
ّ
 ،والثابتة على القيم واملبادئ السامية على
واقع العالم احمليط باإلنسان ،يتمكن اإلنسان
من الوقوف بوجه الواقع املنحرف .
وه��ذا التقومي الواقعي السليم ملنطق
ال��ت��أري��خ ،ال���ذي يعطي اإلن��س��ان قيمته
احلقيق ّية في هذا العالم الرحب  ،ويضعه
ف��ي مح ّله املناسب ل��ه ،ه��و بعينه تقومي
اإلسالمي لإلنسان ،وال��ذي قد جاء
التشريع
ّ
ان َعلَى
ِنس ُ
صريحاً في القرآن الكرميَ « :بلِ الإْ َ
ن َْف ِس ِه َب ِصي َر ٌة * َولَ ْو َأ ْل َقى َم َع ِ
اذي َر ُه» (القيامة
 .)15 :وكما يقول الرسول األك��رم ص ّلى اهلل
إمعة تقول أنا مع الناس،
عليه وآله( :ال تكن ّ
إن أحسنوا أحسنت ،وإن أس��اءوا أس��أت ،بل
ّ
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس حتسنوا ،
وإن أساءوا أن جتتنبوا إساءتهم).
لكن ه��ذا المي��ن��ع م��ن تأثير العوامل
احمليطة باالنسان ،فهي باحلقيقة تُعد اسباب
طبيعية ومن سنن اهلل تعالى في احلياة .فال
ميكن ان نعتب على شاب يحمل طباع وصفات
ال اخالقية وهو يعيش في اج��واء وظروف
كلها حتفيز على االباحية والتحلل من القيم
وااللتزامات .االم��ر ال��ذي يدعونا ألن نكون
منتبهني لهذه العومل:
1ـ احمليط الطبيعي
بالرغم م��ن ان الطبيعة متشكلة من
عناصر غير عاقلة مثل احليوان والنبات ،إال ان
لها دور كبير في صقل شخصية االنسان منذ
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ستيت) بوالية ميتشيغان دراسة لصور 230
العباً شاركوا في رابطة البيسبول األمريكية
وجمعت
وب��دؤوا مبمارستها في عام ُ ،1950
هذه الصور وفقاً إلبتساماتهم.
وق���ام الباحثون بجمع معلومات عن
الالعبني ملعرفة السبب الذي جعل بعضهم
يعيش لفترة أط��ول من غيرهم ،فاطلعوا
على سجالتهم اجلامعية وأوضاعهم العائلية
واإلجتماعية وأعمارهم ،وما إذا كانوا مييلون

إلى النحافة أو البدانة وفق مقاييس مؤشر
كتلة اجلسم .ومت تصنيف الالعبني إلى فئات:
* (ال يبتسم) ،إذا كان صاحب الصورة
يحدق في الكاميرا بوجه جامد.
* (ابتسامة جزئية) ،إذا كانت العضالت
احمليطة بفمه مستغرقة في ابتسامته.
* (ابتسامة كلية) ،إذا كان فمه مبتسماً
وعيناه مبتسمتني وكانت كلتا الوجنتني
مرتفعتني.

أخ� َ
وق��د ِ
���ذت ص��ور ال�لاع��ب�ين م��ن سجل
العبي البيسبول لعام  ،1952الذي يضم قائمة
احملترفني ،مشفوعة ببيانات شخصية لكل
منهم مثل سنة امليالد ،ومؤشر كتلة اجلسم
واحلالة العائلية وط��ول م��دة العمل ،وهو
ما يعكس وضع اللياقة البدنية لكل واحد
منهم .هذه الثروة من اإلحصاءات أتاحت
للباحثني إدراك العوامل األخرى التي ميكن
أن تتحكم في عمر اإلنسان.

نعومة أظفاره ،ورمبا تكون هذه العناصر
وباالً على الطفل اذا كانت بصور غير محببة
للنفس وتلحق به أضراراً كبيرة .فصوت الرعد
ودوي الريح وسعة
ووهج البرق ونباح الكلب
ّ
البحر ووحشة الظالم ،ك ّلها تثير مخاوف
الطفل ،وتبعث في نفسه القلق واالضطراب
وتردد،
واخلوف ،وجتعله ينظر إليها بحذر
ّ
للتطور وقد تأخذ أشكاالً
هذه احلالة قابلة
ّ
منو الطفل وتدرجه في العمر،
مختلفة مع ّ
فتترسب ح��االت اخل��وف في نفسه ،وتنمو
ّ
والتردد واالضطراب
القلق
على
ته
ي
ّ
شخص ّ
واجلنب.
أن ل��ه��ذه ال��ظ��واه��ر الطبيع ّية
�ا
�
�م
وك�
ّ
السلبي ف��ي نفس ّية
وأمثالها ،ه��ذا األث��ر
ّ
فإن باالمكان ان تتحول الى التأثير
الطفلّ ،
اإليجابي والنافع في نفسه ،فنجده يفرح
وي��س� ّر مبنظر امل��اء وامل��ط��ر ،ومتتلئ نفسه
سروراً وارتياحاً مبشاهدة احلقول واحلدائق
اجلميلة ،ويأنس بسماع صوت الطيور ،وترتاح
نفسه حني اللعب باملاء والتراب والطني .الى
جانب ذلك ال جنده يخشى الكالب والظالم الى
ٍ
حد ما ،بل ويالعب احليوانات االليفة .وهذا
بحاجة الى تدريب وتعزيز للثقة في نفسه
وطرد كل اسباب اخلوف والرعب من قلبه من
وجود الكلب او حلول الظالم او اصوات الرعد
وغير ذلك.

ّ
متفككة
كان الطفل يعيش في وسط أسرة
منهارة ،تقوم عالقاتها على الشجار واخلالف
وعدم االحترام والتعاون  ،فإنّه يبني عالقته
مع اآلخرين على هذا األساس .
وفي الوقت احلاضر ال تخلو مجتمعاتنا
االسالمية من النماذج املعقدة واملنحرفة
واحلقودة على اإلنسان ّية ،وهذا ما نالحظه
عند املسؤولني في الدولة ،فنجد من يريد
االنتقام من املجتمع بقراراته واسلوب عمله،
وهذا بالتأكيد له تبعات خطيرة على الواقع
االجتماعي والسياسي في آن معاً ،وهذا
ما جن��ده في االضطرابات السياسية التي
تشهدها البالد العربية ،فلو كانت التربية
صحيحة ،ملا شهدنا املختلسني واللصوص
واملجرمني يتسنّمون مناصب عليا في بالدنا
االسالمية.
ب ـ املجتمع ،هو احمليط الثاني الذي
يت ّلقى الطفل ويحتضنه بعد أبويه وأسرته
ويغرس فيه ماه ّيته ،وينقل إليه عاداته
ومفاهيمه وسلوكه .وفي املجتمع يجتمع كل
ما يحمله وينتجه األفراد املعاصرون من أفكار
وع��ادات وتقاليد وأخ�لاق .كما أ ّن��ه يعتبر
الطبيعي لألسالف واألجيال املاضية،
الوارث
ّ
وهو الذي ينقل إلى اجليل احلاضر ما كان
عليه آباؤه وأجداده من حاالت وأوضاع .لذا
فإن للبيئة االجتماع ّية دوراً كبيراً في قولبة
شخص ّية الطفل وسلوكه .
�ي
وال��ف��رد املسلم ف��ي املجتمع اإلس�لام� ّ
يبحث دائماً عن البيئة الصاحلة واملناسبة
لنموه ونشأته واستقامة شخص ّيته  ،ليوفر
ّ
بذلك لنفسه وعائلته األج���واء وال��ظ��روف
لنمو شخصيته اإلسالم ّية اجتماع ّياً
الالزمة
ّ
منواً صاحلاً سليماً .
ّ
فالصديق ال��ذي يرافقه الطفل ويلعب
معه ي��ؤث��ر ف��ي��ه ،وينقل إل��ي��ه الكثير من
أمناط السلوك ،كذلك احلال بالنسبة ملعاملة
الضيوف واألقارب وغيرهم ،وذلك من خالل
االختالط بهم والذهاب إلى املراكز العامة
ك��االس��واق واملالعب وال��ن��وادي واملتنزّهات
�ام��ة .كما ان للمظاهر
وس��ائ��ر األم��اك��ن ال��ع� ّ
العامة كاألعياد واملناسبات املختلفة تأثيرها
ّ
ّ
فكل ذلك يزرع في نفسه
في سلوك الطفل.
ويوجهه توجيهاً مع ّيناً  ،بل
خاصاً ،
مفهوماً ّ
ّ
حتى القصص واحلكايات الشعبية واألمثال
شخصية
والنكت هي أيضاً تترك آثارها على
ّ
الطفل وسلوكه وأخالقه  .والتربية اإلسالم ّية
تعتمد على احمليط االجتماعي في التوجيه
وتهتم بإصالح الطفل وتوجيهه
واإلع��داد،
ّ
توجيهاً صحيحاً سليماً .
التام وعدم
أن االنسجام
واجلديد بالذكر ّ
ّ
التناقض بني حياة البيت واملدرسة واملجتمع
يعد أمراً
جداً في العمل ّية التربو ّية ،
مهما ّ
ّ
والفعال في سالمة الطفل
املهم
أثره
ألن له
ّ
ّ
من التجاذب والتمزق وانفصام الشخص ّية.
�ي ال��ذي يؤمن باإلسالم
واملجتمع اإلس�لام� ّ
فكراً وعم ُال وسلوكاً  ،ينسجم متاماً مع األسرة
واملدرسة ،ويلقى الطفل فيه احلياة املتّ زنة
املستق ّرة املنسجمة الهادئة املريحة .
أن الطفل أينما يو ّلي وجهه في
كما ّ
األم
البيت أو املدرسة أو املجتمع  ،فإنّه يجد ّ
االجتماعي
واملؤسسة واملظهر
واألص��دق��اء
ّ
ّ

العامة
العام  ،ووسيلة اإلعالم وحياة الناس
ّ
ّ
وسياسة الدولة  ،ك ّلها تسير على قاعدة فكر ّية
وسلوك ّية واحدة  ،ساعية إلى اخلير واإلصالح
�ام
وال��ع��زة وال��ك��رام��ة  ،وتعمل بانسجام ت� ّ
ومنسق ،على
وتتعاون بشكل دقيق ومتقن
ّ
أسس من نظام حياة واحدة متكاملة من أجل
بناء الفرد الصالح والنافع للمجتمع.
ج ـ امل��درس��ة :وامل��درس��ة ه��ي احلاضنة
األخرى للطفل ،ولها التأثير الكبير واملباشر
في تكوين شخص ّيته ،وصياغة فكره وبلورة
معالم سلوكه ،وفي املدرسة تشترك عناصر
أربعة أساس في التأثير على شخص ّية الطفل
وسلوكه وه��ي  :املعلم و املنهج الدراسي
واحمليط الط ّالبي والنظام املدرسي ومظهره
ال��ع��ام .ول��ك��ل واح���دة م��ن ه��ذه العناصر
تفرعاتها ف��ي التاثير على سلوك الطفل

