
يفترض ان تطور المنطق السياسي والمممراام ما   

البشرية النماط الت اطي مع الموموا مر السميماسميمة 

واالاتماعية والدينية قد ادى لممما يم ميال اوالال ان 

المننمخ صماا شممالشمتمم وال تمامممم  المم ممماعممة 

مسؤولية ما يقوم شه االفراد. ثانياال ان المتم ممميم  ال 

يممتممدم الممقمماممايمما المم ممامممة ص ممو مما المم مم قمما  

الم تم ية ومكافاة الم مريمممة. ثمالم ماال ان ممقمولمة 

الت ايش الس مي والت دد ال قافي ال تسمح شما مدار 

احكام اماعية الن ذلك يفرق الم تم ا  ويمامو  

دون وحدتها، وي مق روح الشك شيم  ممكمونماتمهما. 

 نه االفتراضا  ليست نوريمة او صمارامة  عم  

الواق ية، ش   ي في  مي  ايمة ممنموموممة تسم م  

القامة الم تمع المتسال  مع نفسه والمت مالمح ممع 

مكوناته، والمؤسس ع   ثواشت ال د  والمممسماوا  

والاخ. و ي ثواشت انسانية واسم مميمة. فمالمقمر ن 

المكمريم  يمؤنمد ان الم مرم يمتم مي، ا  ان ممم  

يمارسه  و المسؤو  عنهال ﴿وال تزر وازر  وزر 

أصرى﴾. ويؤند شراء  المفمرد حمتم  يم مبمت عمكمس 

 ذلك.

وثمة استغراب نبير م  ممارسا  شم مر رمموز 

الاك  والسياسة فمي دو  رمرشميمة يمفمتمرض انمهما 

قمطمم ممت ايممواطمما فممي مم مما  تممطممويممر المم مم قمما  

االنسانية والدولية ومنوومة المامكم  واالدار  فمي 

الم تم ا  الادي ة. فم  المؤند ان الم مريمممة لم  

تتتفي م  الم تمممع، فمهمي ةما مر  قمديمممة شمقمدم 

االنسان. ولك  احتمواء ما ال يمتمامقمق شماسمتمهمدا  

يت اوز مرتكبيها شسبخ الت مي  او المتمنممميما. نممما 

ان االارام ال دي  له وال عرق وال ثقافة، شم   مو 

ت بير ع  ال انخ المو   م  يت ميما  االفمراد، 

حيث يتغ خ ال انخ الشيمطمانمي فميمه عم م  دوافمع 

التير الفطرية والتوايه االلهي. ال ريمة يرتكبمهما 

المسيامي والمممسم م  والمبموذ  والم ديمنمي، و منه 

االديان وااليدلوايا  ال تروج ال ريمة وال تقب هما 

وال تدافع عنها. فاذا ارتمكمبمهما يمتمم ممامسموب 

ع    نه ال هة او ت ك في مخ ان يماممم  

تب تها شم ز  ع  ت ك الم مهمة. فماذا اقمدم 

مس   ع   ارتكاب عم  اارامي فميم مخ 

ان يا ر ال قاب شمالشمتمم نمفمسمه وال 

 يام  االس م او ال رق مسؤولية ذلك.

ما ان ر مرتكبي ال رائ  التي تممس حميما   

البشر. وال يكاد يمر يوم شدون ان ترتكمخ 

ارائ  قمتم  واعمتمداء وسمرقمة وتمتمريمخ 

وارت اب. وتت دى ال ها  المممسمؤولمة 

لممهممنه المم ممرائمم ، فمميمم ممتممقمم  مممرتممكممبممو مما 

وياانمون م  قب  ااهز  القااء في ت مك المبم مدان. 

وقد يقوم مس   ش م  ار اشي ويمو م  ارصمريم  شمان 

ذلمك اسمتمم ماشممة الممر ديمنممي. ويممفممتمرض ان يممكممون 

الزعماء السياسيون والدينيون واعي  شالاقائق، فم  

تنو ي ع يه  ادعاءا  مرتكبي ال رائ . الممم مرو  

اياا ان انمومممة المقماماء انممما تمامانم  المفمرد شممما 

ارتكبه، حت  اذا نسخ ذلك ل  قيد  التي ينتمي اليمهما. 

ل  نسممع ان طمالمخ قماض مما احامار "االسم م" 

لماانمته في إثر ادعاءا  ش ر االر ماشميميم ،  منا 

ي ني ان القاضي في قرار  نفسه يم متمقمد ان المدافمع 

االارامي لدى الشتم صاا شه وليس ممفمروضما 

 ع يه م  قب  ال قيد  التي ينتمي اليها.

لقد نان مفماام ما ان يم م مي المرئميمس المفمرنسمي  منه 

الادود، فيش  حم متمه عم م  االسم م شم مد ارتمكماب 

يت ي  ارائ  ار اشية راح ضايمتمهما اشمريماء فمي 

مديمنمتمي شماريمس ونميمس. شميمنممما تمقمتمامي الم مدالمة 

والمنطق ان يمام مر المرئميمس المفمرنسمي  م موممه 

شمرتكبمي الم مرائم ، وان يمكمون واعميما حمقميمقمة ان 

االس م ال يدعو اتباعه لقت  االشمريماء، وان عم ممماء 

الدي  في الم مالم  تمبمرأوا دائممما مم  االعممما  المتمي 

استهدفت االشرياء. وننلك االمر فمي المنمممسما المتمي 

ارتكخ يتم شاس  االس م امرائم  قمتم  ار ماشميمة 

شاق افراد في فيينا. فمرتكبو  منه الم مرائم  لميمسموا 

ممماممسمموشمميمم  عمم مم  ممما يسممممميممه الممغممرب "االسمم م 

السياسي" و مو م مطم مح اطم مق عم م  المامرنما  

االس مية التي تهد  القامة نوام سميماسمي ممؤسمس 

ع   قي  االس م ومنها االصوان المس مممون وحمزب 

الدعو  االس مميمة ومم ممموعما  سميماسميمة وديمنميمة 

عديد . فتوسيع الدائر  ي تبر ة ما وإااافا وممنمافميما 

ل  دالة والا افة السياسية والوعمي الم ممميمق المن  

يفترض ن يتا   شه الساسة. ممطم موب مم  زعممماء 

الغرب الس ي الحتواء الم مريمممة شمالمتمرنميمز عم م  

مرتكبيها والتت ي ع  الت مي  المؤسس ع   ال مهم  

 والت  خ االعم .
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 أخبار محلية 0

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

ضممممممممم  شممممراممممم  

ممممؤسمممسمممة االشمممرار 

وشمناسبمة االس مية، 

حمم ممو  يممهممر رشمميممع 

الممممم مممممانمممممي، ومممممم  

مناسبماتمه فمي ا و  

مممنممه ذنممرى ثممور  

التواشي  التي انط قت 

ش د عام م  استشهاد 

اإلمام الامسميم      

نرد ف   أولي ع م  يمهمادتمه، وشمهمنه المممنماسمبمة 

قامت مؤسسة االشرار االسم مميمة نمدو  شم منموان أ

استاضفت ”  ال ورا  ال  وية وموقف االئمة منها“ 

فيها ـ عبر ال ال  االفتراضي ـم سممماحمة الم م ممة 

السيد احمد االيكور   مسؤو  مكتخ التب يغ فمي 

مكتخ المرا ية ال  يا، واستاذ الاوز  ال م ية فمي 

ال راق . حيث تادث سممماحمة   – الن ف االير 

السيد ع  أرش ة مااور أساسية وممهمممة فمي  منا 

 الباث ال  مي المه ، و ي نالتاليال

الماور االو ال م  حدي ي سننور في االدلة المتمي 

تفيدنا الثبا   نه الرؤيمة الشميم ميمة، ا  يمرعميمة 

موااهة الاان  الوالم .  منمان مم  قما  شمواموب 

ذلك، ولكمنمنما سمنمكمتمفمي شمالمامديمث عم  يمرعميمة 

 الاران.

الماور ال انيال ما  ي االدلة التي يمكم  طمرحمهما 

فمي مممقماشم   منه الممرؤيمة فمي المممموروث الممديمنممي 

الشي ي. الاك  االولي قائ  ع   اساس مشروعميمة 

 القيام ضد الاان  الوال .

الماور ال الثال لم مة النقاش، وصم م مة المبمامث 

 الشرعي.

الماور الراشعال نماذج م  ال مورا  المتمي حمدثمت 

ش د واق ة الطف حت  زم  االمام حس  ال سكر  

ع يه الس م. حيث نمانمت  منه الموما مر  يمائم مة 

ومنتشر ، وسنبي  اسباب انتشار ا مع ن  االئمممة 

 .    

، وأدار 0202نوفممبمر  91نان ذلك يوم التميس 

الندو  الشيخ حس  ع ي التريكمي. وسمو  تمنمشمر 

 نم الباث في  نا ال دد.“ ا شرار”

 

وشمممنماسمبمة  0202نوفمبمر  02وفي يوم التميس 

ذنرى وفا  ال ديقة الطا ر  فاطمة الز راء     

ع م  المروايمة ا ولم ، ووفما  حمفميمدتمهما فماطمممة 

الم  ومة شنت اإلمام الكاة   ع ميمهممما السم م ، 

أقامت المؤسسة نمدو  

الممرأ  ” تات عنوانال 

الشرقية والمممشمارنمة 

فممممي الممممفممممامممماءا  

، اسمتمامافمت “ ال امة

فميممهمما ـم عممبممر المم ممالمم  

االفتراضي ـ ن  م ال 

المممدنمممتمممور  أز مممار 

المطمريمامي  الم ماممو 

الساشق في البرلممان 

الممم مممراقمممي ـممم مممم  

ال راق ، والمكماتمبمة 

وال مماممفمميممة إيمممممان 

يمممممس الممديمم   ممم  

 الكويت .

أدار الندو  وقدم لهما 

ا سمممممتممممماذ  نمممممدى 

 الشمر   م  ال راق .

 

 ندوة: إضطرابات الشخصية 

 وآثارها الفكرية واالجتماعية

أقام منتدى حواء لتنمية المرأ  المس مة ندو  عبمر 

إضممطممراشمما  ” المم ممالمم  االفممتممراضممي شمم ممنمموانال 

؛  “ الشت ميمة و ثمار ما المفمكمريمة واالامتممماعميمة

استاافت فيها ن  م  المدنمتمور  ممائمد  المنمواب 

 م  ال راق  والسيد  نهاد الساد   م  المممنمطمقمة 

الشممرقمميممة فممي المم ممزيممر  المم ممرشمميممة مممقمميمممممة فممي 

 شريطانيا . 

