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طرق بسيطة إلكتشاف
موهبة طفلك
ما الذي يمنع من اكتشاف موهبة الطفففل مفبفكفرا ً
أحد العوامل التي تحد من ذلفك هفو أنفنفا جفمفيفعفا ً
كآباء ليس لدينا الكثير من الوقت ألطفالنا.
هذه هي المسؤوليات المهنية التي نتفعفامفل مفعفهفا
غالبا ً مع أطفالنا إما في نهاية اليوم أو ففي عفطفلفة
نهاية األسبوع .يجب على الوالد إعفطفاء الفكفثفيفر
من التحفيز لطفله وليس فقط تحفيز منطقة معينة،
ولكفن تفوسفيفع أكفبفر قفدر مفمفكفن مفن مفجفاالت
االهتمام للطفل .وهذا ليس صعباً.
هناك طرق بسيطة في النهاية لمفسفاعفدة أطفففالفنفا
على اكتشاف مواهبهم .يكفي الوقوف إلى جانبهفم
واحترام تفضيالتهم .واألهم من ذلك :قضاء وقت
خالق معهم ،ومنحهم الفرص.
المحفزات وقضاء الوقت مع الطفل
الذهاب في رحلة ،إلى االفبفحفر ،الفى الصفحفراء،
الحديقة ،على سفبفيفل الفمفثفال .يفمفكفن أن يُفظفهفر
االتصال بالبيئة المادية والنشاط البدني ما إذا كان
الطفل مهتم حقا ً بالتعامل مع جسفده عفلفى الفرغفم
من أن لديه مثل هفذه الفمفهفارات .حفتفى إذا كفان
اآلباء يرسمون مع طفلهم أو يأخذوه إلى معفرض
أو يقرؤون قصفة لفه أو يشفاهفدون ففيفلف ًمفا مفعًفا،
فسيكونون قادرين على فهم اهتمامفاتفه .لفكفن كفل
هذا ال معنى له ما لم يتحدث الوالد مع طفلهما .ما
يحب ولماذا كان يحب ذلك .قم بتمكين الطفل مفن
خالل بعفض األنشفطفة الفتفي يفراهح هفي مفحفور
االهتمام.
على سبيل المثال ،الوالد الذي يجد أن طفله يحفب
القصص أمر خاطئ في الفقفيفام بفذلفك بفمفسفاعفدة
التلفزيون .من الخطفأ وضفع طفففل عفلفى جفهفا
تلفزيون و DVDمن الصباح حتى اللفيفل إذا لفم
يجلس للتحدث معه وسؤاله عما تفعفلفمفه مفن هفذه
القصة .يمكنه حتى إثراء هفذه الفقفصفة بفاألوهفام
التي يبنيها الطفل ،ويرسم معه تفاريفخفا ً قفد يفثفيفر
اهتمامه ،ويقرأ بعض الكتب على الطفل نفسه.
التحفيز والتشجيع
حتى لو أظهر األطفال مفيفولفهفم يفحفتفاجفون إلفى
مكافآت .أحسفنفت ،أنفا أحفب مفارسفمفت ،ذوقفك
جميل في اختيار مالبسك ،أحب طريقفة كفالمفك،
سفففكخفففذك مفففعفففي لشفففراء لفففعفففبفففة يفففحفففبفففهفففا،
وهكذا.االعتراف والدفء ،وتشجيع الكلمفات مفن
اآلباء واألمهات ،والشعور بفأن مفا ففعفلفوه
هو المهم حقا وقيمة لعيون أبي وأمفي هفي
القوة الدافعة وراء جهودهم .األطفال لديهفم
قدرات مختلفة ،ذهنية ،عاطفية ،فنية“ .كفل
هذه تم تطويرها داخل األسرة وتساهفم ففي
عالقة األطفال بفأهفم أففراد األسفرة ،األب
واألم .ال يهم النجاح أو القدرة للطفل نففسفه
إذا لم يتم استثماره بشكل إيجابي أو سفلفبفي
في عالقته بالوالد .قد يكفون الفطفففل قفادرا ً

جدا ً على ممارسة النشاط البدني ،ولفكفن إذا لفم
يؤكد الوالفد ذلفك عفلفى أنفه شفيء جفيفد ،ففمفن
المحتمل أن يتخلى عن ذلك من أجل االنفخفراط
في شيء آخر للحصول على دعم الوالد .يمفكفن
للوالدين التأثير على االتفجفاه الفذي سفتفتفم ففيفه
أنشطة أطفالهم في وقت مبكر جداً.
طموحاتهم الخاصة ورغباتهم
ليس من الضروري بالفنفسفبفة لفطفففل بفالف مفن
العمر  5سنوات الذي يحب لعب كرة القفدم ،أال
يشعر بالملل من مكوثه بالفبفيفت لفففتفرة طفويفلفة
دون أن يسمح له بممارسه هفذه الفهفوايفة الفتفي
يحبها ،ألي سبب كان كأن اليوجد مكان لفيفعفب
فيه ،ممنوع أن ينزل الى الشارع طبعا لخطورة
المكان وال يسمح له باللعب بالمنفزل ،اذن مفاذا
يفعل تفطفلفب مفنفه والفدتفه ان يفجفلفس يشفاهفد
التلفزيون بدال من أن تسمح له باللعب بالفكفرة
يشعر الطفل بعد ذلك بالفمفلفل والفتفغفيفيفر ،لفكفن
كآباء يجب علينا أن نسمح له أو لها بتجربفة مفا
يحب دون تعثر أو محاولة تفوجفيفه نفحفو شفيء
نوده نحن فقط.
مواهب الطفل من أجله وليس ألحد آخر
اآلباء واألمهات ،على سبيل المثال ،قفد يفكفون
لديهم طموحات فنية وقد يكفون لفلفطفففل عفكفس
ذلفك ،أهفم األعفمفار الفتفي تفنفشففأ خفاللففهفا هففذه
النزاعات هي الطفولة األولى حتى يصل الطفل
إلى الصف األول من المدرسفة االبفتفدائفيفة ألن
هناك ينعكس بشكل أساسي في عالقته بفالفوالفد،
وفي سن المراهقة ،ألنه بعد ذلك يكسب بفعفض
االستقالل الذاتي ،ويختفبفر اسفتفقفاللفه وقفدراتفه
بشكل مستقل عن األسرة.
إنّه أيضا ً وقت مهم جدًا ألنّه يختار االتجاه الذي
سيتخذه الحقا ً في حفيفاتفه .طفمفوحفات اآلبفاء ال
ترتبط دائما ً بقصة خاصفة بفهفم أو بفخفيفاراتفهفم
الففخففاصففة .كففمففا أنففهففا تففتففأثففر إلففى حففد كففبففيففر
بالمحفزات التي يتلقونها مفن بفيفئفتفهفم – سفواء
كانت عائلية أو اجتماعية – حول ما هفو نفاجفح
وما هو مربح ماليا ً كخيار وظيفي .ولكن هفنفاك
نوعان من المخاطر هنا .األول هو أن ما يوجفد
اليوم بعد عشرين عا ًما قد يكون مختلففا ً تفمفامفاً.
والثاني هو أن الكثير مفن األطفففال يصفبفحفون
غير راضين .لذا ،مثل الفبفالفغفيفن ،ال يفقفومفون
بعمل جيد في العمل ،حيث ينقلون مشاكلهم إلفى
عالقاتهم الشخصية على وجه التفحفديفد ّ
ألن مفا
اختاروه ،في االقتباسات ،لم يفكفن مفا يفريفدونفه
حقًا أو لديهم موهبة للقيام به.