كذلك طلب من مجموعة من املتطوعني
شاركوا في الدراسة من دون أن يطلعوهم
على أهدافها تقرير ما إذا كانت ابتسامات
الالعبني التي ُو ِض َ��ع��ت أمامهم تستحق
الدرجة األولى ،أو نزوالً إلى الدرجتني الثانية
أو الثالثة ملعرفة االرتباط بني السعادة التي
تظهر على وجوههم من خالل بسماتهم أو
ضحكاتهم وطول أو قصر أعمارهم.
األول
�ي
�
ف
وق��د أظ��ه��رت ال��دراس��ة أ ّن���ه
ّ
من يونيو /حزيران عام  2009ت ُُو ِّف َي جميع
الالعبني بإستثناء  46منهم ،وأن من بني
الالعبني الذين رحلوا اعتباراً من ذلك التاريخ،
كان هناك من فئة (غير مبتسم) من عاشوا
أما من في
أعماراً متوسطها هو  72.9سنةّ .
فئة (اإلبتسامة اجلزئية) فقد ت ُُو ِّفي أفرادها
أن الالعبني
عن عمر يناهز  75عاماً ،في حني ّ
الذين كانوا في فئة (ابتسامة كاملة) عاشوا
إلى سن شيخوخة بلغ متوسطه  79.9سنة.
وب��ح��س��ب أس��ت��اذ ف��ي أم����راض النساء
والتوليد وعلم النفس في اجلامعة املذكورة،
فإن الالعبني الذين كانت بسماتهم عريضة
ّ
عاشوا لفترة أطول من نظرائهم الذين كانت
بسماتهم عادية.
وت��ق��ول ال��دراس��ة إنّ��ه بقدر م��ا تعكس
كثافة اإلبتسامة العواطف الكامنة وراء
التص ُّرف العاطفي ،فإن نتائج هذه الدراسة

تنسجم مع نتائج ال��دراس��ات األخ��رى التي
أن العواطف لها عالقة إيجابية مع
تدل على ّ
والصحة البدنية وطول العمر.
العقلية
الصحة
ّ
ّ
ويقول معدو الدراسة إنّه لم يتضح بعد
ما إذا كان العبوا البيسبول قد ابتسموا من
تلقاء أنفسهم ،أو أن مالمح ابتساماتهم
حتققت بناء على أوام��ر من املصور ،ولكن،
فإن القليلني جداً ( )23كانوا
على أي حالّ ،
يبتسمون ابتسامة كاملة ،وه��م أق��ل من
أص��ح��اب اإلب��ت��س��ام��ة اجل��زئ��ي��ة ( )64وغير
املبتسمني ( ،)63األم��ر ال��ذي أعطى مؤشراً
للباحثني على أنّه حتى إذا لم تكن اإلبتسامة
تتحقق بناء على الطلب ،ف��إن كثافتها
تعكس التص ُّرف الكامن وراءها .لذلك ميكن
االستنتاج ،كما رأى أيبيل ،أن اإلبتسامة
العريضة مؤشر على السعادة وعلى املوقف
اإليجابي لصاحبها ،موضحاً أن من الصعب
تصنّع السعادة عندما نبتسم.
وقد لفت العلماء في ختام دراستهم
أن اإلبتسامة احلقيقية أو املثالية التي
إلى ّ
ترتسم على ال��وج��ه م��ن دون تصنّع هي
بسمة (دوشيمي) ،وهو اسم عا ِلم األعصاب
الفرنسي ال��ذي ح��دد معاملها ،وه��ي تلك
التي ترتفع فيها الوجنتان وزوايا الفم إلى
أعلى وتظهر انتفاخات خفيفة على جانبي
العينني.

وشخصيته املستقبلية ،إذ ان املدرسة تُعد
احلاضنة الفكرية والثقافية االساس للطفل،
فهي تتكفل ببناء اجلانب الذهني له ،فيأمل
اجلميع بان يتخرج الطفل من املدرسة عاملاً في
الطب او الهندسة او الكيمياء او القانون
وغيرها ،وهذا لن يتحقق اذا اختل أحد هذه
العناصر القريبة من بعضها اآلخ��ر .فرمبا
تكون الزمالة حسنة واصدقاء املدرسة طيبني
وصاحلني ،لكن املنهج ال��دراس��ي غير ذلك،
او كان املنهج جيد ،لكن االصدقاء سيئون
وهكذا...

فما من مرفق من مرافق احلياة إ ّال وللدولة
أثر أو عالقة أو مشاركة فيه ،مباشرة أو غير
مباشرة .
ً
ويظهر أثر الدولة بشكل أكثر وضوحا في
العامة ،فالدولة
التربية والتعليم والثقافة
ّ
اليوم لها دور كبير في العملية التربوية
ورسم الهوية الثقافية للمجتمع ،ولو بنسبة
معينة ،وذل��ك من خالل املناهج الدراس ّية،
العامة ،وتوجيه
ورس��م السياسة التربو ّية
ّ
الثقافة ع��ن ط��ري��ق اإلذاع���ة والتلفزيون
ووسائل النشر وأساليب الدعاية التي تؤثر
بواسطتها في إعداد اإلنسان فكر ّياً ونفس ّياً
وسلوك ّياً  .كل ذلك يجعل الطفل ومتوازن
الشخصية عرض ًة للتأثير من جهات كبيرة،
ف��اذا ك��ان التوجيه ايجابياً واخالقياً ،فان
الطفل سينمو خلوقاً.

تأثير البيئة واحمليط في تربية األطفال

 -2البيئة االجتماعية
إن للوسط االجتماعي الذي يعيش فيه
ّ
الطفل تأثيراً كبيراً في بلورة سلوكه وبناء
شخص ّيته ،ألنه سرعان ما يتط ّبع بطابع ذلك
ومقوماته من عقائد
الوسط ويكتسب صفاته
ّ
وأعراف وتقاليد ومنط تفكير ،وما إلى ذلك
االجتماعي الذي
 .ومتثل البيئة أو الوسط
ّ
يعيش فيه الطفل مبا يلي :
االجتماعي األول
أ ـ األسرة :هي احمليط
ّ
ال��ذي يفتح الطفل فيه عينيه على احلياة،
فينمو ويترعرع في وسطه ،ويتأ ّثر بأخالقه
وسلوك ّياته ويكتسب من صفاته وعاداته و
تقاليده .فالطفل يرى في أبويه وخصوص ّا
والده الصورة املثا ّلية ّ
لكل شيء ،ولذا تكون
�ب
عالقته معه عالقة تقدير وإع��ج��اب وح� ّ
واحترام من جهة .ومن جهة أخ��رى عالقة
مهابة وتصاغر ،ولذا فهو يسعى دائماً إلى
وتقمص شخص ّيته ،ومحاكاته
االكتساب منه
ّ
وتقليده ،واحملافظة على كسب رض��اه .في
األم مصدراً لتلبية ما يفتقر
حني يرى في ّ
حب وعطف وحنان وعناية ورعاية
إليه من ّ
واهتمام ،لهذا فإن شخص ّية األم تؤثر تأثيراً
بالغاً ف��ي نفسية الطفل وسلوكه حاضراً
ومستقب ً
ال .
كما ان عالقة الوالدين مع بعضهما،
وكيف ّية تعامل أفراد األسرة ،من إخوة واخوات
وأقارب فيما بينهم ،توحي إلى الطفل بنوع ّية
السلوك الذي يسلكه في احلاضر واملستقبل.
فهو حينما يرى أن هذه العالقة قائمة على
الود والعطف والتقدير واالحترام والتعاون،
ّ
فإنه يألف هذا السلوك ويتأثر به ،فتكون
عالقته بوالديه وإخوته وبق ّية أفراد أسرته
واآلخرين قائمة على هذا املنحى ،وينعكس
أما إذا
ذلك في تعامله مع املجتمع مستقبالّ .
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 3ـ االجواء السياسية
تطورت بنية الدولة ومهماتها،
بعد أن
ّ
ّ
وتعقدت احلياة البشر ّية مبختلف مجاالتها،
صارت عالقة اإلنسان بالدولة عالقة حيو ّية،

ملاذا تنخفض حرارة احلب في بعض البيوت...؟
علي جواد

يتصور الكثير منّا إن لغة احلب
وامل����ودة ب�ين ال���زوج وال��زوج��ة خاصة
بأجواء ما بعد العقد الشرعي ثم الزواج
وفترة شهر العسل ،وبتغ ّير الظروف
االجتماعية وحت ّ��ول االثنني الى ثالثة
او رمب��ا ارب��ع��ة ،وان��غ��م��اس ال���زوج في
عالم االعمال وامل��ال ،يكون من الصعب
على الزوج او الزوجة االعراب عن حبهما
للطرف اآلخر ،ورمبا يشعر البعض بنوع
من احلرج ألن هذه الكلمات اصبحت من
املاضي او انها (خاصة بالشباب)!
وقبل ان نسرع لالستشهاد بالقرآن
الكرمي ،هذا الكتاب السماوي العظيم
ال���ذي ُي��ع��د خير ض��ام��ن حل��ي��اة أسرية
واجتماعية ن��اج��ح��ة ،الب��د ان نتذكر
الدوافع النبيلة التي أدت بنا الى تشكيل
األسرة ،وفي مقدمتها (احلب) ،فالشاب
ُي��ح��ب ان يقترن بفتاة تعيش معه
حت��ت سقف واح���د متنحه م��ن احلنان
والعاطفة وال��ود ما يجعله يصنع من
نفسه شخصية مستقيمة ومتوازنة
في املجتمع ،ويتخلص من كل عوامل
االضطراب النفسي واالنشغال الذهني،
وه��ذا عني الصواب ومطابقة للفطرة
االلهية واستجاب ًة للدعوة احملمدية الى
بناء األسرة حيث قال نبينا األكرم صلى
اهلل عليه وآله وسلم( :ما بني بناء في
االسالم أعظم من الزواج).
إذن ،احل���ب ف��ي حقيقته شعلة
توقدها الغريزة اجلنسية التي أودعها
اهلل تعالى في نفوسنا ،وهي لن تخبو
وال تنطفئ إال بسوء استخدامها .نقرأ
«و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخلَ َق لَ ُكم
اآلية الكرميةَ :
ً
تَس ُك ُنوا ِإلَ ْيهَ ا َو َج َعلَ
ِ
ِّم ْن َأ ُ
ّ
نف ِس ُك ْم َأز َْواجا ل ْ
َب ْين َُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك لآَ َي ٍ
ات
ون» (ال��روم  ،)21/وهذا
ِّل َق ْو ٍم َيتَ َف َّك ُر َ
دليل واض��ح أم��ام كل االزواج مبختلف