تمماممدثممت الممدنممتممور  

مممائممد  عمم  انمموا  

الممامماال  الممنممفممسمميممة 

التي تمر شها المممرأ  

وأثممممار مممما عمممم مممم  

يت يتها وتيثير ما 

ع   الم تمع. حيث 

رنمممممز  عممممم ممممم  

اضممممممممممطممممممممممراب ” 

االضمطممراب ” و ممو يمتمتم ممف عم  “  الشمتم ميمة

حيث ان االضطراب الشت ي حسمخ “.  النفسي

تفسير الطخ النفسي يؤثر ع م  الممم متمممع المن  

حوله. اما االضطراب النمفمسمي يمؤد  الم  قم مق 

ووسواس وق ق نفسي. عاد  الشت ية تنبني ش مد 

 . 91انتما  س  الـ

ي تبر االضطراب الشت ي  ايني  مكتسخ م  

المموالممديمم . نممنلممك الممممم ممتمممممع يممؤثممر عمم مم   ممنه 

الشتم ميمة. شماالضمافمة الم  المقميم  والمممبماد ء. 

فالشتم االاتماعي يكون م طاء اياما. رشممما 

يسي  احد   نيف اعر  ان ف ن له اضمطمراب 

شالشت ية؟ الايا  الزواية والوةيفية والتمقماطمع 

 مع االصري  ن ها تؤثر ع   الشت ية.

ال يمك  الت ام  مع االيتاا شمنمفمس االسم موب 

الن ن  يتم يتت ف عم  االصمر فمي طمريمقمة 

 الت ام .

احيانا نرى ان ش ر النساء ت يش حالة التشكميمك 

في االصري . فهي ت يش في عال  اصر تنور الم  

االصري  شريبة. اما م رفة النا  فهي ضمروريمة 

ادا. ن  واحد  منا تست م  طريقة التبرير لرممي 

 ال وم ع   االصري . اذا ال شد م  م رفة انفسنا.

ع   المرأ  تا   مواقفها ن  يوم. لماذا ت رفمت 

شهنا الممموقمف؟ أيم  وقمع المتم م ؟ عم ميمك ان ال 

تقارني نفسك شاالصريا  النه تسبخ ال  مشمانم  

عائ ية ص و ا مع الزوج. ع يك شاالشتم ماد عم  

 التوتر. ننلك مراقبة المواقف اثناء الغاخ.

 نان يت يا  سي ة مع ا  ها ولمكم  اميمد  ممع 

االصري . ننلمك  منمان يمتم ميما  سم مبميمة ممع 

االصري  م  اا  التت م م  المشان  الداص ية ا 

واضطراب انف ام الشت ية.  نه الااال  ق مما 

 يراا ون االطباء.

اما السيد  نهاد الساد  فمقمد تمامدثمت عم  ممفمهموم 

التسبيح في القران الكري   وفي ممواضمع نم ميمر  

منها شال يغة الف   الماضي وشم مامهما شمالمفم م  

الماار  وننلك شف   االمر. وقالت انمنما نمغمفم  

ع  حقيقة التمسمبميمح فممم م  المتمسمبميمح  مو قماسم  

مشترن شي  الكمائمنما  الم ماقم مة ورميمر الم ماقم مة. 

و نان حقيقة اصرى  و ان االنبياء انم مر المنماس 

تسبياا نما  و الاا  عند النمبمي يمونمس والمنمبمي 

عيس  وموس  ورير   م  االنبياء.  فمالمتمسمبميمح 

ي ي  ع   ال مبمر.  م  المتمسمبميمح فمقما امسمان 

السباة ام  نان ييء اصمر. فمكم ممما تمدشمرنما فمي 

القران نفهم  المتمسمبميمح 

ان ر. فهنان فرق شميم  

 التسبيح والننر.

نان ذلك يوم التميس  

 0202نمموفمممممبممر  02

عبر ال ال  االفتراضي 

 تطبيق زووم.

أدار المم ممقمماء االصممت 

 زينخ مفتاح.

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 
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 قتلى في هجوم مسلّح داخل 
 مسجد في شمال نيجيريا

 صرون في  91قُت  صمسة أيتاا وُصطف  

اعتداء نفّنه مس ّاون داص  مس د في والية 

زامفارا في يما  يرق ني يريا، وفق ما أع نت 

 الشرطة.
وفتح ناو مائة م  سارقي المممايميمة  ع ماشما  
اارامية وار اشية   نمانموا عم م  ممتم  درااما  
نارية النار ع   م  ّي  داص  مسم مد فمي قمريمة 
دوتس  رار  النائية فمي ممامافمومة ممارو أثمنماء 

 أدائه      ال م ة.
وقا  المتادث شاس  الشرطة مامد ييهو لمونمالمة 
"فرانس شرس"، إن "قّطا  الطرق قت وا صمممسمة 

 صممريمم ، شمميممنممهمم  إمممام  91م مم ّمميمم  وصممطممفمموا 
المس د". ولك  سكان المنطقة قالوا إن الم متمديم  

 يت اً. 02صطفوا أن ر م  
وقا  أحد السمكمان ويمدعم  اشمرا ميم  المتميم ، إن 
"المس ّاي   ااموا المممسم مد أثمنماء إلمقماء اإلممام 

يمتم ما، شميمنمهم   02صطبته، وصطفوا أن ر مم  
اإلمام نفسه، شم مدمما أردوا شمالمر ماا صمممسمة 

 م  ّي ".
وتمنمشما فمي يممما  يمرق نميم ميمريما ع ماشما  
إارامية تهاا  القرى وتسرق الماييمة وتمممارس 
التطف لط خ فمديمة وتمامرق المممنماز  وتمنمهمخ 

 المؤن الغنائية.
وتستقر  نه ال  اشا  في منطقة رارو الاراية 
الواق ة شي  ناتسينا وزامفمارا ونمادونما وواليما  
الني ر التي تش    ماتها انط قا منها. وع مز  
إل  ارن القوا  الاكومية وماادثا  السم م ممع 

 الس طا  الما ية في وضع حد ل ه ما .
 

الشيخ أحمد الطيب: إنشاء لجنة عليا 
 لإلفتاء باألزهر

في ة  ما ي ار م  فتاوى م ير  ل  د  في م ر 

عبر الفاائيا  الاكومية والتا ة، قرر ييخ 

ا ز ر، الشيخ أحمد الطيخ، إنشاء ل نة ع يا 

 لإلفتاء شا ز ر.

وال  نة المكونة م  سب ة ع ماء، ويشر  ع يمهما 
وني  ا ز ر ا سبق المدنمتمور عمبماس يموممان، 
تيتي شهد  إصاا  اميع اها  الفتوى المتماشم مة 
له، و ي "مرنز ا ز مر لم مفمتموى"، و"الم م منمة 
الرئيسية ل فتوى شمالم ماممع ا ز مر"، و"الم م مان 
الفرعية ل فتوى شالممامافموما "، إليمرا   ميم مة 

 نبار ال  ماء.
وقرر ا ز ر تشكيم   ميم مة اسمتمشماريمة؛ لموضمع 
السياسا  ال امة ل فتوى وقواعد ضمبمطمهما، تام  
مفتي ال مهموريمة ا سمبمق المدنمتمور ن مر فمريمد 
وا ممم ، وونممميممم  ا ز مممر المممدنمممتمممور ممممامممممممد 
عبدالرحممم  الامويمنمي، ونمائمخ رئميمس امامم مة 
ا ز ر الدنتور ممامممد أشمو زيمد ا مميمر. وتام  
أيامما، ونمميمم  ا ز ممر ا سممبممق الممدنممتممور عممبمماس 
يومان، وا مي  ال ام لم مع الباوث اإلس مميمة 
الممدنممتممور نممومميممر مممامممممد عمميمماد، وعاممو ممم مممممع 
 الممبممامموث اإلسمم ممميممة الممدنممتممور عممبممد  الممنمم ممار، 
 وعاو  ي ة نبار ال  ماء الدنتور حمد   بح.
تكوي  ل نة ال  ماء شا ز ر، اماء شم مد أيمام مم  
اد  أثماره أنماديممميمون شم مامم مة ا ز مر عمبمر 
الفاائيا ، ودعوا إل  فتاوى م ير  ل  د  حمو  
"زواج المس مة م  رير المس  "، و"المساوا  في 

 الميراث" شي  الننر وا ن  .
 

 الدكتور سيد كلبي صادق في ذمة هللا

شق وٍب مؤمنٍة شقااء   وقدره تم مقميمنما نمبمي وفما  
الدنتور سيد ن بي  ادق اش  المرحوم سيد ن بمي 

 ، 0202نوفمبمر  02  - 9101يونيو  00حسي   
أثممر مممرض عامما  عممانمم  مممنممه فممي السممنمموا  

 ا صير .
وي تبر الدنتور سيد ن بي  ادق واحداً م  أشمرز 
ً مم  زعممماء  زعماء الشي ة في الهمنمد، وزعميممما
الهند الدينيي ، حميمث ورث المزعماممة مم  والمده 
المرحوم سيد ن بي حسي  المن  نمان فمقميمهما مم  
فقهاء الشي ة في الهند، ث  شم مد وفما  أشميمه أنممم  
ً مم  دعما   الطريق، فكان زعيماً ل شي ة، وداعميما
الوحد  اإلس مية شي  أشناء اإلس م مم  ممتمتم مف 
ً مم  دعما   الممدارس اإلسم مميمة  منمان، وداعميما
الت ايش الس مي شي  الطوائف المتت فة في الهنمد، 

 الم روفة شت دد الديانا .
وشفمقمده تمفمقمد السماحمة اإلسم مميمة أحمد رامالمهما 
المهمي . وشهنه المناسبمة نمتمقمدم شميحمر المتم ماز  
والمواسا  إل  إصواننا الشي ة في الهند شمفمقمد  منا 

 الرا  الكبير.
نما نتقدم شال زاء إل  أسرته الكريمة. ونسمي    
ال  ي الكبير أن يتقب ه مع أوليائه ال الاي ، وأن 
يت ف ع   أ  ه ومابيه شال بر والس موان، وأن 

ي وض الساحة اإلس مية في الهنمد شميمم مالمه مم  
 الدعا  التيري .  وإنا هلل وإنا إليه راا ون.

