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فلسطين :مهد األديان في ذكرى نكبتها
تصاعد العنف في فلسطين أصبح تحديا ليس
للمعنيين المباشرين بقضية ذلك البلد المحتل
فحسب ،بل لدول العالم ومؤسساته .فبعد قرابة
ثالثة أرباع القرن من االحتالل ،تحل ذكرى
النكبة واألزمة التي بدأت بعد انتهاء الحرب
العالمية الثانية ما تزال تمثل التحدي األطول
للجميع ،فال الفلسطينيون تنازلوا عن حقهم
الطبيعي في أرضهم وال اإلسرائيليون استطاعوا
أنهاء القضية التي تتشعب باستمرار في أبعادها
السياسية واإلنسانية واألخالقية .وإذا كان
المحتلون يراهنون على عامل الزمن ليضع
القضية في عالم النسيان ،فان التطورات أكدت
عكس ذلك تماما .صحيح ان بعض األقربين قد
تخلوا عنها ،ولكنها اصبحت قطارا يسير على
سكك ثابتة ،ويمر بمحطات ينزل فيها بعض
ركابه ويصعد غيرهم بدون انقطاع .فالمنظمات
اإلنسانية والحقوقية واألحزاب السياسية في أغلب
بلدان العالم تتبنى قضية فلسطين وتحيي ذكرياتها
وتشارك في االحتجاجات من أجلها .بل ان
استمرارها أدى إلى شجب كيان االحتالل وفرض
عزلة عليه .هذه الحقيقة ال تلغيها ظاهرة التطبيع
التي رفع لواءها بعض حكام العرب .فأصبح
هؤالء منبوذين من شعوبهم ،ولم تتأثر القضية
المحورية بشكل جوهري .وما المسيرات الواسعة
التي نظمت في الجمعة األخيرة من شهر رمضان
المبارك لالحتفاء بـ"اليوم العالمي للقدس" اال أحد
مؤشرات توسع دائرة االهتمام بالقضية،
واستعصاءها على التهميش والتناسي.
في منتصف هذا الشهر تحل الذكرى الرابعة
والسبعون للنكبة التي حدثت في العام 8491
عندما تمكنت قوات االحتالل فرض نفسها على
أرض فلسطين وإلحاق الهزيمة بجيوش الدول
العربية التي حاولت منع إقامة كيان االحتالل .وقد
اعتاد أهل فلسطين على إحياء المناسبة التي أعيد
تسميتها بـ"يوم األرض" التي تنظم فيها "مسيرات
ونظرا
العودة".
لالنعكاسات النفسية لهذه
المسيرات تصدت لها قوات
االحتالل بالعنف ،وقتلت
العشرات من المشاركين
فيها بوحشية .مع ذلك
تتواصل الدعوات للمشاركة
فيها سنويا وبذلك الجهود
إلعادة القضية الى واجهة

االهتمام الدولي .اهل فلسطين تعلموا من تجاربهم
أمورا عديدة :أولها ان لهم حقا ثابتا في أرضهم،
وان ذلك الحق ال يُلغى باالحتالل مهما كانت
شراسته وتوحشه .ثانيها :ان الثبات والصمود
عنوان بقاء القضية ،مهما كان ثمن ذلك من
تضحيات بسبب العنف االسرائيلي غير المحدود.
ثالثها :ان خذالن األمة هو األخر ال يلغي عدالة
القضية من جهة ،او يبرر أية محاولة للتخلي عنها.
رابعها :ان االحتالل ال يصبح شرعيا بالتقادم،
خصوصا ان أهل األرض ما يزالون يعيشون في
المخيمات والشتات .خامسها :ان الغرب الذي وقف
مع االحتالل وكرر وصفه بالديمقراطية أصبح
محاصرا أخالقيا وسياسيا خصوصا مع تعنت
حكومات االحتالل المتعاقبة وسعيها المتواصل
للتوسع ومد النفوذ اإلقليمي والدولي .سادسها :ان
أهل فلسطين يدركون ان الدعم الدولي الذي توفر
لالحتالل سابقا باعتباره حاميا لمصالح الغرب ،بدأ
يفقد أهميته االستراتيجية وتحول الى عبء سياسي
وأخالقي على الغرب ،وان هناك وعيا لدى االجيال
الغربية الشابة بقضية فلسطين يزداد توسعا.
في ضوء هذه الحقائق لم يعد هناك مجال للتخلي
عن قضية فلسطين ،األرض التي تضم مقدسات
األديان السماوية ،وفي مقدمتها المسجد االقصى،
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،وأماكن
مقدسة لألديان األخرى .كما ان مدينة القدس مقدسة
لدى اصحاب الديانات وال يمكن التخلي عنها
لالحتالل ،خصوصا في ضوء ما تمارسه من
سياسات لتغيير هويتها التاريخية إلضعاف موقعها
لدى األديان األخرى .وهكذا فشلت محاوالت
االحتالل واستمرت روح المقاومة الهادفة لتحرير
فلسطين من االحتالل ،وحماية حقوق شعبها الذي
تعرض لالضطهاد والتشريد ،ماضيا وحاضرا.
وثمة ما يشبه االجماع بين أتباع االديان على
ضرورة حماية مقدساتهم بعد ثالثة ارباع القرن من
سياسات التدمير والتهويد .وحتى أمريكا ستجد
نفسها مجبرة على تغيير
سياساتها بعد ان فشلت
كافة محاوالت إلغاء
الشعب الفلسطيني من
السياسية.
المعادالت
واألمل ان تحدث صحوة
حقيقية تجبر السياسيين
على التصدي لالحتالل
وإعادة الحق إلى أهله.

أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

أقامت مؤسسةة االبةرار االسةالمةيةة نةدوة تةحةت
عنوان” :العراق :أزمة اإلنسداد وأفاق الحل“.
استضافت فيها كال مةن االسةتةاذ نةاجةي سةلةطةان
الزهيري (إعالمي ومحةلةل سةيةاسةي ـة الةعةراق
والمهندس محمد االسدي (باحث ومةهةتةم بةالشةأن
العراقي ـ العراق .
تحدث األخوان عن الوضع السياسي المةعةقةد فةي
العراق بعد سقوط النظةام الةبةائةد ،خصةوصةا مةا
يتعلق بمسائل المحاصصة والتقسيم غير المنطقي
لمكونات الشعب العراقي .ثم تطرقا إلى موضوع
اإلنتخابات األخيرة ،وأهةم أسةبةاب اإلنسةداد فةي
عملية تشكةيةل الةحةكةومةة ،والةتةدخةالت الةدولةيةة
واإلقليمية في الشأن العراقي ،ثم تطرقا إلةى إهةم
السيناريوات المحتملة للخروج مةن هةذا الةمةأزق
السياسي.
كان ذلك يةوم الةخةمةيةس  5مةايةو  ،2222وأدار
الندوة الدكتور سعيد الشهابي.
وفي يوم الخمةيةس 82
مةةايةةو  ،2222أقةةامةةت
المؤسةسةة نةدوة تةحةت
عةةةنةةةوان ” :الةةةعةةةمةةةل
الخيري بةيةن الةقةانةون
والشرع“ ،استةضةافةت
فةةةةيةةةةهةةةةا الةةةةدكةةةةتةةةةور
عةةبةةدالةةهةةادي الصةةالةةح
(كةةةةاتةةةةب وبةةةةاحةةةةث
وأكاديمي ـ الةكةويةت .
تحدث الدكتور الصالح
عن العمل الخيري فةي اإلسةالم وأهةم أحةكةامةه،
وانطلق من تجربته الشخصية في هذا المجال .ثةم
تطرق بعد ذلك إلى محاوالت بعض الةحةكةومةات
التدخل في العمل الخيري ومحاولة اخضاعه إلةى
القوانين المدنية ،وبين أن ذلك ال يأتي مةن رغةبةة
تلك الحكومات في تقنين العمل الخيري ،إنما هةو
ناتج عن ضغوطات خارجية تريد أن تقيد الةعةمةل
الخيري ألنه ال يخدم مصالحها .أدار الندوة وقةدم
لها الدكتور سعيد الشهابي.

المؤتمر السنوي السابع
للدراسات الشيعية
أقامت الكلية اإلسالمية في لندن يةوم السةبةت 89
مايو  2222المؤتمر السنوي السةابةع لةلةدراسةات
الشيعية الذي استمر يوما كامال.
تضمن المؤتمر العديد من األبةحةاث والةدراسةات
حول الفكر الشيعي ،قدمهةا أسةاتةذة وعةلةمةاء مةن
العديد من الجامعات الغربية واألوروبية .
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دار الحكمة البحرانية تستذكر
النكبة الفلسطينية

وقد تم نقل جةثةمةانةه الةطةاهةر إلةى الةعةراق ،وتةم
التشييع والدفن إلى جوار أمير المؤمنيةن (ع فةي
النجف األشرف يوم الثالثاء  82مايو .2222
وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة األبرار اإلسةالمةيةة ـ
إدارة وروادا ـ بخالص التعازي والمواساة ألسرته
الةةكةةريةةمةةة ،خصةةوصةةا األخةةويةةن كةةرار وغةةالةةب
السالمي ،وجميع )ل السالمةي الةكةرام .ونسةأل
جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يحشةره
مع أوليائه الطاهرين.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة لألخ عادل العماني

في الذكةرى السةنةويةة الةرابةعةة السةبةعةيةن لةنةكةبةة
فلسطين أقامت مؤسسة دار الةحةكةمةة الةبةحةرانةيةة
أمسةيةة بةعةنةوان 49” :عةةامةا والةنةكةبةة ال زالةةت
مستمرة“ ،استضافت فيها الدكتور محمد الحساني
(رئيس منظمة أكاديميون من أجل فلسطين ـة مةن
المغرب .
كان ذلك يوم الجمعة  81مايو  .2222تحدث فيهةا
الدكتور الحساني حول المراحل الةمةخةتةلةفةة الةتةي
مرت بها القضية الفلسطينية ،وصوال إلى مرحةلةة
المفاوضات وما يسمى بمعاهدات السالم ،وانتهةاء
إلى عمليات التطبيع المذلة التي مارسةتةهةا بةعةض
الدول العربية.

تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالمية ـة إدارة وروادا ـ
بخالص التعازي والمواسةاة لةألا الةعةزيةز عةادل
العماني البحراني (أبو طاهر وأسةرتةه الةكةريةمةة
بوفاة أخيه الحاج عباس العماني.
نسأل العلي القدير أن يةتةغةمةد الةفةقةيةد الةعةزيةز
بواسع رحمته ،وأن يحشره مع أوليائه الطاهريةن.
وأن يخلف على أهله بخير خلف ،وأن يعةظةم لةهةم
األجر ،ويلهمهم الصبر.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة ألل السهالني

تعزية ومواساة آلل السالمي
انتقل إلةى رحةمةة تةعةالةى
في السويد الحةاج مةحةمةد
علي السالمي والد كل من
األخوة :حةيةدر السةالةمةي
(أبةةةةو )يةةةةات وكةةةةرار
السةةالةةمةةي (أبةةو عةةلةةي
وغةةالةةب السةةالةةمةةي (أبةةو
طةةةةالةةةةب  ،وإبةةةةراهةةةةيةةةةم
السالمي (أبو علي .

تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالمية ـة إدارة وروادا ـ
بخالص التعازي والمواساة لسماحة الشةيةه هةيةثةم
السهالني وأسرته الكريمة واألا مهنةد السةهةالنةي
وجةةمةةيةةع )ل السةةهةةالنةةي الةةكةةرام بةةوفةةاة أخةةتةةهةةم
المرحومة كريمة الشيه جواد السهالني.
نسأل العلي القدير أن يةتةغةمةد الةفةقةيةدة بةواسةع
رحمته ،وأن يحشرها مع أولةيةائةهةت الةطةاهةريةن.
وأن يخلف على أهلها بخير خلف ،وأن يعظم لةهةم
األجر ،ويلهمهم الصبر.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

األبــــرار
نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األبرار اإلسالمية ،وتهتم بشؤون
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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ندوة فكرية حول ذكرى فاجعة
”هدم قبور البقيع“

بنشاطات تساهم في تعزيز قواعد القانون الةدولةي
اإلنساني.

السيد :الوحدة اإلسالمية تتحقق
بتوحيد جهود مواجهة التطرف
واإلرهاب

نظم مركز األمةة الةواحةدة لةلةدراسةات الةفةكةريةة
واالستراتيجية بالتعاون مةع مةؤسةسةة عةاشةوراء
الدوليّة  ,والعتبة الرضةويةة نةدوة فةكةريةة احةيةاء
لذكرى فاجعة هدم قبوم االئمة االطهار في البقيةع
بالمدينة المنورة عبر العالم االفتراضةي االةزووما
تحت عنوان "إعادة بناء قبور الةبةقةيةع مسةؤولةيةة أكد وزير األوقاف السوري "محمةد عةبةد السةتةار
السيد" أن الوحدة اإلسالمية ال يمكن أن تتحقق إال
الجميع"
شارك في الندوة الفكرية نخبة مةن الشةخةصةيةات من خالل توحيد جهود الةمةؤسةسةات الةديةنةيةة فةي
الدينيةة والةفةكةريةة واالعةالمةيةة تةقةدمةهةم رئةيةس العالم لمواجهة التطرف واإلرهاب.
الشةيةه مةحةمةد وقةةال السةةيةةد فةةي كةةلةةمةةتةةه أمةةام مةةؤتةةمةةر الةةوحةةدة
مؤسسة عاشوراء الدولية ايةة
حسن اختري ورئيس مركز االمة الواحدة السةيةد اإلسالمية المنعقد في أبوظبي تحت عنوان الوحدة
اإلسالمية (المفهوم ..الفةر والةتةحةديةات " :إن
فادي السيد.
توحيد الجهةود والةعةالقةة بةيةن الةدول اإلسةالمةيةة
عقدت الندوة في يوم االربعاء .2222-5-88
ينبغي أن يتم على أساس احةتةرام األوطةان وقةيةم
المواطنة" مضيفا ً إنه البد من تبني قيم الدفاع عةن
“التعاون اإلسالمي” تدعو لتعزيز
الوطن وحةقةوق الةمةرأة والةعةالقةة الةمةمةيةزة مةع
المبادئ اإلنسانية وترسيخ قيم
المسيةحةيةيةن والةربةا بةيةن الشةعةائةر والةمةقةاصةد
واحترام العقل والعلم كأساس مشترك تنطلق مةنةه
السلم والتسامح
الدول اإلسالمية.
واضاف" :ال يمكن أن يةقةبةل اإلسةالم بةاالعةتةداء
على اآلخرين وعلى المخالفين وقتلهم وتةكةفةيةرهةم
وعندما شرع القةتةال والةجةهةاد فةي اإلسةالم كةان
للدفاع عن النفس وليس إرهابا ً وال إجراماً" الفةتةا ً
إلى أن الجهاد في اإلسالم ال يمةكةن أن يةكةون إال
تحت راية الوطن وجيش الوطن وال يجوز بةحةال
من األحوال رفع السالح في وجه الةدولةة بةحةجةة
بمناسبة إحياء الةيةوم الةعةالةمةي لةلةقةانةون الةدولةي الجهاد كما تفعل المجموعات اإلرهابية.
اإلنساني والذي يصادف التاسع من مايو مةن كةل
عام ،دعةت األمةانةة الةعةامةة لةمةنةظةمةة الةتةعةاون
مصر ..األوقاف تنفي إسناد إدارة
اإلسالمي إلى ضرورة احةتةرام مةبةادو وقةواعةد
مسجد الحسين لمؤسسة خاصة
القانون الةدولةي اإلنسةانةي الةرامةيةة إلةى تةوفةيةر
الحماية للبشر في النزاعات والحروب.
ووجهت الةدعةوة فةي هةذه الةمةنةاسةبةة إلةى كةافةة بعد يوم واحد فقا من فتح أبوابه على مدار الةيةوم
المجتمعات لترسيه قيم التعايش السلمي والتسامح أمام المصلين وعودة دروس العلم به ،إثر تةراجةع
وقبول اآلخر وإلى اتخاذ تدابير ملموسة لةتةعةزيةز انتشار فيروس كورونا ،تصدر مسةجةد الةحةسةيةن
القانون الدولي اإلنساني والذي تعتبر مبةادئةه فةي اهتمامات المصريةيةن بةعةد مةا أشةيةع عةن إسةنةاد
إدارته إلةى مةؤسةسةة خةاصةة بةعةيةدا عةن وزارة
كثير منها من صميم القيم اإلسالمية السمحة.
وبتخصيصها ليوم  4مايو من كل عام ،بةمةوجةب األوقاف ،التي تتولى اإلشراف على المساجد.
قرارها رقم  8492الصةادر عةن الةدورة الةثةانةيةة ونةةفةةت الصةةفةةحةةة الةةرسةةمةةيةةة لةةمةةجةةلةةس الةةوزراء
واألربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة فةي المصري إصدار وزارة األوقةاف قةرارا بةاسةنةاد
الكويت عام  ،2285تسعى المنةظةمةة إلةى إبةراز إدارة مسجد الحسين لةجةهةة خةاصةة ،وأكةدت أن
مدى التزامها العمةيةق بةتةعةزيةز مةبةادو وقةواعةد إدارة جميع الشؤون الدعوية وكةذلةك الةتةنةظةيةمةيةة
القانون الدولي اإلنساني ،وتدعو فةي هةذا الصةدد للمسجد وغيره من المساجد من اختصا وزارة
الدول األعضاء إلى استغةالل هةذا الةيةوم لةلةقةيةام األوقاف بشكل كامل.

