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إقرأ في هذا العدد:

حملة توعية بعنوان:
”حبا لرسول هللا“ (ص)3

االمام الخميني ....االنجاز العظيم
(ص)2

كتاب :روسيا في
البحر االبيض المتوسط (ص)7

تأمالت بذكرى رحيل اإلمام
تم في مطلع الشهر إحياء ذكرى رحيل االمام
روح هللا الموسوي الخميني على نطاق واسع
خصوصا في الجمهورية االسالمية التي قاد
الثورة التي أدت إلى قيامها .ومن البديهي التطرق
لجوانب عديدة في شخصية اإلمام الراحل
خصوصا في المجال الذي حقق فيه نجاحا غير
مسبوق .فإقامة الدولة اإلسالمية لم يكن حدثا
عاديا بل كان زلزاال سياسيا على مستوى العالم،
إذ أحدث من التغيرات في التوازن السياسي
العالمي وفي تصورات المسلمين والعالم حول
الدين ودوره ما لم يحدثه حدث آخر في العصر
الحديث .كان اإلمام رحمه هللا أيقونة متميزة
للثورة والتغيير ،ساعده في ذلك أمور عديدة:
أولها قناعاته الشخصية التي تأسست على
التجارب التي مر بها منذ والدته في العام ،3091
وما شهده العالم االسالمي من تحوالت خصوصا
سقوط الدولة العثمانية وبدء حقبة االستعمار ،هذه
القناعة ع ّمقت لديه الرغبة في التغيير إلعادة الثقة
للمسلمين بأنفسهم ودينهم وهويتهم .ثانيها:
مؤهالته الدينية ،إذ كان فقيها المعا ومرجعا دينيا
ومجددا في مجال الفقه والفكر والتوجه السياسي.
هذا الموقع الديني س ّهل مهمته خصوصا في
األوساط الفقهية التقليدية التي كانت تتحسس من
أية محاولة لتوسيع دوائر اهتمامها خصوصا في
المجال السياسي الوعر .ثالثها :بلوغ الفساد
السياسي واإلداري والثقافي في إيران ذروته
نظرا لحالة التغرب التي كان الشاه يمثل قصوى
درجاتها .رابعها :تراكم الظروف التي عاشها
الشعب اإليراني تحت القمع واالضطهاد،
واكتظاظ السجون بالعلماء واالمفكرين والنشطاء،
واالنتهاكات الفظيعة لحقوق االنسان في ظل
االستبداد البهلوي.
في هذه الظروف انطلق اإلمام الخميني لقيادة
واحدة من كبريات ثورات العصر الحديث .وقد
رعى الدولة التي أسسها عشرة أعوام قبل رحيله
في الرابع من يونيو  .3090وقبل
وفاته بأقل من عام واحد كان قد
وافق على توقف الحرب التي كان
العراق بقيادة حزب البعث قد شنها
على إيران في سبتمبر 3099
إلسقاط ثورتها التي قادها اإلمام.
في تلك الظروف كان رحيل القائد
المؤسس حدثا كبيرا ،إذ كانت
تحتاج لقيادة فاعلة ذات مؤهالت

دينية وسياسية منسجمة مع ما كان اإلمام يتمتع به.
وقدّر هللا لها ان يصبح المرشد الحالي ،آية هللا السيد
علي خامنئي ،ذلك الرجل الذي قاد الجمهورية
والثورة ثلث قرن كاملة بعد رحيل اإلمام ،وما يزال
يمثل امتدادا طبيعيا لقيادته وتوجهاته .لقد كان
رحيل الخميني حدثا مقلقا للكثيرين الذين كانوا
يخشون على مستقبل الثورة ومصيرها .ولكن
الواضح ان إيران بدولتها وثورتها ملتزمة بخط
اإلمام الراحل برغم اصطفاف أعدائها ضدها على
كافة الصعدان .فما تزال ترفع راية اإلسالم وتعلن
بدون تردد او خجل التزامها بالمشروع اإلسالمي
الذي رفع اإلمام رايته ،وما تزال تصر على
استقالل قرارها السياسي والفكري ،وتعلن بوضوح
مواقفها السياسية التي يرفضها "العالم الحر" .وفي
مقدمة هذه المواقف دعمها فلسطين ورفضها
االعتراف بالكيان اإلسرائيلي فضال عن مد الجسور
او التطبيع معه .ويعلم حكامها وشعبها ان القرار
المستقل من اهم أسباب عداء العالم الغربي لها ،بل
السعى إلسقاط حكمها.
في هذه المناسبة يجدر بالمفكرين والعلماء إعادة
قراءة حياة اإلمام الخميني وفكره إزاء قضايا
عديدة :أولها المشروع اإلسالمي الذي لم يرفع
شعاره فحسب ،بل حقق جانبا كبيرا منه وما تزال
الدولة التي أسسها ملتزمة به .ثانيها :مشروع الدولة
في فكر اإلمام ،من أجل تعميق قناعة الجيل الحالي
بمبدأ "حاكمية اإلسالم" وضرورة الدولة اإلسالمية.
ثالثها :مبدأ الوحدة اإلسالمية واإلنسانية في عالم
يمارس التمزيق والتفريق والتنميط بعيدا عن
التعاطي الفكري والمنطقي مع القضايا المعاصرة
خصوصا في مجال الحكم والعالقات البينية بين
البشر .رابعها :دور الفقه في التقعيد لمشروع
التغيير في المجتمعات التي تعاني من االضطهاد
واالستضعاف واالستبداد ،هذا الدور الذي مارسه
اإلمام الخميني واستطاع به إقامة الجمهورية
اإلسالمية.

أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
*أقامت مؤسسة األبرار اإلسالمية مجلس فاتحححة
وتأبين على روح الحاج المحسحن ححمحزة عحبحاس
مقامس (رئيس مجلحس أمحنحاء الحمحؤسحسحة الحذي
وافته المنية يوم األربحعحاء  9يحونحيحو  2922أثحر
نوبة قلبية ،وذلك يوم الخميس  0يونيو .2922
*وضحححمححححن نشححححاطححححات
محححححؤسحححححسحححححة االبحححححرار
االسححالمححيححة فححي لححنححدن،
وبمنحاسحبحة ذكحرى والدة
ثحححامحححن أئحححمحححة الحححهحححدى
السلطان علي بن موسحى
الرضا (ع  ،استحضحافحت
المؤسسة يوم الخميس 0
يحونحيححو 2922؛ فضححيحلححة
الحححدكرحححتحححور مرحححححححرحححمحححرحححد
حرسريرن عرربرود (أستاذ الحتحاريحإل اإلسحالمحي فحي
جامعة كربالء ر العراق  .ألقى الدكتور محاضرة
بححعححنححوان ” :اإلمححام الححرضححا (ع  :دوره الححعححلححمححي
واإلجتماعي“ سلط فيها الضوء على جوانب محن
سيرة اإلمام الرضا (ع  ،وركز في حديحثحه عحلحى
دور اإلمام الرضا (ع في الحتحصحدى لحلحححركحات
المنحرفة فكريا وعقائديا ،التي انتشرت في حياته
(ع بتشجيع من السلطات لمواجهة فكر ومدرسة
أهل البيت (ع .

*وفححححي ذات الححححيححححوم
الخميس  0يونيو 2922
اسححتححذكححرت الححمححؤسححسححة
الذكرى السنويحة الحثحالحثحة
والثالثين لرحيحل محفحجحر
الححثححورة اإلسححالمححيححة فححي
إيححران ،اإلمححام روح هللا
الموسوي الخميني (ره .
اسححتححضححافححت األسححرححرححتححرححاذ
نرجرراح مرحرمرد عررلري (إعالمي ومحلل سحيحاسحي
ر من العراق مقيم في بريطانيا  .تحححدث األسحتحاذ
نجاح عن ذكرياته مع اإلمام الراحل رضوان هللا
عليه ،والتي ذكر أنها بدأت قبل الحثحورة بسحنحوات
عديدة عندما كان اإلمام الخميني (ره منحفحيحا فحي
العراق ،ثم اسحتحمحرت وتحطحورت بحعحد انحتحصحار
الثورة اإلسالمية المباركة.
*بعد ذلك شارك فضيحلحة
الححححدكححححتححححور كرححححمححححرححححال
الرححهححرححلححرححبححرححاوي (بححاحححث
وداعححححيححححة إسححححالمححححي
بححححمححححداخححححلححححة قصححححيححححرة
بالمناسبة ،وتحدث فحيحهحا
عن ذكرياته عن الحثحورة
اإلسالمية في تلك األيحام.
وأشار أن بركات اإلمحام
الخميني (ره عمت العالم اإلسالمي ،بل الحعحالحم،
وأعادت الروح واألمل إلى نفوس المسلمين .كمحا
أشار بعد ذلك إلى أهم التحديات التي تواجه األمة
اإلسالمية في الحوقحت الحححاضحر ،والحتحي تحححتحاج
لرجال من أمثال اإلمام الخميني (ره .
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المركز اإلسالمي في إنجلترا يحيي
ذكرى رحيل اإلمام الخميني (ره)
أحيا المركز اإلسالمحي
فحي إنححجحلحتححرا الحذكححرى
السحححنحححويحححة الحححثحححالحححثحححة
والثالثين لرحيل اإلمام
الخميحنحي (ره محفحجحر
الحححثحححورة اإلسحححالمحححيحححة
ومؤسسة الحجحمحهحوريحة
اإلسالمحيحة فحي إيحران.
وذلك يحوم الحثحالثحاء 7
يونيو .2922
تضمن الحبحرنحامحم كحلحمحة لسحمحاححة السحيحد هحاشحم
الموسوي (رئيس المركز اإلسحالمحي وعحدد محن
الشخصيات اإلسالمية من الحمحدارس الحمحخحتحلحفحة،
والتي أجمعت كلها على أهمحيحة شحخحصحيحة اإلمحام
الخميني (ره ودوره الكبير في إعادة الروح إلحى
اإلسالم ،وإعادة األمل إلى المسلمين ،حيث ظحهحر
ذلك التأثير في مختلف أنححاء الحعحالحم .كحمحا أشحار
بعض المتحدثين إلى أن تلك الثورة غحيحرت وجحه
التاريإل.