 

اليونيسف تحذر: المجاعة الوشيكة 

 تهدد أطفال اليمن
 

أند  منومة ا م  المتاد  ل طفولة "اليونيسمف" 
أن حيا  م يي  ا طفا  في "صمطمر نمبميمر" ممع 

 دنو اليم  أن ر م  حافة الم اعة.
وقالت المدير  التنفينية ل يونيسف  نريميمتما فمور، 
في شيان لها، "يسير اليم  رويداً رويمدا نمامو مما 
و فه ا مي  ال ام لألم  المتاد  "أسوأ مم ماعمة 
يشهد ا ال ال  منن عقود" مما يم منمي أن المتمطمر 
عم م  حميما  ا طمفما  شما  أنممبمر ممم  أ  وقممٍت 
ما ". وأضافت "إيارا  التانير واضاة منن 

م يمون طمفم   90مد  طوي ة اداً،  نان أن ر م  
 شاااة إل  المساعد  اإلنسانية ".

وذنر  المسؤولة ا مممميمة أن اقمتم ماد الميممم  
يترنح ونوامه ال اي و   إل  حافة االنهميمار 
منن سني  وشنيته المتمامتميمة الم ماممة الماميمويمة قمد 
تارر  أو تدمر  اراء القتا  و نان تم ما م  

 فاضح و ادم ل قانون اإلنساني الدولي.
وأوضات أن المفمقمر المممزمم  وتمراامع عم م مة 
التنمية، وأن ر م  صمس سنوا  م  النزا  الن  
ما يزا  مستمراً، ا   ا طفا  وأسر   عرضمة 
لمزي  قات  م  الم منمف والمممرض، الفمتمةً "ممع 

 ذلك.. ال يمكننا نبح المد إل  ماال نهاية".
وشاسخ البيان و  مت مم مدال  سموء المتمغمنيمة 
الااد شي  ا طفا  في ش ر مناطمق الميممم  إلم  

فمي  92مستويا  قياسية مس  مةً زيماد  شمنمسمبمة 
 المائة  نا ال ام فقا.
ألمف طمفم  دون المتمامسمة  003وذنر أن ز اء 

ي انون م  سوء التغنية الااد الوصي ، وأن ر مم  
صمسة مم يميم  طمفم  عمرضمة لمتمطمر ممتمزايمد 

 لإل اشة شالكوليرا واإلسها  المائي الااد.
حولمت ا زممة  91 -وأند البيان أن اائاة نوفيد

 ال ميقة إل  نارثة إنسانية وييكة.
 

الحکومة اإلندونيسية تعمل أن تصبح 

 محوراً عالمياً إلنتاج البضائع الحالل 

 
ت م  الاکموممة اإلنمدونميمسميمة عم م  أن ت مبمح 
ماوراً عالمياً إلنتاج الباائع الا   حت  الم مام 

 ل مي د. 0202
وي تقد مسؤولون إندونيسيون وصبراء أن المدولمة 
لديها قدرا  لت   ها أکبر منت  لبامائمع المام   
ولتاّ  ما  البرازي  وأستراليما والميماشمان ودو  

 أمريکا الشمالية وال ي .
ويؤکد  ؤالء المسؤولون أن إندونيسيا  ي أکمبمر 
 دولة إس مية وراشع أکبر دولة م  حيث النسمة.
وقا  نائخ رئيس امهورية إندونيسيا "مم مرو  
أمي " إن تقرير اإلقمتم ماد اإلسم ممي الم مالمممي 

لم ممميمم د کشمف عمم  أن ت مديممر  0291لم م مام 
مميم ميمار  3البرازي  ل بامائمع المام   يمفموق الـم

ون ف المي يار دوالر وأستراليا تنتم  مم ميماريم  
 م يون دوالر م  الباائع الا  . 222و



 بر األبرارمن 4

 الثورات العلوية ومواقف االئمة عليهم السالم منها

أقامت مؤسسمة االشمرار االسم مميمة نمدو  شم منموان 

استماضمفمت ”  ال ورا  ال  وية وموقف االئمة منها“ 

فيها سماحة ال  مة السيد احمد االيكور   اسمتماذ 

الم مراق    –الاوز  ال م ية فمي المنم مف االيمر  

عممبممر المم ممالمم  االفممتممراضممي زووم. نممان ذلممك يمموم 
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يممكممرا لمممممؤسممسممة االشممرار عمم مم   ممنا المم ممهممد 

 واالستاافة.

 نا الممموضمو  لمه زوايما عمديمد ال زاويمة تمرتمبما 

شالشين الم مقمد ، واصمرى شمالمفمقمه السميماسمي و مي 

االصطر. فتناو   نا الم ف ي خ ان يمكمون ضممم  

فقه تتم م مي. وارال  الممم مرفميمة السمتمكمشما  

النتائ  ي خ ان تكون مر ونة وفق ت ك المم مار . 

فالموضو  ال قد  او السياسي او المتماريمتمي لمكم  

منها  لياته. وياتماج المبمامث لمدراسمة تمتم م ميمة 

م مقة، و نا يقتاي ان تكون قراء  النمم ششمكم  

 دقيق.

 منه  الاديث سيكون ضم  نقاط رئيسيةال

االول ال سيص ا شي  شاث الفقه السياسي والم مقمد ، 

وقد تت  االيمار  لم مبم مد المتماريمتمي. سمو  ادرس 

ال ورا  ضد الاان  المومالم ، والممموقمف الشمرعمي 

والديني منها، سواء في ع ر االئمممة     او فمي 

زم  الغيبة، و    نان يمرعميمة القماممة الم مورا  

ضد الاكام الوالمي  او المنارفميم  او المفماسمديم ؟ 

الن  د  الباث تقيي  الم مورا  الم م مويمة مما شميم  

استشهاد االمام الاسي  ع يه الس م وزم  الغميمبمة، 

فسنا ر الباث شهنه الاقبة، وسميتمرن مما امرى 

ش د الغيبة حت  ارن. وسو  است رض في المبمدايمة 

رأ  المدرستي ال مدرسة ا   البيت ومدرسة اشمنماء 

 ال امة م   نا الموضو .

 أوالال رأ  مدرسة أ   السنةال

اشناء ال امة  أ   السنة  عموما يمرون عمدم امواز 

القيام شموامه المامانم  ولمو نمان ةمالممما او فماسمدا، 

ي تمدون في ذلك ع   اممم مة روايما  ورد  فمي 

 اياي البتمار  ومسم م . حميمث يمرون ان يمق 

ع ا المس مي  رير اائز حت  ان البم مر تمامفم  

 ع   ثور  االمام الاسي  ع يه الس م ضد يزيد.

فالرؤية ال امة الشناء ال امة انمنما ال يمنمبمغمي المقميمام 

ش ور  ضد الاان  المس  . حميم  اقمو  ان  منا  مو 

رأ  اشناء ال امة، فانه ال يم منمي عمدم وامود  راء 

 متت فة.  فهنان م  صرج ضد الو  .

 ثانياال رأ  مدرسة أ   البيت        

شالنسبة ل رؤية الشي ية في مدرسة أ   البيت    ، 

فترى ششك  واضح ان القميمام شم مور  ضمد المامانم  

 الوال  يرعي ومتفق ع يه.

ال ي ني  نا ان مشرو  ا م  المبميمت  مو مشمرو  

مقاومة فاسخ، ش  سنرى ان مشرو  ا م  المبميمت 

متكام ، قد تمكمون مم مارضمة وقمد يمكمون اسمتم م 

س طة. قد نت ه ناو الم ارضة وقد نتم مه السمتم م 

 الس طة.

 مااور الباثال

الماور االو ال م  حدي ي سننور فمي االدلمة المتمي 

تفيدنا الثبا   منه المرؤيمة الشميم ميمة، ا  يمرعميمة 

موااهة الاان  الوال .  نان م  قا  شواوب ذلمك، 

 ولكننا سنكتفي شالاديث ع  يرعية الاران.

الماور ال انيال ما  ي االدلة التي يمك  طرحمهما فمي 

مقاش   نه المرؤيمة فمي الممموروث المديمنمي الشميم مي. 

الاك  االولي قائ  ع   اساس مشروعية المقميمام ضمد 

 الاان  الوال .

الماور ال الثال لمم مممة المنمقماش، وصم م مة المبمامث 

 الشرعي.

الماور الراشعال نماذج م  ال ورا  التي حمدثمت شم مد 

واق ة الطف حت  زم  االمام حس  ال سكر  عم ميمه 

الس م. حيث نانت  نه الوا ر  يمائم مة وممنمتمشمر ، 

 وسنبي  اسباب انتشار ا مع ن  االئمة    .

لست في مقام ح ر ال مورا  شمتم موا الممموقمف 

الشي ي، ش   نان ثمورا  فمي الم مانمخ السمنمي ضمد 

الاان  الوال . ولك  مم  المممنماسمخ ان نمفم م  شميم  

ال ورا  الشي ية ونمقمرأ ما شممموضموعميمةال اسمبماشمهما، 

 منشي ا، لماذا ل  تن ح؟

 الماور االو ال

نا  ندعي ان الموقف الشرعي السممماو  والم مقمد  

قائ  ع   ضرور  موااهة الاان  الوال . وال مم ما  

الن نسند ل ديانة السماوية واالس مية والمن خ الاق 

رير ذلك، نالمدا نة مع الاان  الوال ، نمما ال نمقمبم  

ان يقا  ان المن خ الشي ي نمان حميماديما او ممنمزويما 

ت اه الاان  الوال .  منمان عموامم  واضمامة تسماعمد 

ع    نا الموقف، وع   رأسها القائد الم  وم الن  

نممان يمماممرن فممي نممفمموس اتممبمماعممه روح المممممقمماومممة 

والمواواهة. نانت  نان حالة واضامة ان ممواامهمة 

الوال  ازء ال ينفك ع  المنوومة الفكمريمة لم مممن مخ 

 الشي ي. ثمة ادلة عديد  ع   ذلك نالدلي  ال ق ي.

ال يك ان االنبياء دعوا ل هد  االصرو ، ولك  ليمس 

م ن  ذلك ا ما  الهد  الدنيمو . فماالنمبميماء حممم موا 

 موم الن ا  م  االزما  االصروية ننلك حم وا الهم  

ارصر، و و  موم ازما  االمة ومشمانم مهما فمرفم موا 

 ام ة م  ال ناوي  حت  عرفت الرسالة السماوية شها.

عندما نمر شالارنة اال ي ة نرى لواء ال    وال مقم ، 

فالسمماء يم م مت عم م  ضمرور  اسمتم ممما  الم مقم  

 وادانت السنااة وال ه .