فضـاءات إسالمية
وأكةةدت وزارة األوقةةاف أن أي بةةروتةةوكةةوالت
تعةاون تةوقةعةهةا مةع أي جةهةات خةاصةة تةكةون
بغرض االستعانة بهم بوصفهم شركاء في تةنةفةيةذ
أعةمةةال تةةطةةويةر الةةمةةسةةاجةد ،كةةأعةةمةةال الةةنةةظةةافةةة
والصيانة وأمن المساجةد فةقةا ،مةن دون إسةنةاد
إدارتها ألي من تلك الجهاتُ ،مهيبةً بالمواطةنةيةن
عدم االنسياق وراء تلك األخبار الةمةغةلةوطةة مةع
استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تةحةريةا
للدقة.
كان برنامج "حديث القاهرة" المذاع عةبةر قةنةاة
"القاهرة والناس" ،قةد أعةلةن ،عةن إسةنةاد إدارة
مسجد الحسةيةن لـة"مةؤسةسةة مسةاجةد" ً
بةدال مةن
وزارة األوقاف ،ونقل مقةدمةا الةبةرنةامةج خةيةري
رمضةةان وكةةريةةمةةة عةةوض -عةةن مصةةادرهةةمةةا
الخاصة -أن القرار جاء بعد الزحام الةذي شةهةده
المسجد خالل زيارة وزير األوقاف له.
وانتشرت على عةدد مةن الةمةواقةع اإللةكةتةرونةيةة
وصفحات التواصل االجتماعي أنباء عن إصةدار
وزارة األوقاف المةصةريةة قةرارا بةاسةنةاد إدارة
مسجد الةحةسةيةن إلةى جةهةة خةاصةة ،بةل وزعةم
البعض أن هذه الجهة تتبع طائفةة الةبةهةرة ،الةتةي
حضر سلطانةهةا افةتةتةاح الةمةسةجةد مةع الةرئةيةس
المصري عبد الفتاح السيسي.
كان سلطان طائفة البهرة بالهند ،مةفةضةل سةيةف
الدين ،قد شارك الرئيس المةصةري عةبةد الةفةتةاح
السيسي ،قبل نحو أسبةوعةيةن ،فةي تةفةقةد أعةمةال
التطوير والتجديد لمسجد االمام الحسين (ع .

معرض طهران الدولي للكتاب
يفتح أبوابه
بدأ معرض طهران الدولي للكتةاب أعةمةالةه يةوم
األربعاء  88مايو في نسخته الثالةثةة والةثةالثةيةن،
في مصلى االمام الخميني (ره  .واقيمت مةراسةم
افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب في مصلى
االمام الخميني (رض بحضةور وزيةر الةثةقةافةة
واالرشاد االسالمي مةحةمةد مةهةدي اسةمةاعةيةلةي
ووزير الثقافة اللبناني.
وقال مساعد وزير الثقةافةة واالرشةاد االسةالمةي
ياسةر احةمةدونةد فةي كةلةمةة الةقةاهةا فةي مةراسةم
االفتتاح :سيكون معرض الكتةاب فةي دورتةه الـ
 11بمشاركة  ،2122منهم  8422ناشر حةاضةر
فةةي الةةمةةصةةلةةى و 8822نةةاشةةر فةةي الةةفةةضةةاء
اإللكتروني ،وشارك في المعةرض  842نةاشةر
أجنبي من  12دولة ،كما تم توجةيةه الةدعةوة الةى
أكثر من  52ضيفًا أجنبيًا لزيارة المعرض.

منبر األبرار
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القدس ..ملتقى الرساالت ومحور الصراع
األستاذ عابدين فايز من فلسطين:
ال أظن عمال أعظم من نصرة بيت المقدس وقةد
تخلى عنها كثير من البشر ولم يتبق داعمةا سةوى
االشراف.
لكي يكون ارتباطنا ببيت المقدس ارتةبةاط وعةي،
ال بد ان نجعل ومضات لنقف فيها على تاريةخةه،
لكي نعي كةيةف نةبةدأ الصةراع السةتةرجةاع هةذا
الحق.
هناك مساران :تاريخي وإيماني:
هناك معركة طاحنة بين كثير من عةلةمةاء االمةة
المختصين بالتاريه مع المةزوريةن لةلةتةاريةه مةن
الصهاينة.
فاذا طرحت حجتك الةواضةحةة الثةبةات الةتةاريةه
قالوا ان االرض ملكنةا .هةنةاك جةهةل عةام حةول
فلسطين وتاريخها
نعود الى الوراء  4222سنة:
قبل  5222سةنةة قةبةل الةمةيةالد عةنةدمةا ارتةحةل
الكنعانيون من ارض العرب واستوطنوا فلسطيةن
وعمروا المدن واولها مدينة عسقالن وحيفا وعكا
ونابلس ،هذه القبيلة العربية مةهةمةة ،فةلةم يسةجةل
التاريه ارض فلسطين قبل ذلك .بعدهم بألف سنة
جةةاء الةةيةةبةةوسةةيةةون وهةةم يةةنةةتةةمةةون لةةلةةكةةنةةعةةانةةيةةيةةن
واستوطنوا بيت المقدس وهم اول من وضع لبةنةة
في بيةت الةمةقةدس .كةان ذلةك  9222سةنةة قةبةل
الميالد.
اول اسم لمدينة الةقةدس هةو يةبةوس ،وهةو نسةبةة
لليبوسيين .استمر اليبوسيون يعمرون هذه الةبةالد
وكان من بين ملوكهم ملك يسمى سالةم هةو الةذي
بنى حصنا ببيت المقدس حتى سميت أور سةالةم.
من هنا جاء اللفظ العةبةرانةي أورشةلةيةم .تةتةابةعةت
السنون حتى جاء ملك صالح مؤمن اسمه الةمةلةك
الصادق وكان عابدا ببيت المقدس والتقةى سةيةدنةا
ابراهيم وصادقه .كان ذلك عام  8422سةنةة قةبةل
الميالد ،بعد ذلك جاء الفراعنة .عندما نسمع بةهةم
نعتقد انهةم كةانةوا فةقةا فةي ارض مصةر ،لةكةن
مملكتهم امتدت من جنوب السةودان الةى اواسةا
افريقيا الى بالد الشام.
كةةانةةوا يةةتةةنةةافسةةون مةةع اآلشةةوريةةيةةن
وسواهم على بيت المقدس .الفراعنةة
كانوا قبل  8022قبل الميالد .سةيةدنةا
موسى وجد  8122سنة قبل الميالد،
وكانت معاناته مع بني اسرائيل حتى
عاقبهم بالتيه ،ثم جاء قوم بعدهم.
دخل اليهود  8222سنة قبل الميةالد.
نتكلم عن قدس عمرها  0222سةنةة.
دخلوها في عهد الةنةبةي داود 8222
سنة ثم جاء ابنه سليمان وبعدهم جاء
اآلشوريون ،وكانت هناك مملكة فةي
شةةمةةال فةةلةةسةةطةةيةةن عةةنةةدمةةا جةةاء
األشوريون وهزموا الفراعنة.
ثم جاء البابليون برئاسة نبوخذ نصر
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ودمر مملكة اليهود وسبا الكثيةر مةنةهةم الةى بةابةل
النهم وقفوا مع الفراعنة.
ثم جاء الفرس بقةيةادة كةوروش وهةزم الةبةابةلةيةيةن
واعاد مملكة اليهود وبنى هيكلهم.
في  2284اعةتةرفةت امةريةكةا بةالةقةدس عةاصةمةة
السرائيل ونقلت سفارتها اليها .الصهاينة يقةدسةون
كوروش.
ثم يأتي اليونان فيتولون القدس ثم الرومان ثم يعود
الفرس ثانية ﴿غلبت الروم في أدنةى األرض وهةم
من بعد غلبهةم سةيةغةلةبةونا .وهةذا يةعةنةي مةجةيء
الرومان الى بيةت الةمةقةدس وغةلةبةة الةفةرس لةهةم
وحدث هذا في السنة الثةالةثةة قةبةل الةبةعةثةة .تةمةرد
اليهود ودمر هيكلهم مرة اخرى.
في السنة الةخةامسةة عشةرة لةلةهةجةرة كةان الةفةتةح
االسالمي بعد معركة اليرموك بقيةادة ابةي عةبةيةدة
بن الجراح ،وتسةلةم عةمةر بةن الةخةطةاب مةفةاتةيةح
المدينة وبقيت حةتةى جةاء الصةلةيةبةيةون فةي فةتةرة
تشرذم االمةة حةتةى جةاء صةالح الةديةن االيةوبةي
وحررها من الصليببين.
استمر االحتالل الصليبي  11سةنةة اذاقةوا اهةلةهةا
شرالعذاب.
كتب احد جنودهم الةى امةه قةائةال :خةيةلةنةا تةدوس
االرض ودمها الى الركب ،حتى جاء مؤتمر بازل
في سويسرا.
مؤتمر بازل  8144اصدر قرارات اهةمةهةا اقةامةة
وطن قومي لليهود في فلسطين.
نقيم هذا الوطن بعد خمس سنوات .كةانةت الةخةطةة
رقم واحد ان يذهب وفد منهم الةى السةلةطةان عةبةد
الحميد ليعرضوا عليه ثالثة امور:
اولها :ان يعيدوا بناء جيشه.
ثانيها :ان يدفعوا ديون دولته.
ثالثها :ان يرشوه بمبلغ من المال.
فغضب وقال :ان ثمن فلسطين  022مليون مسلةم،
فاسقا بيد الةيةهةود .وضةعةوا خةطةة عشةريةة .فةي
العشر سنوات االولى اسقا عبد الحميد.
في  8484كان وعد بلفور في  2نةوفةمةبةر ،وكةان
يهوديا وقال ان بريطةانةيةا تةنةظةر بةعةيةن الةعةطةف