المراكز اإلسالمية تحتفل
بميالد اإلمام الرضا (ع)
احححتححفححلححت الححمححراكححز اإلسححالمححيححة فححي الححعححاصححمححة
البريطانية لندن بذكرى ميالد اإلمام الثحامحن عحلحي
بن موسى الرضا (ع  ،حيث أقيمحت االححتحفحاالت
في المراكز التالية:
* المركز اإلسالمي في إنجلترا ،يوم السحبحت 33
يونيو  ،2922وتضمحن الحححفحل كحلحمحة بحالحلحغحتحيحن
اإلنحجحلحيحزيححة والحفحارسحيححة لسحمحاححة السحيحد هحاشححم
الموسوي ،وكلمة باللغة العربية لسحمحاححة الشحيحإل
على المسعودي .وشارك في التحواشحيحح كحل محن:
السيد جعفر الموسوي بالحلحغحة الحعحربحيحة ،والحححاج
بهزاد موالئي باللغة الفارسية.
* وفي مركز اإلمام الخوئي أقيم احتفال بالمناسبة
يوم الجمعة  39يونيو  2922شارك فيحه سحمحاححة
السيد فاضل الميالني بكلمة بالمناسبة ،كما شحارك
الشاعر نزار الحداد ،والمنشحد مصحطحفحى الحنحائحب
بالشعر والتواشيح.
* كما أقامت هيئة السادة احتفاال بحالحمحنحاسحبحة يحوم
األحد  33يونيو  2922على قاعة العقيلة ،تحححدث
فيه سماحة السيد غياث طعحمحة عحن جحوانحب محن
حياة اإلمام الرضا (ع .

بسم هللا الرحمن الرحيم

س ْالح ُم ْ
حطح َمحئُحنَّحةُ *
قال هللا تعالى{ :يَا أَيَّت ُ َها النَّ ْف ُ
ً
ضيَّة * فَحادْ ُخح ُلحي
ْ
اضيَةً َم ْر ُ
ار ُج ُعي إُلَى َربُّ ُك َر ُ
فُي ُعبَادُي * َوادْ ُخ ُلي َجنَّتُي} سحورة الحفحجحر:
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انتقل إلى رحمة هللا تحعحالحى يحوم األربحعحاء 9
يونيو 2922؛ الحاج الحوجحيحه ححمحزة عحبحاس
مقامس (رئيس مجلس أمناء مؤسسة األبحرار
اإلسحالمححيحة  ،أثححر نححوبححة قححلحبححيححة فححاجححأتحه فححي
بيروت.
رحل الحاج حمزة مقامس بعحد عحمحر طحويحل
قضاه في عمل الخير ،ححيحث تحرك بصحمحات
واضحة في مختلف بقاع الحعحالحم ،ومحن تحلحك
البصمات محؤسحسحة األبحرار اإلسحالمحيحة فحي
لححنححدن ،والححتححي تححعححد مححن أبححرز الححمححؤسححسححات
اإلسححالمححيححة وأنشححطححهححا فححي الححعححمححل الححثححقححافححي
والتبليغي.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم مؤسسحة األبحرار
اإلسالمية ر إدارة وروادا ر بحخحالحل الحعحزاء
والمواساة إلى أسرته الحكحريحمحة ،وجحمحيحع آل
مقامس وآل بهحبحهحانحي الحكحرام ،وإلحى السحادة
الكرام أعضاء مجلس األمناء.
نسأل هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد الحكحبحيحر
بواسع رحمته ،وأن يعلي درجته وأن يحشحره
مع أوليائه الطاهرين محمد وآل محححمحد ،وأن
يجزيه خحيحر الحجحزاء لحمحا قحدم محن خحدمحات
وخيرات عمت بركاتها اإلسالم والحمحسحلحمحيحن
في مختلف بقاع العالم.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
إدارة مؤسسة األبرارا اإلسالمية ر لندن

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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تظاهرات احتجاجا على التصريحات
الهندية المسيئة للنبي (ص)

نزل مسلمون إلى الشوارع في احتجاجات ضخحمحة
في أنحاء آسيا بعد صالة الجمعة؛ اححتحجحاجحا عحلحى
تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكحم فحي الحهحنحد
عن النبي "محمد" سبّبت أزمة دبلوماسية لبلدها.
يسود الحغحضحب الحعحالحم اإلسحالمحي محنحذ األسحبحوع
الماضي بعد أن علقت متحدثة باسم الحزب الحاكحم
في الهند على العالقة بين النحبحي وزوجحتحه عحائشحة
خالل نقاش في برنامم متلفز.
استدعى مذاك نحو  29بحلحدا سحفحراء الحهحنحد ،وفحي
مسعى للحد من الضرر علّق حزب بهاراتيا جاناتحا
عضوية المسؤولة وأكد أنه يحترم كل األديان.
وشهد يوم الجمعة أكبر تظاهرات شعبية حتى اآلن
ردا على التصريحات ،وقدرت شرطة بحنحغحالديح
عدد المتظاهرين بأكثر من  399ألف شحخحل فحي
أنحاء البالد بعد صالة الجمعة.
وقحال "أمحان هللا أمحان" ،أححد الحمححتحظحاهححريحن فححي
العاصمة دكا" :نتجمع هنا اليوم لحالححتحجحاج عحلحى
إهانة نبيّنا من قبل مسؤولَين حكوميَين هنديين...
رددت الحشود في المحديحنحة هحتحافحات دعحت أعحداء
العقيدة اإلسالمية إلى "الحذر".
وفي باكستان ،نحظحمحت تحظحاهحرة فحي الهحور بحعحد
صالة الجمعة.
فقد تجمع في وسط الحمحديحنحة ححوالحى  5آالف محن
أنصار حركة "لبيك باكستان"؛ لالحتجاج ومطالبة
الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى ضحد الحهحنحد عحلحى
خلفية التعليقات.
وقال المتظاهر "عحرفحان رضحوي" ،الحذي يحعحمحل
مدرسا" :نبي اإلسالم هو خط أحمر بالحنحسحبحة لحنحا.
ّ
سواء كانت الهند ...أو أي جهة أخحرى ،يحجحب أن
يعلموا أن الحمحدافحعحيحن عحن اإلسحالم لحن يحلحتحزمحوا
الصمت".
أيضا ،نظم جزء من األقلية المسحلحمحة الحوازنحة فحي
الهند والبالغ عدد أعضائها  299محلحيحون شحخحل،
تظاهرات في عدة مدن.
فقد تجمع حشد كحبحيحر أمحام الحمحسحجحد الحجحامحع فحي
نيودلهي الذي يعود تاريإل بنائه إلى الحقحرن السحابحع
عشر.
وفي مكان آخر من الحعحاصحمحة ،أظحهحرت لحقحطحات
نشرت على مواقع التواصل االجتماعي طالبا محن
الجامعة اإلسالمية المليّة المرموقة وهحم يحححرقحون
دمية تجسّد "نوبور شارما" ،المتحدثة باسم ححزب
"بهاراتيا جاناتا" ،والتي أثارت تعليقاتها الضجة.