وم  اال دا  التي دعما الميمهما االنمبميماء  مي ممقمولمة 

ال د ، و ي واس ة ادا، ومنها الاانم  الم ماد ، وال 

شد ان يكون  نان حان  عاد  يمقميم  الم مد  والمقمسما. 

و ي مهمة ا نبياء والرس . وال اة  ان  نان ص فما 

عند م  يرتبا شمالمديم  اال ميم  ان يشميمر الم   منا 

الهد ، و و اقامة ال د  ونشمره ون مر  الممموم موم 

و ي وةيفة اقمتمرنمت شماالنمبميماء. نمنلمك ممنموموممة 

الشهاد  مقرونة مع ممقمولمة السممماء. عمنمدمما نمقمو  

 نان يهداء، ا  ان  نان ثور .  نا يم منمي وامود 

 ةال ، وان االس م س   موقفه شات اه  نا االمر.

نما ادان االس م فكر  االنزواء وال مباال ، او انمنما 

ال نام  مشرو  عمران الدنيا، و نا أياا يقتامي 

 واود حان  عاد .

نما ي ع اإلس م ع   الممقماوممة، والمممقماوممة لمهما 

ايكا  مت دد . وم  م اديق المقماوممة المممقماطم مة 

والكفاح. مقاط ة الوال  نو  م  انموا  الم مهماد. ال 

شد ان نوسع مفهوم ال هاد لكي ال ينا ر شمالمكمفماح 

 المس ح.

نما أن ال ور  ال تنا ر شالكفاح المس ح والم مهماد. 

الموا را  والمقاط ة وعدم المشارنة فمي شم مر 

 االمور ال و رية رسالة واضاة لرفر الوال .

اذا ت بس الوال  ش ون م ي ، واشت د المؤممنمون عمنمه 

فانه لون م  الوان ال ور  وال هاد. والكفاح المس مح 

 و أصر مرح ة في ال ور ، ال ائر عندما ال يستطيمع 

تاقيق  دفه شالطرق السم ممميمة قمد يسمتمتمدم المقمو . 

مقولة ال هماد ممقمولمة  اصمرى، ويم مخ ان تمدرس 

 ششك ها الفكر  وال قد  في ما ها.

 هل ال بد من مواجهة الحاكم الظالم؟

ايير ال  رواية  فوان ال مما ، المن  نمان عمنمده 

م موعة م  ال ما  يمكمريمهما  يمؤامر ما  لم مامانم  

 ال باسي   ارون  ل ن اب ال  الا .

 فوان ال ما  نان م  الشت يا  المقرشة ل ممام 

موس  الكاة     ، نان عم ه تياير  نه الم ممما ، 

فكان يؤار ا ل امانم  المومالم  وقمت المام ، فمنمهماه 

 اإلمام الكاة  م  ذلك ال م .

قا   فوان دص ت ع   أشي المامسم  المكماةم      

فقا ال يا  فوان، ن ُّ ييء ممنمك َحَسم م اممميم  مما 

 ص  يي اً واحداً. ق تال ُا  ت فدان أّ  ييء؟

قا     ال إنراؤن اَمالَك مم   منا المرام  ييم منمي 

  ارون ال باسي[.

ق تال و  ما أنمريمتمه أيمراً وال شمطمراً وال لم مهمو، 

ولكني أنريته لهنا الطريق يي منمي طمريمق ممّكمة[ ـ 

 وال أتواله ولكْ  أش ُث م ه ر ماني.

 فقا      ليال يا  فوان، أيقع أنران ع يه ؟

 ق تال ن   ُا  ت فدان.

 فقا      ليال أتاخُّ شقاَء   حت  يترج نران؟

 ق تال ن  .

قا     ال فم  أحخَّ شقاء   فهمو ممنمهم ، وَمم  نمان 

 منه  ورد النّار.

 فقا   فوانال فن بت وش ت امالي ع   صر ا".

ع ينا ان ال نقو  الوال ، واشقاء عمممره اطمو  فميمه 

حزاز  ومانور. االمام عاتخ  مفموان عم م  ذلمك 

حيث ايار االمام ال  نقطة مهمة ت تمبمر نموعما مم  

 انوا  المقاومة.

 الماور ال انيال

م  االدلة ال ق ية ادلة االمر شالم رو  والنهي عم  

المممممنممكممر. واضممح انممهمما لمميممسممت مممنممامم ممر  فممي 

االنارافا  الايقة، ش  م داقها موااهمة المامانم  

الوال . ال هاد المس ح مشمروط ششمروط، ونمرفمر 

 التهور في ذلك.

ش ر ال ورا  التي حدثت في زم  االئممة عم ميمهم  

الس م لكنه  تافووا ع يمهما النمهما نمانمت حمرنما  
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رير مدروسة. ونان  نان م  يااو  تفريغ القميماد  

 م  قواعد ا، فكانوا ي حقون الشي ة.

سدير ال يرفي احد ا ااب االمام ا فر ال مادق 

ع يه الس م، وي ن  ع يه في ع   الراا ، ذا  يموم 

دص  ع   االمام ا فر ال ادق ع يه السم م ونمان 

يسمي  االممام لممماذا ال تمقموم، و منا المامانم  ةمالم  

ويستهد  الشي ة؟ ولك  االمام     شدأ ينبمه سمديمر 

ال  ان م  رير المطم موب ممواامهمة المومالم  شمدون 

 صطة واستراتي ية.

الارنة الزن ية  ثور  الزن   التي حدثت في عمهمد 

االمام حس  ال سكر  ع يه السم م، اشمتم ميمت شمهمنه 

 المشك ة.

زيمد الممنممار، و ممو ا  االمممام الممرضمما واشمم  االمممام 

موس  ش  ام مفمر عم ميمهممما السم م، عمنمدمما دصم  

الب ر  احرق شيو  الناس. االممام ال يمرد السم م 

ع يه. الاان  الوال  س   لت ما االوراق شميم  زيمد 

النار  وزيمد الشمهميمد. االممام قما  ان االممام زيمد 

ثورته  اياة وترح  ع يه. اما شالنسبة لزيد المنمار 

فقد تبرأ منه وانتقده. التوا را  التي حدثت عمنمدنما 

نانت تاو  شدعم  المممرامع. ال يمممكم  المقمو  ان 

موقف المراع نان صم موال او سميماسميما. شم  نمان 

موقفه داعما لها ولك  نان يؤند ان تمكمون ا مدا  

ال ور  واضاة وان ال ن    ل مندسي  سبميم  لمهمنا 

التموما مرا .  منه الممموما مرا  يم مخ ان تماممم  

 الم  اة ال امة.

ان ال تكون الموا را  منافية ل  دا  االس ميمة، 

نات   الما  ال ام، او الما  المتماا، او ن مادر 

الاريا  المكفولة لم  ليس م نا في دائمر  الم مور . 

فروح ال ور  اعمممار المدنميما ولميمس صمراشمهما، وان 

ن   ال  القي  وليس ان تس خ القي . ال نمريمد ثمور  

 نتي تها الفساد او االنارا .

أ   البيت وقفوا في  ف ال ور  المنتم مة المتمي ال 

تستغ  لمقا مد صما مة. مما انم مر الم مورا  المتمي 

 انط قت شدوافع  اياة ولكنها سرقت ش د ذلك.

لنلك السيد الاائر  في نتاشهال  قيماد  االممة ، لمديمه 

ف   في تقيي  ال ورا  ال  وية. الم ممميم  فمي  منا 

الكتاب انه ينمقم  عم  الشمهميمد السميمد ممامممد شماقمر 

ال در، و و ال بقر  وفتر المن خ الشي ي، قوله 

ان ا  ها  ماميمح. السميمد ال مدر نمان يمؤنمد ان 

موااهة الاان  الوال  م  االممور المواضمامة، ومما 

يوهر م  ن ما  يماذ  تمتمالمف  منا المممبمدأ فم نمهما 

ترنز ع   روايا  ض يفة السند. ال شمد مم  تمقمديم  

ع ج ل روايا  المتمي يمومهمر ممنمهما عمدم يمرعميمة 

الموااهة والتمي نمفمت المممشمروعميمة، نميمف نموفمق 

 شينهما؟

الموقف الرسمي ل من خ الشيم مي ان الم مور  ضمد 

الاان  الوال  مشروعمة وان المرايما  المتمي تمرفمع 

ششروطها  ي رايا  حق، وقد تمرحم  ا م  المبميمت  

    ودعوا لمدعمممهما، عم منما احميمانما وسمرا احميمانما 

 اصرى، شك  الوسائ  المادية والفكرية ورير ما.

الحونا ذلك في يت ية السيد اشو القاس  المتموئمي، 

فقد نان م  اا ونان يام  اله  نمفمسمه المن  نمان 

يام ه الشهيمد ال مدر، ولمكم  اسم موب المممواامهمة 

متت ف. السميمد اشمو المقماسم  المتموئمي ال يمقمو  ان 

 موااهة الوال  رير اائز.

وفي  نه الاقبة ل  اع ر ع   نم م لمفمقميمه يمتمامفم  

حو  اواز موااهة الاان  الوال  وان الم مور  اممر 

اائز ش  وااخ احيانا. وم  االدلة عم م  ذلمكال ﴿وال 

ترننوا ال  الني  ة موا﴾. ا   م اديق الرنون الم  

الو مة السكو  عنه . الوال  ا  المفماسمد والم مائمر، 

و ي م ان يوااههما المديم . المديم  المن  ال يمواامه 

 الفساد والو   وال ور  و دي  فارغ الماتوى.

وقمد عمممم  االعمم م االمممو  والم ممبماسممي عم مم  شممث 

روايا  مفاد ا عدم اواز القيام ضد الاان  الومالم ، 

 والسكو  ع  الوال  حت  لو افسد.

 م مر ، فمي  20واق ة الار  التي حدثت في سنة  

المدينة المنور  ونان رائمد ما عمبمد   شم  حمنموم مة 

رسي  المم ئمكمة". و مي لميمسمت ثمور  “ الن  سمي 

يي ية. حيث ط خ والي المدينة شم مد واقم مة المطمف 

م  واهاء المدينة مباي ة يزيد، ونمان عمبمد   مم  

شي  الني  ذ بوا لمبايم مة يمزيمد، واعمطماء الشمرعميمة 

 لهنا الاان  الوال .

ذ خ م موعة م  واهاء المدينة ونان ش اه  مم  

ال ااشة وحفاة القر ن، ونان وفمدا ثمقميم  وممهممما. 