القامة وطن لليهود في فلسطين ،ثم حدثت واقعة.
في  8410حدثت ثورة عز الدين القسام في عةهةد
االنجليز.
شعر الفلسطيةنةيةون تةحةت قةيةادتةه وهةو سةوري
االصل ،بشيء من االمر ،واستشهةد فةي جةنةيةن.
تاريه هةذه الةمةديةنةة حةافةل بةالةجةهةاد ومةقةارعةة
االعداء .حتى اقيم الكيان الصهيونةي فةي 8494
وبهذا حقق مؤتمر بازل قراره.
في هذه المرحلة احتلوا الجزء الغربي من مةديةنةة
القدس ولةيةس الةجةزء الشةرقةي الةذي فةيةه بةيةت
المقدس.
ما يهمن من ذلك ان القدس كان لها من تضحيةات
ابنائها الشيء العظيم .هذا التاريه يكشف العةنةايةة
الربانية للمدينة.
فضائل مدينة القدس التي ذكةرتةهةا )يةات الةقةر)ن
والسنة المطهرة.
انصح بقراءة هذا التاريه .القدس مرتبطة بنةهةايةة
االمة.
االمة المسلمة يجةب ان تةتةوحةد حةول عةقةيةدتةهةا
السمحة وال عزة لنا اال بها.
فضائل بيت المقدس في القر)ن كثيرة.
﴿سبحان الذي أسةرى بةعةبةده لةيةال مةن الةمةسةجةد
الحرام الى المسجد االقصى الذي باركنا حولها.
عملية االسراء والمعراج امر خارق عظيم ،فةامةا
ان يكون عبر انتقةال الةرسةول مةن االرض الةى
السماء او االسراء من بيت الحةرام الةى بةيةت
المقدس.
لم يكن سبحانه له معجز ان يعرج بنةبةيةنةا مةن
االرض الى السماء مباشرة ،ولكنةهةا رسةالةة مةن
ربنا :انتبهوا ،هذا مكان االنبياء جميعا ،هذا بةيةت
المقدس ستتمحور حوله االمة وهنا ستكون نهةايةة
العالم .انه ارض المحشر والمنشر .الةعةروج الةى
السماء من خالله وما تبعه من احداث.
قال تعالى :الذي باركنا حوله ،والةبةركةة شةمةلةت
الحجر والشجر والبةشةر .فةال بةركةة افضةل مةن
اخصاب هذه االرض .هةذه الةبةركةة تةدفةعةنةا ان
نستعيد هذا الةبةيةت ،نةاهةيةك ان اسةمةهةا الةقةدس،
والتقديس هو الةتةطةهةيةر .الةتةطةهةيةر مةن الشةرك
والطهر من الشرك.
عن ابي ذر :تذاكرنا عند رسول  :ايهما افضل
مسجد الرسول ام بيت المقدس.
ليوشك ان يكون للرجل شطن فرسةه،
يتمنى المرء ان يكون له شرف رؤيةة
بيت المقدس ولو مترين.
هذا الحديث يعكس اشياء كثيرة مةنةهةا
ان المسلمين سيحرمون منه.
باالمس كان هناك ربع مليةون صةلةوا
في المسجد االقصى في ليلةة الةقةدر.
لو استطاع الفلسطينيون لجاؤوا كلهم.
سيةاتةي زمةان عةلةى بةاقةي االمةة ان
يحرموا لشدة شوقهم وتوقةهةم يةتةمةنةى
احدهم ان يكون له مثل شطن الفرس.
أي مسجد وضع اوال :قةال الةمةسةجةد
الةةحةةرام ،قةةلةةت :وغةةيةةره :قةةال بةةيةةت
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المقدس .منهم من قصصنا عليك ومةنةهةم مةن لةم
نقصص عليك .
الخصيصة الثالثة انه كان القبلة االولى للمسلمين.
انه قبلتنا االولى بمعنى انه ملك للمسليمن جميعا.
سيسأل كال من :ماذا فعلت لبيت المقدس؟
انه ينةفةي الةبةعةد الةوطةنةي والةقةومةي والةطةائةفةي
والمذهبي.
كةال مةنةه
انه ملك للمسلمين قاطبة ،وسيةسةأل
ماذا قدمنا فيه؟
الصالة فيه كألف صالة في غيره.
ال تزال طائفة من امتي عةلةى الةحةق ظةاهةريةن،
لعدوهم قاهرين ،ال يضرهم مةن خةالةفةهةم ،حةتةى
ياتيهم امر .
اهل فلسطين ال يضيرهم خذالن اخةوانةهةم ،وهةم
قابضون علةى ديةنةهةم ) ،خةر مةا يةخةشةونةه هةو
الموت.
نسأل ان يكرمنا بصالة كريمة فيه.

السيد جعفر فضل هللا:
في شهر رمضان لدينا الفيض االلهي ،وال بةد ان
نشعر بالثقة باهلل وحكمته .وقد ارتبطةت الةقةضةيةة
بالقر)ن الكريم :فاذا جاء وعد اآلخرة..
اهمية احياء يوم القدس العالمي يرمز المرين:
االول :ان حضور الدين في حياتنا يمثةل هةويةتةنةا
باالرتباط باهلل .الدين محفز للموقف والجهاد.
هذه المنظومةة يةجةب ان تةكةون حةاضةرة ،فةايةة
محاولة لضربها سيبعد المسلمين عنها.
الثانية :رمزية القضية ،الةقةدس مةديةنةة خةاصةة،
احتلها الصهاينة .الجدل يدور حول هذه المةديةنةة،
القدس الشرقية والغربةيةة وايةهةمةا هةي عةاصةمةة
الدولة الفلسطينية.
رمزية القدس ليس في البعد المادي للمدينة.
واقع رمزية القدس انه يةحةتةوي عةلةى الةمةسةجةد،
وهةةي رمةةزيةةة لةةلةةقةةضةةيةةة االسةةاس ،هةةي االكةةثةةر
وضوحا في خةرق الةمةواثةيةق وهةي تةجةمةع كةل
الةثةنةةائةيةات ،الةمةةسةلةمةةون والةمةةسةيةةحةيةون .السةنةةة
والشيعة ،القومية والعرقية .القضيةة تةجةمةع كةل
هذه الرمزيات.
انةةهةةا لةةيةةسةةت قضةةيةةة احةةتةةالل الرض بةةل فةةي
تراكماتها وتداعياتها.
لو رجعنا للتاريه لوجةدنةا ان
الةةوجةةود الصةةهةةيةةونةةي وجةةود
استعماري .القضيةة مشةروع
استعماري مانع من النهةوض
والوحدة.
الحصار الذي يةفةرض عةلةى
قةةوى الةةمةةقةةاومةةة والةةتةةحةةريةةر
يكشف االصرار الدولي على
تثبيت الوجةود االسةتةعةمةاري
في المنطقة.
المشروع االسةتةعةمةاري هةو
محور التفوق في المنطقة.
هذه الةدول سةمةحةت لةلةكةيةان

بالتفوق على شعوب المنطقة.
يراد للمنطقة ان ال تنطلق .هذا المشروع يحظةى
بانفاق هائل .هذا الةمةشةروع يةنةفةق عةلةيةه مة ةات
المليارات النه يحمي مصالح المستكبر.
انةةه الةةمةةشةةروع االسةةتةةعةةمةةاري الةةمةةؤثةةر عةةلةةى
المؤسسات المالية الدولية.
انةه مشةةروع تشةةتةةبةةك فةةيةةه مصةالةةح الةةكةثةةيةةريةةن،
وسيتضررون اذا تضرر هذا الكيان.
الكيان اليوم عملةيةة اغةتةصةاب كةامةلةة وشةامةلةة.
القضية باختصار انها ليست مرتبطةة بةاالحةتةالل
فحسب ،بل انها قضية مرتبطة بالنظةام الةعةالةمةي
السائد.
الذي يقوم على ان القوة هي التي تشرع وتةحةتةل.
النظام العالمي معني بهذه القضية .انها تعنةي كةل
انسان حر يريد ان يةهةنةأ بةوجةوده كشةعةب عةلةى
اسس من السالم الحقيقي.
اذا لم تكن هناك قيم لدى االنسةان فسةنةعةيةش فةي
عالم الحيوان والذئاب .قيةم الةحةق والةعةدالةة هةي
اساس الشرعية.
المطلوب اليوم احياء يوم القدس العالمي لتةركةيةز
معنى هذا الكيان الغةاصةب .انةهةا لةيةسةت قضةيةة
هامشية وليست مرتبطة ببعد واحد ،انها فةي لةب
الصراع العالمي الذي عيني االنسانية جمعاء.
االعداد للمعركة الموعودة ،ان يمتلك المةسةلةمةون
الةقةوة الةرادعةة والةمةحةةررة ،بةةمةعةنةةى ان تةةتةقةةدم
الستعادة الحقوق.
تةةحةةريةةر الةةقةةدس ال يةةقةةوم عةةلةةى الةةمةةفةةاوضةةات
والمساومات ،تعودنا على استجداء الةحةقةوق مةن
اآلخرين .داعةمةو هةذا الةكةيةان هةل سةيةعةطةونةنةا
الحقوق؟
الرئيس االمريكي السابق ترامب اعةطةى الةكةيةان
كل شيء وحتى اراضي اآلخرين.
ال ينبغي ان نخدع حين يقال ان عةلةيةنةا ان نةلةقةي
السالح من ايدينا ،تحريةر فةلةسةطةيةن ال يةتةحةقةق
بتغريدات وكةلةمةات مةعةسةولةة ،واعةدوا لةهةم مةا
استطعتم مةن قةوة ،يةجةب ان يةكةون جةزءا مةن
عقيدتنا الدينية.
انطالقا من هذا المبدأ ،فان ما حةقةقةتةه الةمةقةاومةة
يجب ان يدفعنا للتركيز على الجةوانةب االخةرى،
ان علينا االستعداد للمواجهة عةلةى كةافةة االبةعةاد