وقطعت السلطات الهحنحديحة االنحتحرنحت فحي الحجحزء
الخاضع لها من إقليم كشمير المضطحرب ،وقحيّحدت
صالة الجماعة في المساجد وفرضت حظر تجول
الجمعة.
وأدى إضراب تلقائي إلى إغالق أعمال تجارية في
أنحاء مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة؛ حيحث
دعا المتظاهرون إلحى الحرد عحلحى "اإلسحاءة" إلحى
النبي محمد (ص .
وفي إندونيسيا ،أكبر دولة ذات غالبية مسحلحمحة فحي
العالم ،نظم محتجون مسيرة أمام السفحارة الحهحنحديحة
في جاكرتا.
وصرح منسّق االحتجاج علي حسن لوكالة فرانس
ّ
بحرس ان "الححححكحومحة الحهحنحديححة يحجحب أن تحعحتححذر
للمسلمين وعليهحا اتحخحاذ اجحراءات صحارمحة ضحد
السياسيين اللذين أدليا بهذه التصريحات".
ويأتي هذا التوتر في أعحقحاب الحغحضحب الحذي سحاد
العالم اإلسالمي عام  2929بعد أن دافحع الحرئحيحس
الفرنسي "إيمحانحويحل محاكحرون" عحن نشحر رسحوم
كاريكاتورية "مسيئة" للنبي "محمد" بحجة "حرية
التعبير".
وخرجت على إثر ذلك ،تظاهرات غاضبة في عدة
دول إسححالمححيححة؛ احححتححجححاجححا عححلححى تصححريحححححات
"ماكرون".

"البحوث اإلسالمية" يطلق حملة
توعية بعنوان "حبّا ً لرسول هللا"

أعلن مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الرر ير
عن إطالق حملة توعرويرة ررامرلرة بر"ربروان حربرا
ل سول هللا لبيان عظمة الببي(ص) حريرث تسرلرط
هذه الحملة الضوء على سي ة الحبير (ص) مرن
خالل رخصه الررر يرأ وأخراللره السرامريرة و و ه
ال"ظيأ في بر السالأ وال حمة بين الباس جمي"ا.
ولال األمين الر"راأ لرمرجرمرع الربرحروث اإلسرالمريرة
ال رتو بظي عيا  ،إن الحملرة تريتري لرلر عرلرى
اإلساءة لببيبا صلى هللا عليه وآله وسلرأ ،فري ظرل
الحملة ال"بص ية لرترررويرة ررخرص الربربري(ص)،
وإيذاء مراع المسلمين حول ال"الأ بتيجة وصر
ببيهأ(ص) بباطل ال يليق بمقامه الر يأ ،ما ير عرأ
ض األ يان ويرججر
ظاه ة ال"بص ية والتط
مرراعر الرررر اهرريررة والررحرقر برريررن أترربررا األ يرران
المختلفة.
تسرلريرط الضروء
أضا عيا أن الحملة تسترهر
على رخصية الببي الر يأ صلرى هللا عرلريره وآلره

فضـاءات إسالمية
وسلأ من خالل موالفه وأخاللياته وسلوريراتره فري
الت"امل مع ببي البر جمي"را ،و عروتره لرترحرقريرق
السلأ ال"المي بين الباس بغض البظ عرن لروبرهرأ
أو عر لرهرأ أو يربرهرأ ،وبريران حرال الربربري(ص)
وموالفه مع مختل فئات المجتمع  -مرع الررربرير
والصغي واألطرفرال والربرسراء ،-ومرع أهرل بريرتره
وأصحابه ومرع جرير ابره مرن الرمرسرلرمريرن و رير
المسلمين.
أرا األمين ال"اأ إلى أن ب"رةرة الربربري صرلرى هللا
عليه وآله وسلأ رابت حمة لل"المين ،وهو ما بر ا
واضحا في عوته صلرى هللا عرلريره وآلره وسرلرأ،
إضافة إلى تطبيقه الر"رمرلري فري حريراتره(ص) مرن
خالل ت"امله بيعلى مر اتر الر حرمرة مرع جرمريرع
المخلولات ،رما أن حياته مليئرة برالرمروالر الرتري
ترر عن م"ابي اإلبسابية وال أفة والتري يرمرررن
أن بيخذ مبها ال وس وال"ِب لالستفا ة مربرهرا فري
وال"با الرمر"راصر  ،وخراصرة فري ظرل الرظر و
الحالية التي يم بها ال"الأ أجمع.
وأوضح األمين ال"اأ أن الحملة يرا ك فيها وعاظ
وواعررظررات األزهر الرر ير فرري جررمرريررع لر
ومر ارررز ومر ن مصر  ،برراإلضررافررة إلررى الرربرررر
اإللررتر وبرى عرلرى مرولرع الرمرجرمرع عرلرى بروابرة
األزه  ،وصفحات المجمع على موالع الرترواصرل
االجتماعي باللغتين ال" بية واإلبجليزية.

 33جريمة إسالموفوبيا خالل الربع
األول من  4344في ألمانيا
أعلنت الحكحومحة األلحمحانحيحة ،أنحه تحم تسحجحيحل 91
جريمة إسالموفوبيا (رهاب من اإلسالم في البالد
في الربع األول من عام .2922
جاء ذلك في رد الحكومة األلمانية ،على استجواب
يتعلق بجرائم اإلسالموفوبيا المرتكبة في ألحمحانحيحا،
تقدم به حزب اليسار.
وأوضحت الحكومة أنحه تحم تسحجحيحل  91جحريحمحة
إسالموفوبيا في الربع األول محن الحعحام الحجحاري،
أصيب على إثرها خمسة أشخاص.
وعلى صعيد متصل ،أوضح تقرير أعدتحه محبحادرة
برانديليم )(Brandeilig.orgالحتحابحعحة لحجحمحعحيحة
مناهضة التمييز ) ،(FAIRأنحه تحم تسحجحيحل 769
هجوما على مساجد في ألمانيا بين كحانحون الحثحانحي
يناير  2932وحزيران يونيو .2923
وأضاف التقريحر أن عحدد الحححاالت الحتحي لحم يحتحم
اإلبالغ عنها أعلى من ذلك بكثير.

منبر األبرار
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اإلمام الخميني ...اإلنجاز العظيم
االستاذ نجاح محمد علي
تعرفت على االمام قبحل الحثحورة ،كحان
ذلك في العام  3071واصبحت جحزءا
من حركته.
اعححددنححا مححلححفححا عححن حححيححاة االمححام فححي
اربعينيته وكنت اكحتحب لحه محن داخحل
الجمهورية االسالمية .عندما نحتحححدث
عن االمام الخميني نتحدث عحن بحححر
مححتححالطححم مححن االفححكححار السححيححاسححيححة
والعرفان.
انا من البصرة واول ما وقحع عحيحنحي عحلحى كحتحاب:
الحكومة االسالمية او والية الفقية .قرأته فحي الحعحام
 3071واذهلني الرجل فشدتت الرحال الى النجف،
كنا من مقلدي الشهيد الصدر ،ولكن كحان االمحام ذا
اثر على سلوكنا الشخصي .كان رحمه هللا يكتب لي
شخصيا باسم :ولدنا الماجد ،وهذا فخر لي.
بعد الثورة االسالمية ذهبت الحى الحححم عحلحى نحفحقحة
االمام الخميني.
كان النظام العراقي علحى عحالقحة محع نحظحام الشحاه،
واندلعت الثورة تدريجيا منذ الحعحام  3061ثحم نحفحي
االمام الى تركيا ومن هناك سمحح لحه بحالحعحودة الحى
النجف.
في العام  3079عندما اشتدت الحثحورة طحلحب الشحاه
من صدام حسين ان يبعد االمام الحخحمحيحنحي .تحححدث
صدام وقال :ال نوافق على ما يقوله الخميني ،توجه
الى الكويت ولم يسمح لحه بحالحدخحول بحرغحم جحهحود
ممثله في الكويت آنذاك :السيد عباس المهري.
اضطر االمام للذهاب الى فرنسا .هناك اثارات فحي
العراق وشعارات مثل :ايران برا برا ،يحثحيحرون ان
االمام جاء على طائرة فرنسية ورعته فحرنسحا .فحي
زمن الشاه كان هناك اتفاق قنصلحي يسحمحح لحرعحايحا
البلدين بالدخول بدون تحأشحيحرة .عحنحدمحا سحئحل قحبحل
الذهاب :لو رفضت فرنسا دخوله ماذا ستفعل؟ قال:
ساواصل الثورة من مطار الى مطار.
تثار شبهة :طائرة فرنسية لماذا ليس طائرة ايرانية؟
من اهم عوامل انتصار الثورة تجار البازار .تحجحار
البازار دعموا الثورة واالمام .عندما كحان الحعحلحمحاء
يستلمون رواتبهم من المراجع تقريبا دينارا واححدا،
كان االمام يدفع لالعزب  19دينارا والمتزوج .69
تم استئجار الحطحائحرة .كحان الشحاه قحد غحادر ايحران
مضطرا ،وكانت حكومة بختيار قد هددت بضحرب
الطائرة من قبل الجاويدان.
حدثني الدكتور رفعت االسد وكان قائد سرايا الدفاع
في سوريا ،وقال اننا عرضنا على االمام ان نرسحل
طائرات لحماية الطائرة فرفض .كان االمام ينحظحر
بنور هللا.
بفضل هللا وصلت الطائرة وكحانحت الحححشحود تحتحجحه
نحو مطار مهارباد .اكثر من ستة ماليين استحقحبحلحوه
في المطار .عندما نزل االمام استعان بالطيار الحذي
بادر لتقديم المساعدة وتعمد االمحام االتحكحاء عحلحيحه،
نزل االمام من درج الطائرة مستعينا بقائد الحطحائحرة
لكي ال يساء االستفادة من ذلك.
االمام الخميني اثار لغطا فحي الحغحرب .كحان االمحام
مصلحا عالميحا محن الحطحراز االول .كحانحت ثحورتحه
اصالحية على نهم االمام الحسين عليه السالم.