كلمة أخيرة
من يوجهك :هللا أم الشيطان؟
ما رأيت شيئًا إال ورأيت ه
َّللا قبله وبعده ومعه وفيه.
كلمات رائعة انطلقت من لسان علي بن أبي طالب
عليه السالم ،يمكن اعتبارها أساس الحياة الكريمة
التي يحكمها الدين .فإن كنت كعلي فستكون رؤيتك
هللا في كل شيء كافية لمنعك من االنحراف ،الن
الحضور االلهي يشعل النور في القلب ويوجه
مسار اإلنسان ويقوده نحو الكمال المطلق .وعندما
يتم تغييب هللا عن المشهد يستلم الشيطان القيادة
ويتصرف في االنسان وسلوكه باتجاه الكارثة .فاهلل
سبحانه هو الذي خلق االنسان ،ويعلم ما توسوس
به نفسه ،وحين يأمره باتباع شرعه فانه يعلم خائنة
األعين وما تخفي الصدور ،فيوجهه على الطريق
الذي ال يخضع لتأثير الشيطان .إنها األستقامة التي
يغذيها اإليمان وتمنح صاحبها القوة الكافية لدحر
الشيطان ووسواسه وخنّاسه ،فاذا به أقوى من
الشيطان ،وأقدر على رسم خريطة سيره بدون
تأثيرات شيطانية سلبية.
في عالم تتالعب به أمواج الحياة بال هوادة ال مكان
للتساهل مع الشيطان ،او نزوات النفس ،او الغرائز
البهيمية التي تعمل كلها إلعادة رسم مسار اإلنسان.
هذا ما فعله علي بن أبي طالب مع نفسه الطامعة
والشغوفة بالمادة ،قائال" :فإنما هي نفسي أروضها
بالتقوى" .عملية الترويض هذه قد تكون صعبة
على الكثيرين ،ولكنها ممكنة وفاعلة .هذا
الترويض مهمة يمارسها المؤمن الذي يؤمن حقا
بالحضور اإللهي في حياته .ويفترض ان يكون هذا
اإليمان مطلقا ال يقبل التأويل او التغيير ،ولكنه
ليس كذلك لدى الكثيرين﴿ :وال يؤمن أكثرهم باهلل
إال وهم مشركون﴾ .هذا يعني ان استحضار هللا في
كل لحظة ليست مهمة سهلة اال لدى من امتحن هللا
قلوبهم للتقوى ونجحوا في ذلك االمتحان .فالشيطان
يتربص باالنسان كل حين ،ولكن اإليمان الراسخ
س ُه ْم ََٰٓ
ِف
هو الذي يردعه( :إِ هن ٱلهذِينَ ٱتهقَ ْواْ إِذَا َم ه
طئ ٌ
ش ْي َ
ِ ّمنَ ٱل ه
ْص ُرونَ ).
ط ِن تَذَ هك ُرواْ فَإِذَا هُم ُّمب ِ
ان من المؤكد ان البصيرة لها دور في هذا
الصراع ،وليس العلم الذي قد ال يتحول الى فعل،
وعندها ال يفيد اإلنسان في شيء بل يصبح ﴿كمثل
الحمار يحمل أسفارا﴾ .فلو استحضر المؤمن ربه
دائما لما استطاع الشيطان النفاذ الى قلبه ونفسه.
وال يعني تكرار ذكر هللا حضورا فعليا ،بل قد ال
يعدو كونه لقلقة لسان إلرضاء النفس فحسب﴿ .يا
أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثيرا﴾ .الذكر هنا
ليس التفوه باسم هللا بعدد حبات المسبحة مثال ،او
من خالل جلسات الذكر في الزوايا الصوفية
فحسب ،بل الشعور الحقيقي بالوجود اإللهي .وإن
من أخطر األمور تحويل الدين الى طقوس فحسب،
حينها تموت المباديء والقيم من الناحية العملية
وان رفعت كشعارات يرددها الفرد او الجماعة.
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عقلنة الثورة وتأصيل النهضة
صدر حديثا ً عن مؤسسة اإلنتشار الفعفربفي كفتفاب
عقلنة الثورة وتأصيفل الفنفهفضفةلمفحفاولفة لفقفراءة
الواقعة من وايا مطلبية معاصرة للكاتبة والباحثة
الكويتية إيمان شمس الدين في  565صفحة.
العقلنة هي محاولة تخفففيفف الفقفراءات الفعفاطفففيفة
للواقعة ،وهي محاولفة لفتفرسفيفخ دور الفعفقفل ففي
قراءة النصوص وخاصة التاريخية منها كمفصفدر
معرفي منضما إلى باقي المصادر ،والتفقفلفيفل مفن
مساحة دور الحس والعاطفة بطريقة غير مفخفلفة،
لكنه تقليل يحاول تحجيم الدور الذي تم تضفخفيفمفه
للعاطفة على حساب مصادر المعرفة األخرى ففي
فهم الواقعة وقراءتها واالستفففادة مفنفهفا ،وعفقفلفنفة
القراءة بما ينفع الواقع المعاش ومتطلبات العفصفر
مففن جففنففبففة حففقففوقففيففة ،لففالففسففتفففففادة مففن الففواقففعففة
وشخصياتها استفادة مستديمة وحفيفويفة ،ومفعفاشفه
وقريبة مفن الفواقفع ،بفدل الفقفراءات الفتفي قفرأت
شخصية الواقعة الرئيسية كشخصية فوق بشفريفة،
وهي قراءات تعطيلفيفة لفهفا ولفوظفيفففتفهفا الفهفاديفة
والمرشدة والمخرجة مفن الفظفلفمفات إلفى الفنفور،
ومن الضالل إلي الهداية.
والففتففأصففيففل وهففو فففي الففعففودة إلففى األصففول
الموضوعية للواقعة أي هي جامفعفيفة بفيفن الفعفقفل
والنص للفتفأصفيفل الفمفنفهفجفي ،ففي ففهفم الفواقفعفة
وأهدافها ونتائجها وأسبابهفا ،كفي نُفففعّفل ديفمفومفة
وظيفة الشخصية الرئيسة فيها ،وال تعطلها بزمفان
ومكان محدديفن ،ففهفي مفحفاولفة لفلفمفواكفبفة الفتفي
تتطلب الحففاظ عفلفى أصفالفة الفحفدث وديفمفومفتفه
وخلوده.
الوقائع التاريخية عادة ما تكون عفرضفة لفلفتفأويفل
في القراءة والمعنى ،ومع تطفور مفنفاهفد وأدوات
قراءة التاريخ ،نكتشف تاريخ األحداث ومعطياتهفا
بشفكفل أقفرب إلفى الففواقفع مفنففه لفلففتفأويففل والففدس
والتزوير ،ونمتلك رؤية أعمق تسفاعفدنفا ففي ففهفم
الواقعة التاريخية ،ال مفن حفيفث األسفر لفلفتفاريفخ
والماضوية ،بل لنستفيد منفهفا وففق قفاعفدة السفنفن
التاريخية كقانون خفارج الفزمفان والفمفكفان ،وقفد
دعانا هللا تعالى في كتابه الكريفم دومفا إلفى مفائفدة
الففتففاريففخ لففالففسففتفففففادة والففعففبففرة ،وأخففذ الففدروس،
لصففنففاعففة حففاضففر ومسففتففقففبففل خففال مففن شففوائففب
ومعوقات تطور المجفتفمفعفات ففي ذلفك الفتفاريفخ،
ولالستفادة من التجارب البشرية التفي قفد تفتفكفرر
بشخوص مختلفة ولكن بكليات ثابته ،محفكفمفة ففي
السلوك اإلنساني ،حيث خلق هللا البشرية من نففس
واحدة ،إضافة إلى كون التجربة ومنفهفا الفبفشفريفة
مصدرا معرفيا منضما لباقفي مصفادر الفمفعفرففة،
التي تنظم أفكار اإلنسان وتوثق مصادرها.
فالتاريخ أرض خصبة والّد لفلفمفففاهفيفم واألففكفار،
وفي ذات الوقت هو تجربة خاض فيها البشفر ففي
خضم أحداث هذه الدنيا أحداث كثيرة مارسوا فيها
خبراتهم ،واكتفسفبفوا مفن خفاللفهفا خفبفرات ادت
رصيدهم المغرفي والفكري.
وال تختلف واقعة كربالء كفواقفعفة تفاريفخفيفة عفن
غيرها من الوقائع الفتفاريفخفيفة ،مفن حفيفث قفاعفدة
قففراءة الففتففاريففخ وأهففدافففهففا ،أواالسففتفففففادة مففنففهففا

والمأمول في تحقيقه للحاضر والمستقبل .ولعفل مفا
يميز واقعة كربالء عن غيرها أنها واقعة نهضفويفة
ثورية تغييرية – مع مالحظة الفجفدل الفدائفر حفول
اعففتففبففار كففربففالء ثففورة أو نففهففضففة ،لففوجففود آراء
تعتبرها نهضفة ،وآراء أخفرى تفعفتفبفرهفا ثفورة –
قادتها شخصية لها قدسيتها من حيث االنتماء ،ومفن
حيث الموقعية وفق الرؤية اإللهية.
فالنهضة هي قيام إلصالح مجفتفمفع تفردت حفاالتفه
الفكرية والسياسية والسلوكية ،وتبدلت معالم هويتفه
وشخصيته ،وسقطت منظومته القيميفة واألخفالقفيفة
ليصبح مجتمع الفتنة الشاملة ،فكانت شفهفادة اإلمفام
الحسين عليه السالم نهضة شاملة للتغيير ،والفثفورة
قيام إلصالح حالة سياسية شاذة ،فهو من جهفة ثفار
على حالة سياسية شاذة في عصره ،وهي استفبفالفب
وعي المجتمع ودورهم في اختيار الحفاكفم ،والفنفقفد
واالعتراض ،وتفحفول الفخفالففة إلفى مفلفك وراثفي
شمولي ،وإعطاء هذه األمفانفة لفعفظفمفى لشفخفصفيفة
جدلية كيزيد ،وهو شخفصفيفة اشفتفهفرت بفالفمفجفون
والفسق والشدة ،ومن جفهفة هفي نفهفضفة تفغفيفيفريفة
شاملة تواجه أمراض اجتماعية ليست خاصة بفذلفك
العصر ،وإنما عامة في حال حدوثها في أي مجتمع
يكون عالجها بالطريقة الحسينية النهضوية للتغيير.
فالحسين عليه السالم هو ابن بنت رسول هللا محفمفد
(ص) خاتم األنبياء ،ويراه المسلمون الشفيفعفة بفكفل
انتماءاتهم ومدارسهم الفكرية ،أنه خامس أصفحفاب
الكساء ،وثالث األئمة المعصومين .لفذلفك لفحفراكفه
النهضوي وثورته صفة القدسية المتعلقة بفوظفيفففتفه
كإمام معصوم مفترض الطاعة ،وكفابفن بفنفت نفبفي
الرحمة محمد (ص) ،حيث يفنفظفر لفه الفمفسفلفمفون
السنة بإجالل ومحبة واحترام ،فهو مفن أهفل بفيفت
النبي ص ،الذين أمر هللا في كتابه بفمفودتفهفم وكفمفا
جفاء عفلففى لسفان نفبففيففه مففحففمفد (ص) .فففالففنفهففضففة
الحسينية نهضة اشفتفرك ففيفهفا الفعفربفي والفرومفي
والمولى ،واألبفيفض واألسفود ،والفرجفل والفمفرأة،
والففوالففد والففولففد ،والففزوج والففزوجففة ،والففكففبففيففر
والصغير وحتى الرضيع ،والصفحفابفي والفتفابفعفي،