منبر األبرار
وليس العسكري فحسب.
علينا ان نعمل في حركة استعةادة فةلةسةطةيةن مةن
خالل ثقافتنا .هذه الصيانة االلهية لهذه الةقةضةيةة،
اكدت بقاءها ،و هو القاهر فوق عباده.
ادخل القضية في الجانب االيماني ،فعندما تصلةي
فان القدس امامك ،وكذلك تاريه االنبياء .نةحةتةاج
الى جهد اضافي.
فاذا كان الكيان االسرائيلي يسعى لسلةب ثةقةافةتةنةا
في المأكل والمشرب ونما حياتنا .نةحةن بةحةاجةة
لتفعيل اليوم العالمي للقدس على المستوى االدبةي
والفكري والصناعي .نحتاج ان نةخةطةا لةثةقةافةة
تةخةةاطةةب شةةرائةةح مةةتةةنةةوعةةة تةةؤكةةد عةةلةةى وجةةود
مرابطين .الزخم الجهادي واالمني لتفعيل الجهةاد
الثقافي .انه يشكةل اضةافةات انسةانةيةة لةلةقةضةيةة،
يضيفون باالحياء شي ا من انسانيتهم.
هذا الذي يجعل القضية برمزيتها جزءا من الحياة
المعاشة.
خيوط هذا المشروع وعةالقةاتةه مةتةعةددة االبةعةاد
وتحتاج مواجهة متعددة االبعاد.
نحتاج ان يكون لدينا اقتصاديةات مةنةتةجةة ولةيةس
استهالكية.
هل ننتج بناء حضةاريةا ام ال تةنةتةج؟ هةذا الةعةدو
يفرض وجوده الكامل الثقافي واالقتصادي.
لماذا تحاصر بعض الدول االسالمية؟ ليس النةهةا
تسعى المتالك قنبلةة نةوويةة ،وانةمةا يةعةارضةون
امتالك تكنولوجيا متطةورة .عةلةمةاء هةذه الةدولةة
شباب يعملون ليال ونهارا.
مطلوب تكريس وحدة حقيةقةيةة :ديةنةيةة ،ان تةكةن
لدينا مشةاريةع ديةنةيةة مشةتةركةة ،قةاعةدة لةلةوحةدة
المذهبية والسياسية.
سمعنا عن محاوالت اليةهةود بةعةد مةؤتةمةر بةازل
التالعب بمسألة الديون الرهاق كاهل امةتةنةا ،ان
نعمل لحماية المقدسات واعتبارها خةطةا أحةمةر.
فأي مساس بهذه المدينة خا أحمر.
ال بد ان نحيي المقدسات ببعدها المفاهيمي.
اذا غلبت االمة على فكرها فنخشى ان تغلةب فةي
مجالها الحركي .علينا الحةضةور فةي الةمةجةاالت
العالمية .االسالم يكفينا عزة في هذا المجال.
موازين القوى عندما تتحةرك فةعةلةى الةمةسةلةمةيةن
االستفادة من ذلك .يجب ان نراهن علةى الشةبةاب
ذوي الةحةةيةويةةة والةةقةدرة عةلةةى
االختراق واالبداع.
هذا يمكةن ان يشةكةل حةاضةنةة
لعملية التحريةر الةتةي تةتةحةرك
حةةول الةةعةةمةةود الةةفةةقةةري لةةهةةذا
القضية.
لتتحرك هذه االنشةطةة جةمةيةعةا
لتخترق الوجدان لةيةصةبةح كةل
يةةوم هةةو يةةوم لةةلةةقةةدس لةةتةةأخةةذ
حيويتها.
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وصايا أهل البيت (ع)  ...الكنوز المخفية
الشيخ حسن التريكي
أوصاني باالخال في السر والعالنيةة ،وأن أعةفةو
قال تعالى( :ولَقَ ْد وص ْينَا الَّذِينَ أُوتُواْ ْالكت َاب ةن عمن ظلمةنةي ،وأعةطةي مةن حةرمةنةي ،وأصةل مةن
مِ
ِ
َ َ َّ
َّللا وإن ت َ ْكفُرواْ فَا َّن َّّلِل م َةا فِةي قطعني ،وأن يكون صمتي فكرا ونظري عبرا.
ُ
ِ ِ ِ َ
قَ ْب ِل ُك ْم َوإِيَّا ُك ْم أ َ ِن اتَّقُواْ َّ َ َ ِ
ض َو َكانَ َّ
َّللاُ غَةنِةيةا َحةمِ ةيةدًا
تةبةارك وتةعةالةى
قال أمير المؤمةنةيةن (ع  :قةال
اوا ِ
ال َّ
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
س َم َ
﴿ ١٣١النساءا
لموسى (ع  :يا موسى احفةظ وصةيةتةي لةك بةأربةعةة
أشياء:
الوصية من أساليب التزكية:

من أساليب التزكية التي اعتمدها جل وعةال فةي أولهن :ما دمت ال تةرى ذنةوبةك تةغةفةر فةال تشةتةغةل
هةي بعيوب غيرك ،والثانية :ما دمت ال ترى كنةوزي قةد
كتابة الةعةزيةز ،وكةذلةك الةنةبةي األكةرم (
(الةةوصةةيةةة أو الةةتةةوصةةيةةة  .والةةوصةةيةةة هةةنةةا تةةعةةنةةي نفدت فال تغتم بسبب رزقك ،والةثةالةثةة :مةا دمةت ال
ترى زوال ملكي فال ترج أحدا غيري ،والرابعة :مةا
النصيحة أو الدعوة إلى فعل ما هو خير.
دمت ال ترى الشيطان ميتا فال تأمن مكره.
الوصية في القرآن الكريم:
من وصايا جل وعال لعيسى ابن مريم:
وردت في القر)ن الكريم )يات عديدة تتحةدث حةول
"يا عيسى اوصيك وصية المتحنن عةلةيةك بةالةرحةمةة
الوصية بهذا المعنى:
حين حقت لك مني الواليةة بةتةحةريةك مةنةي الةمةسةرة
ُ
ي إِ َّن َّ
(و َو َّ
َّللاَ فبوركت كبيرا وبوركت صغيرا حيثمةا كةنةت اشةهةد
صى بِ َها إِب َْراهِي ُم بَنِي ِه َويَ ْعقوبُ يَا بَنِة َّ
ـ َ
ص َ
ا ْ
طفَى لَ ُك ُم الدِّينَ فَالَ ت َ ُموت ُ َّن إِالَّ َوأَنةتُةم ْمسْةلِة ُمةونَ انك عبدي ابن امتي.
﴿ ١٣١البقرةا
يا عيسى انزلني من نةفةسةك كةهةمةك واجةعةل ذكةري
(ولَقَ ْد َو َّ
ص ْينَا الَّذِينَ أُوتُو ْا ْال ِكت َ
َاب مِ ن قَ ْب ِل ُك ْم َو ِإيَّا ُكة ْم لمعادك وتقرب الي بالنوافل وتوكل علةي اكةفةك وال
ـ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
ت
ا
ةاو
م
َّة
س
ال
ِةي
ف
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م
ّلِل
ن
ا
ف
ا
و
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ف
ك
ت
ن
إ
و
َّللا
ا
و
ق
ت
أ َ ِن ا
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
تول غيري فاخذلك.
َ
ِ
َِ
َ َ
ض َو َكةانَ َّ
َّللاُ غَةنِةيةا َحةمِ ةيةدًا ﴿١٣١
َو َما فِةي األ َ ْر ِ
يا عيسى اصبر على البالء وارض بةالةقةضةاء وكةن
النساءا
كمسرتي فيك فان مسرتي ان اطاع فال اعصى.
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ـ (أ َ ْم كنت ْم ُ
صاك ُم َّ
َّللاُ بِ َهذا فَ َم ْن أظل ُم مِ َّم ِن
ش َهدَاء إِذ َو َّ
َّللا يا عيسى احي ذكري بلسانك وليكن ودي في قلبك .يا
َّ
َّ
َ
اس ِبغَي ِْر ع ِْةل إةم ِإ َّن ََّ
َّ
ن
ال
ل
ُض
ي
ل
ًا
ب
ذ
ك
َّللا
علَى ِ ِ ِ ِ
ا ْفت ََرى َ
َ
عيسى تيقظ في ساعات الغفلةة واحةكةم لةي بةلةطةيةف
الَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ ﴿ ١١١األنعاما
الحكمة.
صةالةِ
(وجعلَنِي ُمبَار ًكا أَيْنَ ما ُكنتُ وأ َ ْوصانِي بةال َّ
ـ َ
الزك ََاةِ َ ما د ُمتُ َ حيا * َوبرا بوا ِل َدَتِي َولَةم ي ِةجْ ةع ْةلةنِةي يا عيسى كن راغبا وراهبا وامت قلبك بالةخةشةيةة .يةا
َو َّ
ْ
َ ْ َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
عيسى راع الليل لتحري مسرتي واظما نهارك لةيةوم
شقِيا ﴿ 18ـ  12مريما
َّارا َ
َجب ً
حاجتك عندي .يا عيسةى نةافةس فةي الةخةيةر جةهةدك
(و َو َّ
اإلن َ
سانَ بِ َةوالِةدَيْة ِه ُحسْةنًةا َوإِن َجةاهَةدَاكَ لتعرف بالخير حيثما توجهت".
ص ْينَا ِ
ـ َ
ي
ْس لَكَ بِة ِه ع ِْةلة َم فَةال تُةطِ ة ْعة ُهة َمةا إِلَة
ِلت ُ ْش ِركَ بِي َما لَي
َ
َّ
القسم الثاني :الوصايا النبوية اإلبتدائية
َم ْر ِجعُ ُك ْم فَأُنَ ِبّ ُ ُكم ِب َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ ﴿ ٨العنكبوتا
أو اإلمام المةعةصةوم (ع
ـ (ووص ْينَا اإلنسانَ بوا ِلد ْي ِه حملَتْهُ أُمهُ و ْهةنًةا عةلَةى وصايا النبي األكرم (
َ
َّ
ْ
َ
و ْه َن َوفِصالُهُ ِفِي َ عا ِم َيْن أَن ا َ ْش َ ُكر لِي ول َِوا ِلديْكَ إلَةي اإلبتدائية ألصحابه ،بحيث يبدأ النةبةي األكةرم (
َ َ َ
ْ
َ
َ
ِ
َ
َّ
ِ
ِ
َ إ َ
أو اإلمام المعصوم بالتوصية ابتداءا.
ير ﴿ ١١لقمانا
ص ُ
ْال َم ِ
يةومةا ً
صةى بة ِه نُةوحةا والَّةذِي ـ عن ابن عباس قال :كنت خلف الةنةبةي (
ع لَ ُكم ِ ّمنَ الدِّين ما و َّ
ً
ـ (ش ََر َ
ص ْي ِنَا َب ِه َإبْراهِيم ِوموسى و َعِيسى فقال" :يا غالم إني أعلمك كلمات :احفظ يحفظك،
أ َ ْو َح ْينَا إِلَيْكَ َو َما َو َّ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
أ َ ْن أَقِيموا الدِّينَ وال تَتَفَرقُوا فِي ِه َكبُر علَى ْالم ْشركِينَ احفظ تجده تجاهةك ،إذا سةألةت فةاسةأل  ،وإذا
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّللاُ يجْ تَبي إلَ ْي ِه من َيشَاء ويهدِي ِ إلَيْة ِه استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمةة لةو اجةتةمةعةت
َ َْ
َما ت َ ْدعُوهُ ْم ِإلَ ْي ِه َّ َ ِ ِ َ َ
ِ
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كةتةبةه
َمن يُنِيبُ ﴿ ١٣الشورىا
تعالى لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشةيء
ص ْةوا ِبةال َّ
تةعةالةى عةلةيةك،
صةب ِْةر لم يضروك إال بشةيء قةد كةتةبةه
ـ (ثة َّم َكةانَ مِ ةنَ الَّةذِيةنَ ) َمةنُةوا َوت َ َةوا َ
ص ْوا بِ ْال َم ْر َح َم ِة سورة البلد84 :
فةي
تةعةرف إلةى
الصحف.
وجفت
األقالم
رفعت
َوت ََوا َ
ّ
ص ْةوا الرخاء يعرفك في الشدة ،واعلم أن ما أخطأك لم يكن
َّ
صةالِة َحةا ِ
عةمِ ةلُةوا ال َّ
ـ (إِالَّ الذِينَ ) َمنُوا َو َ
ت َوت َ َةوا َ
ليصيبك ،وما أصابك لم يكةن لةيةخةطة ةك ،واعةلةم أن
صب ِْر سورة العصر)1 :
ص ْوا بِال َّ
ق َوت ََوا َ
بِ ْال َح ّ ِ
النصر مع الصبر ،وأن الفرج مع الةكةرب ،وأن مةع
وحةةتةةى الةةوصةةيةةة الشةةرعةةيةةة فةةي اإلرث هةةي مةةن العسر يسراً".
مصاديق عمل الخير.
بسبةع:
ـ عن أبي ذر ،قال :أوصاني رسول (
ْ
ّ
َ
َّ
ُ
ةوصةةية ُكة ُم َّ
َّللاُ فِةةي أ ْوال ِدكة ْم ِلةةلةذ َكة ِةر مِ ةةثة ُل َحة ِ
ـة (يُة ِ
ةظ أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ،وال أنةظةر إلةى
)
9
النساء:
(سورة
األُنثَيَي ِْن ...
من هو فوقي ،وأوصانةي بةحةب الةمةسةاكةيةن والةدنةو
منةهةم ،وأوصةانةي أن أقةول الةحةق وإن كةان مةرا،
الوصية في السنة المطهرة:
وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبةرت ،وأوصةانةي
الوصية في السنة المطهرة ثالثة أقسام:
أن ال أخاف في لومة الئم ،وأوصاني أن أستكةثةر
من قول :ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،فانها
القسم األول :الوصايا الربانية لألنبياء والرسل
من كنوز الجنة  .وعن سلمان نحوه .
وصايا لنبيه األكرم (  ،أو ألنبيائه السابقين،
ـ قال سلمان المحمدي :أوصاني خةلةيةلةي رسةول
والهدف أن يعمل بها الناس.
بسبع ال أدعهن على كل حةال :أن أنةظةر إلةي
(
قةةال رسةةول
(  :أوصةةانةةي ربةةي بسةةبةةع :من هو دوني وال أنظةر مةن هةو فةوقةي ،وأن أحةب

الفقراء وأدنو منهم ،وأن أقول الحق وإن كان مرا،
وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة ،وأن ال أسةأل
الناس شي ا ،وأوصاني أن أكثر من قول" :ال حول
وال قوة إال باهلل" ،فانها كنز من كنوز الجنة.
القسم الثالث :الوصايا الطلبية
أو اإلمةام الةمةعةصةوم
وصايا النبي األكةرم (
(ع المطلوبة من أصحابهم ،بحيث يوصي الةنةبةي
أو اإلمام (ع بناء على طلب طالب التزكية
(
أن يةوصةيةه
بحيث يطلب من النبي األكةرم (
بشيء يكون فيه الخير.
قال أبو أيوب خةالةد بةن زيةد لةرسةول
أوصني وأقلل لعلي أن أحفظ.

(

:

فقال ( " :أوصيك بخةمةس :بةالةيةأس عةمةا فةي
أيدي الناس فانه الغنى ،وإياك والطمع فانةه الةفةقةر
الحاضر ،وصل صالة مودع ،وإياك ومةا تةعةتةذر
منه ،وأحب ألخيك ما تحب لنفسك .
وقال ضرغامة بن عليبة بن حرملة :حةدثةنةي أبةي
فةي ركةب مةن
عن أبيه قال :أتةيةت الةنةبةي (
الحي ،فلما أردت الرجوع قلت :أوصني يا رسول
! قال (  :اتق  ،وإذا كةنةت فةي مةجةلةس
فقمت عنه فسمعتهم يقولون ما يعجبةك فةأتةه ،وإذا
سمعتهم يقولون ما تكره فال تأته .
 لةرجةل اسةتةوصةاه :-(
ـ وقال رسةول
"احفظ لسانك" .ثم قال له :يا رسول أوصةنةي؟
قال ( " :احفظ لسانك".
أوصةةنةةي؟ فةةقةةال ( :
ثةةم قةةال :يةةا رسةةول
"ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم فةي الةنةار
إال حصائد ألسنتهم".
القسم الرابع :الوصايا الكتابية
أو اإلمةام (ع ألحةد
بحيث يةكةتةب الةنةبةي (
أصحابه رسالة فيها شيء من الوصايا المعينة.
في مكاتبة أمير المؤمنين (ع إلى محةمةد بةن أبةي
بكر لما واله مصر :أوصةيةك بسةبةع هةن جةوامةع
اإلسالم :تخشى عز وجل وال تخشى الناس في
 ،وخير القول ما صدقه العمل ،وال تةقةض فةي
أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ
عن الحق ،وأحب لعامة رعيتك ما تةحةب لةنةفةسةك
وأهل بيتك ،وأكره لهم مةا تةكةره لةنةفةسةك وألهةل
بيتك ،فان ذلك أوجب لةلةحةجةة وأصةلةح لةلةرعةيةة،
وخض الغمرات إلى الحق وال تخف في لةومةة
الئم ،وانصح المرء إذا استشارك ،واجعةل نةفةسةك
أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم  -اله .
ولةألئةمةة
وهناك وصايا عديدة للنبي األكرم (
األطهار مع أصحابهم ،وهي من الكنوز المخفةيةة،
وفيها من الوصايا والمواعظ ما يغني اإلنسان عةن
كثير من الكتب واألبحاث والدراسات.
ولو تمسك اإلنسان المؤمن بتلك الوصايا لكان مةن
المتقين ومن المقربين.
ـ مميزات هذه الوصايا:
 8ـ أنها تركز بشكل عام على الجوانب األخالقةيةة
وتزكية النفس.
 2ـ أنها شاملة وعميقة وفةيةهةا خةالةصةات تةعةالةيةم
االديان.
 1ـ أنها تقال على نحو القضيةة الةحةقةيةقةيةة ولةيةس
الخارجية.
* من حديث الجمعة  81مايو 2222
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خير جلي