*

معظم الفقه الشيعي كحان يحؤمحن بحهحذه
النظرية ،حتى في قضية العحالقحة محع
الحواليحات الحمحتحححدة االمحريحكحيحة الحتححي
وصححفححهححا االمححام بححالشححيححطححان االكححبححر.
وصف العالقة المفترضة معه بحان ال
تكحون عحالقحة الحذئحب بحالحححمحل .نحقحيحم
عالقات مع جميع الحدول عحدا الحكحيحان
الصهيوني .اغلق السفارة االسرائيحلحيحة
فححي طححهححران ،واطححلححقححنححا اذاعححة عححن
فلسطين.
عندما تم احتالل السفارة االمريكية .امريكا هي التحي
قطعت العالقات الدبلوماسية مع ايران.
عندما سئل االمام في فرنسا من قبل حميد الغحار فحي
فرنسا :ماذا ستفعل عحنحدمحا تحعحود الحى ايحران؟ قحال:
ساذهب للتدريس في قم.
اذكر ايضا عندما تم تاسيس وزارة الحرس الحثحوري
التي حلت الحقا كان اول وزير بحهحا السحيحد محححسحن
رفيق دوست .كان مكانه بناية صغيرة بحالحقحرب محن
ميدان فردوسي .اراد نقل الوزارة الى مقحر السحفحارة
االمريكية التحي اححتحلحهحا الحطحالب ذهحب الحى االمحام
وطلب منه ذلك .قال االمام :وهحل سحتحعحتحقحد انحه لحن
تكون لنا عالقات مع امريكا ابد الدهر؟
العالقة بين امريكا وايران اذا تجاوزت عالقة الذئحب
بالحمل فال مانع ،حتى محع نحظحام صحدام الحذي شحن
الحرب على الجمهورية االسالمية ،لم تقطع العحالقحة
مع بغداد وكان اول سفير هو االستاذ محمود دعائي،
كان هو الرابط بين االمحام الحخحمحيحنحي والحمحسحؤولحيحن
العراقيين.
قبل اتفاقية الجزائر سمح لجماعة االمام بفحتحح اذاعحة
ضد الشاه ادارها محمود دعائي.
هناك مؤسستان اعالميتان :اطالعات وكيهان
االمام الخميني هو المصلح الكبير الذي اعاد لالسالم
حيويته واشعر المسلميحن والحمحسحتحضحعحفحيحن بحامحكحان
انتصار الدم على السيف واسحقحاط واححد محن اعحتحى
االنظمة الديكتاتحوريحة فحي الحعحالحم بحقحبحضحات يحدويحة
والدعاء والحشحود الحبحشحريحة .كحان يحرفحض الحعحنحف
المسلح بعكس المنظمات االخرى مثل مجاهدي خلق
وفدائيي خلق.
االمححام وتصححديححر الححثححورة ،شححرح ذلححك قححائححال :بححنححاء
الجمهورية االسالمية باسالحيحب الحمحشحاركحة .كحل محا
يجري في ايران يتم باالنتخحاب والحمحشحاركحة ومحزج
بين الجمهورية واالسالم.
في مجلس الشورى االسالمي هناك مجلس فوقه هحو
مجلس صيانة الدستور من  32عضوا ،ستة قانونيين
وستة من الفقهاء لضمان عدم تعارض القحوانحيحن محع
االسالم.
االمام الخحمحيحنحي اقحتحرح تشحكحيحل محجحمحع تشحخحيحل
مصلحة النظام يضم عددا من الحعحلحمحاء والحمحفحكحريحن
رأسه المرحوم هاشمي رفسنجاني.
ما بعد رحيل االمام هناك قضية :تحم انحتحخحاب السحيحد
علي خامنئي.
قبل ايام نشر فيديو عن لحقحاء اسحتحثحنحائحي بحيحن االمحام
والسيد خامنئي قال فيه االمام :ستصبح قائدا.
رئاسة الجمهورية مدتها اربعة سنوات قابلة للتحجحديحد
لوالية اخرى .الولي الفقيه مدة واليحتحه سحتحة شحهحور

فقط ،يتم تجديدها من قبل محجحلحس الحخحبحراء الحذي
يحتوي على لجنة التقحويحم وتحتحشحكحل محن عحدد محن
االعضاء .
مجلس الخبراء يتألف من المحتهدين ومنهحم بحعحض
السنة العادة تقييم اداء الولي الفقيه ،فاذا فقد شحرطحا
واحدا من الشروط االثني عشر .يعزل الولي الفقحيحه
فورا ،والية السيد خامنئي ستة شهور يتم تجديدها.
الدكتور كمال هلباوي
اجد محتحعحة فحي الحححديحث
عححن االمححام الححخححمححيححنححي
رحمه هللا.
قححححلححححت سححححابححححقححححا فححححي
التلفحزيحونحات والحمحقحاالت
انني تعحلحمحت محن االمحام
الخميني رححمحه هللا كحمحا
تعلمت محن االمحام الحبحنحا
رحمه هللا.
كالهما ائمة كبار ،واالمام الخميني امحده هللا عحمحرا
مديدا وعقال سديدا فاتجه الحيحاء االمحة ونحجحح فحي
ذلك.
من الصفات التي تشدني لالمام :الزهد الذي ال اجده
عند الكثيرين.
كذلك االمام البنا كان زاهحدا ومحقحبحال عحلحى اآلخحرة
وحريصا علحى ايحححاء االمحة ومصحلحححا محن كحبحار
المصلحين.
االمام الخميني لحه تحالمحذة واتحبحاع ورجحال ونسحاء
يؤمنون به وبقدرته وبحفحعحلحه وححكحمحتحه وتحواضحعحه
السديد الحياء االمة وجمع االمة على كلمة واحدة.
من عرفتهم من االخوة الشيعة اكحثحر ححرصحا عحلحى
السنة النبوية الشريفة من اآلخرين .لالسحف الشحديحد
بعض منغلقي العقول ومن يسمون متسحلّحفحة تصحدوا
لهذه الكلمات البسيطة ولم يدركوا معانيها.
المذاهب الفقهية مذاهب تعبدية وليست مسألة توحيد
او عقيدة.
من االمور المهمة ايضا التي رصحدتحهحا فحي اقحوال
االمام الخميني انه كان لديحه ثحقحة بحاهلل كحبحيحرة جحدا
عندما قال :ليس هناك نور سوى هللا سبحانه وتعالى
وعندما دعا الناس الى بحر االلوهية ،بححر الحنحبحوة،
بحر القرآن العظيم ،ودعنا الى الغوص في اعماقه،
هذا منهم االحياء في االمة وهو اصل من االصول
الثابتة .
االمة ال تحيا بدون العبودية هلل واتباع طريقة النحبحي
ومنهجيته في الحياة الصالحها وسيادة العالم او محا
سماه االمام البنا :استاذية العالم ،اولئك الذين هداهحم
هللا فبهداهم اقتده… يا ايحهحا الحذيحن آمحنحوا اتحقحوا هللا
وكونوا من الصادقين.
يحتاج االنسان لصفات توفرت فحي شحخحل االمحام
خصححوصححا الححزهححد وتحححححمححل الشححدة والصححبححر .هححذا
االمتثال الوامر هللا ان هو اال اسحاس قحوي ومحتحيحن
الصالح الحياة.
آثار االمام باقية الى اليوم في منهجه واتباعه الكرام
الذين يتخذون موقفحا يشحهحد لحه الحعحام وال يحعحطحون
الدنية في دينهم.
ندعو لحلحجحمحهحوريحة االسحالمحيحة واالمحام الحخحمحيحنحي
بالنجاح.
* ندوة أقيمممف فمي ممؤسمسمة االبمرار االسمالمميمة
بتاريخ  9يونيو 4344
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اإلمام الرضا (ع)  ...علم وعبادة وأخالق
اإلمام علي الرضا عليه السالم 33( ،ذو الحقحعحدة
 – 329آخر صفر  291هر هو علي بن محوسحى
بن جعفر ،المعروف برالرضا ،ثحامحن أئحمحة أهحل
البيت عند الشيعة اإلماميحة ،تحولحى اإلمحامحة بحعحد
واسحتحمحرت إمحامحتحه
استشهاد أبحيحه الحكحاظحم (ع
ّ
حوالي  29عا ّماً .عمره الشريف  55عاما.
له ألقاب عدة أشهرها الرضا ،وكنيته أبو الححسحن
الثاني ،ولد في المدينحة الحمحنحورة عحام  329هرح،
ُس إليه في العنب أو الرمان ،فحي
بسم د َّ
واستشهد ّ
طوس سنة  291هرح ،ودفحن فحي محديحنحة مشحهحد،
وصار مرقده مزارا ً يقصده الماليين من مختحلحف
البلدان.
بعد أن كان اإلمام الرضا (ع يُقيحم فحي الحمحديحنحة
المنورة ،انتقل إلى خراسحان ،بحطحلحب وأمحر محن
المأمون العباسحي؛ لحيُحكحرهحه عحلحى قحبحول واليحة
عهده ،وعحنحد محروره بحنحيحشحابحور روى ححديحث
سلسلة الذهب المشهور.
عُرف عند أهل زمانه بالزهد والعبادة واإلحسان
للمستضعفحيحن ،غحيحر أنّحه اشحتحهحر بسحعحة عحلحمحه
ومعارفه؛ وذلك لتَف ََّوقه على جميع من ناظره محن
مختحلحف الحمحذاهحب واألديحان ،وهحذا محا كشحفحتحه
مناظراته ،التي كان يقيمها المأمون العباسي بينحه
وبين كبار علماء المذاهب واألديان ،لعلّه يتحمحكحن
من إثبات ّ
أن أئمة أهل البيت (ع ليس لديهم علحم
لَدُنّي كما هو المتداول عند شيعتهم ومواليهم.