االعمار ،بان مسألة احلب واملودة والرحمة
والعاطفة وغيرها من املفردات الرقيقة،
إمنا هي جعل إلهي في نفوسنا ،كما إنه
سبحانه وتعالى جعلنا شعوباً وقبائل
لنتعارف على طول اخلط ،ال ان نتباعد
او ان يعادي بعضنا البعض اآلخر.
فاذا كان احلال هكذا ،ملاذا نشهد
ال��ب��رود العاطفي في كثير من أسرنا
وال��ت��ي نالحظ عالماتها ب��وض��وح في
ح��االت الطالق او استمرار ال��زوج في
عالقاته الشبابية مع اصدقائه في جلسات
السمر باملقاهي والرحالت السياحية ،او
في استبدال العالقات الزوجية بعالقات
من نوع الكتروني جديد يتمثل اليوم
بالهاتف ّ
النقال وامكاناتها التصويرية
ً
والصوتية ،وايضا في القنوات الفضائية
ومواقع االنترنت؟
ً
انه سؤال عريض وطويل حقا ...مع
كل هذه التفرعات والتشعبات ،لكنها
احلقيقة والواقع والبد لنا من مواجهة
ه��ذا ال��واق��ع بشجاعة لنستعيد تلك
األسرة السعيدة التي خرجت لنا العلماء
واألدباء والشخصيات القيادية ّ
الفذة.
صحيح ان ال��زوج�ين م��ا أن يضعا
قدمهما على اعتاب بيت الزوجية فانهما
يدخالن عالم اجل ّ��د والعمل واالنتاج،
ويكون كل شيء بحساب وكتاب ،لكن
كل ذلك وغيره كثير ،بحد ذاته بحاجة
ال��ى لني ودفء وإال حت��ول البيت الى
سوق أو الى دائرة حكومية أو رمبا الى
قسم داخلي للطالب ،وهذا ما ال يرضاه
الزوجني النفسهما ،النهما الينكران
بأي حال من االح��وال ما يجمعهما في
الساعات االخيرة من الليل .إذن ،املشكلة
ليست في احلب كمفهوم انساني ،وانه
يفقد حالوته مبرور الزمن ،إمنا املشكلة
ف��ي االن��س��ان ال���ذي يجلب امل���رارة الى
بيت الزوجية من خالل التك ّبر والعناد
واالنانية.

وهنا نقطة هامة جديرة باالشارة؛
فان تقدم العمر بالزوجني يفترض ان
يضيف اليهما جتارب عاطفية وانسانية
السيما إن رزقا بأوالد ،فالزوجان الذين
بدءا حياتهما الزوجية باحلب الصادق
والنبيل ،البد أنهما يرغبان بان ينعكس
هذا احلب على أوالدهما من خالل بعث
دفء العاطفة واحلنان اليهم ،ويحاوالن
االيحاء لالوالد بانهم نتاج احلب واملودة
بينهما ،أما ان يقول البعض بان وجود
االطفال احد اسباب تراجع الدفء في
العالقات ال��زوج��ي��ة ،ف��ان ه��ذا يجانب
احلقيقة وال ينسجم مع الفطرة االلهية،
فاالوالد ال يأتون قسراً او باالكراه إال في
ّ
الشاذة ،وهو خارج بحثنا بل هو
احلاالت
بعيد الى حد كبير عن أعراف وتقاليد
مجتمعنا .ب��ل العكس ف��ان تطبيق
احلديث النبوي الشريف بكثرة االوالد
دليل على عمق التفاهم والتوادد بني
الزوج وزوجته.
وم��ن اج��ل ت��ف��ادي أي ت��ص��دع في
العالقات الزوجية او اصابتها بنوع من
البرود والتباعد ،بامكانهما االختالء
لبعض الوقت بعيداً عن االوالد وفي
وقت مناسب للمصارحة وف� ّ
�ض املشاعر
واالح���اس���ي���س ب��ي��ن��ه��م��ا ،ك��ف��ي��ل ب��ان
يستعيدا أيامهما االولى حيث االجواء
املفعمة باحلب واملودة ،واالمر يحتاج الى
قليل من االعتذار الضمني والتصحيح
والتأكيد على الثوابت األس��ري��ة مثل
أمر تربية االوالد واحلفاظ على اقتصاد
األس���رة وال��ص��ورة اخلارجية للعالقات
بينهما أمام االقارب واملجتمع .وهكذا
يجد الزوجني أنهما أمام اكثر من فرصة
لتعزيز عالقاتهما احلميمة واالبقاء
على وهج احلب ودفء العالقة الزوجية
بينهما ،عندها ل��ن ت��ك��ون للعوامل
اخلارجية مهما ك��ان��ت ،أن تؤثر على
حياتنا ومستقبلنا.
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مالمح كربالء في شعر حسب الشيخ جعفر

علي حسني يوسف

يستوحي الشاعر حسب الشيخ جعفر من
حادثة الطف مادة إلهامه وطاقته وعاطفته
فيصوغ منها ص��وراً جديدة على نسق املناخ
الشعري التجديدي ال��ذي مثل ثمرة الشعر
العربي املوروث .وميثل هذا اللون في شعره
صدىً الستجابة الشاعر ملؤثرات البيئة من حوله
فهو يعبر بأقصى عاطفة ماتلقاه ذهنه وهو
صغير من قصص الطف ،فقد حملت قصيدته
(الصخر والندى) إحساساً مشبعا مبؤثرات
البيئة الشيعية وعبرت عن مدى تأثره بها،
إذ اختزن الشاعر الذي ولد ونشأ في مدينة
العمارة ،في وجدانه تلك املؤثرات للموروث
الشيعي الراسخ واملمتد والذي تبلورت حوله في
الضمير الشعبي كافة مشاعر التظ ّلم والبطولة
والوفاء والثبات والفداء وقد انعكست هذه
املشاعر وامتدادات هذا التأثر في قصيدته مبا
توارثه من لوعة وحزن واجالل .فعاش الشاعر
ه��ذه احلادثة على مستوى الفكر والواقع
ووجد فيها صوراً أخرى للتضحية فهي ينبوع
لكل ال��دروس العظيمة فصور هذه الدروس

بهاالت القداسة واالص��رار البطولي املضمخ
باالشالء والدماء والرؤوس املقطوعة:
املطحون باحلوافر
املنطفئ
اجلسدُ
ُ
ُ
باق على الطفوف
ٍ
باب على رماحهم
باب الى ٍ
والرأس من ٍ
يطوف
يلم حلمي العالق باخلناجر؟
فمن ُّ
وينزع السهم الذي يخترق اخلواصر؟
وراء هذا الرأس مثل طائر
 ...وحينما استق ّر بي املطاف
رأس ًا وحيد ًا ،مترب ًا ،مقطوع
ذهب يضوع
طبق من
في
ٍ
ٍ
باملسك واحلناء
ُ
رأيت وجه أمي الزهراء
مبل ًال ،طوال ليل املوت ،بالدموع
ورفرفت حمائم
تؤنسني ،طوال ليل املوت ،كالشموع
يتعاظم تشبث الشاعر بالصورة على قدر
تعاظم ضغط املأساة على وجدانه واحساسه
ليمنحها بعداً أعمق من أبعادها التراجيدية
فيرسم صورة احلزن املقدس ويوحد نفسه مع
الصورة ليلبي نزوعه النفسي امللح الى ان يكون

حاضراً ويتحول صوت الشاعر الى أنني هادر
وسط الصحراء ،وسط النبال والسيوف ليمتد
الى اعماق الوجدان الشعبي املقهور الناقم
الظامئ للعدل:
ُ
ثخنت في مشتجر النبالِ
ُأ
فأدركوني ،قطعوا أوصالي
وع ّلقوا رأسي على أسنة العوالي
ياصيحة البحر ،وياعواصف الرمال
ّ
غطي جبني الشرق بالسحائب الثقال
وأغرقي جوع الثرى ولوعة التالل
وانبتي قواطع النصال
يقطف منها غاية اآلمال
فتى بنيران احلروب صال
إن الشاعر يدعو ال��ى تأمل تلك ال��روح
ال��ع��ظ��ي��م��ة ...روح احل��س�ين عليه ال��س�لام
البطولية ،فاالحساس بالظلم واالحباط نتيجة
التس ّلط والقهر ،دفع الشاعر الى التوجه الى
روح أبي االح��رار ال��ذي ّ
فضل امل��وت واخللود
على حياة اخلنوع والفناء .وتتعدد صور
الشاعر حول مأساة الطف ويندمج في وقائعها
ليعطي سمة احلزن قيمة سامية:
ايتها الريح التي حتملني فوق امتداد

القنن
تغسل وجهي بالندى اصابع السح ِر
تلمسه ُ
أكف طفلٍ مهمل الشع ِر
عيونه النهر الذي أرضعني
واحتضنت ضفافه طفولتي الشريدة
فالصورة تغشاه فيتذكر نفسه جالساً
يصغي بألم وخشوع الى قصص مقتل احلسني
عليه السالم فتغرورق عيناه ملصرع احلسني مع
أهل بيته واصحابه:
ايتها الريح التي حتملني
اوقدت في ليل اخليام شمعة
تضيء وجه طفلة ودمعة
ويؤكد الشعر تفاعل قضية احلسني عليه
السالم على مر الدهور مع الوجدان الشعبي
والضمير االنساني:
ايتها الشمس
طاف على الرمح ،وها عاد الى منبته..
الرأس
ً
ً
ً
حيا ،مكرا ،بيرقا مغبر
وتنبض روح الوفاء في موقف العباس في
قصيدة الشاعر (الغيمة العاشقة)
حيث يبدؤها مبقطع (صوت في الريح)