عندما اط  وا ع   واقع يزيد ومفاسده ونان يشمرب 

التمر ويقت  النفس البري مة وي مادر امموا  المنماس 

ويست بد الناس. را وا شنتي مة ماماد  لميمزيمد، ولم  

يكونوا ي رفونه ايدا عندما تامرن االممام المامسميم  

ع يه الس م. وما ان را وا ال  المدينة حمتم  شمدأوا 

شال ور  ضد الاك  ا مو  اليزيد ، وفادثت واقم مة 

يمهميمدا مم  ال ماماشمة  12الار . ونانت نتي تمهما، 

 م  حفاة القر ن. 022وحوالي 

 نه الم موعة يم مر  شمواموب ممواامهمة المامانم  

الومالم . وأن السمكمو  صميمانمة لم مديم  وقمتم  لمروح 

 المقاومة امام الاان  الوال .

لست ش دد يرعنة الكفاح المس ح، ف ه يروطه فمي 

 زم  الغيبة.

ماد  حدي ي ان انون ثائرا منتفاا، رافاا لم مامانم  

ال ائر، فاذا ت مدى المامانم  لامرب راما  المديم  

م  ، ي خ ان ال اقو ال انني لست م  راما  المديم  

 وال يهمني ذلك.

ا   البيت نانوا حري ي  ع   نشر الفقه اال ميم ، 

مشرو  المتمبم ميمغ واالريماد، أسمسمه المنمبمي االنمرم 

ومارسه ا   البميمت عم مهميم  السم م. و منمان اممور 

اصرى اسسها ا م  المبميمت عم ميمهم  السم م حمتم  ال 

 تمو  روح المقاومة في االمة.

نان ا   البيت حري ي  عم م  ان ال تمممو  روح 

 المقاومة. نان ال شد م  اعداد استراتي ي.

وعندما نر د التاريخ نمرى ان اتمبما  االممام عم مي 

ع يه الس م في السقيفة نانوا ق ي ي . اما اليوم فهنمان 

دو  تسير ع   صا االمام ع ي عم ميمه السم م.  منا 

 مشرو  االنبياء و و مشرو  االئمة.

ي خ ان ال يكون حف  المنمفمس الشميم ميمة امزءا مم  

مشرو  التنو .  د  االئمة المامفماة عم م  المديم  

 وان تكون روح المقاومة حاضر  في نفوسه .

عر  اتبا  االمام الاسي  ع يه السم م عم م  طمو  

التا انه  أتبا  صا مقاومة يرفر ان يتاك  الوالم  

 شه ولو ن فه  حياته .

 لماذا ركز اهل البيت على المآتم؟

عندما نمر في المآت  ون يش ايام عمايموراء نمتمغمنى 

شروح المقاومة. ال نمقمو  ممقمولمة المزيمديمة و مي ان 

يرط االمام ان يكمون رافم ما لم مسميمف. االممام انممما 

يكون اممامما ممفمروض المطماعمة اذا نمان ممنم موشما 

 شالسيف.

ولك  نا  نام  رؤية ان االمام الم  موم يمنمبمغمي 

له ان ياف  يي ته ويمامرا عم م  نمفموسمهم  نممما 

يارا ع   نفوس اشنائه ممع المامفماة عم م  روح 

المقاومة ل وال . ل  تمر عم ميمنما فمتمر  تماريمتميمة ان 

س   ع ينا فتر  نكوا او انزواء او صو . الفم م  

الن  ت در له االمام الاسميم  عم ميمه السم م دلميم  

 ع   يرعية الموااهة والمقاومة.

االئمة     ل  يترنوا ساحة المقاومة وانمما تم مبمسموا 

شاس وب اديد في المقاومة. يقو  الب ر ان ما شيم  

وق ة الطف وزامننا ال ينبغي ان تمقموم رايمة، ونم  

راية تقوم فهي ضالة. ولك  الف   الن   مدر عم  

االمام الاسي  ع يه الس م ش د رفاه البي ة، ي نمي 

انه تمسك شالمقاومة. ف ندما تواهت الكمتمخ لم ممام 

الاسي  ع يه الس م وتواه ال  ممكمة ثم  نمرشم ء، 

نان الهد  موااهة الوال . ن ما  الامسميم  ت مخ 

 في  نا االت اه.

قا  االمام الاسيم  عم ميمه السم مال قما  رسمو    

ِ  ا  قماَ ال "َمم    ا  ايها الناس، إنَّ رسوَ  َّللاَّ

رأى منُك  ُس طاناً اائِراً ُمستا ً لمامرم  ، نمانم ماً 

ش َهِده، ُمتاِلفاً لسنِّة رسموِ   ، يَم مممُ  فمي عمبماِده 

شاإلثِ  وال دواِن، ف   يِغْر  وفي رواية ف   يُغيّمر مما  

ع يِه شقوٍ  وال شف ٍ ، نان َحقّاً عم م    أن يُمدِصم مه 

 .…«َمدص َه

ام ة مم  االدلمة ورد  عم م  لسمان االممام عم م  

مستوى القو  وال م . االمام الاس  عم ميمه السم م 

ت دى، ول دم واود الن ر  ارتآى ان يتتن يمكم  

  صر م  المقاومة وال ور .

عنوان مشرو  االئمة تارير االنسان م  ال بموديمة 

 ل وال . ااء  الشرائع لتارير االنسان م  الوال .

م  أ   ممقمومما  الشمريم مة المدعمو  لم مامريمة، ان 

يتارر االنسان م  الاكم  االسمتمبمداد  والم مبموديمة 

ل بشر والامانم  المومالم  ومم  االفمق الاميمق، وان 

 يكون دائما في الرحاب الوسي ة.

ص  ة الباثال نان ماور شام مي حمو  الم مورا  

 ال  وية.

السيد مامد شاقر ال در تاف  ع   الدعو  لم منمفمس 

 والسرقة والنهخ.

 قد يسي  سائ ال ما رأيك  في الفتوحا  االس مية؟ 

فنقو  أن الفتوحا  المتمي نمان  مدفمهما االسمتمامواذ 

واالستي ء ع   االرض ول  يك  لها ا دا  قيميمة، 

مرفوضة في منه  مدرسة أ   البيمت    . فمي م  

 البيت ل  يرتاوا ذلك.

ن   نمان  منمان مم ممموعمة مم  المامرنما  نمانمت 

مامونة شما مدافمه المممقمدسمة، و مو اعمطماء المامق 

 ال ااشه، ونادوا شنداء الرضا ر  البيت.

زيد الشهيد نان يقو ال ان  دفمي ان ارامع االممور 

ال  ن اشها ش د ان سرقمت المتم فمة فمي السمقميمفمة. 

ونانت ثور  مبارنة وميمونة دعمممهما ا م  المبميمت 

     ودعمو ا شالما  وتك فوا شايتامها.

ال نسممتممطمميممع ان نممقممر نمم  المماممرنمما  المم مم ممويممة او 

ن ارضها، ش  نقرأ ن  منها وفق ا دافها واس موشمهما 

 وعق نيتها.

مامد ذو النفس الزنية تافونا عم م  حمرنمتمه النمه 

رفع ي ار انه  و المهمد  وقمد سم م  االممام ذلمك 

ع يه. نان نفسه يت ية ممممدوحمة قمبم  المتم مد  

ولكنه وقع في الفخ. ن  مم  يمتمم تمامرن وشم مد 

 انت اره استيثر شالمن خ لنفسه.
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المرأة الشرقية والمشاركة في الفضاءات العامة
*

 

 إيمان يمس الدي   م  الكويت 

تكم  المشك ة في ان رارنا ل را  ليمس مم  شميم متمنما 

ال قافية والمم مرفميمة وإن تموافمق مم مه فمي الموموا مر 

والم طيا ، وفي طبي ة الو   الن  وقع ع   الممرأ ، 

نتفاع  رير متكافئ مع القاايا الاقوقية والتشري ية، 

والمفروض أن ا    في ا مر شالم مرو  والمنمهمي 

ع  المنكر أن تمتمامافمر الم مهمود نمافمة شميم  المممرأ  

والرا  في رفع الموم م  المفمرد  واالامتممماعمي عم  

ن يهما، وفي تاقيق ال دالة في حقهما، ال أن يت  تقسي  

الم تمع إل  ذنور وإناث، وشالتالمي تمفمكميمك الم مهمود 

والطاقا  والمساعي، وضرب ممبمدأ المواليمة شما ممر 

شالم رو  والنهي ع  المنكر والت اون فمي ذلمك مم  

ص   ي ارا  المساوا  والاقوق، دون أدن  مراا ة 

وفه  ل مفا ي  ودالالتها ولطبي ة الامقموق والمممسماوا  

التطبيقية المراد تاقيقها وفق  نه الشم مارا ، فمنمام  

نبشر ال نتت ف فطريا ع   المي  لم مامريمة وتمامقميمق 

ال دالة، لكننا نتت ف في فه  مراد المامريمة ودالالتمهما 

وتطبيقاتها وننلك ال دالة، و منا االصمتم   اصمتم   

م رفي مبنائي نايئ ع  عد  أسباب أ مها الممم مرفمة 

وم ادر ما، والمتمي تشمكم  شمنميمة اإلنسمان المفمكمريمة 

 وال قدية وتنو  ش د ذلك أفكاره وس ونه وعواطفه.

فالفرد نوا  ا سر  وا سر  نوا  الم متمممع، واإلسم م 

أول  أ مية ق موى لمبمنماء المفمرد نم نسمان ونم منمس 

 امرأ  ورا   ورس  صارطة الاقوق الواابا  وفمق 

 ش دي ال

 ا و ال حقوق طبي ية وع   ضوئها واابا  طبي ية؛ 

ال انميال حمقموق تشمريم ميمة وعم م  ضموئمهما واامبما  

 تشري ية؛ 

و نان ش د ثالث و ي الاقوق القمانمونميمة االعمتمبماريمة 

التي تنتو  فيها حيا  اإلنسان وفق تشتميمم عمقم ئمي 

يت  اعتباره وا صن شه، لكنه ي خ أال يتناقر ويتقاطع 

مع المقا د الك ية ل شري ة، التي  ي واقم ما ممقما مد 

السماء ال ا رض، وأ مها ال دالة والكرامة اإلنسانيمة 

ومنوومة القي  ال اشتة. وعم م  ضموء ذلمك نمتموقمع أال 

تكون التشري ا  م يقة ل وةيفة االستت فميمة لم مممرأ  

والرا  ش   ي مدعمة ومرسمتمة ودافم مة لمهما، وإال 

 ت بح نالسالبة شانتفاء الموضو .