تَعُد ََّّن َم ْغ َرما ً َما ا ْبتَعْيتَ بُ ُه أَجْ را ً َوك ََرماً.
في العبادة والتقوى:
عرف اإلمام الرضا (ع  ،بكثرة انحقحطحاعحه لحخحالحقحه
حين تنام الخالئق:
ي الحرضحا (ع كحان صحاححب
يقول الشبراوي :عحلح ّ
وضوء وصالة ليله كلّه ،يتوضّأ ويصلّي ويرقد ،ثح ّم
يقوم فيتوضّأ ويصلّي ويرقد ،وهكذا إلى الصباح.
ع ْ
حن َجحدَّتُح ُه أ ُ ُ ّم أ َ ُبحيح ُه
ي َ
و َ
ع ْن ُم َح َّم ُد ب ُْن َيحْ َيى الصحولُح ُّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
تْ
يتُ
َم َع ُعدَّة مُ حنَ الح َج َحو ُاري
عذ ُر قال  :اشت ُر
َوا ْس ُم َها ُ
ع ْ
حن
ون فَ َو َهبَنُي ل ُ ّ
سأ َ ْلتُ َ
ُلر َ
ضا (ع فَ َ
فَحُمُ ْلنَا إُلَى ْال َمأ ْ ُم ُ
أَحْ َوا ُل ُ ّ
ضافَقَالَتْ َ :ما أ َ ْذ ُك ُر مُ ْنهُ إُ َّال أَنُّي ُكح ْنحتُ أ َ َراهُ
الر َ
يَ ،و َيسْحتَحعْحمُ ح ُل َبح ْعحدَهُ َمحا َء
ي ال َّ
َيت َ َب َّخ ُر ُب ْالعُو ُد ْال ُه ْن ُد ُّ
سنُح ُّ
ْ
ّ
َّ
َ
َ
ص ُلي َها فُحي
صلى الغَدَاة َ َوكانَ يُ َ
َو ْرد َومُ سْكا ً َو َكانَ إُذا َ
ْ
َ
َ
سهُ إُلحى أ ْن ت َ ْحرتَحفُح َع
أ َ َّو ُل َو ْقت ،ث ُ َّم يَ ْس ُجدُ فَ َال يَ ْرفَ ُع َرأ َ
اس أ َ ْو يَ ْحر َكحبُ َولَح ْم يَح ُك ْ
ال َّ
حن
ُس لُلنَّ ُ
س ،ث ُ َّم يَقُو ُم فَيَجْ ل ُ
ش ْم ُ
َ
ْ
ص ْوتَهُ فُي دَ ُار ُه كَحائُحنحا ً َم ْ
ْ
َ
ٌ
حن َكحانَ -
ع
ف
ر
ي
ن
أ
ُر
د
ق
ي
د
ْ
أ َ َح َ ُ
َ َ َ
ً
ً
َ
َ
َّ
اس قلُيال قلُيال.
إُنَّ َما يَت َ َكلَّ ُم الن ُ
ْ
َّحاس وهحو يصحف ححال اإلمحام
ُيم ب ُْن العَب ُ
و َ
ع ْن إُب َْراه َ
ُحيحر
ُّ
الر َ
ضا فُي َحدُيث :أَنَّهُ َكانَ قَلُي َل النَّ ْو ُم بُحالحلَّحيْح ُل كَحث َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْحح -
ب
ح
الص
حى
ل
إ
حا
ه
ُح
ل
و
أ
حن
ه
ُي
ل
ا
ي
ل
ر
ث
ك
أ
ي
ي
ي
ر
ه
س
ُحْ
مُ
ُ
َّ
َ َ
ُ
ال َ ُ
َّ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
صحيَحا ُم ثحالثح ُة أيَّحام فُحي
ُير ُ ّ
الصيَ ُام فال يَفوتهُ ُ
َو َكانَ كث َ
ُ
ال َّ
ُحيحر
ش ْه ُر َ -ويَحقحو ُل ذَلُحكَ َ
ص ْحو ُم الحدَّ ْه ُحر َ -و َكحانَ كَحث َ
صدَقَ ُة فُي ال ُس ُ ّّر َ -وأ َ ْكحث َ ُحر ذَلُحكَ يَح ُكحونُ
ْال َم ْع ُروفُ َوال َّ
مُ ْنهُ فُي اللَّ َيالُي ْال ُم ْ
ع َحم أَنَّحهُ َرأَى مُ حثْحلَحهُ
ظ ُل َم ُة  -فَ َم ْن زَ َ
ص ُدّ ْقهُ.
فُي فَ ْ
ض ُل ُه فَ َال ت ُ َ

صفاته األخالقية:
كما أن اإلمام الرضا (ع كان يتسم بصفحات محن
مكارم األخالق ،منها:

في اإلحسان والعطف:
من أبرز ُمم ُيّزات اإلمام الحرضحا (ع  ،هحو عحطحفحه
وإحسححانححه عححلححى الححمححسححاكححيححن والححفححقححراء ،وخححاصححة
المستضعفين من العبيد:
ع ْن َر ُجل مُ ْ
ع ْب ُد َّ
حن
ص ْل ُ
هُ ب ُْن ال َّ
ت َ
أخرج الكليني عن َ
سف َُحر ُه
ُي
ف
السالم
عليه
ا
ض
الر
ع
م
ّ
أ َ ْه ُل َب ْلإل قَالَُ :ك ْنتُ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
عحلحيْح َهحا
عا يَ ْوما ً بُح َمحائُحدَة لحهُ فح َجح َمح َع َ
سانَ  ،فَدَ َ
إُلَى ُخ َرا َ
ْ
ْ
ُ
َ
غي ُْر ُه ْم ،فَقلتُ ُ :جعُلتُ فُدَاكَ ل ْحو
ان َو َ
َم َوا ُليَهُ مُ نَ السودَ ُ
حاركَ
عزَ ْلتَ ُل َهؤ َُالءُ َمحائُحدَةً ،فَحقَحالََ :مح ْه إُ َّن َّ
َ
الحربَّ تَحبَ َ