تعاريف داخلية
صالح حسن السيالوي

انا للرحيل وللخلود مواجعي

ده��راً يحاصرني التفكك فاحتدت بفيض

انا كلما هز الندى صدري يفاجئني سفر

روحي

سيلم أشتات االغاني من شفاه مواجعي
ّ

سأجيء يا وطن املباهج واألسى

في تطعنني
حتى عظامي ّ

متتص منه
زمني على جرحي فهل
ّ

ٍ
فارتق
وجرحي غيم ٌة لك

كأني من عتيق الدهر أوغل في شغاف

العيد يطرق باب حزني في غدي

على رمح القدر

من ذاق جمجمتي فأدرك طعمها
ليرى الصدى كذباب ٍة

سوى دمي لتطير في أفق الرئة؟
والباب نيران وكبريت يدي

يتزوج البوم القبيح فراشتي

ألقيس في املنفى مساحة مرقدي
يدي
املوت أقرب من ّ

وها انا احبو على وجع االشارة للغد

بارود حرب كان عطر حديقتي
سأجيء ذي عكازتي جرحي

ثم فجرت احتادي في ضحى رئة الزمن
قلب غريب لي وعنه غريبة روحي واحشائي

قلبي وقلبك دمعة املصلوب مرفوعا

الدهر اعصابي

لك ياذئاب على قميصي قرعة

وحي يبتني فيها
في خلي ٌة إ ّال و
لم تبق ّ
ٌ

لقد صهل الزمان على لساني

حدقي
يا أعني اجلرح البصيرة ّ

قبور السر أفصح مئذنة

والبئر أوسع من طريقي الضيق

أمشي فتسكنني اخلالئق كلها

فأنا على مهر القصيدة جامح

جسدي زجاج واملرايا جلدتي

كل املواجع ترتدي ثوب االفاعي في

ان��ا نسمة شتوية نسيت بحضن

دمي

وقلبي مناجم غرب ٍة شفتاي غنّة ريف

قلمي وعاشقة بكفيها يدي

اخلفي

ّ
تنفسه دمي رعداً بأصوار القصيدة

الصيف

انا داخل اللغز الذي معناه ظاهره

غطى غبار الذكريات دفاتري

نزل الندى بدمي

انا داخلي حرب بداخل سوسنة

ٌ
صيف وسال
واستفاق بجسمها

فوسادتي جرحي

يتشابك الزلزال في شفتي معي

انا س ّر اكوان و روحي مئذنة

أنا مجهر الكلمات جرحي حنجرة

ليبتدي

فيثور كل الساكنني اضالعي

وعمودي الفقري رمح داخلي ترتقيه

ألسن
ان��ا رغ��م صمتي كل جسمي
ٌ

وعلى ربابة اضلعي حبل الوريد وتر

وانا الوحيد هنا صريع مسامعي

اجلمجمة

www.al-hodaonline.com

لساع ٌة
ّ

وهو صوت االم الرؤوم ام البنني وهي تناجي
ابنها العباس كما تناغي االم طفلها:
ُ
وشممت ثوبك في غبار الريح راية
ياوردة البستان ،ياطفلي املدلل
أضمك في ضلوعي
لو ّ
وأشدّ اذيال النهاية وهي تفلت بالبداية
وتعود طف ًال ،تاجك االشواك تزهر في
دموعي
أترى أصدّ ق انهم قتلوك؟
كيف كبرت في ليل اخليام؟
وشببت غصن ًا فارع ًا ،وفم ًا تق ّلبه االزاهر
باشتهاء
ورجولة تتأوه النسمات لو مرت يسربلها
اإلباء
ُ
وحتمل املوت املكبل كالنمور على يديك
وجتوس في ادغال ليل الالجئني وحيدة
في مقلتيك
كضياء قنديل وحيد في غبار الريح راية
أك��ب��رت؟ ياغصنا تفتح ف��ي املالجئ
والصحارى
أطعمته قلبي وادمعي الغزارا
فزها وماد ،كبرت في ليل اخليام؟
وشببت واشتدت يداك
والريح وهي ثقيلة تسفي الغبارا؟
أترى رحلت فال أراك
وال يحط على فؤادي ساعداك
كحمامتني صديقتني

كما اتيت الي يوم ًا مقلتاك:
((أماه جوعان))!...
كأن عاد الزمان الى الوراء
وما تلمست االصابع غير ثوبك في غبار
الريح راية
وتتصاعد هذه االص��وات الثاكلة فيرسم
بها الشاعر صوراً بكائية ،فالفقيد ليس ككل
الناس وقد تنوعت جوانب عظمته فيعددها
الشاعر من خالل اصوات أمه الثاكلة:
تلتف في الروح الغصون ثقيلة ،ويسف
طائر
يطوي البراري املوحشات بال مسامر
ويشم رائحة البحار وملعة املاء املسافر
يا دقة في الصدر ،ياصخر ًا ترن به احلوافر
من اين...؟ واخضرت فالة الروح مزهرة
املنائر
ال تسبل الهدب الطويل
يامن يجود مع االصيل
ببقية في الصدر عالقة كآخر ما يسيل
من ماء قربتك التي ثقبت
 ...أتسمع كيف يطوي البيد حافر؟
تلوي عباءته الرياح وتشرئب له النخيل
ال تسبل الهدب الطويل
يأتي إليك محمال باملاء ،جندي البشائر
يأتي فتشرق بالقنا ه��ذي البوادي
واحلواضر
يادقة في الصدر تصمت مرة ،فيفر طائر.

النبع الصافي
د .حسني عدنان احلسيني

الفداء
ياحسني السبط يارمز
ْ
ياسناً
ِ
ُ
ِ
ضاء
مل
ا
واملجد
الفردوس
ْ
املتقني
أنت نو ٌر في ضمير
ْ
الثائرين
شمس في دروب
أنت
ْ
ٌ
بالصابرين
يزدهي
ء
وعطا
ْ
ٌ
عداء
الس ْ
موئل الب ّر سراج ُّ
السديد
خضت بحر الصبر والعزم
ْ
الشديد
لم يصبك الوهن واخلطب
ْ
العنيد
بل صرعت الش ّر واخلصم
ْ
بجهاد طاب ذكراً
ٍ
ودعاء
ْ
َ
املستقيم
سرت في درب أبيك
ْ
َ
الرجيم
وحفظت الدين من كيد
ْ
فتهاوى ُّ
الذل ّ
حقاً كاحلطيم
ِ
األدعياء
لم تزل سيفاً بوجه
ْ
ْ
ياشهيداً ّ
الطفوف
حل في أرض
أسو ٌة أنت ملن يهوى احلتوفْ
ْ
خوف
في سبيل اهلل دوماً دون
سبيل ُّ
ُ
هداء
الش
نهجك الغالي
ْ
ُ
ْ
بالفعال
قدر قرنت القول صدقا
ْ
ِ
والنضال
بطريق احلق تخطو
تدح ُر الظلم عظيماً
ْ
والضالل
واثقا تسمو بع ٍّز
وفداء
ْ
ٍ
برزق ال يبو ْر
خصك الباري
ّ
ٍ
عشق في الدهور
يتهامى غيث
يجزل اخلير على أهل احلبور
بالوقاء
وبأخرى يجتبيهم
ْ
ُ
سبط طه نهج ّ
العباد
حق في
ْ
ٍ
بشوق للرشاد
قدوة الساعي
البالد
صوتُك الثائر يعلو في
ْ
ٍ
بهتاف ُك ّل حنيٍ
ونداء
ْ
الم
ياشعوب االرض ه ّبوا ّ
للس ْ
ُ
راية التوحيد في ّ
اإلمام
كف
ْ
الوئام
فانصروها تنصروا دين
ْ
ُ
يجتاحكم ُ
الفناء
سيل
قبل أن
ْ
ك ّبروا ربي جزيل احلسنات
ْ
الدرجات
خالق الكون رفيع
فاهجروا السوء تفوزوا بالنجاة
ٍ
بالء
من
خطوب من جحيم ٍ من ْ
ــ واذكروا بدر الدجى طه احلبيب
وذوي قرباه شمس ال تغيب
الجنيب
بجميل القول ذكرا
ْ
كي حتطوا الرحل في ب ِّر الرخاء
وكتاب اهلل يحلو بالبيان
هو كنز هو صون للسان
نوره الوضاء يسمو للجنان
فالزموا حبل الهدى حبل الرجاء
فعالم اخلوف إن رمت النّجاح
ُ
عترة الهادي وقرآن الفالح
في سبيل اخلير نبع للصالح
فانهلوا منه يداوي كل داء
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من اغتال هؤالء...؟ الجن أم اإلنس؟!
كفى ّ
الوضاعون معاوية هياج الرأي

العام ضده ،فأشركوا اجلن مع اإلنس
في قضية اغتيال عمرو بن احلمق
اخلزاعي و كان اجلن
في صورة حية!!

ّ
الصفار
محمد
من يسير فيغور التاريخ يجد ان معظم
املؤرخني قد استمالتهم السلطة الى جانبها
الخفاء كثير من احلقائق او تزويرها فيما
يتعلق باملعارضني والثائرين ،وقد راجت
ّ
الوضاعني بشكل كبير في
بضاعة ه��ؤالء
العهد االموي الذي كان بأمس احلاجة الى
من يعينهم على مواجهة الرسالة وقيم الدين
االسالمي وتعاليمه السمحاء ،حتى اذا كان
ذلك من خالل اختالق روايات وحتى اساطير
يأباها العاقل.
وب�ين ايدينا ث�لاث شخصيات تاريخية
لعبت دوراً في التاريخ االس�لام��ي وكانت
نهايتها واح��دة وهي االغتيال على أيدي
السلطة ،ولكن مبا ان هذه الشخصيات كانت
مؤثرة في مجتمعها وذات مكانة اجتماعية
بني قبائلها ،فقد استدعى االمر أن يكون

اغتيالها على أي��دي اجل��ن !!...نعم اجلن،
فهكذا تلعب السياسة دوره��ا في تشويه
احلقائق ومترير افعال الظاملني على العقول
الساذجة.
الشخصية االولى :طالب بن أبي طالب
اكبر أوالد ابي طالب عم الرسول ،واالخ
االكبر لإلمام امير املؤمنني عليه السالم و اول
مولود يولد بني هاشميني .ورغم ان التاريخ
لم يذكر عنه س��وى النزر اليسير وحتاشى
الكثير م��ن امل��ؤرخ�ين وامل��ع��ن��ي�ين بالسير
واخلوض في سيرته ،إ ّال أننا جند مالمح تلك
الشخصية من خالل هذا النزر وما وصف بيته
الطاهر ونستشف من قول اإلمام علي عليه
السالم في حديثه عن ابيه على بعض هذه
املالمح من خالل قوله عليه السالم( :رحم اهلل
ابا طالب لو ولد الناس كلهم لولدوا شجعانا)،
فالشجاعة إحدى مميزات هذه الشخصية ،وال