أما المرأ  فال اشت ا    لها ننو  شغر النومر عم  

انسمهما وشمالمتمسماو  ممع المرام ،  مي االسمتمتم   

نوةميمفمة ونمامق تمتمرتمخ عم ميمه واامبما  وحمقموق، 

واالستت   فيه اوانخ ثاشتة ممتم م مقمة شمتمكمويم  نم  

اممنممس مممتممنمماسممخ مممع وامموده الممدنمميممو  نمما مممومممة 

والزواية، وما يتط بمه ذلمك مم  تم مهميمزا  اسمديمة 

وحقوق وةيفية لكم  ممنمهممما، تمتمرتمخ عم ميمهما أياما 

واابا  وةيفية، فالاقوق والواابا  وةميمفمتمهما  لميمة 

لت ي  ن  طر  ع   أداء وةيفته االستت فية فتتمزن 

ا مور ش دالة دون ة  ، واانخ متغير وتغيره يمكمون 

شتاقق يرطيم  ذنمرنما م   نمفما، ونم  وفمق قماشم ميمتمه 

 ومرتبته الواودية وس يه.

 إذاً لدينا ش دان في يت ية المرأ ال

 . ش د وةيفي ثاشت، وله مت  قا  ثاشتة؛9

. وش د وةيفي متغير، وع   ضوئه تتغير الفوقميما  0

 وفق الزمان والمكان.

وأ   ال قبا  الم يقة  داء المواامخ االسمتمتم فمي، 

 عقبتان رئيسيتان تتفر  عنهما عقبا  فرعيةال

 ال قبة ا ول ال داص ية أو داص  دينيةال 

شم ن  زواية النور ل مرأ  في الشمريم مة، وطمريمقمة 

استقراء الن وا الدينية، و ليما   منه المطمريمقمة. 

وأي  موقع القر ن نمممرام ميمة مم مرفميمة تشمريم ميمة 

 تقنينية م  ومة فيها. 

ال قبة ال مانميمةال صماراميمة و مي اإلحم   الم مقمافمي، 

وقدرته ع   اصتراق المفا ي ، وقدرته ع   اإلقنما  

 واإلح   نتي ة رياب المشرو .

فمما  مم  فممي تمموزيممع المممممهممام وإقممرار المماممقمموق 

والواابا ،  و تاقق االستاقاق والقاش ية لك  حمق 

ووااخ ووةيفة، عم م  مسمتموى المقمو ، أمما عم م  

مستوى الف   فتتسع القاش ية، وع   ضوئمهما تمتمسمع 

س ة الاقوق والواابا  وفق مبدأ الكمفماء  والم مهمد 

المبنو  والس ي وال د واالاتهاد، و نا ال فرق في 

 ذلك شي  را  ومرأ ،  ن لك  امرئ ما س  .

 و نا في موضو  االستاقاق نا  أمام عد  أش ادال

ش د فرد  ممتم م مق شمنا  الشمتمم رام   -

 وامرأ ؛

 ش د أسرى مت  ق شك يهما؛ -

ش د ااتماعي ممتم م مق شمالمبميم مة الماماضمنمة  -

لك يهما في ال م  االاتماعي صارج نطاق ا سمر ، 

 وصارج نطاق ذا  الفرد.

وفي ن  ش د  نان حقوق وواابا  منفرد  وأصمرى 

مشترنة وأصرى وةيفية مت  قة شالمؤسسة ا سرية، 

وثال ة حقوق وواابا  مت  قة شال م  االامتممماعمي، 

و نا ال يت  ق في أر به إال شمالمكمفماء  واالسمتمامقماق 

 والس ي وشن  ال هد.

ف    مستوى الفرد ال يفرق   تم مالم  فمي قاميمة 

االستت   شي  الننر وا ن  ، ش  ي متمبمر نم  ممما 

مسؤوالن في مموضمو  االسمتمتم  ، ومسمؤوالن 

 أمام  ، وأن م يار التفاض  شينهما  و التقوىال

"يا أيها الناس إنا ص قنان  م  ذنر وأن   وا  منمانم  

ي وشا وقبائ  لت ارفوا إن أنرمك  عند   أتقان  إن 

   ع ي  صبير".

ويقو    تم مالمي أياماال " لم مراما  ن ميمخ مممما 

 انتسبوا ول نساء ن يخ مما انتسب "

"إن المس مي  والمس ما  والمؤممنميم  والمممؤممنما  

والممقممنممتمميمم  والممقممانممتمما  وال ممدقمميمم  وال ممادقمما  

وال بري  وال اشرا  والمتمايم ميم  والمتمايم ما  

والمت دقي  والمت دقا  وال ائمي  وال مائممما  

والافوي  فرواه  والاافوا  والنانري    ن يرا 

 والنانرا  أعد   له  مغفر  وأارا عويما" 

وأا    ية في الب د االاتماعي وال م  االاتماعي، 

 وفيها أياا يكم  الب د الفرد  وا سر ال

قولهال" والمؤمنون والمؤمنا  ش اه  أولياء ش مر 

ييمرون شالم رو  وينهون ع  المنكر، ويمقميمممون 

ال    ويؤتون الزنا  ويطي ون   ورسوله أول ك 

 سيرحمه    إن   عزيز حكي ".

فمماإلسمم م تممنمماو  مممنمموممومممة المماممقمموق والمموااممبمما  

والاواشا المقننة لها المتما مة شمالمرام  والمممرأ ، 

تار  لم  يمفمرق شميمنمممهما فمي المامقموق والمواامبما  

والوةيفة، وتار  فرق شينهما شايث يكمون الممم ميمار 

 ال دالة ال المساوا .

شالتالي نا  أمام م ا ة المممشمرو  المبمديم ، المن  

ع يه أن ينو  واوده مم  صم   المنمومر لمكم  مم  

المرأ  والرا  في منوومة متراشطة حمقموقميما، فم  

ن ز  المرأ  ونقن  لها منوموممة حمقموق وواامبما  

مستق ة، وال ننلمك المرام ، شم  االرتمبماط شميمنمهممما 

وةيفي تمكمامم مي، ولميمس مسمتمقم ، فمهمنمان تمراشما 

وتكام  في ا دوار، و نان رواشا ع ئقية شيمنمهممما 

تترتخ ع يها م موعة حقوق وواابا ، والنهموض 

شمشرو  نهنا شا  حااة مم مامة، فمي ةم  انمفمتماح 

الساحا  ع   ن  المشماريمع ا صمرى والمتمي يم مد 

أصطر ا ت ريد المرأ  م  وةيفتمهما االسمتمتم فميمة، 

تات ي ارا  التارير والاقوق، و تمامويم مهما إلم  

أدا  إفساد ااتمماعمي، و مدم ممنمهم مي لم مقميم  وأدا  

ل فتنة، ونكون شنلك أمام تاد  نبير يم مطم  ن مف 

الم تمع ويؤد  مع التقادم لار  اإلنسانية شما  ي 

 إنسانية ع  حقيقة ششريتها و دميتها التي نرمها  .

 و نا يطرح السؤا ال

أما زالت المؤسسة الدينية م ر  عم م  عمدم المقميمام 

شمراا ة حقيقميمة لمفمقمه المممرأ ، وإعماد  المنمومر فمي 

طبي ة قراء  النم الديني، وشنماء ممنموموممة تمبم مور 

يت ية المرأ  في اإلس م ضم  واود ا ا سر  

واالاتماعي، وتطرح م  ص لهما مشمرو  اإلسم م 

 فمممممممي المممممممامممممممقممممممموق والمممممممواامممممممبممممممما ، وفمممممممي

دور المرأ  ووةيفتمهما فمي  منه المدنميما وفمي نمافمة 

الم اال ؟ أم ستترن الساحة ل مشاريع الهدامة شاس  

التارر حت  يترج الناس م  اإلس م أفوااا، شم مد 

 أن أدص ه  رسو    إليه أفوااا؟

 

 الدكتورة أزهار الطريحي 

الاديث ع  مشارنة المرأ  في الزمان البمائمد و منا 

 الوقت.

قب  سقوط النوام نان ار خ ال ائ   الم مراقميمة ال 

 تررخ ان يكون ل مرأ  دور في الفااء ال ام.

* كلمة القيت في مؤسسة االبرار االسالمية عبببر 

 0611110202العالم االفتراضي بتاريخ 

1التتمة ا   



 خير جليس 7

فممي نسممبممه وإسمم مممه ويمم مماعممتممه وقممو  حمم ممتممه 

 و واشه".

ويبدأ عريقا  شت داد م ادره وحم م مه والمكمتمخ 

المرا ية التي تؤند أن أمير المممؤممنميم  نمان قمد 

سمبمق نم  عم مممماء السميماسمة فممي نمومريمة المدولممة 

 واإلدار  والسياد .     

ويبار شنا عريقا  في مطال متمه المواسم مة قمائم اًل 

"المن  يممقممرأ تمماريمخ الممطممبممر  أو نممهمم  الممبمم رممة 

ل شريف الرضي أو ما نتبه الشيخ مامد عبمده أو 

عباس مامود ال قاد، وم ا  الدراسا  وا شااث 

التي نتبت ع  سيدنا اإلمام ع ي ش  أشمي طمالمخ، 

ي ر  تمام الم رفة أن امير المؤممنميم  عم مي شم  

أشي طالخ،  احخ حكمة ومم مرفمة وسمداد رأ  

  وعبقرية قو ، را  اقت اد وسياسمة، امممع مما

شي  حااا  الدنيا ومتط با  االَصر ، وحدد رنائز 

وأسس ع وم متمتم مفمة ممنمهماال المنمفمس، االقمتم ماد 

والسمميمماسممة، واتممتمماذ الممقممرار وإدار  ا زممما  

والمفاوضا ، وأرس  أسس ومبادئ السياد  قمبم  

أن يادد ا اان شودان في نتاشه "امهورية" شيلف 

عام".  ويايفال لقد أسس أمير المؤمنميم  سميمدنما 

ع ي نورية الاق والمدولمة، قمبم  تمومماس  موشمز 

 ونتاشه "ليفي ان" شم ا  السني .

ويرو  عريقا  طريقة م السته ل   ممماء شمقمولمهال 

"ل شر سنوا  وأنم مر قمرأ  نم  يموم، امالسمت 

الممفمماراشممي، واشمم  المممممقممفممع وأشمما حممامممد الممغممزالممي 

والشريف الرضي والطبر  والمبمتمار ، ونمنمت 

اسيله  في متت ف ا ساتنا ش د منت ف ال ي  وفي 

ساعا  الف ر في مدينة أريماما فمي أيمام يمتمائمهما 

الداف ة وأيام  يفها الاار ، لو ننت  مكاني فمكميمف 

ست دون أنفسك  لمفاوضا  إسرائي  وأمميمرنما أو 

 نه الدولة أو تم مك فمي أوروشما ورميمر ما؟ نميمف 

ستت ام ون ممع واقمع عم قما  دو  الم مرب فمي 

 واينط ؟".