في الزهد والكرم:
وردت ع حدّة روايححات تححكححشححف عححن زهححد اإلمححام
الرضا وكرمه:
ضا
وس ُ ّ
عبَّاد قَالََ :كانَ ُجلُ ُ
الر َ
روي عن ُم َح َّمدُ ْبنُ َ
صير َوفُي ال ُ ّ
عحلَحى مُ سْحح
فُي ال َّ
شتَاءُ َ
علَى َح ُ
صيْفُ َ
ْ
ّ
َ
سه ُ
ب َحتَّى ُإذَا َب َحرزَ
ا
ي
ث
ال
ظ
ُي
ل
غ
َ
ال
نَ
ُ
مُ
َولُ ْب ُ
َ ُ
َّ
ْ
َ
َ
انُ
ُ
سفيَ الث ْحو ُري
اس ت َزَ يَّنَ ل ُه ْمَ ،ول ُقيَه ُ
لُلنَّ ُ
َ
سحو ُل َّ
فُي ث ْوب خ َّز ،فَقَالَ :يَا ابْنَ َر ُ
هُ
لَ ْو لَبُسْتَ ث َ ْوبحا ً أ َ ْدنَحى مُ ْ
حن هَحذَا ،فَحقَحالَ:
ت َيدَكَ فَأ َ َخذَ ُب َي ُد ُه َوأ َ ْد َخ َل ُك َّمهُ ،فَحإُذَا
هَا ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
انُ
سفيَ الحخَحز
تَحْ تَ ذلُكَ مُ ْسحٌ ،فقالَ :يَا ُ
ق.
ق َو ْالمُ ْس ُح ل ُْل َح ّ ُ
ل ُْلخ َْل ُ
ما رواه يَ ْعقُوبُ ْبنُ إُ ْس َحاقَ النَّ ْحوبَ ْ
حخحتُحي
ضحا
حن ُ ّ
الحر َ
قَالََ :م َّر َر ُج ٌل ُبحأ َ ُبحي ْالح َحح َ
س ُ
َ
َ
ع حلححى ق حد ُْر
(ع فَ حقَححا َل لَ حهُ :أ َ ْعححطُ حنُححي َ
سعُحنُحي ذَلُحكَ  ،فَحقَحالَ:
ُم ُر َّوتُكَ  .قَالََ :ال يَ َ
علَى قَد ُْر ُم ُر َّوتُي .قَالَ :أ َ َّما إُذا ً فَحنَحعَح ْم،
َ
ث ُ َّم قَالََ :يا ُ
غ َال ُم أَعْحطُ ح ُه مُ حائَحتَح ْي دُيحنَحار
سحانَ َمحالَحهُ ُكحلَّحهُ فُحي يَ ْحو ُم
َوفَ َّرقَ بُح ُخ َحرا َ
ْ
سح ْهحل :إُ َّن
ع َرفَةَ ،فَقَا َل لَهُ الفَ ْ
َ
ض ُل ْبحنُ َ
ْ
َهذَا لَ َم ْغ َر ٌم ،فَقَالَ :بَ ْ
حل ه َُحو الح َمح ْغحنَح ُم َال

منبر األبرار
ب َواحُ دٌ َو ْال َجحزَ ا َء
َوتَعَالَى َواحُ دٌ َو ْاأل ُ َم َواحُ دَة ٌ َو ْاأل َ َ
بُ ْاأل َ ْع َما ُل.
في العلم والمعرفة:
بحتحفحرده عحن أهحل
ع ُُرف اإلمحام الحرضحا (ع ،
ّ
زمانه بسعة العلم والحمحعحرفحة ،وشحهحد لحه بحذلحك
محححخحححتحححلحححف أصحححححححاب الحححمحححذاهحححب واألديحححان،
والروايات في ذلك كثيرة:
ْ
ي قَحالَ:
منها ما قاله َ
ع ْب ُد الس ََّال ُم ب ُْن َ
صالُح ال َه َحر ُو ُّ
ضحا عحلحيحه
سى ُ ّ
الر َ
َما َرأَيْتُ أ َ ْعلَ َم مُ ْن َ
ع ُلي ُ ب ُْن ُمو َ
ش ُهدَ لَهُ ُبحمُ حثْح ُل شَح َهحادَتُحهُ،
عا ُل ٌم ُإ َّال َ
السالم َو َال َرآهُ َ
َ
َ
ونُ
ُ
عحدَ ُد
ت
ا
و
ذ
ه
ح
ل
ُحس
ل
حا
ج
ح
م
ُي
ف
َولَقَ ْد َج َم َع ْال َمأ ْ ُم
َ ُ َ
َ َ َ
ْ
ّ
ُ
انَ ،وفقَ َهاءُ ال َّ
ش ُريعَةَُ ،والح ُمحتَحكَح ُلحمُ حيحنَ ،
ُ
علَ َماءُ ْاأل َ ْديَ ُ
َ
َ
َ
َّ
ْ
فَ
ُي أ َحدٌ مُ ْن ُه ْم إُ َّال أقَ َّر
ق
ب
ا
م
ى
ت
ح
م
ه
ر
ن
ع
م
ه
ب
ل
غ
َ
ُ
آخُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
حورَ ،ولَحقَح ْد
ص
ح
ق
ح
حال
ب
ه
ُح
س
ح
ف
ن
َ
ى
ل
ع
ر
ق
أ
و
،
ل
ض
ف
ال
ب
ه
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
لَ ُ
ُ َ
ضحا َيحقُحولُُ :كح ْنحتُ
تُ
الحر
حى
س
حو
م
ب
ي
ل
ع
ع
ُّ َ
سمُ ْ َ ُ َّ ْحنَ ُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ض ُة َوالعُل َما ُء بُال َمدُينَ ُة ُمت ََواف ُُرونَ ،
ُس فُي َّ
أَجْ ل ُ
الر ْو َ
ع ْ
ي
حن َمسْحأَلَحة أَش ُ
فَإُذَا أ َ ْعيَا ْال َواحُ دُ مُ ْن ُهح ْم َ
َحاروا إُلَح َّ
ع ْن َها.
سائُ ُل فَأ َ َجبْتُ َ
ي ُب ْال َم َ
ُبأَجْ َم ُع ُه ْمَ ،و َب َعثُوا ُإلَ َّ
َ
ْ
َ
ححوانَ قَحححالَ:
ح
ك
ذ
ححي
ح
ب
أ
ححن
ح
ع
ومحححنحححهحححا محححا روي
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َّحاس يَحقحو ُل َ :محا َرأيْحتُ
ُحيحم بْحنَ الحعَحب ُ
َ
سمُ ْعتُ إُب َْراه َ
ع ُل َمهُ،
ع ْن َ
ضا عليه السالم ُ
ُّ
ش ْيء قَط إُ َّال َ
سئُ َل َ
الر َ
َو َال َرأَيْتُ أ َ ْعلَ َم مُ ْنهُ ُب َما َكانَ فُي َّ
ان ُإلَى َو ْقتُ ُه
الز َم ُ
ص ُرهَُ ،و َكانَ ْال َمأ ْ ُمونُ يَ ْمتَحُ نُهُ فُحي ُكح ُّل ث َ َحالثحةَ
ع ْ
َو َ
ش ْيء ،فَي ُُجيبُ فُي ُه َو َكانَ ك ََحال ُمحهُ
ع ْن ُك ُّل َ
بُالس َؤا ُل َ
آن َو َكحانَ يَ ْ
حخحتُح ُمحهُ
َو َج َوابُهُ َوت َ ْمثُيلُهُ بُآيَات مُ نَ ْالقُ ْر ُ
فُي ُك ُّل ث َ َالثَ ،و َيقُولُ :لَ ْو أ َ َردْتُ أ َ ْن أ َ ْخحتُح َمحهُ فُحي
أَقَ َّل مُ ْن ث َ َالث لَ َخت َ ْمتُ َ ،ولَك ُْن َما َم َر ْرتُ ُبآ َيحة قَحط
ي
ي شَح ْيء نَحزَ لَحتْ َوفُحي أ َ ُّ
إُ َّال فَ َّك ْرتُ فُي َها َوفُي أ َ ُّ
َ
ص ْرتُ أ َ ْختُ ُم فُي ث َ َالث َ ُة أيَّام.
َو ْقت فَ ُلذَلُكَ ُ
معرفته بكل ال ّلغات:
تميَّز اإلمام الرضا (ع  ،بمقدرته على مخاطحبحة
كحححل قحححوم بحححلحححغحححتحححه ،وهحححذا قحححد تحححظحححافحححرت
به الروايات الواردة عن َمن كان يتواصل معه:
يقول اسماعيل السندي :سمعت بالهند ّ
أن هلل فحي
العرب حجّة ،فخرجت في طلبه ،فحدلحلحت عحلحى
الرضا (ع فقصدته ،وأنحا ال أحسحن الحعحربحيحة،
ي
فسلّمت عليه بالسنحديّحة ،فحردّ عحلح َّ
بلغتي ،فجعحلحت اُكحلحمحه بحالسحنحديحة،
ي بها ،وقلحت لحه :إنّحي
وهو يردّ عل َّ
سمعت ّ
أن هلل ححجّحة فحي الحعحرب،
فخرجت في طلبه ،فقال :أنا هو ،ث ّم
قال ليْ :
سل ع ّما أردته ،فسألته عن
مسائل فأجابني ،عنها بلغتي.
صلت الهروي ’’ :كان
ويقول أبو ال ّ
الرضا (ع يُكلّم الحنّحاس بحلحغحاتحهحم،
فقحلحت لحه فحي ذلحك ،فحقحال :يحا أبحا
صلت ،أنا حجّة هللا عحلحى خحلحقحه،
ال ّ
وما كان هللا ليتّخذ ُحجّة عحلحى قحوم
وهو ال يعرف لُغاتهم ،أو ما بحلحغحك
قول أمير الحمحؤمحنحيحن (ع  :أُوتحيحنحا
الخحطحاب ،وهحل هحو إال محعحرفحتحه
للغات.