يشك احد في ان بني هاشم هم أشجع العرب
وطالب من لبتهم ،هذا فض ً
ال عن املم ّيزات
االخرى والفضائل اجلمة التي حت ّلى بها هذا
البيت الشريف.
ك��ان طالب م��ن ضمن احملصورين في
شعب ابي طالب وكان ذا إثرة عند ابيه ويدلنا
على ذلك قول ابي طالب عندما جاء إليه النبي
وعمه العباس بن عبد املطلب ليخففوا عنه:
اتركا لي عقي ً
ال وطالباً واصنعا ما شئتما .كما
كان ابو طالب يؤكد في وصيته لطالب على
والذب عنه ومن ذلك قوله:
نصرة الرسول
ّ
ناصح
ابني طالب ان شيخك
ٌ
فيما يقول مسددٌ لك ُ
راتق
فاضرب بسيفك من أراد مساته
ُ
ذائق
أبد ًا وانك للمنية
هذا رجائي فيك بعد منيتي
ُ
واثق
وانا عليك بكل رشد
وه��ذا الشعر يدلنا على أهلية املوصى
واميانه مبا ج��اء في الوصية وجتسيده له
قوالً وفع ً
ال وهذا ما ص ّرح عنه طالب في شعره
الذي اعلن فيه اميانه املطلق بالرسول واالقرار
برسالته يقول طالب في مدح الرسول:
اذا قيل من خير هذا الورى
قبي ًال واكرمهم أسرة
لقد حل مجد بني هاشم
مكان النعائم والنشرة
وخير بني هاشم احمد
رسول اإلله على فترة
ّ
نشط عن املوضوع كثيراً في
وال نريد ان
ّ
ذكرا تفاصيل حياة طالب ومواقفه إال بقدر
تع ّلق ه��ذه التفاصيل وامل��واق��ف باسباب
اغتياله .ففي السنة الثانية للهجرة الشريفة
تنتهي حياة هذه الشخصية بخامتة غامضة
زادها اختالف املؤرخني فيها غموضاً ففي
معركة ب��در أكرهت قريش ع��دداً من بني
هاشم ممن كانوا مبكة على اخل��روج معها
وكان من ضمنهم طالب بن ابي طالب فقال
ٍ
يومئذ:
رسول اهلل صلى اهلل عليه آله الصحابه
(اني قد عرفت رجاالً من بني هاشم وغيرهم
قد ُأخرجوا كرها الحاجة لهم بقتالنا فمن
لقي منكم أحداً من بني هاشم فال يقتله).
كما دعا الرسول صلى اهلل عليه وآله يومها
ان ينجي اهلل املستضعفني من املؤمنني وقد
جاهر طالب مبوقفه من ه��ذه احل��رب ولم
يخف اميانه بالرسول على قريش واظهر ميله
الى معسكر الرسول فكان بينه وبني بعض
قريش محاورة وتتجلى ماهية هذه احملاورة
في قول قريش لطالب (واهلل لقد عرفنا يا
ملع
بني هاشم وان خرجتم معنا ان هواكم َ
محمد) اما البيتان اللذان قالهما طالب في
تلك املعركة فهما اليدعان مجاالً للشك على
إميان طالب ووالئه للرسول وكرهه اخلروج
مع قريش وهذا ن البيتان هما:

يارب اما خرجوا بطالب
في مقنب من هذه املقانب
فليكن املسلوب غير السالب
وليكن املغلوب غير الغالب
وقد تط ّيرت قريش من هذين البيتني
وتوجسوا الشر واستشعروا الهزمية فقالوا:
(ان هذا ليغلبنا ف��ردوه) .الى هنا ينتهي
املؤرخون في سرد أحداث حياة طالب ليبدأ
التخبط واالض��ط��راب عندهم ح��ول مصيره
بعد معركة بدر .فمن املؤكد انه لم يقاتل
فيقتل أو يؤسر في تلك املعركة ولم يكن ال
من بني القتلى وال بني اجلرحى ،إذن فأين
ذهب...؟!
لنلقي هذا السؤال على املؤرخني ولنسمع
اجوبتهم:
اجل��واب االول :ان��ه ـ اي طالب ـ رجع
الى مكة مع من رجع ولكن ماذا بعد ذلك؟
يتوقف احلديث .فالتاريخ اليذكر عنه شيئاً
بعد معركة بدر ومن املؤكد ان شخصية مثل
طالب وقد عرضنا بعض خصائصها سيكون
لها دور كبير في نشر االسالم ورفد الدعوة
بعد ان عرفنا والءه ومواقفه ولكن التاريخ
يتوقف في حياته عند معركة بدر.
اجل��واب الثاني :وتأتي اكثر من االولى
غموضاً فتقول :بانه لم يرجع الى اهله أو
فقد ولم يعرف له خبر !...وهذا ما اليعقل،
الن شخصية طالب لم تكن شخصية انهزامية
امام االحداث مهما كانت صعوبتها وقد كان
احد احملصورين في الشعب وه��ذا مايؤكد
ثباته وعزمه أمام الصعوبات التي يواجهها.
اجلواب الثالث :انه انتحر غرقا !...وهذا
ايضا ما الينطبق على شخصيته فلم يكن
هناك مما يشني طالباً بعد قول النبي صلى
اهلل عليه وآله في حقة وحق من ُأخرجوا كرهاً
وبعد موقفه املبدأي الوالئي للرسول صلى اهلل
عليه وآله ومعارضته في القول لقريش.
اجل���واب ال��راب��ع :وت��أت��ي ح��ول مصيره
لتكشف عن كل هذه املالبسات والغموض.
وتقول هذه الرواية :بأن اجلن اختطفته!!
ولم حتدد هذه الرواية ماهية اجلن والصورة
التي ج��اؤوا بها واسباب االختطاف! ولو
استنطقنا ال��ت��اري��خ س� ُ�ي��م��اط ال��ل��ث��ام عن
احلقائق ،فاملختطفون او باالحرى املغتالون
هم من جن االنس .لنرجع الى ما بعد معركة
ب��در ،ففي هذه املعركة قتل رؤوس الكفر
وك���ان اغلبهم م��ن بني أم��ي��ة فاصبح أبو
سفيان بعد هذه الغزوة زعيم املشركني في
مكة وسيدهم املطاع ،وقد قتل ابنه حنظلة
وصهره الوليد و والد زوجته عتبة والعديد
من اقربائه واصحابه ،فمن الطبيعي ان يدرك
ثاره بقتل واحد من بني هاشم خاصة اذا
كان من اقرباء الرسول او ابن عمه ،واظن
ان القارئ قد تبني اسباب االغتيال خاصة ان

طالباً قد عرف موقفه املعارض جتاه قريش
وإميانه بالرسول ثم ان الصراع بني بني ُأمية
وبني هاشم موغل في القدم وقد اشتدت
ضراوته عند مجئ االسالم فزاد حقد االمويني
وحسدهم وبغضهم للهاشميني حتى قال
امير املؤمنني عليه السالم عندما سئل عن هذا
النزاع( :بنو أمية أغدر ،وأمكر ،وأنكر ،ونحن
أصبح ،وأنصح ،وأفصح).
الشخصية الثانية:سعد بن عبادة االنصاري
ان��ه زعيم اخل���زرج ،وك��ان نقيباً شهد
العقبة وبدراً .وجيهاً في قومه وله سيادة و
رئاسة وال يسعنا احلديث عن تفاصيل حياته
فهي متوفرة في كل كتب السير والتاريخ،
وسنتناول فقط اسباب اغتياله فقد اثبت كل
من تناول حياته من املؤرخني انه كان ممن
تخ ّلف عن بيعة السقيفة وله كالم كثير اكد
معارضته لها نقلته كتب التاريخ والسير ،ثم
خرج سعد مغاضباً من املدينة الى الشام فقتل
بحوران سنة  15هـ و وجد ميتاً في مغتسله
وهنا يأتي دور املؤرخني لتبرئة ساحة اإلنس
ليحولوا التهمة الى ساحة اجلن!
من اغتياله
ّ
ويعززّوا التهمة باعتراف اجلن بقتله فرووا
ان��ه :لم يشعروا مبوته حتى سمعوا قائ ً
ال
يقول:
قد قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة
و رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده
ونسبوا هذين البيتني الى اجلن .ويأتي
ليموه عن
بعض املؤرخني ليضع سبباً لقتله
ّ
السبب االس��اس في قتله فيقول :ان��ه كان
يبول واقفا!! اسمع واع��ج��ب !...ونكتفي
بهذا املقدار في احلديث عن هذه الشخصية
وسبب اغتيالها ومن اراد التوسع فليراجع
املصادر.
الشخصية الثالثة :عمرو بن احلمق اخلزاعي
انه الصحابي اجلليل ومن خ ّلص اصحاب
اإلمام امير املؤمنني عليه السالم وقد شهد
معه حروبه كلها وبشره رس��ول اهلل باجلنة
ودعا له.
ك��ان عمرو من اش��د املعارضني لسياسة
معاوية واملنكرين العماله وجرائمه .ويروي له
التاريخ في ذلك قصصاً كثيرة جداً ومواقف
بطولية خالدة وقف فيها مدافعاً عن مبادئ
االسالم ومقارعة االنحراف االموي .فالحقته
السلطات االموية ،فهرب من الكوفة حتى
نزل قرب املوصل فقبض عليه وقتل رضوان
اهلل عليه .ومبا انه كان شخصية وجيهة ومن
ّ
الوضاعون معاوية
الصحابة الكبار فقد كفى
هياج ال��رأي العام ضده ،فأشركوا اجلن مع
اإلن��س اي��ض�اً ف��ي قتله ،وه��ذه امل��رة كانت
اجلن في صورة حية!! ويأتي االضطراب في
الروايات في قتله ليكشف عن التناقض في
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هذه القصة املخترعة .الرواية االولى :تقول
ان عمراً ف ّر مع صاحب له يدعى رفاعة فأخذ
احس بالطلب فقال له :إن
عمرو يوصيه عندما ّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله اخبره ان االنس
واجل��ن تشترك في دم��ه ،فقال رفاعة فما
امت حديثه حتى رأيت اعنة اخليل فودعته
وواثبته ح ّية فلسعته وادرك���وه فاحتزوا
رأسه .اما الرواية الثانية فيكون فيها صاحب
عمرو رج ً
ال آخر اسمه زاهر مكان رفاعة ،فلما
نزال الوادي نهشت عمرو حية من جوف الليل
فاصبح منتفخاً فاخبر زاهر نفس احلديث
وزاد عليه – او باالحرى زادت الرواية عليه-
كالماً ال يخفى على القارئ وهو ان الرواية
تريد ان تقول ان قتل عمرو كان رحمة له
السم وقد انتفخ جسده وهو
وهو يعاني من
ّ
يعاني الليل كله فاضافت على لسان عمرو:
والب��د لي من ان اقتل فقد اصابتني بلية
اجلن بهذا الوادي .وفي هذا احلديث معنى
غير مباشر وضعه مخترع الرواية يفيد ان
هذه البلوى التي اصابت عمراً كانت عقوبة
له جراء معارضته السلطة االموية فكأنه يريد
ان يعطيها شرعية.
لنرجع الى التناقض في هاتني الروايتني
فالرواية االولى تقول ان احلية واثبته وقد
ادركته اخليل وهذا ما ال ميكن اما الثانية
فتقول ان احلية لدغته في اليوم السابق
صحت الرواية
لقتله ولو كان ذلك فانه ـ ان ّ
ـ لن يصمد طوي ً
ال وق��د بقي يومه وليلته
يعاني من اثر السم ولكانوا تركوه ميوت
وحملوا تبعة قتله احلية وحدها ولم
وحده
ّ
يشاركوها في قتله ،ثم ان هذه الرواية تؤكد
على الروح اجلاهلية عند االمويني وعقائدها
الفاسدة والتي لم تفارقهم حتى بعد مجيء
االسالم فقد كانت العرب في اجلاهلية تعتقد
ان صورة اجلن لم تكن محددة بهيئة واحدة
فمن اجلن على ص��ورة حيوان شاذ كالغول
والسعالة ،او غير شاذ ايضاً كاحلية او الناقة
فض ً
ال عن ادعائهم انها متتلك قوى خارقة
فجاء القرآن الكرمي ليؤكد ان احلية ليست من
جنس اجلن وامنا هي حيوان زاحف كما في
قوله تعالى« :ومنهم من ميشي على بطنه».
من كل ما م ّر يتضح لنا أن تزوير احلقائق
وتنزيه احلكام من جرمية الظلم والطغيان
وغيرها من مهنة وعاظ السالطني واصحاب
االقالم املأجورة ،لها امتداد تاريخي يتصل
بالعهد االم��وي الذي جتسدت فيه كل قيم
اجلاهلية والظالمية مقابل نور االسالم الذي
أض��اء لالنسان – وم��ا ي��زال -طريق احلياة
نحو التقدم واالزده���ار ،ول��ذا نالحظ سعي
احل��ك��ام لتغييب املصلحني والثائرين عن
الساحة االجتماعية والسياسية ،سواء مادياً
بتصفيتهم جسدياً أم تشويه سمعتهم
وقتلهم معنوياً.