يرنز عريقا  في نتاشه "عنا ر التمفماوض شميم  

ع ي وروار فيشر"، ع   أحد أشرز المؤلفي  في ع    عناصر التفاوض بين اإلمام علي وروجر فيشر

التفاوض روار فميمشمر المن  يممم م  ممنمهم  ممدرسمة 

اام ة  ارفارد ذا  ا ثر المه  في المتم مريمف شم م م  

 المفاوضا . 

ويقو  ع  نتاشه شينه "عبار  ع  دراسة مقارنمة شميم  

عنا ر التفاوض السبع التي حدد ا عال  المفاوضا  

ا ميرني روار فيشر، وعنا مر المتمفماوض االثمنمي 

عشر عند ع ي ش  أشي طالخ، أ  أنها دراسة مقمارنمة 

شي  الس ون التفاوضي الغرشي والسم مون المتمفماوضمي 

 اإلس مي". –ال رشي 

عنا ر فيشر السب ة    مفاوضا   يال الم مالمح، 

التيارا ، الشرعيمة، الم م قمة، اإلت ما ، اإللمتمزام، 

البدائ . وقد توسع عريقا  في يمرحمهما فمي المفم م  

ا و . وعنا ر أمير المؤمني  ع ي شم  أشمي طمالمخ 

 مميال الشممرعمميممة، اإللممتممزام، اإلت مما ، المم مم قمما ، 

التيارا ، البدائ ، الم  اة، ال د ، ال    والم رفة، 

 ال بر وال با ،  القياد  والمسؤولية، والمتغيرا .

وشنلك يكون  نان س ة عنا ر مشترنة شيم  روامر 

 فيشر، وع ي ش  أشي طالخ.

ويوضح عريقا  أن الف   ال اني م  الكتماب يمدصم  

في مقارنة دقيقة شي   نه ال نا ر مستريداً ش دد مم  

التطبيقا  أ مها عتبة ش  رشميم مة،  م مح المامديمبميمة، 

والت ام  عند فتح مكة، إضافة إلم  رسمائم  المرسمو  

 مامد       ع يه واَله وس  .

ويؤند عريقا  أن الف   ال الث يباث ش مق ت مرشمة 

سيدنا ع ي عنه عند استتمداممه المقم ماا مم  قمتم مة 

سيدنما عم مممان شم  عمفمان، وعمز  الموال ، ومموقم مة 

ال م ، ومفاوضا   في ، ومفاوضما  أم تمامكميم ، 

 ومواقف سيدنا ع ي م  نتائ  المفاوضا   التاكي  .

وررمم  ذلممك يممؤنممد عممريممقمما  شمميدشممه المم مم  وثممقممافممتممه 

الموسوعية "أن المقارنة ال تُمقميم  شميم  إنسمان مم م منما 

وروار فيشر وشي  الت ميمفمة المرايمد  المراشمع أمميمر 

المؤمني  سيدنا ع ي ش  أشي طالخ، إال انمه وشمغمرض 

ً أن أشميم  لمكم   الموضوعيمة الم م ممميمة وامد  لمزامما

عممنمم ممراً  90الممدارسمميمم  أن سمميممدنمما عمم ممي، أرسمم  

ل مفاوضا ، قب  أن يامع روامر فميمشمر عمنما مره 

 السبع شيلف وأرش مائة عام ".

ويرنز عمريمقما  عم م  السم مون المتمفماوضمي  مميمر 

ً يم متمزم  المؤمني  ع ي ش  أشي طالخ "ش فته  ااشميما

شا حكام الشرعية، صا ة أنه ل  يك  قائداً ممتمردداً إذ 

نان  احخ قرار م تزماً شالاكم  الشمرعمي، ولمو لم  

يك  ننلك لما ت ر  ع   الناو الن  ت ر  ع ميمه 

في عزله م اوية ش  أشي سفيان ع  والية الشام، وفي 

ط خ تس ي  قت ة ع مان ش  عفان، وفي م ام ة طم مامة 

 والزشير وفي قبو  التاكي ". 

ي تقد عريقا  أنه "دائماً ستكون الاااة إلم  المممزيمد 

حو  سيدنا ع ي ش  أشي طالخ، ف و نتبنا نتاشاً في ن  

دقيقة م  ساعا  وأيام وأيهر وسمنميم  المزمم ، لممما 

 أوفينا إمامنا وسيدنا وأميرنا ع ياً حقه". 

ن م عريقا   نا ي يد إل  إل  النانر  ما قاله الباحث 

الس ود  الم رو  الشميمخ حسم  فمرحمان المممالمكمي 

عندما تساء ال أال يستاق ع ي شم  أشمي طمالمخ المن  

   يما  فمي المقمر ن 992نزلت في حمقمه أنم مر مم   

الكري ، أن نزيد عدد  فاا  نتاب التاريخ لميم مر  

ف نا  أنبادنا، إنسانيمة  منا المرام  وعمطماءه الم مر  

 ودفاعه واستشهاده م  أا  إع ء ن مة الاق.

ي تبر نتاب "عنا ر التمفماوض شميم  عم مي وروامر 

فيشر"، ال ادر ع  دار الن ر في شيرو ، م  أ م  

المرااع في ع   التفاوض وسميمامفمي عم ميمه ممؤلمفمه 

الراح  الدنتور  ائخ عمريمقما  أ ممميمة زائمد  مم  

ص   اصت ا ه ش    الم م قما  المدولميمة وتمممرسمه 

الطوي  في المفاوضا  حيث لقخ شكبير المفاوضميم  

 الف سطينيي  نوراً لتبرته الطوي ة.

 نا الكتاب سيدص  في ت داد أ   الكتخ المتمي نمتمبمت 

ع  أمير المؤمي  ع مي شم  أشمي طمالمخ إلم  امانمخ 

 نتخال

"أعمما  عم مي شم  أشمي طمالمخ" لم مبمد المفمتماح عمبمد 

"ع ي  و  ال دالة اإلنسانية" لم مورج والمق ود، 

ارداق، "الغدير" ل   مة ا ميني، "عم مي" لم مبماس 

مامود ال قاد، و"ع ي إمام المتقيم " لم مبمد المرحممم  

 الشرقاو ...

وم  المفيد أن نستننر  نا اقمتمراح أمميم  عمام ا مم  

شمين تمكمون  منمان  0220المتاد   نوفي عنان  عام 

مداولة قانونية حو  نتاب اإلمام ع ي     إل  ممالمك 

ا يتر، فتداولته ال  نة القانونية في ا مم  المممتمامد ، 

وش د ممنماقشما  طمويم مة، ُطمرحمت  م   منا يمريمح 

ل ت ويت؟ وقد مر  ال ممم ميمة فمي عمد  ممراحم  ثم  

ُريح ل ت ويمت، و مّوتمت عم ميمه المدو  شمينمه أحمد 

 م ادر التشريع الدولي.

وش د أيهر أع نت لم منمة حمقموق اإلنسمان فمي ا مم  

والن  قا   0220المتاد   قرار ا التاريتي في عام  

ي تبر ص يفة المس مي  ع مي شم  أشمي طمالمخ، ”  ن ه 

أعد  حان  ةهر في تاريخ البشر مستند  إل  وثمائمق 

  فاة شال غة اإلن  يزية".  922يم ت 

يرى رئيس الم هد الدش مومماسمي فمي قمطمر المدنمتمور 

حس  اشرا ي  المهند  في تقمديمممه لمكمتماب"عمنما مر 

التفاوض شي  عم مي وروامر فميمشمر"، أن عمريمقما  

"يؤسمس فمي المممقمدممة لمإلمسمهمام المن  قمدممه أمميمر 

المؤمني  في ع   التفاوض، مست اباً ذنرى ت رشته 

التفاوضية، وتيثيره ع يه يت ياً  أ  ع   الممؤلمف 

، مشمميممراً إلمم  أن "ممما قممدممه فممي ممم مما  الممواقمم مميممة 

السياسية، وال  قة شي  الا ف والقمو ، شميم  الموم م  

وال دالة.  نا اإلنسان ال رشي الن  حدد مفا ي  الدولة 

وال هود والمواثيق وقا  ل مو وم والا يفال إن قوته 

 تكون شالتمسك شاقوقه وليس شالتناز  عنها ."

رشما نان يطمح  ائخ عمريمقما  نمممفمكمر سميماسمي 

ونمفاوض متمرس أن يؤسس لمدرسة ع وم سياسيمة 

إسمم ممميممة، وقممد شممدأ مما شممتمميلمميممف نممتمماشممه "الممامميمما    –

مفاوضا "، وإال ما م ن  قو  المهند  شين "نمتماب 

عريقا  اهد أناديمي ا ي  ل ت ريف شتراثنا وقميمممنما 

ومبادئنا اإلس مية في م ا  التفاوض، مم  ممنمومور 

يت ية فن  في التاريخ اإلس مي، أال و و التم ميمفمة 

الرايد ع ي ش  أشي طالخ رضي   عنه، والمكمتماب 

مااولة لبناء اسور مع  نا التاريخ، ل مممشمارنمة فمي 

تي ي  وتيسيس إطار ع مي يام  في دراسة عم ميمة 

 التفاوض".

واضح اداً ممنمن شمدايمة المكمتماب حمتم  اَصمره يمغمف 

وعشق  ائخ عريقا  لشت ية أمير المؤمني  ع ي 

ش  أشي طالخ حيث يقو ال "ل  أاد احداً مم  يمتمتم مف 
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 (6تتمة موضوع مشاركة المرأة من صفحة )

م وم  المبميموتما  المممامافمومة ال تسمممح لم مممرأ  

 شالتوااد في  نه االمان .

ش د سقوط النوام  نان نسماء نمايمطما  ت مديم  

 ل ساحة السياسية واالاتماعية.

ار خ النساء اما صرات ل تارج او اقدمت عم م  

 التقاعد او شقيت في المنز .

تستند المرأ  ال  قي  المواطنة المهني والسميماسمي 

وال م ي. قب  سقوط النوام ل  يكم   منمان فاماء 

واسممع. ارن ا ممبمماممت المممممرأ  وااممهممة شممررمم  

التاديا  وال  موشما   والمقمت شموم لمهما عم م  

 الوضع السياسي.  