تشومسكي ونقد الليبرالية الجديدة والنظام العولمي
الكتاب تحليل دقيق لليبةرالةيةة الةجةديةدة كةنةمةوذج
سياسي واقتصادي ،للسياسات التي تتةيةح لةحةفةنةة
من الشركات الخاصة ،السيطرة على أكبةر حةيةز
ممكن من الحياة االجتةمةاعةيةة فةي جةمةيةع بةلةدان
العالم.
يحكي كتاب "الربح على حساب الناس" للةمةفةكةر
األميركي نعوم تشومسكي (الصادرة ترجمته عن
دار التنوير قصة الهيمةنةة الةجةشةعةة لةلةشةركةات
العمالقة على مقدرات الشعةوب .ويةحةكةي قصةة
التالحم بين الحكومات وتلك الشةركةات والسةعةي
الدؤوب لزيادة أرباح القلة الةغةنةيةة عةلةى حسةاب
األكثرية.
الكتاب تحليل دقيق لليبةرالةيةة الةجةديةدة كةنةمةوذج
سياسي واقتصادي ،للسياسات والةعةمةلةيةات الةتةي
تتيح لحفنة من الشركات الخاصة ،السيطرة علةى
أكبر حيز ممكن من الحياة االجتماعية في جةمةيةع
بلدان العالم ،بما فيها بلداننا العةربةيةة ،لةمةصةلةحةة
كبار األغنياء المستثمرين ،وألقةل مةن ألةف مةن
الشركات الكبرى.
الكتاب دراسة للعولمة و)لياتها وعواقبها السياسية
واإلقتصادية ،ولما ينتظرنا مةمةا تةعةده الةواليةات
المتحدة األميركية  -المزيد من الةفةقةر والةتةخةلةف
والتبعية وعدم االستقرار.
قراءتي لهذا الكتاب قسّمتها الى قسمين:
الةقةةسةم األول :إن تشةةومسةكةةي يةكةذّب أسةةطةةورة
السةوق الةحةةرة الةتةي يةتةغةةنةى بةهةةا مةؤيةةدو
الليبرالية الجديدة ،فيقولون إن الةحةكةومةات
والمؤسسات غير كفوءة البد مةن تةقةيةيةدهةا
كي ال تلحق ضررا بالسوق ”الحرة .ويةرد
تشومسكي على ذلك بأن الحكومات الحالية
أمر مهم ومركزي بالنسبة "للنيوليبةرالةيةة"
ألنها تدعم الشركات بسةخةاء ويةدلةل عةلةى
ذلةك بةةظةهةةور اقةةتةصةاد السةوق الةعةةولةمةةي
(العولمة الذي يتم تقديمه على أنةه تةوسةع
طبيعي لألسواق الحرة عبر الحدود .ولةكةن
العولمة نتاج ضغوط تمارسها الةحةكةومةات
القوية والسيةمةا الةواليةات الةمةتةحةدة عةلةى
شعوب العالم لةتةحةقةيةق صةفةقةات تةجةاريةة
واتفاقات تسهل هيمنة الشركةات الةعةمةالقةة
على االقتصاديات حول العالم من دون أن
تلتزم بأية واجبات تجاه شعوب تلك األمم.
وليس ثمة مكان تبةدو فةيةه الةعةمةلةيةة أكةثةر
وضوحا ً منها في تأسيس منظةمةة الةتةجةارة
الةةعةةالةةمةةيةةة فةةي أوائةةل تسةةعةةيةةنةةات الةةقةةرن
العشرين ،واآلن فةي الةمةنةاقشةات السةريةة
الدائرة حول االتفاقية الةمةتةعةددة األطةراف
الخاصة باالستثمار المسمى بـMAI.
أمةةا الةةقةةسةةم الةةثةةانةةي :هةةو أهةةمةةيةةة تةةحةةلةةيةةل
تشةةومسةةكةةي لةةلةةنةةظةةةام الةةعةةقةةائةةدي فةةةي
الديمقراطيات الرأسماليةة فةي ظةل انةتةفةاء

إمكانية الخوض في مناقشةات وحةوارات صةادقةة
وصريحة حةول الةلةيةبةرالةيةة الةجةديةدة .إن انةتةقةاد
تشومسكي للنظام الليبرالي الجديد يعتبر عمليًا مةن
المحرمات بالنسبة للتحليل الرئيسي الةمةتةداول فةي
وسةةائةةل اإلعةةالم الةةتةةابةةعةةة لةةلةةشةةركةةات الةةكةةبةةرى
واأليديولوجيين من األكاديميين والثقافة التي تلعب
دورا مركزيًا في توفير "الةوهةم الضةروري"
كلها ً
لجعل هذا الوضع الةذي ال يةطةاق يةبةدو مةنةطةقةيًةا
وكري ًما بل وضروريًا..
تعقيبا ً على هذا الكالم ،يةقةول "مةاكشةيةسةنةي" إنةه
بالرغم من شعور منتقدي الليبةرالةيةة بةأن الةوضةع
صعب التغيير إال أن أعظم مساهمات تشةومسةكةي
قةةد تةةكةةون إصةةراره وتةةأكةةيةةده عةةلةةى الةةنةةزعةةات
الديموقراطيةة األسةاسةيةة لشةعةوب الةعةالةم وعةلةى
الطاقات الثورية الكامنة .ويهاجم تشومسكي رسالة
الليبرالية الجديدة األشد جهورية وهي الزعم بةعةدم
وجود بديل للةوضةع الةراهةن وبةأن اإلنسةانةيةة قةد
وصلت ألعلى قممها .ولكن تشومسكي يشةيةر إلةى
أنه سبق وأن صنفت مراحل عدة أخرى على أنةهةا
"نهاية التاريه".
في البداية يحلل تشومسكي إصطالح "الليةبةرالةيةة
الجديدة" الذي يةدل عةلةى أنةه نةظةام مةبةنةي عةلةى
الليبرالية الكالسيكية الذي يعتبر )دم سميث القديس
الراعي لها ،ولةكةنةه يةنةكةر ذلةك ألن الةفةرضةيةات
األساسية "للنيوليبرالية" أبعد مةا تةكةون عةن تةلةك