(تاريخ المراقد) في جزئه السادس..

معالم تاريخية ناطقة بلسان التعددية المذهبية
د .نضير اخلزرجي

ال ينفك املرء عن تاريخه كفرد وكأسرة ،الن
احلاضر هو من تراكمات املاضي ،واملستقبل
من تفاعالت احلاضر ،وهذه سلسلة حياتية
جبل عليها البشر منذ أبي بشريتنا احلاضرة
آدم عليه السالم وحتى انتهاء حياتنا الدنيا،
والقائل خالف ذلك إمنا يغالط نفسه ،صحيح
أن املرء (من قال ها أنا ذا) وليس القائل (قد
كان أب��ي) ،ولكن التأثير قائم في املرء عن
أجداده ومستمر في أحفاده.
واألم��ة حالها حال الفرد ال تتخلف عن
ركب التأثير والتأثر في داخلها وخارجها،
ألن حياة األمم م��ا ه��ي إال ص��ورة خارجية
ملجموع ح��ي��وات األف����راد ،وال��ص��ورة ميكن
قراءتها ورؤيتها كوحدة واحدة ،وباإلمكان
ق��راءت��ه��ا ك��أف��راد وج��زئ��ي��ات ،والنتيجة ال
تختلف ألن اإلنسان الفرد إبن أمته وبيئته.
والصورة التاريخية تُقرأ عبر صفحات
الكتب مرة ومرة عبر الشواهد الباقية من
آثار ومشاهد ومراقد ،واألخيرة أكثر وقعا
على القلب وأركز ثباتا في الذاكرة ،ألن العني
حينئذ هي التي ترى بعني البصر ،والعقل
هو الذي يرى بعني البصيرة ،وإذا اجتمع
البصر والبصيرة حتقق في الفرد واألم��ة
الفعل واالنفعال والتفاعل وفق مستويات
حتددها قابليته على التعاطي مع احلدث
التاريخي ب��ف��ؤاد منفتح أو قلب منغلق،
ولذلك حينما نقف أمام معلم تاريخي نطيل
فيه النظر ومنعن في تفاصيله وجزئياته علنا
نكتشف ما غاب عن غيرنا رغم أن املعلم قائم
للقاصي والداني ،للقريب والغريب.
م��ن ه��ذه ال��ك��وة ت��أت��ي أهمية امل��راق��د

وامل��ش��اه��د وامل��ق��ام��ات وامل��ع��ال��م التاريخية
املتوزعة في بقاع األرض ،فهي تاريخ حي له
قلب وقدم ويد وفم ،يسير إذا عسعس الليل
وميشي إذا تنفس وجه الصبح ،ومن هنا تأتي
أهمية اجلهد الذي يبذله البحاثة الدكتور
الشيخ محمد ص��ادق الكرباسي وهو مييط
اللثام عن املعالم التاريخية والشواهد القائمة
املتعلقة بالنهضة احلسينية ،وحينما نتنقل
بني  470صفحة من القطع الوزيري انطوى
عليها اجلزء السادس من (تاريخ املراقد. .
احلسني وأهل بيته وأنصاره) الصادر حديثا
(2011م) عن املركز احلسيني للدراسات بلندن،
إمن��ا نتحرك ب�ين ش��واه��د شامخة تذكرنا
باألجداد جتعل تراثهم كتابا مفتوحا نفرج
عن أساريرنا عند منعطف ونذرف دمعة عند
أخ��رى ،ونحن في احلالتني نستلهم ِ
العبرة
والعبرة.
َ
عمارة وتعددية مذهبية

ان الهندسة املعمارية ثقافة قبل أن
تكون عمارة وبناء ،ألن البناء يعكس في
بعض جوانبه ثقافة القرية أو البلدة أو
املدينة ،وفي كثير من األحيان تعبر العمارة
عن عقيدة الوضع القائم من سلطة ومجتمع،
فهناك تداخل كبير بينهما ،وبخاصة في
املنشآت ذات العالقة املجتمعية ،ولذلك تعد
اآلثار التاريخية بوصلة يستطيع علماء اآلثار
من خاللها التعرف على مسيرة األمة ضمن
حركة دورة احلياة.
وم��ن خ�لال تتبع امل��ق��ام��ات واملشاهد
واملراقد التي تركها الركب احلسيني خالل
مسيرة األس��ر عام 61ه��ـ انطالقا من كربالء
نحو الكوفة ومنها إل��ى دمشق وبالعودة

www.al-hodaonline.com

إلى كربالء ومنها إلى املدينة املنورة ،والتي
تابعها البحاثة الكرباسي بعني احملقق
الثاقب نلحظ مثل ه��ذا التنوع املذهبي
الذي شهدته هذه املدينة اإلسالمية أو تلك
خالل القرون األربعة عشر ،بل أن العقيدة
تدخل في نوعية الهندسة البنائية وليس
في نقوش ورس��وم وخطوط فحسب ،فعلى
سبيل املثال فإن القبة احلسينية في كربالء
فتح لها عام 1297هـ سادنها السيد جواد بن
حسن بن سلمان آل طعمة الذي تولى السدانة
في الفترة (1309 -1292هـ) اثني عشر شباكاً
للتهوية وذل��ك تيمنا باألئمة اإلثني عشر
الذين قال فيهم النبي األك��رم محمد( :إن
هذا األمر ال ينقضي حتى ميضي فيهم اثنا
عشر خليفة كلهم من قريش).

وم���ن ق��ب��ة اإلم�����ام احل��س�ين (ع) في
كربالء ننتقل إلى قبة مقام رأس احلسني
في املسجد األم��وي بدمشق حيث فتح منه
ثمانية شبابيك للتهوية واالستنارة تخللها
من الداخل األسماء اآلتية :اهلل ،محمد ،أبو
بكر ،عمر ،عثمان ،علي ،حسن ،حسني .وعلى
بعد أمتار من هذه القبة تقع (قبة النسر)
القائمة فوق دكة أسارى أهل البيت عليهم
السالم في املسجد األموي بدمشق حيث ميكن
من الداخل مشاهدة ثماني دوائر متساوية
األحجام متوازية األبعاد كتب فيها باخلط
األسود األسماء الثمانية نفسها.
وفي مدينة حلب بسوريا حيث مشهد
رأس احل��س�ين جن��د ف��وق املشبك الفلزي
(الضريح) قطعاً حزامية وضعت في أطر ذات

قاعدة إحداها حمراء وأخرى زرقاء بلغ عددها
أربعة عشر بعدد املعصومني األربعة عشر:
النبي األك��رم محمد (ص) وبضعته فاطمة
الزهراء واألئمة االثنا عشر(ع).
وعند جتديد بناء املشهد احلسيني نفسه
في حلب مت إعادة وضع (الكتيبة الغازية)
ال��ت��ي ت��ع��ود إل��ى ع��ام  596للهجرة والتي
نصبها ملك حلب غازي بن يوسف األيوبي
(613 -568ه���ـ) عند تعميره املشهد وجاء
فيها( :اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل محمد وسلم ورضي اهلل عن أبي بكر وعمر
وعثمان وعلي ورضي اهلل عن أصحاب رسول
اهلل أجمعني).
وفي أواخر القرن العاشر الهجري أعيد
للمشهد احلسيني بحلب ما كان على عهد
سيف ال��دول��ة علي ب��ن عبد اهلل احلمداني
(356 -303هـ) حيث كتب على جانبي املدخل
أسماء خلفاء النبي محمد (ص) وجاء النص
من اليمني كاآلتي( :بسم اهلل الرحمن الرحيم،
اللهم صلى على محمد النبي وعلي الوصي
واحلسن املسموم واحلسني الشهيد املظلوم
وعلي زين العابدين ومحمد الباقر علم الدين
وجعفر الصادق واألمني) ،ومن اليسار اآلتي:
(وموسى الكاظم الوفي وعلي الطاهر الرضا،
ومحمد البر التقي ،وعلي الهادي النقي،
واحلسن العسكري ،وصاحب الزمان احلجة
امل��ه��دي ،)..ومازالت الكتيبة قائمة حتى
يومنا هذا.
شواهد تتنفس

أن كتاباته غير
ما مييز احملقق الكرباسي ّ
منقطعة عن التجديد والتحديث إذا ما بان له
معلومة جديدة ،وهذه قيمة العمل املوسوعي