خير جليس

والمجسد للقيم القرآنية كبريفر ،ولفلفقفيفم اإلنسفانفيفة
كزهير .هذا المقام للحسيفن (ع) لفدى الفمفسفلفمفيفن
وخاصة الشيعة منهم ،يجعل من ثورته ونفهفضفتفه
في كربالء نموذجا تاريخيا مرجعيا يشفكفل قفاعفدة
فكرية نهضوية وثورية ،ومنهد سفيفاسفي مفؤسفس
للمعارضة والسياسة الثورية كمرحلة من مفراحفل
المواجهة مع الطغاة والمستبدين والمستعمرين.
وهي مرحلة جدلية بين الفقهاء المسلمين من جهة،
وبين المثقفين والمفكرين من جهفة أخفرى ،حفيفث
وقع الجدل في التشخيص وتحديد المصاديق الفتفي
تنطبق علفيفهفا الفمفعفارضفة الفثفوريفة وففق الفنفهفد
الحسيني الثائر .فكان وما ال الفجفدل يفدور حفول
آلففيففات مففواجففهففة االسففتففبففداد والففطففغففيففان وشففكففل
المعارضة التي يمكن أن تشكل معارضة سياسية،
ومتى تتحول المعارضة مفن مفعفارضفة سفيفاسفيفة
سلمية إلى ثورية حراكية تتمثفل الفمفواجفهفة حفتفى
مستويات عاليفة ،أقصفاهفا هفو بفذل الفدم وتفقفديفم
الروح ألجل تحقيق عملية التغيير الشامل ،وجدلية
التزاحم بين المعارضة الثورية واألمن االجتماعي
من جهة ،وبينها وبيفن االسفتفبفداد وتفداعفيفاتفه مفن
جهة أخرى ،في تشخيص المصالح والمفاسد لفكفل
جهة وترجيح كفة على أخرى.
وال أدعي أنني في هذا الكتاب سأقدم آراء حاسفمفة
ال تخرجنا عن دائرة الجدل ،ألن الواقفع الفبفشفري
في بعده التجريبي خاض عمالنيا أشكاال معاصفرة
مختلفة ،كان لكل شكل إيجابياته وسلبفيفاتفه ،وكفان
لفكففل مففنفهففد أهففداففه وإنففجفا اتففه وإخففففاقففاتفه ،بففل
محاولتي ليست للقراءة التفاريفخفيفة لفلفواقفعفة ،وال
للتحقيق في معطياتها ،بقدر ما هي محاولة تحليلية
للواقعة من اوية مطلبية معاصرة وجنبة حقوقية،
ونقدية للممارسات اإلحيائفيفة الفتفي حفرففتفهفا عفن
مسارها وأهدافها ومنهجها وغاياتفهفا ،وانفتفزاعفيفة
للمنهد والقواعد العامة الثابتة الكلية التفي يفمفكفنفنفا
تطبيقها في كل مان ومكان ،كمنهد لفلفمفعفارضفة
والتغيير ،وإصالحية للمسار والطريقة التطفبفيفقفيفة
األصلح لإلحياء الفاعل والعملي ،في عصر تغرق
فيه الشعوب إما تحت خيانة األنفظفمفة وعفمفالفتفهفا
واستبدادها ،أو هيمنة القوى الفعفظفمفى وتفوسفعفهفا
وسرقتها لثرواتنا ومنعهفا ألي مفحفاوالت تفغفيفيفر
حقيقيفة لفتفحفقفيفق الفعفدالفة ،ألن ففي ذلفك ضفرب
لمصالحها ،وكسفر لفحفصفارهفا وهفيفمفنفتفهفا عفلفى
منطفقفتفنفا .إال أن مفمفا ال شفك ففيفه ،أن الفمفنفهفد
الحسيني في الفنفهفضفة والفثفورة هفو مفرحفلفة مفن
مراحل التغفيفيفر الفال مفة ،وهفو مفا يفتفففق عفلفيفه
األغلبية على األرجح ،لكن موقع هذه المرحلة بين
المراحل ،وتشخيص من ينطبق عليه نموذج يفزيفد
هو محل الجدل والخالف ” .ففالفقفائفمفون بفالفثفورة
الصحفيفحفة هفم دائفمفا أصفح أجفزاء األمفة ،وهفم
الطليعة ،وهفم الفنفخفبفة الفتفي لفم يفأسفرهفا الفواقفع
المعاش.
تصبح الثورة قدر هذه النخبة ومصيرها الفمفحفتفوم
حين تحقق جميع وسائل اإلصالح األخفرى ،وإال
فإن النخبة تفقد مبررات وجودها إذا لفم تفثفر .وال
يمكن أن يقال عنها أنها نخبفة ،أنفهفا تفكفون نفخفبفة
حين يكون لهفا دور تفاريفخفي وحفيفن تفقفوم بفهفذا
الدور”.
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الحركات االسالمية بين الذاتية والفئوية والمبدئية
الرعيل االول التي كان السيد حسن شبر عفمفل ففي
ظرف ال يستطيع احد الحديث فيه عن الدين.
السيد حسن شفبفر كفان مفن جفيفل صفنفعفه الفقفرآن،
ويمكن ايجاده امس واليوم وغدا ،عاشفرتفه مفتفففردا
في الخلق والنظام والفغفيفرة وضفحفى بفاربفعفة مفن
ابنائه شهداء ،لعله يكون لنا قدوة واستنهاضا.
ال بد من التمهيد التاريخي من قرنين او ثفالثفة كفان
الفففعفففالفففم االسفففالمفففي مفففنفففحفففسفففرا عفففن الفففحفففيفففاة
السياسيةوالحضارية في شرق العالم وغربه.
كل الغرب تدعى للسيطرة عفلفى الفعفالفم االسفالمفي
واقتسامه ،بريطانيا وفرنسا وروسيا .ما من منفطفقفة
في العالم االسالمي اال وسيطر عليها العالم الغربفي
واستعمرها .منطقة الكونغو لم تكن ملونة ،فهرعفت
بلجيكا الحتاللها ...عدن  ...9191الجزائر 9191
سفيففطففروا عففلفى الشففام والففعففراق بففالففقففوة واالكففراه
باالحتالل العسكري وبعد ذلك عملوا لتفري العفقفل
االسالمي وملئه بقيم الحضارة الغربية.
هذه الهجمة كان لها ردة فعل من العالم االسفالمفي
ولكن ليس بالقوة نفسها .الواجب الفديفنفي والفوطفنفي
اظهر حركات منها عبد الفقفادر الفجفزائفري وثفورة
العشرين في العراق وفي الشام ايضا .كانت نهايتهفا
الهزيمة امام القوى الغربية.
بعد اخماد ثورة العشرين فكروا بحكم العراق بشكل
مباشر او على الطريقة المصرية فكان التعامل على
الطريقة المصرية ،اي حكم غفيفر مفبفاشفر .انفتفهفت
المرحلة لصالح االوروبيين  .بعدها نصبوا الفحفكفام
على بلداننا .نشفأت مفا يسفمفى "الفدولفة الفوطفنفيفة"
و"الدولة القومية" .لما كانت تفركفيفا تسفيفطفر عفلفى
العالم االسالمي شجعوا الحركات الفقفومفيفة عفلفيفهفا
كالحركة الطورانية ،وعندما تقدموا نصبوا هفؤالء
الحكام .هؤالء الحكام من بني جلدتنا ولكنهفم كفانفوا
اقسى علينا من المستعمر نفسفه ،وكفانفوا امفنفاء ان
يكونوا ممثلين للغفرب وصفنفعفوا ابفطفاال وهفمفيفيفن
لتمرير سياستهم.
لم يكن هنفاك حفركفات اسفالمفيفة بفل كفانفت هفنفاك
حركات جهادية للتصدي للهجمة الغربية.
بدأ العالم االسالمي يفففكفر ففي تفأسفيفس الفحفركفات
االسالمية ،االخفوان الفمفسفلفمفون ففي  9191وففي
العراق بعد ذلك .كان ذلك من وحي االسالم وليفس
تقليدا للغرب .االستعمار بعد ان انفحفسفرت شفوكفة
المسفلفمفيفن بفدأ يسفتفهفدف لفلفوجفودات االسفالمفيفة.
عداؤهم لالسالم تاريخي وسياسي واطماع ،اختلفط
فيها الدين بالسلطة لذلك عملت االحزاب االسالمية
سرا ،االخوان وحزب الدعوة مثاال.
كانوا يدعفون البفادة الفحفركفات االسفالمفيفة بشفتفى
االساليب الوحشية ،فاذا استفعفصفى االمفر عفلفيفهفم
عمدوا الستخدام السلطة ضدهفم .االسفتفعفمفار لفديفه
قدرات علمية هائلفة ،نفخفطفيء عفنفدمفا نفعفتفقفد انفه
يوظفها في المجاالت العلمية والسفيفاسفيفة ففحفسفب،
فاذا لم يسفتفطفع اسفتفئفصفال الفحفركفات االسفالمفيفة
يروجون لهم بالسياسة ويغرسون لهم الفخ ،يعطيهفم
السلطة لكي يوقعهم في الخطأ .لم نعط السفلفطفة اال
بعد ان اثخنتنا الجراح .ايران اضطرت للصلفح مفع
صدام واصيب الناس بالذهول وهفاجفر الفعفراقفيفون

*

الى الخارج ،لم يعطونا السلطة اال بفعفد ان ضفعفففنفا
كثيرا .االخوان يعتقدون اننا اعطينا سفلفطفة حفقفيفقفيفة
كما حدث في ايران حفيفث كفانفت السفلفطفة بفايفديفهفا
كاملة.
جئت لبريطانيا في  9009لحفضفور مفؤتفمفر لفنفدن،
وكان حزب الدعوة مترددا في القبول بالمشاركة في
السلطة ،قالوا نفريفد ان نفحفمفي رقفابفنفا ،الفمفشفروع
االمريكي مقبل ليس لتسليفم السفلفطفة لفالفسفالمفيفيفن.
امريكا اما ان تقتلك او تعطيك السلطة وتسفلفب مفنفك
القرار ثم يسحبون البساط منك.
المالكي قال لفهفم نفكفتفب مفعفاهفدة مفعفكفم ،ففعفاقفبفوه
بالمجيء بداعش .داعفش حفطفمفت الفعفراق ،كفانفوا
االمريكان حاضرين في االنتخفابفات لفلفتفزويفر ،كفل
شيء بيدهم .الغرب ممثال بو ارة المستعفمفرات ففي
بريطانيفا ومفا وراء الفبفحفار .ففمفاذا تفعفمفل كفيفف
تتخلص مفن هفذا الفطفائفر الفغفريفب ففي الفمفنفطفقفة.
صراعنا مع االستعمار ومع من يمثله في المنطقة.
هذه إلمامة لحالة الشرق وحفالفة االسفالمفيفيفن الفذيفن
اعطوا السلطة منقوصة .في تونس يعطفيفك السفلفطفة
ويحرك ضدك اتحاد الشغل .في العراق يو ع المفال
على الناس ليواجهوك.
هناك حالة لدى المهتمين بفالشفأن االسفالمفي تفتفمفيفز
بالنقد للحالة االسالمية في الفعفراق وغفيفر الفعفراق.
تارة يكون النقد خارجيا من االعداء بدعوى التصدي
لما يسمونه االسالم السياسي .حالة النقد تفحفدث مفن
خصومنا الخارجيين الفذيفن يفركفزون عفلفى عفيفوب
االسفالمففيففيففن واحفيففانففا مففن الففداخففل ،مففثفل عففبففد هللا
النفيسي .الذين خرجوا من رحم الحركات االسالميفة
االخوان والدعوة والتحرير ،يقومون بالنقفد الشفديفد،
هذا النقد يتعلق بالمناخ العام فيستخدم المصطلفحفات
الغربية .في الخليد الجو متسمم ضد العراق والشيعة
والففحففركففة االسففالمففيففة .االضففواء مسففلففطففة عففلففى
االسالميين .الغرب تارة واالسالميون تارة اخرى.
بعد عودتي الى لندن رأيت عفددا مفن الفنفشفطفاء قفد
ترك العمل وبدأ النقد ،وليس لديه سوى الفتفجفريفح.
الذين يتركون العمل يصعد لديهفم الفجفانفب الفنفقفدي.
لننقد الحركات االسالمية بشكل مفوضفوعفي .اقفبفلفوا
جميعا على العمل السياسي وتركوا المجتمع وتركفوا
االمة فتشعر بانهم غرباء عنهم .لمفاذا انفهفا الفنفففس
االنسانية التي ترغب ففي تفبفوؤ الفمفقفعفد .لفم تفو ع
االعمال كالتبلي والرعاية بشكل مناسب.
الجانب االخر :الفنفخفبفويفة .يفقفال ان حفزب الفدعفوة
نخـبوي ،ويفترض ان تكون الرؤوس المفـكرة قادرة