منبر االبرار
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حمزة مقامس :المصلح الصامف
جاء الى هحذه الحدنحيحا بسحالم ،وعحاش فحيحهحا مسحالحمحا
وفارقها بسحالم .ذلحك هحو الحمحرححوم الحححاج ححمحزة
مححقححامححس الححذي ارتححفححعححت روحححه الححى بححارئححهححا يححوم
األربعاء  9يونيو  2922بعد حياة حافة بالكفاح محن
أجل العي وأعمال الخير التي لم تتوقف .فقحد تحرك
وراءه صدقة جارية تمده باألجر المتواصل وتشحفحع
له عند ربه .وبرححيحلحه يحنحتحهحي رعحيحل محن رجحال
االعمال الكويتيين الذين اشحتحهحروا بحأعحمحال الحخحيحر
ومنهم الحاج كحاظحم عحبحد الحححسحيحن وحسحن ححبحيحب
ويعقوب بهبهاني وعباس الحهحزيحم ومحححمحد قحبحازرد
وعبد الحسين بهمن وعيسى حسين اليوسفي واححمحد
مال رضا ومعرفي  .رفحد أولحئحك الحرجحال بحمحالحهحم
أعمال الخير في مناطق كثيرة من العحالحم ،فحححفحروا
آباء الماء في الحهحنحد وافحريحقحيحا ،وشحيحدوا الحمحدارس
ومحولحوا
وبنوا الحمحسحتحشحفحيحات وعحالحجحوا الحمحرضحى
ّ
طالب العلم وأنشأوا الحوزات العلمية .يومها كحانحت
بدايات العمل اإلسالمي في مستهل ححقحبحة الصحححوة
اإلسالمية فحي السحبحعحيحنحات .وتشحهحد لحهحم الحمحراكحز
اإلسالمية والمساجد بالريادة فحي الحعحطحاء والسحخحاء
في البذل .حينذاك لم تكحن عحيحون أعحداء الحمحشحروع
اإلسالمي مفتوحة عحلحيحه ،ولحم تسحع لحوقحف أعحمحال
الخير او تستهدف المحسحنحيحن ،بحل كحانحت مشحغحولحة
بالصراع الفكري واأليديولوجي مع الكتلة الشرقحيحة.
ولكن سرعان ما اتضحت آثار تلك االعمال عحنحدمحا
نشأت أجيال ملتزمة بدينها حاملة رسالتها ومتسابقحة
في مضمحار الحخحيحر ،وتحزاححمحت بحالحمحنحاكحب عحلحى
طريقه .وسرعان ما تبنّى أعداء الحمحشحروع سحيحاسحة
"تجفيف الحمحنحابحع" لضحمحان ذبحول شحجحرة الحعحطحاء
اإليمانية .فكان من نتيجة ذلك ما يحححدث الحيحوم محن
انحراف وإلحاد وتنكر للدين ،وتراجع عن األخحالق
والقيم ،وانحراف بدون حدود عن دين هللا.
على مدى العقود الخمسة األخحيحرة كحان الحمحرححوم
الحاج حمزة مقامس لولبا في ححركحة دبوبحة تحهحدف
لترويم عمل الخير والحث عليه وتسحهحيحل محهحمحات
العاملين في مجالحه خصحوصحا فحي أوسحاط الحطحلحبحة
الدارسين في الغرب .كان اولحئحك الحتحجحار يحقحضحون
الصيف في العواصم األوروبحيحة خصحوصحا لحنحدن،
األخوة والصداقة بين الطحالب
وهناك امتدت جسور
ّ
والتجار ،وتأسست الجمعيات الطالبحيحة والحخحيحريحة،
وتم تأسيس المراكز والمساجد علحى نحطحاق واسحع.
وتصححاعححدت وتححيححرة الححعححمححل الححخححيححري واإلسححالمححي
بالتزامن مع ظحروف محا بحعحد ححرب اكحتحوبحر بحيحن
الدول العربية و "إسرائيل" وما نجم عنها من قحفحزة
نحفحطحيحة غححيحر مسحبحوقححة .فسحاهحمحت تحلحك الحظححروف
والتطورات االقتصادية فحي تحوسحيحع محجحال الحعحمحل
الخيري .فمن جهة تكثحفحت أنشحطحة
الطالب في الحجحامحعحات الحغحربحيحة،
ومححن جححهححة أخححرى بححدأ رجححال
االعمال الكويتيون يتوافدون عحلحى
تلك المناطق لقضحاء االجحازات او
تححلححقححي الححعححالج .فححكححانححت الححفححرصححة
مؤاتية لحتحطحور الحعحمحل اإلسحالمحي
المعاصر الذي نشأ ضمحن ظحاهحرة
الصحححححوة الححتححي بححدأت تسححري فححي
جسد األمة ،وكانت بداياتها هزيمحة

حزيران قبل ذلك ببضع سنوات .كان من نتيجة ذلك
إعادة النظر في ما كان يفرض على األمة من أفكحار
بعيدة عن ثقافتها ودينها ،وتعتبر النكسة نهاية ححقحبحة
ايديولوجية في العالم العربحي وبحدايحة أخحرى .لحذلحك
تححرعححرع الححعححمححل االسححالمححي فححي الححعححالححم ،وشححهححدت
الجامعات الغربية صعودا لوجود الطلبة الحمحسحلحمحيحن
وإقبالهم على النشاط الديني .فحتحأسحسحت الحجحمحعحيحات
الطالبية اإلسالمية في الجامعات وسعت لحلحححصحول
على غرف ألداء الصحالة وسحجحلحت نحفحسحهحا ضحمحن
الجمعيات الطالبية المرتبطة باالتحاد العام للطالب.
كان الحاج حمزة يتردد على بريطحانحيحا محع زوجحتحه
في فصل الصيف .فلحم يحرزقحهحمحا هللا ذريحة ،ولحكحن
رزقهما البصيرة وحب الحخحيحر وااللحتحزام اإليحمحانحي
العميق .يومها كانت رابطة الشحبحاب الحمحسحلحم الحتحي
كححانححت قححد تححأسححسححت فححي  3067كححإطححار لححلححطححلححبححة
المسلمين الشيعة فحي بحريحطحانحيحا ،تحمحارس نشحاطحهحا
بشكل منتظم .كانت تضم طالبا من إيحران والحعحراق
والبحرين والكويت باالضافة لعدد من الحطحالب محن
ذوي األصول الهحنحديحة الحذيحن يسح ّمحون "الحخحوجحة".
كانوا يجتمعون بإحدى الشقق بمنطقة يوسحتحون ،فحي
جلسة اسبوعية مساء السبت من كحل اسحبحوع .تضحم
الجلسة محاضرات دينية ونقاشا وربما إقامحة صحالة
الجماعة لعدد ال يتجاوز الر  25شخصا .فحي صحيحف
العام  3075حضر الحاج حمحزة اجحتحمحاع الحرابحطحة
وتزامن وجوده في لندن مع وجود كحل محن الشحهحيحد
السيد مهدي الحكيم والشيإل محمد محهحدي اآلصحفحي.
وكان حضور الثالثة االجتماع االسبوعي لحلحرابحطحة
فرصة للتفكير بشراء مقر دائم تمارس الرابطة فحيحه
أنشطتها .وحث كل محن الحححكحيحم واآلصحفحي الحححاج
حمزة لشراء مقر للرابطة .وفي سبتمحبحر  3076تحم
شراء مبنى محن خحمحسحة طحوابحق بحمحنحطحقحة "سحلحون
سححكححويححر" فححي شححارع هححاديء اسححمححه "دريححكححوت
باليس" .وكان المبنى راقيا لكنه كان مهمال وقحديحمحا
وبحاجة لصيانة شاملة ونظام تدفئة محركحزيحة .ودفحع
الححاج ححمحزة ثحمحنحه كحامحال وكحان  67ألحف جحنحيحه
استرليني .وبعحدهحا بحدأ الحعحمحل لحتحرمحيحمحه محن قحبحل
الطالب انفسهم خصوصا البحرانحيحيحن .وكحان لحدور
الحاج حمزة أثحر كحبحيحر فحي دفحع الحعحمحل الحطحالبحي
آنذاك ،فقد تحول المبنى الحى محركحز ديحنحي ومحأوى
للطالب ،فكانوا يبيتون فيه في اإلجازات االسبوعيحة
والفصلحيحة ،ويحعحقحدون فحيحه اجحتحمحاعحاتحهحم الحديحنحيحة،
ويقيمون فيه الصالة بانتظام ،ويقيحمحون االححتحفحاالت
والندوات .لقد كان ذلك المبنى نواة لحوجحود إسحالمحي
فاعل توسعت آفاقه الحقا .وفي العام  3079أقيم فحي
ذلك المبنى مؤتمر رابطة الشباب المسحلحم بحححضحور