التي حركت التقليد الليبرالي منذ التنويةر .ويةقةول
إن هذا النظام أيضًا يسةمةى "إجةمةاع واشةنةطةن"
وقوانينه األساسية باختصار:
تحرير التجارة والتمويل ،السماح لةلةسةوق الةحةر
بةةتةةجةةديةةد األسةةعةةار ،إنةةهةةاء الةةتةةضةةخةةم الةةمةةالةةي،
الخصخصة (انسحاب الحكةومةة والشةعةب أيضًةا
بما أن الحكومات ديمقراطية ويأتي بةانةتةقةاد )دم
سميث لما يعرف "بالمصلحة الوطنية" ألنها مةن
وجهة نظره خدعة إلى حد كبير ألنه في صفةوف
األمة توجد مصالح متناحرة .ويتعيةن عةلةيةنةا مةن
أجل فهم السياسة وتأثيرها أن نسةأل (أيةن تةكةمةن
السلطة وكيف تتم ممارستها والذي أصبح فةيةمةا
بعد يعرف بالتحةلةيةل الةطةبةقةي ،وعةلةى هةذا
األسةةاس حةةدد تشةةومسةةكةةي الةةمةةهةةنةةدسةةيةةن
األساسيين إلجماع واشنطن الليبرالي الجديةد
وهم الشركات العمالقة.
بما أن جني األرباح هو جوهر الديمقراطية،
فان أي حةكةومةة تةنةتةهةج سةيةاسةات مةعةاديةة
للسوق ،هي حكومة معادية لةلةديةمةقةراطةيةة،
بغض النظر عن حجم التأييد الةواعةي الةذي
قد تةتةمةتةع بةه .لةهةذا فةمةن األفضةل حصةر
الحكومات في مهمة حماية الملكية الةخةاصةة
وفرض االتفاقات ،وقصر النقاش السةيةاسةي
على األمور الثانوية .أما األمةور الةحةقةيةقةيةة
المتعلقة بانتاج وتوزيةع الةمةوارد والةتةنةظةيةم
االجتماعي يجب أن تقررها قوى السوق.
النظام الليبرالي الجديد قد يصبح له نتاج هام
وضروري وهو مواطنةون غةيةر مسةيّةسةيةن
يتسمون بالالمباالة والريبة .وبذلك أصبةحةت
الليبرالية الجديدة ً
بدال من أن تنتج مواطنيةن،
تنتج مستهلكينً ،
وبدال من إنتاج مجةتةمةعةات،
تنتج أسواقًا ومةراكةز تةجةاريةة ،ويةقةول إنةه
باختصار أن الليبرالية الةجةديةدة هةي الةعةدو
األول المةبةاشةر لةلةديةمةقةراطةيةة االنةتةخةابةيةة
الحقيقية ،ليس في الواليات المتحدة فةحةسةب
بل في المعمورة جمعاء.
المصدر :الميادين.نيت
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متى تأسست مقبرة البقيع الغرقد؟
البقيع لغة :موضع من األرض فيه أروم شةجةر
مةةةن ضةةةروب شةةةتةةةى ،وبةةةه سةةةمةةةي بةةةقةةةيةةةع
الغرقد بـالمدينة الةمةنةورة ألن هةذا الةنةوع مةن
الشجر كان كثيرا ً فيه ،ثم قطع.
وفي كتاب (العين الغرقد :ضرب من الشجر.
وتعتبر ال َبقيع ،أقدم مقبرة للمسلمين في الةمةديةنةة
المنورة.
لم تكن مقبرة البقيع الغرقد مكانا لةدفةن الةمةوتةى
قبل اإلسالم بل بدأ الدفن فيها في السنةة الةثةالةثةة
من الهجرة بعدما توفي الصحابي الجليل عثمةان
بن مظعون ،فهو أول من دفن بها.
فل َّمـا توفي قبَّلَهُ رسو ُل صلى عةلةيةه و)لةه
أيةن
سة ةل :يةا رسةول
وسلم وبكاه ،وعندما ُ
ندفنه؟
قال صلى عليه و )له" :بالبقيع".
ثم قام صلى عةلةيةه و)لةه بةنةفةسةه فَةلَة َحةدَ لةه،
ووضع عالمة عند قبره ،لتكون عةالمةة عةلةيةه،
وليدفن عنده َم ْن يموت من أهله.
وبعد ذلك توالى الدفن في هذه المقبرة المباركة،
ي إبراهيم ابن رسول  ،قال صلةى
فعندما تـُوفِّ َ
ْ
"إلـحق بالسلف الصالح عةثةمةان
عليه و )له:
بن مظعون ".
ولما ماتت رقية بنت النبي صلى علةيةه و)لةه
دفنها صلى عليه و )له بةالةبةقةيةع ،فة َع ْ
ةن أ َ ِبةي
ع ْن أ َ َح ِد ِه َما عةلةيةهةمةا السةالم قَةالَ :لة َّمةا
يرَ ،
َب ِ
ص إ
ُ
ُ
سو ِل َّ
َّللاِ صلى عليه و)لةه،
َمات َتْ ُرقَيَّة ا ْبنَة َر ُ
َّللاِ صلى عةلةيةه و)لةهْ :
سو ُل َّ
"الة َحةقِةي
قَا َل َر ُ
ْ
ْ
ةةون
ع
ةة
ةةظ
م

ْةةن
ب

م
ةة
ُةةث
ع
ِةةح
ل
ةةا
ص
ال
َةةا
سةةلَةةفِةةن
ةةانَ
َّ
ُ
ِب َ
إ
ِ َ
َ
ِ
ص َحا ِب ِه . "...
َوأ َ ْ

االمام الحسن بن علي بةن أبةي طةالةب ،الةمةلةقةب
بالمجتبى سبا رسول صلى عليةه و)لةه الةذي
قال عنه وعن أخيةه" :الةحةسةن والةحةسةيةن سةيةدا
شباب اهل الجنة" ،وهو االمام الةثةانةي مةن أئةمةة
أهل البيت عليهم السالم.
االمام علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليةه
السالم ،وهو رابع أئمة أهل البيت عليهم السالم.
االمام محمد بن علي الباقةر عةلةيةه السةالم ،وهةو
خامس من أئمة أهل البيت عليهم السالم.
االمام جعفر بن محمد الصادق عليه السالم ،وهو
سادس أئمة أهل البيت عليهم السالم.
إبراهيم بن رسول صلى عليه واله وسلم.
محمد بن الحنفية بن اإلمام أمير المةؤمةنةيةن عةلةي
ابن أبي طالب عليه السالم.
فاطمة بنت أسد أم األمام علي بن أبي طالب عليه
السالم.
صفيَّة عمة رسول صلى عليه و)له.
عاتكة عمة رسول صلى عليه و)له.
َّ
المطلب عم رسول صةلةى
العبَّاس بن عبد
عليه و)له.
زوجات النَّبي صلى عةلةيةه و)لةه إالَّ خةديةجةة
فقبرها بمكة.
ُ
فاطمة بنت حزام الكالبيَّة المةعةروفةة بةأ ِ ّم الةبةنةيةن
زوجة أمير المؤمنين علي بن أبةي طةالةب عةلةيةه
السالم.
عقيل بن أبي طالب.
عبد بن جعفر الطيار زوج السيدة زينب بةنةت
علي عليهما السالم.
محمد بن زيد حفيد اإلمةام زيةن الةعةابةديةن عةلةيةه
السالم.
اسماعيل بن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم.
المقداد بن عمرو.
جابر بن عبد االنصاري.
الحرة.
شهداء
َّ
وغيرهم.

أسماء المدفونين بالبقيع:
أهم من دفنوا بالبقيع هم أربةعةة مةن أئةمةة أهةل
البيت عليهم السالم ،وهةم مةمةن طةالةب الةنةبةي
تةعةالةى أن
صلى علةيةه و)لةه بةأمةر مةن
يعاملهم المسلمون بالمودة حةيةث قةال :لقُةل َّال
علَ ْي ِه أَجْ ًرا ِإ َّال ْال َم َودَّة َ فِي ْالقُ ْربَ ٰى} وهم :المصدر :مركز اإلشعاع اإلسالمي
أ َ ْسأَلُ ُك ْم َ

كلمة أخيرة
إياك والسكوت عن الظلم
أيها الحر األبي ،ان كنت فلسطينيا ام عربيا ام مسلما
غير عربي ام إنسانا من سكان هذا الكوكب ،أنت
مطالب بموقف إزاء الظلم أينما وقع ،فال يجوز
السكوت عليه ،او مسايرة الظالم او تجاهل المظلوم.
وال شك ان من يحرم من أرضه ووطنه فهو مظلوم،
سواء كان سبب الحرمان مرتبطا باحتالل أجنبي
غاشم ،ام بحاكم جائر يستهدف األحرار ويبعد
المواطنين عن أرضهم ظلما وعدوانا .وأهل فلسطين
ظلموا طوال عقود ،عندما احتلت أرضهم وأبعدوا
قسرا عنها ،وطردوا من أرض اآلباء واألجداد ،امام
مرأى العالم ومسمعه .فها هي المخيمات تكتظ بهم،
وها هم موزعون في أراضي الشتات ،وبعضهم بال
وطن او مأوى .وما أكثر من علق منهم في
المطارات والموانيء ،او ابتلعته مياه المحيطات
باحثا عن ملجأ )من بعد ان فقد األمن في وطنه ،وتم
تهجيره قسرا.
إن اإليمان باهلل ورساالته يقتضي ان يحمل المؤمن
لواءه ،ويطوف به في أرجاء العالم ،ليبشر أهله
بالخير الذي يحققه الدين .كما يقتضي التصدي للظلم
ودعم المظلوم ،فان لم يحدث ذلك فقد أثمت األمة
كلها .يقول اإلمام زين العابدين عليه السالم” :اللهم
إني أعتذر من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره“.
فرفع الظلم مسؤولية كبرى على عاتق المؤمن الذي
ارتبا بربه الذي ال يظلم الناس( :وال يظلم ربك
أحدا  .فان كنت ترفض الظلم وتختزن في داخلك
رغبة بالدفاع عن المظلوم ،فال تلتزم الصمت او تقر
الظلم او تساير الظالم .فان دعوة المظلوم ال ترد،
وستصيب الظالم وأعوانه والساكتين على ظلمه
وإجرامه ،وليكن شعارك دائما :رب بما أنعمت علي
فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
لقد ظلمت فلسطين وأهلها عقودا ،وبعد ثالثة أرباع
القرن ما تزال أرض األقصى ت ن تحت وطأت
المحتلين الذي جيء بهم من أقاصي األرض،
فاستوطنوا أرض الغير ،وطروده من وطن )بائه
وأجداده .فبأي حق يطرد أهل فلسطين؟ وما المسوغ
القانوني إلبعادهم بالقوة وهدم منازلهم او احتاللها؟
ان االستيطان عملية متواصلة لم تتوقف يوما،
وبموازاتها طرد أهل األرض منها عنوة .وأهل
القدس ما يزالون يتعرضون ألصناف التنكيل
ويبعدون عنها بأساليب القمع والقسوة ،كما حدث
ألكثر من  522فلسطيني من أهالي حي الشيه
جراح .وهناك مناطق سكنية وقرى في مناطق
أخرى من فلسطين يتعرضون لإلبعاد القسري الن
المستوطنين يخططون الحتالل قراهم .أهذا من
العدل في شيء؟ وهل الصمت على ذلك سيحل
األزمة المعلقة منذ قرابة ثالثة أرباع القرن .إياك
والصمت ،فان السكوت بمثابة الشراكة في الظلم.