على التفكير في احوال الناس ومساعدتهم.
ال بد من التفاعل والحنو على الناس .اصفبفح هفنفاك
اقبال على الدنيا ،وكأننا نريد ان نعوض عما فاتنا.
المسألة االخرى :التنافس بفيفن االسفالمفيفيفن .نسفيفنفا
الغرب واعتبرناهم اصدقاءح البعض يقول ان امريكا
تساعدنا ضد داعش.
مففن عففيففوب الففحففركففة االسففالمففيففة انففهففم كففالففديففكففة
يتصارعون في ما بينهم .ألسنا كاسالميين لدينفا هفم
واحد يلتقي السياسيون لتقفاسفم الفكفعفكفة .عفنفدمفا
نرى عيبا لدى احد االسالميين نكبفره ،وال نفمفارس
العدالة في التوصيف .لديفنفا ففئفويفة ،هفذا صفحفيفح
ولكن هل هذا هو الوضع السائد الفتفعفمفيفم يفؤدي
للقول :كلكم حرامية .الخير في أمة محمد.
النقد الكبير اننا اساسا صفورة الفجفنفة واضفحفة ففي
اذهاننا .جعلنا هللا ادوات الن نفكفون خفلفففاء هللا ،ان
نقيم شرع هللا ،هفنفاك خفوف مفن امفريفكفا ،بفعفض
الحركات االسالمية غيرت اسمها بعض الحركفات
االسالمية اخذتها الدنيا .البعض تراجع عفن مفقفولفة
اقامة حكم هللا .ال بد ان نفراعفي الفبفيفئفة والفظفرف
ص َفالة َ َوآت َ ُفوا
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عاقِبَة األ ُمور﴾ الحقيقة اننا ليس لدينا سفلفطفة ،لفديفنفا
َ
 90و ير ،رئيس الو راء له صفوت واحفد .السفيفد
واثق البطاط هدد بمنع الخمر فاسفتفهفدف ولفم يفجفد
مجاال اال الهرب.
ليس كل الناس هم في الحركة االسفالمفيفة .الفحفزب
العظيم هو الذي يكون لديه دعم واسع في الجماهير.
اذا ذهب احد الدعاة الى السجن هرعفت الفجفمفاهفيفر
لدعم عائلته .الذين يفعفيفشفون ففي الفخفارج يفقفولفون
للذين في الفداخفل انفهفم سفيفطفروا عفلفى الفو ارات
والذين في الداخل يفقفولفون ان الفذيفن ففي الفخفارج
هربوا وأمنوا على انفسهم.
ى أَنهف َمفا َٰٓ إِلَف ُهف ُكف ْم إِلَفهٌ
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ثالث كلمات كبار:
االولى :قال ابو االعلفى الفمفودودي :اذا رايفت ففي
خلال فواجبك ان تفنفشفيء عفمفال اسفالمفيفا آخفر وال
تترك الواجب.
الثانية :محمد اقبال قال :اعظم وصفيفة مفن ابفي ان
اقرأ القرآن كماا نزل على محمد (قل يا اهل الكتاب
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة واالنجيل).
الثالثة :لالمام الخميني عندما ذهبوا له وقالوا :مفاذا
نعمل وامريكا والعالم ضدنا قال :اعمل بتكليفك.
اشتركنا في الحكومة مجبرين لكي نفحفمفي انفففسفنفا.
كهدف نفهفائفي عفلفيفنفا ان نفقفيفم شفرع هللا ونفرعفى
المشروع االسالمي.
هناك اآلن خفففوت ففي الفحفركفة االسفالمفيفة .نفحفن
نحتاج هللا وهو ليس محتاجا لنا .ال يفكفففي ان نفنفقفد
اآلخرين ،وال قيمة لالنسان اال ان يكون لديه هدف.
* ندوة الحركات االسالمية بين الذات والفئويةة والةمةبةدئةيةة
في مؤسسة االبرار االسالمية بتاريخ  11نةوفةمةبةر .0201
استضافت المؤسسة المفكر الدكتور شلةتةاع عةبةوا ثبةاحة
في شؤون الحركات االسالمية – العراق).
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العنوان الثاني :العالقة مع البيئة
البفعفض يفرى ان الفعفالقفة هفي عفالقفة صفداقفة
وقربى .نمط حياتنا المعاصرة ابعد االنسفان عفن
االحتكاك العفوي مع الطبيفعفة .نفعفيفش ففي مفدن
مكتظة باالبنيفة وابفتفعفدنفا عفن الشفجفر والفمفيفاه.
اصبحت اغلى امنياتنا ان نتنفس هفواء عفلفيفال او
طعاما طبيعيا لفم تفدخفل ففيفه الفمفواد الفحفاففظفة.
اصبحنا في غربة عن الطبيعة .االسفالم يفرففض
هذه الغربة بيفن االنسفان والفبفيفئفة .نفمفط الفحفيفاة
االسالمية يجفعفل االنسفان قفريفبفا مفن الفطفبفيفعفة
والبيئة.
االنبياء يعيشون في كنف الطبيعية .بعض االنبياء
كان ارعا او مربيا للماشفيفة .بفعفض االحفاديفث
تففحففاول ان تففوجففد عففالقففة نسففب بففيففن االنسففان
والطفبفيفعفة .قفال رسفول هللا( :اكفرمفوا عفمفتفكفم
النخلة) .يجب ان يكون لدينا عالقة عاطفيفة .قفال
رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلفم (أحفد جفبفل
يحبنا ونحبه) ،هذه عاطفة جياشة.
عندما اخرجه المشركون من مكة كانفت الفدمفوع
تذرف من عيونه وكان ينظر اليها يقول :هللا يعلفم
انني احبك.
يقول االمام علي عليه السالم( :عفمفرت الفبفلفدان
بحب االوطفان) .هفذا الفمفففهفوم االسفالمفي ففي
االقتراب من البيئة.
دور المفاهيم االخالقية في حماية البيئة:
نضع ايديفنفا عفلفى شفيء مفهفم لفلفغفايفة .اصفالح
العالقة يبدأ باصالح االنسان وما يحدث انمفا هفو
من االنسانَ ﴿ :
سادُ فِى ْٱلبَ ِ ّر َو ْٱلفبَفحْ ِفر بِف َمفا
ظ َه َر ْٱلفَ َ
ه
ُ
عفمِ فلفواْ
سبَتْ أ َ ْيدِى ٱلنه ِ
فض ٱلفذِى َ
َك َ
اس ِليُذِيقَف ُهفم بَف ْع َ
لَ َعله ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ ﴾.
استطيع القول ان مشفكفلفة الفبفيفئفة ففي جفوهفرهفا
مشكلة اخفالق .لفدى االنسفان مفبفاديء الفنفففعفيفة
واالنانية والجشع وال يهم االنسفان سفوى الفتفهفام
موارد الطبيعة .تفقفدم الفجفشفع عفلفى كفل شفيء.
كرامة االنسان تداس فضال عن الفطفبفيفعفيفة .هفنفا
تبر اهمية المنظومة االخالقية التي تصلح حفال
االنسان .
االسالم اعتبر القضية االخالقية جزءا من هفويفة
االنسان .المفاهيم االسالمية االخالقية تصفب ففي
حماية البيئة.
االقتصاد نصف المؤونة ،وهو الحد الوسفط بفيفن
االسراف والبخل .نحن امام مشكلة حفقفيفقفيفة ففي
استنزاف موارد البيئة.
مفهوم الرفق ايضا ،وهو مرتبط بفالفطفبفيفعفة
والبيئفة ،االنسفان يفجفب ان يفكفون رحفيفمفا
بفففاالشفففيفففاء .ارحفففم الفففغفففصفففن ال تفففنفففلفففه
بسوء.المففاهفيفم االخفالقفيفة دور كفبفيفر ففي
حماية البيئة.
المحور الثاني:
حول التشريعات االسالمية التي تصفب ففي
حماية البيئة
لدينا جملة من القواعد الفقهية الفتفي تفؤسفس
لفقه بيئية:
القاعدة االولى :حرمة االفساد ففي االرض:

ص َالحِ ف َهفا﴾ .اآليفات
ض بَ ْعدَ ِإ ْ
﴿و َال ت ُ ْف ِسدُوا فِي ْاأل َ ْر ِ
َ
القرآنية التي تتحدث عن االفساد عديدة .هللا خفلفق
االرض صالحة ومليئة بالخيرات .ال يسفمفح لفكفم
بالعفبفث واإلفسفاد ،كفل عفمفل يفحفرق االشفجفار
والغابات ويخرب البحار كالتففجفيفرات الفنفوويفة،
﴿و ِإذَا
فكل ذلك عبفث وهفي مفن انفواع االفسفادَ ،
ض ِليُ ْف ِسدَ فِي َها َويُ ْهلِكَ ْال َح ْفرثَ
سعَى فِي ْاأل َ ْر ِ
ت ََولهى َ
ْ
َوالفنهف ْسف َل َ َو ه
سففاد﴾ .االفسففاد فففي
َّللاُ َال يُففحِ ففبُّ الففَف َ
االرض محرم وعلينا ان نعيه كمسملفيفن ونفنفقفلفه
للعالم.
القاعدة الثانية :هدر الموارد الطبيعيفة .ال يفخفففى
عليكم ان ما تواجهه البيئة تحديات عديدة:
االول :التلوث
الثاني :تحدي استنزاف موارد الطبيعية
خلق هللا الطبيعة بطريقة تستطيع تفجفديفد نفففسفهفا
بنفسها ،نقفطفع االشفجفار ففتفزدهفر مفرة اخفرى.
استنزاف االنسان جعلفت الفمفوارد غفيفر كفاففيفة.
الدول الغربية اكثر مفن يفعفمفل عفلفى اسفتفنفزاف
طاقات االرض .ما يصرفه االنسان على رعفايفة
كلبه واطعامه وقص شعره ومعالجتفه يفعفادل مفا
يكفي الطعام  500فقير في بفعفض الفبفلفدان .ففي
هذا الفكفون هفنفاك مفتفرففون يسفتفنفزففون مفوارد
الطبيعة بينما يعيش ابناء هذه البلدان حالة الفففقفر.
"ما متع غني اال بما حرم منه فقير".
االسالم حرم هذا االسراف ﴿وكلوا واشربفوا وال
تسرفوا﴾﴿ .ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين﴾.
رأى رسول هللا صلى هللا علفيفه والفه وسفلفم احفد
اصحابه يتوضأ باسراف ،ففقفال :ال تسفرف ولفو
كنت على نهر جار .ففي روايفات نفبفيفنفا ان مفن
شرب ماء وبقي فضل ماء ال يحق له ان يرميهفا.
ان ادنى االسراف ان تهدر فضل هللا.
القاعدة الثالثة :حفظ النظام
هذه قضية عفظفيفمفة الفففائفدة ،االسفالم ال يسفمفح
باالخالل بالنظام االمني او الصحي او الفحفيفاتفي
او االخفالقفي .الفففوضفى مفرففوضفة ،ومفن هفنفا
يستطيع الحاكم الشرعي ان يسن قفوانفيفن كفثفيفرة
تحت عنوان :حفظ النظام ،حففظ االمفن الفغفذائفي
واالمني .هذه منطقة متروكفة لفلفحفاكفم الشفرعفي
ليمفههفا .الفهفدف مفنفع االنفهفيفار .هفنفاك قفواعفد
اسالمية يمكن االستفادة منها ولكنني اكتفي بهذا.
مفن مسفؤولفيفتفنفا االخفالقفيفة والفديفنفيفة ان نفنفقفل
التعليمات االسالمية لكخرين.

منبر األبرار
في مؤتمر المناخ في جالسجو ،آالف
الشباب يتقدمون الصفوف للمطالبة
بالعمل من أجل المناخ
"ماذا ننشد العدالة المناخفيفة مفتفى نفريفدهفا أن
تففتففحففقففق اآلن " هففذا مففا كففان يففردده آالف
المتظاهرين الذين جابوا شوارع مدينة غالسكفو،
خالل "يوم الشباب" ضمن فعاليات مؤتمر األمفم
المتحدة للمناخ في غالسكو.
على الرغم من أن المسيرة نظمت ،ففي الفبفدايفة،
بواسطة حركة "أيام جمعة من أجل المستفقفبفل"،
وهي حركة يقودها الشباب مستوحاة من الناشطة
السويدية غريتا ثونبرج ،إال أن الناس من جفمفيفع
األعمار تجمعوا ففي سفاحفة جفورج لفلفمفطفالفبفة
بالعمل المناخي.
حملت جين مانسفيلد الفتة كفتفب عفلفيفهفا" :رمفز
أحمر لإلنسانية" ،وهي عبارة استخدمهفا األمفيفن
العام لهمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أعقاب
آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيفر
المناخ ،نُشر في وقت سابق من هذا العام ،وحذر
من كارثة مناخية تلوح في األفق.
قالت الناشطة الشابة ألخبار األمم المتفحفدة" :أنفا
أهتم حقا بالعالم الذي سنورثه لهجفيفال الفقفادمفة.
أعيش في جنوب غرب ويلز ،ومن الفواضفح أن
تغير المناخ يحدث اآلن ،لكننا ال نفعفي حفجفم مفا
يحدث في أجزاء أخرى كثفيفرة مفن الفعفالفم وأنفا
خائفة".
كانت الناشطة السويدية غريتا ثونبفرج آخفر مفن
ظهر على منصة االحتجاج ففي سفاحفة جفورج،
حيث انتقدت قادة العالم الستمرارهم في الحفديفث
بال عمل بعد  96عامفا مفن مفؤتفمفرات الفمفنفاخ،
وشككت في شفافية االلتزامات التي تعفهفدوا بفهفا
خالل مؤتمر األطراف.
بيان الشباب :تم تقديم النداء نفسه داخل المنفطفقفة
الزرقاء للمؤتمر ،حيث قام نشفطفاء الفمفنفاخ مفن
دائرة األطفال والشباب التفابفعفة لفهمفم الفمفتفحفدة
لتغير المناخ ،بتسليفم رئفاسفة مفؤتفمفر األطفراف
والقادة اآلخرين بيانا وقعفه  50شفاب يفطفالفبفون
بالتغيير .يتضمن البفيفان عفدة نفقفاط ،مفن بفيفنفهفا
إدراج الشباب في مفاوضات المناخ .كما طفلفبفوا
من باتريسيا إسبينو ا ،األمينة التنفيذية التفففاقفيفة
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الفمفنفاخ ،دعفم
جهودهم للحصول على فقرة تشفيفر إلفى أهفمفيفة
إدراج الشباب ففي اإلعفالن الفخفتفامفي الفمفتفوقفع
اعتماده في نهاية المؤتمر.
وتعهدت المسؤولة األممية ،خالل حلقة نقاش مع
القادة الشباب بالقفول" :سفنفطفرح هفذه الفقفضفايفا
والمطالب على الوفود ،وكلها مفعفقفولفة ومفبفررة
تماما".
كما طالب البفيفان ،الفذي تفم تسفلفيفمفه لفلفو راء،
باتخاذ إجراءات بشأن تمويل الفمفنفاخ والفحفركفة
ووسائل النقل وحماية الحياة البرية والحفاظ على
البيئة.

منبر األبرار
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الدين والبيئة

ندوة بمناسبة انعقاد مؤتمر البيئة في مدينة غالسكو
بمناسبة ذكرى انعقاد مؤتفمفر الفبفيفئفة ففي مفديفنفة
كالسكو االسكتلندية ،استضافت مؤسسفة االبفرار
االسالمية كل من األب نصار نديم نصار (رئيس
منظمة الوعي ورجل دين مسيحي سفوري مفقفيفم
في بريطانيا) وسفمفاحفة الشفيفخ حسفيفن الفخفشفن
(باحث واستاذ في الحو ة العلمية في لبنان) .كان
ذلك بتاريخ  91اكتوبر .9099

كلمة األب نديم نصار
كالسكو تستقبل المؤتمر لمناقشة قضفايفا الفبفيفئفة.
نحن مسؤولون امام هللا وامام انفسنا.
المسيحية تقول ان النعمة هي هدية من هللا وهفبفة
وهي اعظم هبة واعظم هبة هي الخليقة .خلقنا هللا
على هذه الصورة .خفلفقفنفا عفلفى صفورتفه لفيفس
بالصورة الجسدية ولكن بالتمييز بين ما هفو شفر
وخففيففر .نسففتففطففيففع ان نففأخففذ قففرارات ونففكففون
مسؤولين عنها.
اسأنا هلل والخليقة ،عندما نسيء للخلق نسيء الفى
هللا .عندما ال نحافظ على الموراد الضرورية ففي
حياتنا فنحن نسيء للخلق.
لدي نقاط حول الخطوات التي علينا ان نقوم بفهفا
لنخدم البيئة:
اوالً :في االيمان الفمفسفيفحفي هللا بفارك الفخفلفيفقفة
عندما جاء وتجسد في شخص عفيفسفى الفمفسفيفح.
هذا يجعل على العالم المسيحي مسفؤولفيفة اكفبفر،
عندما نؤذي الطبيعة فاننا نؤذي هللا.
كتبت كتابفة عفن ثفقفاففة هللا وهفي ثفقفاففة الفحفب
والكرامة والتجسد .نحن نتعامل مع الخليقفة وففق
حسابات اقتصادية وهذا يؤذي الموارد الطبيعفيفة.
هففذا امففر حسففاس جففدا ،ويففحففولففنففا الففى مسففألففة
حسابات .الميزان هو الحساب االقتصادي.
ثانيفاً :عفنفدمفا تفففقفد الفعفلفوم االنسفانفيفة الشفعفور
باالحترام والحب للطبيعة ،تتحول الفطفبفيفعفة الفى
حقل تجارب ،عندما تتجرد العلوم مفن االحفتفرام
والنظرة التي تحافظ على ما تكتشفه.
ثالثاً :نفؤذي الفبفيفئفة والفطفبفيفعفة عفنفدمفا نفعفطفي
السياسيين حفريفة اتفخفاذ الفقفرار بفالفنفيفابفة عفنفا.
قراراتهم لها حساباتها الخاصة .عندمفا نفعفطفيفهفم
الحرية التخاذ القرار فاننا نؤذي الطبيعفة ففهفم ال
يستطيعون الحفاظ عفلفيفهفا .الفقفرار السفيفاسفي ال
يعطي جدية للحفسفابفات الفمفحفصفورة بفالسفيفاسفة
واالقتصاد خصوصا للحزب الحاكم في كل بلد.
رابعاً :عندما نعطي الفكر االستهالكفي السفيفطفرة
عففلففى قففراراتففنففا االقففتففصففاديففة ،اصففبففح عففالففمففنففا
استهالكيا.
اقدم مثاال :هل نعي ان صناعة االلبفسفة هفي مفن
اهم الصناعات التي تؤذي البيفئفة النفهفا ضفخفمفة
جدا .نستهلك من االلبسة مليارات الدوالر .عندمفا
يكون االستهالك صاحب القفرار تفحفدث كفارثفة.
القرار السياسي القائم على االستهالك النفه ففكفر