وميزته ،بل يكاد ال يخلو كتاب من أجزاء
املوسوعة األربعة والستني التي صدرت حتى
اليوم من مستدركات ،فاألداء املعرفي املتني
ال يكمن في التأليف فحسب بل في قدرة
املؤلف على سد الثغرات املعرفية والفجوات
املعلوماتية ،وهذا ما جنده في هذا اجلزء
من مستدركات على األج���زاء السابقة من
باب (تاريخ املراقد) ،فضال عن جداول اخلطأ
والصواب لألجزاء اخلمسة املاضية.
ومثل هذا اجلهد املعرفي املتميز هو
الذي يجعل األب (فايز لوقا) زعيم األقباط
في األراضي املقدسة بفلسطني احملتلة يثني
على العمل املوسوعي الفريد في املقدمة
امللحقة في نهاية الكتاب والتي كتبها يوم
2010/4/26م لبيان رأيه في النهضة احلسينية
ورائدها اإلمام احلسني عليه السالم ،ويؤكد
األب لوقا قوله( :تشرفت بعام 1980م لزيارة
األم��اك��ن امل��ق��دس��ة ب��ال��ع��راق وك��م شاهدت
إخ�لاص الناس في انتمائهم إل��ى األعتاب
املقدسة وتفانيهم في اإلحتفاالت وأخص
بالذكر يوم عاشوراء ومقتل احلسني عليه
السالم) ،ويضيف األب لوقا( :وكرجل دين
قبطي وقانوني أن���ادي باحلرية وحقوق
اإلنسان واملساواة وقبول اآلخ��ر والتواصل
معه واإلحترام املتبادل بني جميع طوائف
بني البشر .ذهلت من إخالص األخوة الشيعة
في ممارساتهم الروحية والدينية لشعائرهم
في ذكرى موتاهم ،والتسمية التي تنم على
اإلحترام والتقدير العظيم لألعتاب املقدسة،
أو العتبات املقدسة  -املراقد املقدسة  -من
قبيل مرقد اإلمام احلسني عليه السالم).
-----------------باحث وأكادميي عراقي  -لندن

األخــــيرة

زلزال وتسونامي «يمحو» مدناً من سواحل اليابان

احلريات ام اخلدماتّ ..او ًال؟!
حسن احلسني

ـ قلت لزميلي :في رأيك ،ان شعوبنا العربية كافة ماهي اولوياتها. .
حتقيق اخلدمات أم احلريات؟
ـ قال :أرى ...ان اخلدمات اذا حتققت كاملة ومستوعبة في كافة
ابعادها فهي األولى.
ـ قلت :انا اختلف معك ..فان احلريات هي محور احلرية واخلدمة ،وال
ميكن حتقيق اخلدمات من دون فضاء احلرية بشكل صحيح.
ـ قال :اآلن في العراق ...الشعب ماذا يريد؟ انه يريد البطاقة
التموينية ويريد القضاء على البطالة ويريد املاء والكهرباء واملجاري
ولقمة العيش الكرمي.
أتعجب منك ..فهل هذا (مستوى) الشعب العراقي؟ ان تنزّل
ـ قلت:
ّ
به الى مستوى خدمات بسيطة ،في الوقت الذي نرفع شعار :العراق بالد
احلضارات فهل احلضارة تبنى على لقة العيش؟!
ـ قال :ان احلديث الشريف يقول( :لوال اخلبز ملا عُ ب َِد اهلل) و (لو كان
الفقر رج ًال لقتلته)
كما يقول االمام علي عليه السالم ـ فهذا يعني ان كرامة االنسان
الميكن حتقيقها مع وجود اجلوع والفقر.
ـ قلت :في اعتقادك اجلوع والفقر ونقص اخلدمات هي نتيجة ام
سبب؟
ـ قال :ماذا تقصد؟
ـ قلت :اخلدمات وهي منظومة مترابطة تبدأ من توفير لقمة العيش
وتنتهي الى ماالنهاية من حاجات البشر املتعددة ..وكما نعرف ان
تصورها من دون
االنسان (روح) و (مادة) ،وكل هذه احلاجات الميكن
ّ
معرفة االنسان حديثه وتفجير طاقاته الداخلية.
ـ قال :ان الكثير من شعوبنا تنتفض وتتظاهر من اجل ايقاف مسلسل
الفساد االداري وتوفير اخلدمات ..وهذا ما نشاهده كل يوم في بالدنا
وفي العراق بالذات.
ـ قلت :في اعتقادك ..ملاذا ينتفض الشعب الليبي او السعودي. .
رغم ان القدرة الشرائية لهذين البلدين بالنسبة للمواطن جيدة؟ ..او
ملاذا انتفضت شعوب وهي عندها كهرباء في بالدها ( )24ساعة اما في
العراق يحلم العراقي بالكهرباء!
ـ قال :في اعتقادي ،اخلدمات واحلريات مطلوبتنان ولكن اخلدمات
او ًال.
ـ قلت :عفواً هذه فطرة سطحية لألمور ،فاإلمام علي عليه السالم كما
يحذر من الفقر واجلوع ولكنه يقول (:التكن عبد غيرك وقد خلقك اهلل
حراً) ..فألم ترى بان الشعب الليبي والسعودي والبحراني و ..اصبحوا
(عبيداً) حلكوماتهم وملوكهم رغم ّ
توفر العيش؟
ـ قال :ولكن البد ان نعرف ماهي احلرية وماهي حدودها.
ـ قلت :االنسان ح ّ ٌر في هذه الدنيا ،وهذه نعمة عظيمة حباها اهلل
تعالى الى البشر وهي عالم المتناهي وماحدودها ا ّال مبعرفة حقيقتها
ومن منحها لالنسان ،بعبارة اخرى ان احلرية ال يقيدها اال من منحنا
احلرية وهو املولى تعالى وال مجرد بشر ناقص العقل من امثالنا ،ثم
الميكن تصور مستوى للخدمات من دون تصور ابعاد احلرية!
ـ قال :ولكن في العراق الشعب يريد خدمات والقضاء على اجلوع؟
ـ قلت (مقاطعاً) :احسنت ..هذه نتيجة عدم وجود فضاء احلرية
وابعادها سواء بسبب تراكمات حكومات العلمانيني او البعثيني في
العراق والى اليوم او عوامل اخرى.
ـ قال :ولكن الى متى نتحجج بذريعة البعثيني ..فمتى نبدأ؟
ـ قلت :ان��ا معك . .ثم ان الدميقراطية في ال��ع��راق هل فضلت
للمواطنني كافة ام الصحاب القوائم االنتخابية؟!
فلماذا قانون االنتخابات في العراق يجعل احلكومة املركزية او
احمللية المتثل اال ثلث االصوات او بعبارة اخرى ان االقلية هي احلاكمة
اما االكثرية فاصواتها ترمى جانباً ..فألم تكن هذه هي احد اسباب سوء
اخلدمات.؟!

آالف الضحايا وخراب واسع و اشعاعات نووية

كشف طلوع النهار عن احلجم الهائل
للخسائر البشرية وامل��ادي��ة التي حلقت
باليابان إثر الزلزال العنيف الذي ضربها
نهاية االس��ب��وع ،ليال ،وبلغت ش��دت��ه 9
درجات على مقياس ريختر بحسب الوكالة
اليابانية لألرصاد اجلوية .واعقب الزلزال
مد (تسونامي) وصل ارتفاعها
املدمر امواج ّ
الكثر من  5امتار و جرفت كل شيء صادفها
من السيارات ،والسفن ،واملنازل ،والطرق
وامل��ط��ارات ومحطات الكهرباء ومصافي
النفط واملرافئ .حيث اكتسح املد كل شيء
في طريقه ما ادى الى مقتل نحو 2000
شخص على االقل ،فيما اليزال اكثر من 10
آالف في عداد املفقودين ،فيما مت إجالء
حوالي  300ألف شخص من منازلهم ،وذلك
لغاية ام��س االول .وي���زداد يوميا حجم
اخلسائر االقتصادية الهائلة التي تقدر
باملليارات ،بينما توقعت احصاءات انها
المست التريليون دوالر.

ال إصابات عراقية
من جهته ق��ال السفير العراقي في
اليابان إن الزلزال لم يوقع اي ضحايا في
صفوف العراقيني هناك  .وأوضح لقمان
عبد الرحيم في تصريح له بعد يوم من
وقوع الزلزال بإن العراقيني املقيمني في
طوكيو لم يتعرضوا الى اي مشاكل جراء
ال��زل��زال واع��ص��ار تسونامي اللذين ضربا
اليابان .واض��اف أنه مت اج��راءا اتصاالت
«مع جميع املقيمني في اليابان وتأكد لنا ان
جميعهم بخير».
وأع���ل���ن م���س���ؤول���ون ف���ي م��ح��اف��ظ��ة
مياغي اليابانية أن حوالي  9500شخص
ال يزالون في ع��داد املفقودين في بلدة

ميناميسانريكو لوحدها بشمال شرق البالد
بفعل أمواج التسونامي.ومع وقوع انفجار
في احملطة النووية االولى في فوكوشيما،
ما ادى الى انهيار الهيكل اخلارجي ،ازداد
حجم املأساة ،مما اثار مخاوف من انصهار
ك��ارث��ي بعد ت��ق��اري��ر ع��ن ح���دوث تسرب
اشعاعي .وفي وقت الحق أبلغت اليابان
الوكالة الذرية ،بشكل رسمي أنها نكبت
بــ «ح��ادث ن��ووي له تبعات محلية» ألن
اجلرعات اإلشعاعية في املوقع تبني أنها
فاقت احلدود املقبولة .حيث أن ثلث الذين
مت اجالؤهم من منطقة املفاعل تعرضوا
لإلشعاع .ومسح مد التسونامي مدينة
ريكوزنتكاتا ( 23الف نسمة) من الوجود
كلياً .حيث وصلت امل��ي��اه حتى الطابق
الثالث م��ن املباني .وش��ه��دت م��دن عدة
وقوع حرائق هائلة في مصانع ومصافي
وم��ط��ارات وم��ن��ازل ،فيما دم��رت معظم
مدينة.وحملت السفن
املباني في اكثر من
ُ
الكبيرة ،والسيارات والشاحنات كلعب
اطفال في املاء بعد ان اجتاحت أمواج املد
بلدة كاميشي.

االراضي اليابانية(حتركت) جانب ًا  4امتار
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل��ع��ه��د االي��ط��ال��ي
للجيوفيزياء ودراسات البراكني ان الزلزال
ال��ذي ض��رب ال��ي��اب��ان ادى على م��ا يبدو
ال��ى ازاح���ة م��ح��ور دوران االرض عشرة
سنتمترات.
ف��ي��م��ا ق���ال ع��ال��م م���ن ه��ي��ئ��ة امل��س��ح
اجليولوجي األمريكية إن الزلزال تسبب في
حترك األراضي اليابانية جانبا مبا ال يقل
عن  4.2أمتار ،كما أح��دث ميال في محور
األرض بنحو  8سنتيمترات.