النساء والفتيا  في  نه الورو  ت اني مم   ثمار 

 س بية، فدص   أق ، ويشغ   وةائف رير  منة.

 ي ش  شمستويا  ض يفة تقترب م  الفقر.

في وضع نورونا تيثر  المرأ  ذا  المممشماريمع 

ال غير . السياسا  الاكومية سا مت في اشم ماد 

 المرأ  ع  ال م  ال ام.

نان يفترض ان ترع  الاكومة شال ائ   ششمكم  

مناسخ و نا ليس مواودا. ار قت دور الااانمة 

 والمدارس فاضطر االشوان ل   وس في المنز . 

 ممنه السمميمماسمما  لممهمما اواممه سمم ممبمميممة وايمم مماشمميممة. 

السياسا  السم مبميمة تشممم  الم مانمخ االقمتم ماد  

 والمهني.

في الدور  التي ننا فيها شم  مس المنمواب المغميمت 

وزار  المرأ  التي نانت تمهمتم  شمالمممرأ  الم مامم مة 

ورير ال ام ة. وح ت مكانها دائر  رعاية المممرأ  

التي تشم  المرأ  المط قة واالرم ة. تتام  مب غما 

شسيطا ل مرأ  ولكنه ال يسد حااتها ص مو ما اذا 

نان لديها اسر .  نه التمامديما  واامهمت المممرأ  

 واثر  ششك  س بي ع   دور ا في القطا  ال ام.

فمي دائمر  السميمماحمة والمممم ممانمع وال مالممونمما ، 

 تااء  واود المرأ . قاش ية تام  المرأ  

 أق  م  الرا .

م و  المؤسسا  استغنت ع  النساء في ةرو  

ال ائاة  حيث تيثر  المممرأ  واثمر  فمي سموق 

 ال م . فقدن وةائفه  وترااع وض ها الماد .

ا بح ال م  اليوم ع  ش د، و نا يمتمطم مخ تموفمر 

اهاز نومبميموتمر وسمواه.  منا االممر اثمر عم م  

المرأ  والرا  واالوالد، وينشا ع  ذلك مشمانم  

اسرية وم ها ال نف ا سر . اماء  السميماسما  

 ال امة ش ور  نمطية لتزيد اعباء المرأ .

السياسا  التشغ ي ية ااء  نمتميم مة رميمر عمادلمة 

ل نساء.  نان نوارث شميم ميمة وطمبميم ميمة. عمنمدمما 

ااء  ال ائاة نانت مفاام مة. االزمما  تمكمشمف 

 ال غرا  في المؤسسا .

ل  نر م  الدولة سياسا  تشغميم ميمة تسماعمد عم م  

مساعد  المرأ  في الفااء ال ام. الم ال ا  نانت 

عمياء ول  تتفف الارر، ول  ت م مد شمممسمتموى 

المرأ . ل  ن د سياسا  شدي ة، ول  يك   منمان مما 

 يقو  قاش يتها.

البنون ت تمد ع   عم  المرأ  النها ان مر  مبمرا 

ونزا ة وحر ا ع   ال م . لمو وامد  المممرأ  

ممم  يسممتممقممطممبممهمما 

ويممقممدر ممموقممفممهمما 

الرتممقممت المممممرأ  

ال  مستوى انبر. 

يمم ممخ ان تممكممون 

 منمان تشمريم مما  

 لواقع المرأ .

الحونا ان المغماء 

وزار  المرأ  ادى 

لممممكمممم مممميممممر ممممم  

ال غرا .  نان لم منمة المممرأ ، ولمكمنمهما مم منميمة 

شندوا  ومؤتمرا  وقموانميم  شسميمطمة. لم  نم مد 

 سياسا  حقيقية م  الاكومة.

مؤسسا  الم تمع المدني سا مت في المنمهموض 

شمستوى المرأ . السياسا  البدي ة لم  يمفمكمر احمد 

 فيها 

 نان طريق ضيق ترشميمنما عم ميمه، و مو انمنما لم  

ن  س ونناقش نيفية النهوض شالمرا  في الفااء 

ال ام. نتادث ع  المرأ  وحريتها وحقوقها ولك  

شدون تف ي . انشغ نا شالمتمبمرج والمتمروج، و منه 

 مسائ  مهينة ل مرأ .

اذا يرعت الدولة تشري ا  ل مرأ  فنلك يفيمد ما. 

اذا يرعت لها مشاريع منزلية ويمدويمة وحميمانمة 

ودورا  تي ي ية فسو  يتغير وض ها. ي خ ان 

تقوم الدولة شدورا  تي ي ية ل مممرأ ، فمي االدار  

 والقياد  واالع م والتتطيا.

ايكر مشرو  "تمكي "، الن  ت اون ممع المبمنمك 

المرنز ، والمشمارنمة فمي المممشماريمع. ا مبمح 

م در رزق فمي مم ما  الماميمانمة والممم مانمع 

ال غير . لو نان  نان تي يم  ممامدود الشمدعمت 

 في عم ها.

ا بح  نان فمرق شميم  مشماريمع وزار  الم ممم  

وسياسا  وزار  ال م . المنتوج المممام مي لميمس 

 ناعة او زراعة فاسخ. انور اليمران ونميمف 

تمارس المرأ  اعماال مهمة. نش ر شواود وضمع 

م يشي لاوي وال نفكر ل مستقب . نم ميمش يمومما 

 شيوم.

 نان يرنة صا ة تدرب الفتيا  في المتم ممميم  

والبرم ة والرس  وي م  نيفية  يمارمة المن مخ 

والفاة. المدرشون نانوا رااال ث  ا بمح  منمان 

نساء ل تدريخ. ي خ ان تكمون  منمان تسمهميم   

تناسخ طبي ة المرأ . لمديمنما اامهمز  المكمتمرونميمة 

 تتدم تطور المرأ .

ايتغ  ع   منوما  الم تممع المممدنمي وايم مع 

اعما  التياطة والايانة. و نان مشرو  سيدا  

االعما  ليبدع  في م مالمهم . اسمتمشمهمد شمز ماء 

 حديد وما لديها م  ت ميما   ندسية.

نيم  م  الوزارا  وال ام ا  ان ت م  لتتري  

 القدرا  النسائية.

ع ينا ان ن م  لتي ي  المممرا  اعم مميما ونمقماشميما. 

المرأ  م   ال شخ الناع  يناني امام النسميم  وال 

ينكسر امام الم ما مفمة. المممرأ  ال مالمامة صميمر 

 ل را  م  عينيه ويديه.

 كلمة أخيرة
  العلم وحدود االنسان

 

بعد قرابة عام على بدء انتشار فيروس كورونا وبددء 

انتشار الوباء، ثمة تساؤالت حول مدد  مدا اسدتد داد  

العالم من هذ  التجربة، وما اذا تجداو  ذلدا الدحددود 

المادية لأل مة. فدددد يدتدم الدتدوادل لدلددداحدا وعد   

لمواجهة الوباء، ولكن هل يعني ذلا ندهدايدة اال مدة  

ثمة مؤشرات بان هناا وعيا عالميا لبعض الجواند  

التي ادت لت اقم الوباء، من بينها الخلل البيئي الدنداجدم 

عن سوء التعامل مع الطبيعة ونواميسدهدا. فدالدتدطدور 

العلمي في الدرنين االخيرين ساهم في تددمديدر بديدئدي 

غير قليل تتواال آثار  السلبية بوضدو  مدن خد ل 

ظواهر شتى. فما االضدطدرا  الدمدنداخدي وتاداعدد 

درجات حرارة االرض وذوبان الجليد في الدددطدبديدن 

المتجمدين واخت ل التوا ن المناخي اال بعض وجو  

ذلا االضطرا . وبرغم السياسات التي طرحت فدي 

العدود االخيرة الحتواء التداعي ما ت ال الدمدؤشدرات 
 .غير مشجعة

الدظددواهدر الدمددذكدورة كدانددت اجددراس انددذار لددلدعددالددم 

بضرورة اعادة النظر في فدلدسد دة الدتدطدور الدعدلدمدي 

ومد  قدرة االنسان على المواءمة بين ذلا الدتدطدور 

وانعكاساته السلبية على البيئة. وثمة مشكدلدة بدنديدويدة 

خطيرة تدلل من امكان التعاطي مع الظواهر السلبديدة 

في هذا المسار. اهمها ان الددافدع االسداس لدلدتدطدور 

العلمي والتكنولوجي انما هو المادة والجشع الدمدالدي، 

وليس إعمار االرض وإسعاد االنسدان. لدذلدا سدعدى 

العالم المادي لتطوير ادائه العدلدمدي بداقادر الدطدر  

بدون النظر الى انعكاسات ذلا على البيئة. فدلدم يدعدد 

مستغربا مث  ان تكتظ االنهار والمحيطات بالن دايدات 

الاناعية بدال من التخلص منها بطر  مناسبدة. ولدم 

تتردد الجهات المانعة عن اسدتدخددام مدواد مضدرة 

ينجم عنها انبعاث غا ات سامة الى طبدات الجو، اذا 
 .كان ذلا سيوفر عليها بعض الن دات

االمر المؤكد عدم وجود ضوابط لتارف الشدركدات 

المانعة، االمر الذي دفع الكثير منهدا لدلدتدهداون مدع 

المعايير الاحية. وجاء انتشار الوباء ليظدهدر عدجد  

االنسان عن مواكبة الطبيعة التي تكدسدر شدوكدتده ان 

تحداها. وثمة تسداؤالت عدن مدد  اسدتديدعدا  رو  

االستكبار والتعجرف لد  البعض، واعتداد  بدامدكدان 

السيطرة على الوضع بددون وجدود مدبدررات لدذلدا 

الت اؤل. وي تدرض ان يدكدون اندتدشدار الدوبداء دافدعدا 

للم يد من التواضع واالعتراف بالعدجد  ومضداعد دة 

الجهود الحتواء االمر. ولكن ال يبدو ذلا قائما حدتدى 

اآلن. ان الوباء رسالة بدلديدغدة مدن الدطدبديدعدة  الدتدي 

تديرها االرادة االلهديدةب بدعدجد  االنسدان فدي عدلدمده 

وادراكه عما لد  هللا سبحانه. فذلا الشعور سيجدعدل 

االنسان في موقع الت كر والدتددبدر مدن اجدل الدبدحدث 

العميق عن اسبا  جديدة للخرو  من الشرنددة الدتدي 

تحاار الجميع. ان حدث ذلا فسيدكدون االنسدان قدد 
 .تعلم قلي ، واال سيبدى جاه  الى االبد