اناني وهو فكر مدمر.
خامساً :عندما يفقد الكون جزءا من هفويفتفه ،وال
يجو اخضاعه لالستكشاف والفتفجفارب .الفكفون
هو كل ما يحيط بنا على هذه االرض ،وهفو سفر
له جمالية معينة وليس فقط اخضاعها للفتفجفارب.
عندما يفقد الكون هذا السر والتأمفل يفففقفد الفكفون
احدى قيمه.
سادساً :عندما نفففقفد احفتفرامفنفا لفلفكفون والفبفيفئفة
واالنسان ،سواء مع االيمان باهلل او بدون ايفمفان،
عندما نفقد قيمة االحترام لالختالفات في وجهفات
النظرworld view. ،علينا ان ندخل مع اآلخفر
في حوار وليس في صراع.
سابعاً :نؤذي الخليفة والطبيعية عندما نفدخفل ففي
مساومة مع اصحاب السلطة ،فهفذا لفه تفداعفيفات
خطيرة .البيئة وسالمة الموارد الطبيفعفيفة امفانفة،
اودعنا هللا ايانا ،نحن وكالء ولسنا مالكا.
ثامناً :نفشل عندما ال نطور بفنفاء انفظفمفة تفعفمفل
على التوا ن بين التطور البشري والتقني وكذلفك
بين الحفاظ على النظام البيئة والموارد الطبفيفعفيفة
لنا ولالجيال القادمة.
تاسعفاً :عفنفدمفا يفففقفد االنسفان كفرامفتفه ،كفرامفة
االنسان يجب ان تكون موا ية للسفالم الفعفالفمفي.
عندما يفقد العالم السالم ندخل في متاهات تفدمفيفر
البيئة .سمعت ان الحروب تقتل البفيفئفة والفمفوراد
الطبيعية .كرامة االنسان يفقدها ففي دول كفثفيفرة
فندخل في حروب ويفقد االنسان سالمفه ونفبفتفعفد
عن ثقافة هللا وهي ثقافة الحب.
عاشراً :عندما نفهم حرية االنسفان انفهفا تفمفحفور
االنسان حول نفسه وليس حول حبنا هللا وتعاملفنفا
معه كخلفاء له على االرض.
نطرح هذه النقاط للنقاش لكي ننقذ هفذا الفكفوكفب
الجميل ونحافظ عليه لنا ولالجيال المقبلة.

كلمة الشيخ حسين الخشن:
ال يخفى علفى كفل مفراقفب يفعفيفش هفذه الفحفيفاة
المعاضرة ان التحديات التي تواجه البيئفة كفثفيفرة
وتتزايد والمخاطر تزداد يفومفا بفعفد آخفر .وهفنفا
تغير كبير في المناخ العالمي ما يهدد الحياة عفلفى
هففذا الففكففوكففب .وهففذا يففدعففونففنففا لففعففدم االكففتفففففاء

بالمواعظ والنصائح بل نحتاج لخطفوات عفمفلفيفة
لمحاصرة الكارثة البييئية اذكر منها ثالثاً:
االولى :الوعي البيئي ومفعفرففة الفمفخفاطفر الفتفي
تهدد الفبفيفئفة وارتفففاع درجفات حفرارة االرض
وذوبان الجليد وانبعاث الغا ات وثقب االو ون،
ينبغي ان نفعفرف ذلفك .يفجفب عفلفيفنفا االصفغفاء
للخبراء في العلوم البيئية.
الثانية :القوانين البيئية ،مفن الضفروري لفففقفهفاء
المسلمين ان يعملوا لسن قوانين فقهيفة تشفريفعفيفة
للناس الجل حماية البيئة .أين الفتاوى التي تطرح
لحماية البيئة .هذا امفر ال نسفتفطفيفع تفجفاو ه اذا
اردنا احتواء الكارثة .يجب ان تكون هناك فتاوى
لحماية البيئة وقوانين ترعاها السلسطات ليحاسب
المعتدون على البيئة.
الثالثة :قضية التربية البيئية ،وهي خطوة مفهفمفة،
فالقوانين يجب ان تصل الى الفنفاس لفكفي يفتفعفلفم
الصغير والكبير هذه الفقفوانفيفن لفتفصفبفح رعفايفة
البيئة منذ الصغر .هذه االمور تؤدي لتوففر حفس
بيئي لدينا.
بعد هفذه الفمفقفدمفة اطفرح االسفهفام الفديفنفي ففي
موضوع البيئية في محورين:
االول :المفاهيم والتصورات
الثاني :التشريعات
في المحور االول :عدة عناوين:
االول :االنسان من خالل رؤية اسالمفيفة قفرآنفيفة
هو خليفة هللا على االرض ،وموطنه هذه االرض
بمائها وسهولها .التصور االسالمي يفففتفرض ان
االرض هففي مففوطففن اسففتففقففرار لففيففقففوم عففلففيففهففا
ارا
ض قَ َفر ً
المشفروع االلفهفي ﴿أ َ همفن َجفعَف َل ْاأل َ ْر َ
ِفي َو َجفعَف َل
َو َجعَ َل خِ َاللَ َها أ َ ْن َه ً
ارا َو َجعَ َل لَف َهفا َر َواس َ
اج ًزا﴾.
بَيْنَ ْالبَحْ َري ِْن َح ِ
﴿واالرض فرشناها فنعم الماهدون﴾.
وقد ودها هللا بقوانين .صنع هللا الفذي اتفقفن كفل
شيء واضفى عليها جماال ﴿ .أَفَفلَف ْم يَفنف ُ
ظ ُفر َٰٓواْ إِلَفى
ْف بَنَ ْينَ َهفا َو َ يهفنهف َهفا َو َمفا لَف َهفا مِ فن
ٱل ه
س َمآَٰءِ فَ ْوقَ ُه ْم َكي َ
فُ ُر ًۢ
وج﴾.
ِى َوأ َ ًۢنبَتْنَا فِفيف َهفا
﴿و ْٱأل َ ْر َ
َ
ض َمدَ ْدنَ َها َوأ َ ْلقَ ْينَا فِي َها َر َوس َ
مِ ن ُك ِّل َ ْوج بَ ِه ًۢ
يد﴾.
مهدت االرض لالنسان ليستفيد من خيراتها .قفال
ت
س َم َفو ِ
س هخ َر لَ ُكم هما فِى ٱل ه
تعالى﴿ :أَلَ ْم ت ََر ْواْ أ َ هن ٱ ه َ َ
َ
َ
ُ
عفلفيْفكف ْم نِفعَف َمف ًهُ ظف ِه َفرة ً
َو َما فِفى ْٱأل َ ْر ِ
ض َوأَسْفبَف َ َ
اس َمن يُ َج ِد ُل فِى ٱ ه ِ بِفغَفي ِْفر عِفل ًۢفمْ
َوبَاطِ نَةً َ َومِ نَ ٱلنه ِ
َو َال ُهدًى َو َال ِكت َ ًۢب ُّمن ًِۢير﴾.
التسخير ال يفعفنفي الفعفبفث بفنفوامفيفس الفكفون او
االخالل بالتوا ن البيئي بل الفتفسفخفيفر يفتفيفح لفنفا
االستفادة مفن هفذه الفطفاقفات﴿ .ه َُفو أَنشَفأ َ ُكفم ِ ّمفنَ
ض َواسْفتَف ْعف َم َفر ُكف ْم فِففيف َهفا﴾ ،اي طفلفب مفنفكففم
ْاأل َ ْر ِ
عمارتها اذا اصابها ضرر او خراب.
من روائع التشريع االسالمي انه اعفطفى مفحفيفي
االرض حق االستغالل (مفن احفيفا ارضفا مفيفتفا
فهي له) .الخليفففة مسفؤول عفن اعفمفار االرض
وليس عن تخريبها .قال االمام علي عليه السفالم:
"اتقوا هللا في عباده وبالده فإنكم مسؤولون حفتفى
عن البقاع والبهائم".

3
اور رجال الدين
في اعم حقوق الطفل

أقيمت في مدينة "بورجومي" الفجفورجفيفة ،نفدوة
لوكالة الشؤون الدينية الفحفكفومفيفة ففي جفورجفيفا
بالتعاون مع صفنفدوق األمفم الفمفتفحفدة لفهطفففال
(اليونيسف) لدراسة سبل دعم حقوق األطفال.
ونظمت الوکالة الحکومية للفشفؤون الفديفنفيفة ففي
جورجيا بالتعاون مع صندوق األطفال التابع إلف
منظمة األمم المتحدة (اليونيسف) نفدوة مشفتفركفة
حول "دور رجال الدين في دعم حقوق الفطفففل"
في مدينة بورجومي الجورجية.
وأقيمت الندوة بمشارکة عماء دينيين وبحضفور
ممثلين عن جمعيات دينية ف جورجيا.
ومن أبر محاور الندوة هي "دراسة أداء اتفاقيفة
األمم المتحدة لحقوق الطفل" ،و"ميثاق جفورجفيفا
لحقوق الطفل" ،و"حقوق األطفففال مفن مفنفظفور
األديان وسبل دعم األطفففال" ،و"دور الفقفيفادات
الدينية في حماية حقوق الطفففل" بفاالضفاففة الفى
"ممارسة العنف ضد األطفال بما في ذلك العنفف
فففي أجففواء اإلنففتففرنففت وسففبففل الففوقففايففة مففنففهففا"،
و"قانون جورجيا لحقوق الطفل  -آلفيفات حفمفايفة
الطفل" ،و"الوقاية من السلوكيات الغير قفانفونفيفة
لدى المراهقين" ،و"حرية الدين والمعتقد وحماية
مصالح الطفل" ،و"دعم األطفال والمراهقين ففي
ظ ّل تفشي فيروس كورونا".