تبلغ  15مليار و 266مليون دينار

كربالء املقدسة :توزيع
تعويضات التموينية
االربعاء

أعلن رئيس اللجنة االقتصادية في مجلس محافظة
ك��رب�لاء ،ع��ن تسلمها أم��س االول (االح���د) األم��وال
املخصصة للبطاقة التموينية لغرض تعويض املواطنني.
وذك��ر ط��ارق اخليكاني إن كربالء املقدسة ،تسلمت
«مبلغ  15مليار و 266مليون دينار « لتعويض املواطنني
عن مفردات البطاقة التموينية التي لم تصرف خالل
األشهر املاضية .وأضاف انه مت وضع آلية لتوزيع املبالغ
على املواطنني املشمولني بالبطاقة التموينية بواقع
 15الف دينار لكل شخص .مشيراً إلى أن يوم األربعاء
سيشهد توزيع املبلغ في جميع أنحاء احملافظة .عن
طريق وكالء املواد الغذائية مقابل منح الوكيل  50الف
دينار عراقي ،وذلك ألجل تخفيف األعباء على املواطنني
وملنع حصول حاالت زخم في حال توزيعها عن طريق
املصارف.

قشور املوز أفضل ُم ّ
صفي للمياه

تبينّ أن لقشر امل���وز ،التي تعرف
بفوائدها في تلميع الفضيات واألحذية
اجللدية ،فائدة أضافية وهي تنقية املياه
والتخلص من املواد السامة فيها .ولفت
علماء برازيليون إلى ان وسائل التنقية

املعتمدة حالياً باهظة الثمن وبعض
املواد املستخدمة فيها سامة بحد ذاتها،
وأش���اروا إل��ى انهم عمدوا إل��ى تقطيع
قشر املوز ووضعوه في مياه مأخوذة من
أحد األنهار فتبني انها تتخلص سريعاً

من الرصاص والنحاس ومن مواد أخرى.
ووجدوا أن نظام التنقية الذي يستخدم
فيه قشر امل��وز قابل لالستخدام حوالي
 11مرة من دون التخلص من فوائده في
محاربة املعادن.

حاكم مصر املخلوع حاك اسمه على بدلته بـ 16ألف دوالر
كشفت شركة اسكتلندية للمالبس
أن ح��اك��م م��ص��ر امل��خ��ل��وع حسني
ال�لام��ب��ارك ،ك��ان يرتدي قبل ساعات
خلعه ب��دل��ة ت��ت��ك��ون خطوطها من
ح��روف اسمه ،وبلغت قيمتها 16100
الف دوالر .وقالت شركة هوالند آند
شيري األسكتلندية لتصنيع املالبس،
أن صناعة قماش البذلة وخياطة االسم
عليها استغرقتا ثالثة أشهر .وأضافت
الشركة ـ بحسب صحيفة ديلي ميل
البريطانية ـ أنها الشركة خاطت اسم
حسني مبارك باإلنكليزية على خطوط

www.al-hodaonline.com

في كربالء ..
رصاصة طائشة
تتسبب بوفاة طفلة

القماش بالطول ،بحرف صغير جداً
بعرض ملليمترين ،بحيث ال ميكن حتى
للشخص القريب منه أن يالحظ ما هو
مكتوب .من جانبه قال أستاذ الطب
النفسي بجامعة عني شمس املصرية
الدكتور أحمد عكاشة  ،تعليقا على
هذا األم��ر ،خالل برنامج تلفزيوني ،
إن ارتداء الرئيس السابق لهذه البذلة
يدل على نرجسية واستعالء ،ووجود
انتفاخ للذات والشعور بسلطة مطلقة،
معتبرا أن هذا األمر ناجت عن املكوث
في السلطة فترة كبيرة.

لقيت طفلة حتفها في كربالء املقدسة ،بسبب أطالقة
نارية طائشة لم يعرف مصدرها او املكان الذي أطلقت منه،
بحسب مسؤول إعالم مديرية الشرطة الرائد عالء الغامني ،
الذي قال في تصريح له  ،امس االول»نعرب عن اسفنا لهذا
احلادث الذي أصاب طفلة بريئة بعمر الورود وفجع أهلها
نتيجة تصرف غير مسؤول من إنسان ال ميتلك معنى اإلنسانية
بل حتول إلى مجرم أم��ام اهلل والقانون  ،كون احل��ادث مت
نتيجة العبث باألسلحة وأراق دم طفلة ب��دون ذن��ب « .
وفي ذات السياق اكد الغامني اصابة إحدى النساء بأطالقة
طائشة صادرة من أحدى زفات األعراس بكتفها األمين نقلت
على أثرها إلى املستشفى ،داعيا جميع املواطنني باالبتعاد
عن «أطالق العيارات النارية وألي سبب كان وخصوصا بعد
شيوع ظاهرة أطالق العيارات النارية باألفراح واالحزان على
حد سواء ناهيك عن املشاجرات التي يذهب ضحيتها عدد
من املواطنني واغلبها ذات أسباب ال تستحق وميكن حلها
بسهولة» .

أالثرياء ميتلكون  4تريليونات و 500مليار دوالر

اولهم يربح  325دوالرا عند الشهيق ومثلها عند الزفير
للعام الثاني على التوالي
ح���اف���ظ ق��ط��ب االت���ص���االت
املكسيكي كارلوس سليم حلو،
اللبناني االص��ل ،على تصدره
قائمة اغ��ن��ى اث��ري��اء العالم
ل��ـ 2011باضافة  20مليار دوالر
الى ثروته خالل عام ،و التي
بلغت  74مليار دوالر  .وتعني
الزيادة في ثروته ،وهي 20
مليارا و 500مليون دوالر ،انه
ك��ان يربح في العام املاضي
م��ل��ي��ارا و 708م�لاي�ين دوالر
بالشهر ،وبحساب اخ��ر 380
مليونا في االسبوع ،او اكثر
م��ن  56مليون دوالر يوميا،
وملزيد من الفرز ،ف��ان ثروته
كانت تتصاعد مليونني و340
الفا ف��ي الساعة وللمولعني
ب��االرق��ام ف��ان ال��رج��ل البالغ
عمره  71سنة يربح كل دقيقة

اكثر م��ن  39ال��ف دوالر ،اي
تقريبا  650دوالرا في كل مرة
ك��ان يتنفس فيها بالثانية
ال���واح���دة 325 :دوالرا عند
الشهيق ومثلها عند الزفير.
وت���ش���ي���ر إح��ص��ائ��ي��ات
مجلة «ف��ورب��س» إل��ى أن عدد
املليارديرات في عام  2011بلغ
 . 1210و ان الثروة الصافية
ل��ه��م ق��ف��زت بنسبة  25في
امل��ئ��ة ع��ل��ى م���دى ع���ام ال���ى 4
تريليون و 500مليار دوالر.
وكما في الئحة العام املاضي،
فقد اح��ت��ل امل��رت��ب��ة الثانية
ه��ذا العام الشريك املؤسس
لشركة مايكروسوفت لبرامج
الكومبيوترات ،االمـــــــيركي
بيل غيتس ،بثروة بلغت 65
مليارا ،اي بزيادة  3مليارات
عما كانت ثروته العام املاضي ،

تبعه مواطنه وارن بوفيت في
الدرجة الثالثة التي احتلها
ايضا في الئحة  2010وبثروة
بلغت  50مليارا ،اي بزيادة 3
مليارات ايضا عن ثروته العام
امل���اض���ي .وت��ض��م��ن��ت الئحة
«فوربس» هذا العام  28عربيا
من  7دول من السعودية و7
م��ن م��ص��ر و 4م��ن االم����ارات
و 6م��ن لبنان م��ن عائلتني(
ميقاتي واحل��ري��ري) اضافة
الى  3كويتيني من عائلتني(
اخلرافي والغامن) وسوداني
واح��د وع��راق��ي واح��د ،مقيم
في بريطانيا ،ممن كان مجموع
ثرواتهم  103مليارات و500
مليون دوالر ال��ع��ام املاضي،
وأصبحت مجتمعة  116مليارا
و 700مليون دوالر بالئحة هذا
العام.

بأمثال هوالء يستعيض طاغوت البحرين عن شعبه ؟!

دع��ا النائب الناصبي ف��ي ب��رمل��ان آل خليفة
بالبحرين ،جاسم السعيدي ،دعا مجاميع بلطجية
النظام من املجنسني من دول عربية واسيوية ،الى
قتل ابناء الشعب البحريني  ،فيما كان
يلوح بسيف يحمله بيده أمامهمـ وذلك
حلماية امللك حمد بن خليفة من السقوط
 .وقال الناصبي «نحن في يوم القصاص
البد من قتل الروافض» ،ردا على استمرار
التظاهرات السلمية احلاشدة التي التزال
تتواصل في البحرين السقاط نظام آل
خليفة الذي استولى على احلكم منذ 230
ع��ام��ا .وك��ان السعيدي طالب في وقت
سابق بقتل الشيعة الذين يشكلون اكثر
من  70باملئة من ابناء الشعب «عن بكرة
ابيهم او جتليتهم من البحرين» وذلك في
لقاء مباشر على احدى القنوات الناصبية.
الى ذلك قال مصدر من املعارضة البحرينية
انها ال استغرب ما يقوم به هذا الناصبي
احلاقد ،و لكنه تساءل :من اين أتوا هؤالء
البلطجية  ،الفتا الى انه إذا كان البلطجية
ف��ي مصر م��ن امل��ص��ري�ين وف��ي اليمن من
اليمنيني  ،فإن البلطجية في البحرين من

مخلفات الشعوب األخ��رى  ،من بلوش باكستان
وبدو السعودية وغجر الشام ..
وفي السعودية اعلنت السلطات أن كل من

يساهم في الدعوة للتظاهر واالحتجاج عبر مواقع
االنترنت ،او يشارك في االحتجاجات  ،ستتم
معاقبته باجللد والسجن !؟ .وياتي املوقف هذا
بعد فتاوى اصدرها االسبوع املاضي وعاظ
البالط امللكي من مشايخ الوهابية ،وتبعها
ق��رار (اش��ب��ه بالفتوى اي��ض��ا) م��ن وزارة
الداخلية ،وكلها جتعل من التعبير عن
ال��رأي والتظاهر واالحتجاج على احلكام
وانظمتهم الفاسدة الظاملة ،حرام شرعاً،
وخروجا عن طاعة اهلل سبحانه ! حيث اكد
وعاظ البالط امللكي أن طاعة ولي االمر(وإن
كان فاسقا ظاملا  )..هي تع ّبد هلل تعالى
!!!؟؟؟ .من جهته قال قاضي االستئناف
مبكة املكرمة الشيخ الوهابي عبداهلل العثيم
ان األحكام القضائية التعزيزية بانتظار
كل من تتم إحالته من اجلهات املختصة عند
ثبوت مشاركته في التجمعات والتظاهرات
التي أفتت (ماتسمى بهيئة كبار العلماء)
بحرمتها ومخالفتها لولي األم��ر .ونقلت
صحيفة املدينة عن العثيم قوله إن األحكام
القضائية ف��ي مثل ه��ذه القضايا «هي
السجن واجللد تعزيرا» !.