شرکة إندونيسية تبتدع أسلوبا ً
السترضاء الزبائن المسلمين

تعمل شرکة ""Evermosلهعمال هفي شفرکفة
إندونيسية على عرض بضائفع ألکفثفر مفن 500
عففالمففة تففجففاريففة عففالففمففيففة بففمففا فففيففهففا األ يففاء
ومستحضرات الفتفجفمفيفل الفحفالل والفمفأكفوالت
والمشروبات ،وغيرها من المجاالت .وإندونيسيفا
هي واحدة من الدول الفتفي قفامفت بفاسفتفثفمفارات

جيدة في صناعة الفحفالل ففي السفنفوات األخفيفرة
وتحاول أن تصبح مركزا ً للمفنفتفجفات والفخفدمفات
وفقا ً للشريعة اإلسالميفة ،وخفاصفة ففي مفجفاالت
التمويل والسياحة.
مففن جففانففب آخففر ،أدّى الففنففمففو االقففتففصففادي فففي
إندونيسيا وقدراتها العفالفيفة بسفبفب عفدد سفكفانفهفا
الكبير والشباب إلى قيام الفحفكفومفة اإلنفدونفيفسفيفة
بتقديم دعم جيد للمستثمرين في مفجفال الشفركفات
الناشئة وخلق فرص العمل.
وفي هذا االطار ،تم تأسيس شرکة ""Evermos
في إندونيسيا وهي عبارة عن تطبفيفق إلفکفتفرونفي
للتسوق ويُعدّ أکبر وأهم تطبيق إلکتروني لعفرض
البضائع الفحفالل والفمفنفتفجفات الفتفي يسفتفخفدمفهفا
المسلمون عل مستوی إندونيسيا.
وقد أسّفس الشفرکفة کفل مفن "غفففران مسفتفقفيفم"
) ،(Ghufron Mustaqimو"إقبفال مسفلفمفيفن"
) ،(Iqbal Musliminو"إلهام توفيق" (Ilham
) ،Taufiqو"أريب تفيفرتفا" )(Arip Tirtaففي
نوفمبر  9091للميالد.
وللتطفبفيفق هفدففان أسفاسفيفان األول هفو السفمفاح
للراغبين بتأسيس متاجفر إلفکفتفرونفيفة دون رأس
مال والثاني هو مساعدة الشرکات الغير مفعفروففة
عل کسب الشهرة.
وبحسب أحد المؤسسين "مصدق" الدافع األساسي
لتأسيس شرکة Evermosهو عدم رضا الزبائفن
وتذمرهم من التسوق اإللکفتفرونفي بسفبفب تفقفلفب
األسعار وعرض البضائع المزيفة.
ويقول إن  10بالمئفة مفن سفكفان إنفدونفيفسفيفا مفن
المسلمين وبالتالي کل إندونفيفسفيفا تُفعفد سفوقفا ً لفنفا
وبالتالي ندرس البضائع قبل عرضها ماإذا کفانفت
تتطابق مع ثقافة المسلمين أوالً عل سبيل الفمفثفال
إن کانت البضاعة من األطعمة فنفقفوم بفدراسفتفهفا
ماإذا کانت حالالً أم ال وإذا کانت ألبسة ففهفي مفن
األلبسة المحشومفة والفتفي تفتفنفاسفب مفع الفثفقفاففة
اإلسالمية أم ال.
وتعمل شرکة Evermosعفلف عفرض بضفائفع
ألکفثففر مففن  500عففالمفة تففجففاريففة عفالففمففيففة فففي
الموضة والصحة والطعام وغيرها من المجاالت.
وتعمل الشرکة عل بيع بضائعها دون مفوظفففيفن
في التسويق أو بائعين فيتم عرض بضفائفعفهفا مفن
خفالل الفزوار والفمففتففسفوقففيفن عففلف الفواتففس أب
والشبکات األخفری حفيفث تُفعفرض عفلف األهفل
واألصحاب.
وفي هذا األسلوب الحاجة إل موظفين وبفائفعفيفن
فإن الزائر عند يارته لشئ يقفوم بفعفرضفه عفلف
أصدقاءه وأصحابه وأهله وبالتالفي هفو يفعفمفل کـ
بائع للشرکة.
وتقوم الشرکة بإدارة التطبيق والمتجفر الفرئفيفسفي
دون تدخل في البيع ولهذا يُفعفد الفتفطفبفيفق ضفمفن
تطبيقات التجارة اإلجتماعية.
وفي المقابل تحصل الشرکة عل  90بالفمفئفة مفن
أرباح الشرکات التي تعمل معها کما أن البفائفعفيفن
الذين يعملون بإنتظام لفلفشفرکفة يفحفصفلفون عفلف
مبال شهرية تعادل راتب موظف حکومي.

فضـاءات إسالمية
لعبة شهيرة تثير غضبا
إلهانتها القرآن

تداول ناشفطفون عفبفر مفواقفع الفتفواصفل صفورا
تظهر إهفانفة لفلفقفرآن الفكفريفم ففي أحفد األلفعفاب
اإللكترونية الشهيرة الفمفنفتفشفرة بفكفثفرة ففي دول
الخليد ،وخاصة في السعودية.
وظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية عفلفى
األرض بشكل مهين ،بينما يقوم الالعبون بالمشي
عليها ،في التحديفث األخفيفر لفلفعفبفة "كفول أوف
ديوتي " ،call of dutyاألمر الذي أثفار غضفبفا
واسعا.
وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتفجفة حفتفى
تقوم بفحفذف الفتفحفديفث وتفقفدم اعفتفذارا رسفمفيفا
للمسلمين.
يذكر أنها ليست المرة األولى التي تهين فيها لعبفة
"كول أوف ديوتي" اإلسالم ،حيفث وضفعفت ففي
وقت سابق لفظ الجاللة في دورة مفيفاه ،مفا أثفار
غضبا اضطرت الشركة على إثره إلفى االعفتفذار
وحذف المقطع.

سكان كولونيا األلمانية يطالبون
بتصريح رفع األذان بمسجدهم
تقدمت إدارة حفي مفولفهفايفم ففي واليفة كفولفونفيفا
األلمانية بطلب للسلطات للسماح بدعفوة مفؤذنفيفن
لرفع األذان في مسجد الحي.
وأشارت" :إلى أنه في الوقت ذاته ،لم يتضح بفعفد
المدة التي سيستغرقها اإلجفراء ففي حفالفة اتفخفاذ
قرار إيجابي".
بدورها ،قالت عمدة مدينة كولونيا هنريتا ريكفيفر:
"يجب على مجتمع المسجد اختيفار جفهفة اتصفال
لإلجابة على األسئلة ومعالجفة شفكفاوى السفكفان،
كما ينبغي النظر إلى هذا المشروع على أنه تعبير
عن التنوع والتعايش السلمي".
من جهتها ،ذكرت صحيفة "دير تاغشبيغل" ،أنفه
"كجزء من مشروع تجريبي ،يمكن للمؤذنين ففي
كولونيا رفع األذان وهفذا يفنفطفبفق عفلفى جفمفيفع
مساجد المدينة البال عددها  55مسجدا".

أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار اإلسالمية

بمناسبة ذكرى انعفقفاد قفمفة الفمفنفاخ والفتفغفيفرات
البيئية في مدينة كالسفكفو االسفكفتفلفنفديفة ،أقفامفت
مؤسفسفة األبفرار اإلسفالمفيفة ففي  91اكفتفوبفر
 9099ندوة تفحفت عفنفوان” :الفديفن والفبفيفئفة“،
استضافت فيها كال من األب نديم نصار (رئيفس
منظمة الوعي ورجل الدين الفمفسفيفحفي السفوري
مقيم في بريطانيا) وسماحة الشيخ حسين الفخفشفن
(الباحث واستاذ الحو ة العلمية في لبنان).
قدم األب نديم نصار عشر نقاط توضح الفمفوقفف
المسيحي من البيئة وتمنى أن تأخذها الفمفنفظفمفات
المدافعة عن البيئة بعين االعتبار لفلفضفغفط عفلفى
الدول التي تنتهك حقوق البيئة.
بينما تحدث الشفيفخ حسفيفن الفخفشفن عفن نفظفرة
اإلسفالم إلفى الفبففيفئففة والففطففبفيففعفة ،ونفقففل بففعففض
النصوص التي تتحدث عن حماية البيئفة ،ولفكفنفه
تمنى أن تترجم تلك النصوص إلى فتاوى وأحكام
فقهية يتبناها الفقهاء والمراجع.
أدار الندوة وقدم لها الدكتور سعيد الشهابي.
وفي يفوم الفخفمفيفس  5نفوففمفبفر  9099أقفامفت
الففمففؤسففسففة نففدوة تففحففت
عنفوان” :اإلضفراب عفن
الطعام بين الدين والدوافع
السياسية“ استضافت فيهفا
كال من :سفمفاحفة آيفة هللا
السففيففد الففدكففتففور فففاضففل
الففمففيففالنففي (إمففام مففركففز
اإلمام الخوئي) ،والدكتور
مصطفى اللداوي (بفاحفث
ونفففاشفففط حفففقفففوقفففي مفففن
فلسطيفن) ،والسفيفد أحفمفد
الوداعي (نفاشفط حفقفوقفي
من البحرين).
تفففحفففدث السفففيفففد ففففاضفففل
الففمففيففالنففي عففن الففحففكففم
الشرعي لعملية اإلضراب
عن الطعام .بينفمفا تفحفدث
الدكتور مصطفى اللفداوي
عن اإلضراب عن الطعام
ففي فففلففسففطفيففن ،وتففاريففخففه،
وبففيففن أنففه إحففدى وسففائففل
المقاومة الشعبية لإلحتفالل،
وللمطالبة بالحقوق.
كففمففا تففحففدث السففيففد أحففمففد
الوداعفي عفن الفوضفع ففي
الفبفحفريففن وتفاريفخ عفمفلفيففة
اإلضراب عن الطعام ،وأنه
أحففد وسففائففل الففمففعففارضففة

0
والمطالبة بالحقوق .وركز عفلفى إضفراب أبفر
رمو المعارضة البحرانية الدكتور عفبفدالفجفلفيفل
السنكيس الذي تجاو اضرابه الثالثة شهور.
وفي يوم الخفمفيفس  99نفوففمفبفر  9099أقفامفت
الففمففؤسففسففة نففدوة تففحففت عففنففوان” :الففحففركففات
االسففالمففيففة بففيففن الففذات
والففئفويفة والفمفبفدئفيفة“،
استضافت فيها الدكفتفور
شلتاغ عبود (باحث ففي
شففففؤون الففففحففففركففففات
االسالمفيفة – الفعفراق).
حيفث تفحفدث الفدكفتفور
شفففلفففتفففاغ عفففن تفففاريفففخ
الحركة اإلسالمية الفتفي
انطلقت بفانشفاء حفركفة
اإلخوان المسلمين سفنفة
 9191على يدي الشيخ حسن الفبفنفا ففي مصفر،
وصوال إلى تأسيس حزب الدعوة اإلسالمفيفة ففي
العراق بمشاركة السيد الشهيد محمد باقر الصدر
(ره) ورفاقه عام  .9151وانتهى بالحديفث حفول
إخفاق الجماعات اإلسالمية في إنجا الفمفشفروع
اإلسالمي الذي كانت تدعو إليفه عفنفدمفا وصفلفت
إلى السلطة سواء في مصر أو العراق أو غيفرهفا
من البلدان اإلسالمية .وذكر أهم التفحفديفات الفتفي
واجهت وتواجه تلك الحركات في الفوصفول إلفى
أهدافها.

المؤسسات اإلسالمية تحتفي بميالا
اإلمام الحسن العسكري ثع)
احتفت المؤسسات الدينية والمفراكفز اإلسفالمفيفة
في العاصمة البريطانية لندن بذكرى ميالد اإلمفام
الحادي عشر من أئفمفة أهفل الفبفيفت (ع) اإلمفام
الحسن العسكري (ع) في الثامن من شفهفر ربفيفع
الثاني من سنة  999هـ .حيث أقيمت االحتفففاالت
والبرامد في كل من مؤسسة األبرار اإلسالمفيفة،
والمركز اإلسالمي في إنجلترا ،ومؤسسفة اإلمفام

الخوئي (ره) ،ومؤسسة دار الحكمة (البحرانية)،
وغيرها من المؤسسات.

رحيل الداعية الكبير السيد حسن شبر
تفوفففي هفذا الشففهفر الففقففيففادي
وأحد مؤسسي حزب الفدعفوة
اإلسالمية والكاتب والمفؤرخ
السيد حسن شبر .ولفد حسفن
شبر إبراهيم ابن محمد شفبفر
من اسرة علوية يمتفد نسفبفهفا
الى االمام ين العابدين علي
بن الحسين (عليهما السفالم)،
ولد في مدينة النجف االشرف عام 9191م.
على الرغم من طبيعة االجتماع الديفنفي الفنفجفففي
المحافظ والذي ساعدت عليه األجفواء السفيفاسفيفة
المفروضة ،فإن البحث عن تنظيفم إسفالمفي أخفذ
طريقه الى الظهور على يد أولئك الشبفاب الفذيفن
كانت لديهم محاوالت سياسية سفابفقفة مفنفذ بفدايفة
الخمسينات وتمخضت اجتماعاتهم المتفففاوتفة ففي
اعدادها وأوقفاتفهفا عفن تفأسفيفس حفزب الفدعفوة
اإلسالمية.
كان عمر شبر حفيفن سفاهفم ففي تفأسفيفس حفزب
الدعوة اإلسالمية عام  ،9151ثمفانفيفة وعشفريفن
عاماً ،وهو ثاني شخصية مفن حفيفث الفعفمفر ففي
الفمفؤسفسفيفن ،وكفان مفن الشفخفصفيفات الفففاعفلففة
والمؤثرة في مسيرة الحزب منذ انطفالقفتفهف وففي
مر بها في العراق وإيفران
المراحل الالحقة التي ّ
وحففتففى بففعففد سففقففوط الففنففظففام عففام 9009م.
وحضر مؤتمرات الحزب كلها منذ أول مفؤتفمفر
الى آخر مؤتمر وهو المؤتمر السادس عشر الذي
عقد في عام 9099م.
مارس المهام القيادية ففي الفحفزب مفنفذ السفنفيفن
األولى لتأسيسفه وحفتفى 9091م ،وتسفنفم أعفلفى
المناصب ففي الفحفزب ،وهفو هفيفئفة االنضفبفاط
الحزبي لمدة طويلة هو ومحمد صالح االديب.
كان أول من أسس الحزب ففي مفديفنفة كفركفوك،
وكان مشرفا ً ورابطا ً لها ولمدينة واسطف ثم ايفران
بعد سقوط النظام .وكان يتنقل اثناء الفمفهفجفر ففي
دول العالم لفيفلفتفقفي الفدعفاة ويفبفلفغفهفم تفوجفهفات
الدعوة ،فقد ار كالً من االرجنتين وسفنفغفاففورا،
وماليزيا والهنفد وبفاكسفتفان واالمفارات وتفركفيفا
واليونان وألمانيا والفنفمفسفا وففرنسفا وبفريفطفانفيفا
وامريكا وكندا والدول العربية.
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شرکة إندونيسية تبتدع أسلوبا ً
السترضاء الزبائن المسلمين ثص)3

ندوة األبرار :البيئة والدين ثص)4

كتاب :عقلنة الثورة
وتأصيل النهضة ثص)7

عالم اليوم يحتاج إلستحضار هللا في الحياة العامة
من األمور المؤكدة ان للقانون دوره في الحفاظ
على الحياة العامة وضمان استقرارها ومنع
التجاو على الحقوق او اضطهاد الضعيف او
تدمير البيئة .ومنذ ان تشكلت حياة االنسان ضمن
وجودات اجتماعية وسياسية اصبح للقانون دوره
في تحقيق التوافق وضمان قدر من التعايش بين
الناس .وما يزال هذا الدور مكان تقدير واسع .بل
ان من سمات الدولة الحديثة "إقامة حكم القانون".
ومن المؤاخذات على االنظمة االستبدادية
تجاو ها ذلك وتهميش دور القانون ،واستبدال
ذلك بقرارات من الجهات الحاكمة فحسب .ولذلك
جاء دين هللا من شقين :العقيدة والشريعة .فالعقيدة
هي التي تثبت االنسان على طريق التكامل الذاتي
بإحداث تكامل بين الروح والجسد ،ومنع تجاو
حدود أي منهما .ويمثل اإليمان المصداق األقوى
للسمو الروحي الذي بدونه يضل االنسان الطريق
ويعيش ملتصقا باألرض ،بعيدا عن عطاء
السماء .اما الشريعة فتسعى لتحقيق التكامل بين
االنسان وقوانين الكون من خالل الشرائع اإللهية
التي تتناغم مع القوانين التي تتحكم في العالم
الطبيعي.
وثمة سؤال مشروع :اذا كان القانون قادرا حقا
على حل مشاكل البشر ومنع التجاو ات
والظالمات وإعطاء كل ذلك حق حقه ،فلماذا لم
يتحقق األمن والسلم على الصعيدين المحلي
والدولي لماذا تحدث االضطرابات في كل مكان،
حتى في ما يسمى "العالم الحر" الذي يفترض ان
يكون حكم القانون فيه محوريا ولماذا يشعر
الفقير بان المجتمع لم ينصفه لماذا يفلت االقوياء
واألغنياء من حكم القانون ولماذا ال يتم االلتزام
الكامل بمقتضى القانون لماذا يتحايل أغلب
البشر على القوانين لتحقيق مصالحهم لماذا
الكذب وتزوير المستندات لضمان النتائد ولو
كانت على حساب اآلخرين كيف يسمح أنسان ان
يأخذ ما ال يستحقه سواء كان الخالف على قطعة
ارض او موقف او خصومة
لماذا يحاول المنتفعون من
الدعم االجتماعي اقتناص
أكبر كمية ممكنة من المال
وان تطلب ذلك تعمد الكذب
وربما التزوير والشهادات
لماذا يتذاكى
المزورة
أصحاب الثروات على القانون
بهدف تقليص الضرائب التي

يجب ان يقدموها للدولة فالمجتمع الغربي
المعاصر يقوم على أساس "الشراكة" المجتمعية
بجمع الضرائب من القادرين لتو يع بعضها على
المحتاجين والبعض اآلخر على الخدمات العامة.
فأين هي روح األخوة والمشاعر اإلنسانية أال
يشعر من يخفف الوفاء بالتزاماته او من يتقاضى
اكثر مما يستحق انما يعتدي على ما هو حق لغيره
يقول االمام علي عليه السالم" :ما متع غني إال بما
حرم منه فقير" .وقال" :ما رأيت نعمة موفورة اال
والى جانبها حق مضيع".
ماذا يعني ذلك أال يعني ان القانون الذي يضعه
االنسان لتنظيم حياته بالتعاون مع اآلخرين تنقصه
عوامل عديدة منها اإلخالص والصدق والوفاء
واإليثار أال يعني كذلك ان البشر يجتهدون كثيرا
في األلتفاف على القانون اذا شعروا بانهم في مأمن
من العقوبة وهنا يجب التأكيد بشكل واضح على
دور الضمير والوا ع الديني في إنجاح القانون.
فوفقا للشريعة اإلسالمية يفترض ان يكون المسلم
مؤمنا حقا بالحضور األلهي في حياته ،وانه ﴿يعلم
خائنة األعين وما تخفى النفوس﴾ .المؤمن الحقيقي
هو الذي يضع هللا امامه اوال وقبل كل شيء ،وال
يحاول "التذاكي" على رب السماوات واالرضين.
يفترض في المؤمن ان تنهاه صالته عن المنكر
كالكذب والتزوير والغش والتحايل والنهب
والسرقة .وما لم يحدث ذلك فقد انتفى إيمانه وبقي
مسلما فحسب .ان الصدق شرط لإليمان الحقيقي
وهو ما يساهم في إنجاح القانون وتفعيله ،وبدون
ذلك ال ضمان لذلك النجاح .ان الوا ع الديني
واإليمان الحقيقي بالحضور األلهي في الحياة العامة
شرط أساس لنفاذ القانون المستمد من الشريعة
والهادف إلسعاد اإلنسان .ان قانون هللا حق مطلق
وأ لي ،وليس خاضعا للحسابات االخرى الزمانية
او المكانية او المصلحية .هذا الوا ع يمنع المؤمن
من ارتكاب المحرمات المذكورة ،ويساهم في
إنجاح العقد االجتماعي المدعوم باإليمان.