عدد من العلماء الكبحار فحي طحلحيحعحتحهحم الحمحرححوم
السيد محمد حسين فضل هللا .وشحهحد ذلحك الحمحقحر
جلسات نقاش وتوجيه بحضور علماء محن بحيحنحهحم
السيد مرتضى العسكري والسحيحد حسحيحن الصحدر
والشيإل زهحيحر الحححسحون والشحيحإل محححمحد محهحدي
اآلصفي والشيإل محمد مهدي شمس الدين.
مححع دخححول حححقححبححة السححبححعححيححنححات تححوسححع الححوجححود
اإلسالمي في لندن ،وكحان الحححاج ححمحزة محواكحبحا
لهذا التطور ،فشعر بحالحححاجحة إلحى محكحان أوسحع.
وفححي صححيححف الححعححام  3093اتصححل شححخححصححيححا
بالمرحوم الدكتحور محححمحد الحمحوسحوي الحذي كحان
حينها في لندن وأخبره بانه تم االتفاق محع محالحكحي
"نادي شيفرون" للضباط المتقاعدين سابحقحا (وهحم
إخوة ثالثة مهدي وعبد الصمد حبيحب وان عحلحى
االخوة معاينة المبنحى قحبحل االتحفحاق الحنحهحائحي محع
مالكيه حول اقتنائه.
أخبرنا الحاج حمزة ان األمناء اتفقوا مع المالحكحيحن
لشراء المبحنحى الحمحكحون محن ثحالث محبحان كحبحيحرة
ومبنيين خلفيين على ان يباع المقر السابق وتجمع
التبرعات لشراء المبنى الجديد الذي كان يحححتحوي
على  59غرفحة نحوم بحاالضحافحة لحقحاعحات عحديحدة.
كانت روح الحححاج ححمحزة ححاضحرة فحي الحمحيحدان
آنذاك ،فقد كانت الحاجة ماسة لحمحوقحع أكحبحر ،فحتحم
ذلك بفحضحل هللا وبحركحة جحهحوده .وهحكحذا اسحتحمحر
العمل الطالبي والدعوي ،وشهد تطورات انحتحهحت
بشراء المقر الحالي في العام  .2992ولوال جهحود
الرجل وبقية األمناء لما تحقق شيء من ذلك .كحان
الحاج حمزة ،رجل األعمال الحذي كحان يحتحقحدم بحه
العمر حريصا على تعبيد الطريق امحام الحبحاححثحيحن
عن اإليمان والحقيقة والعبادة .فحكحان يحححتحفحظ فحي
مكتبه الذي يدير منه شركة األطعمة في الكحويحت،
بكميات كبيرة من البوصالت ،وما يزوره شخل
ينوي التوجه إلححدى دول الحغحرب ححتحى يحبحادره
ببوصلة لتساعده على تحديد اتجاه القبلة الشحريحفحة.
وما يزال الكثيرون يحححتحفحظحون بحبحوصحلحة الحححاج
حمزة تغمده هللا برحمته .لقد كانت روحه كحبحيحرة،
وتطلعاته لنشر اإليمان واأللتزام أكبحر محن جسحده
الذي بدأ يضعحف محع تحقحدم الحعحمحر .كحان وجحوده
عنصرا جوهريا لتوافحق األمحنحاء عحلحى محدى 25
عاما ،وتقاربهم وتوادهم وتعاونهم .وبحغحيحابحه عحن
الدنيا انتهى حضحوره الحمحيحدانحي الحمحبحاشحر ولحكحن
تركته المباركة بقيت معلما يهتحدي بحه الحكحثحيحرون
ومثال للتفاني والعطاء والعمل الخيري الحتحطحوعحي
الذي ال يبتغي منه من يمحارسحه سحوى رضحى هللا
سبحححانحه وتحعحالحى .كحان أمحة فحي رجحل ،عحنحوانحا
واضحا لكتاب ،ونهجا لقافلة طويلة من العامحلحيحن،
ومصدر عطاء روحي ال ينضب .ححزنحت كحثحيحرا
لفقده ،وسحعحدت ألنحنحي قضحيحت نصحف قحرن محن
الححعححمححر شححريححكححا مححعححه فححي الححعححمححل
الححتححطححوعححي فححي حححقححبححة الصحححححوة
اإلسالمية المعاصرة .لن أنساه النحه
كان سبٌاقا للتحواصحل دائحمحا ،يحعحتحب
لعدم التواصحل الحمحنحتحظحم محعحه محن
جانبنا ،كان حقا رجال كبيرا وأمحيحنحا
وصادقا فحي نحهحجحه محع ربحه ومحع
الناس .تغمده هللا برحمته ،وأسحكحنحه
فسيح جناته.
الدكتور سعيد الشهابي
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الجذور التاريخية للحضور الروسي في المتوسط
لم تكن روسيا تحنحظحر يحومحا ً إلحى دول الحمحشحرق –
وبخاصة فلسطين وسوريا – بوصفها هدفا ً جغرافيحا ً
تبغي استعماره ،ونهب شعوبه ،علحى غحرار الحدول
الغربية.
يقترح مؤلفو الكتاب على القحار أن يحقحوم بحنحفحسحه
بعقد مقارنة بين األحداث التي حصلت محنحذ محئحتحيحن
وخمسين عاما ً مضت وأعمال روسيا األخحرى فحي
شرق البحر المتوسحط إبّحان الحقحرون الحثحامحن عشحر
والتاسع عشر والعشرين ،حتى إبّان القرن الحححادي
والعشرين .وبحالحفحعحل ،لحيحس محن الصحعحب تحلح ّمحس
التشابه ،ليس في خطط السحيحاسحيحيحن والحعحسحكحريحيحن
خالل عصور مختلفة ،بل ربية التذ ّمر بشأن اآلمال
ّ
بحق الحلفاء الدينيين والفكريين
المتبدّدة واالتهامات
المتقلّبين.
ما يميّز سياسة روسيا اليوم هو خلع الرداء الحديحنحي
واأليديولوجي .فسياستها الراهنة باتحت بحراغحمحاتحيحة
واقعية ،وتستند إلى مصالح الدولة بالدرجة األولحى؛
وعلى هذا األساس تبني روسيا عالقاتها مع مختلف
الدول ،بما فيها الدول العربية.
في مقدّمة الكتاب ،يقول المؤلّفون ّ
إن نحهحم روسحيحا
السياسي الخارجي في العصر الكاتريني تش ّكل آخذا ً
في االعتبار المهمات الواسعة الهادفة إلى االستيالء
على القرم ودرء غارات تحتحار الحقحرم عحلحى تحخحوم
روسيا الجنوبية ،وإلى فحتحح "نحافحذة عحلحى أوروبحا"
عبر البحر األسود ،وتأمين حريّة المالحة في بحححر
آزوف والبحر األسود .بيْد أن المحالححة فحي الحبحححر
األسود طرحت على الحح ّكحام الحروس أيضحاً ،عحلحى
نحو حتمي ،مسألة الوصول إلى الحبحححر الحمحتحوسحط
واستكشاف الفضاء المتوسّطي ،سياسيا ً واقحتحصحاديحا ً
وثقافياً.
وإذ أقح ّحرت كححاتححريححنححا بححواجححبححهحا بحححححمححايححة الححكححنححيححسححة
األرثوذكسية وإخوة الدين األرثوذكس ،فحقحد كحانحت
مستعدة منذ عام  ،3773إلدراج إمحارات محولحدافحيحا
وفححاالشححيححا واألرخححبححيححل الححيححونححانححي فححي لححقححبححهححا
(اإلمبراطوري ومن ث ّم لحمحنحاقشحة إمحكحانحيحة تحربّحع
ذريّتها على "العرش اليوناني" في وقت الحق ،فحي
عام .3792
ّ
كان إرسال حملة األرخحبحيحل الحمحؤلحفحة محن خحمحس
عمائر بحريّة إلى حوض الحبحححر الحمحتحوسحط ،إبّحان
الحححححرب الححروسححيححة – الححتححركححيححة (، 3772-3769
خطوة كاترينا الثانية الحقيقية األولى لتحقيق أهدافها
في تلك المنطقة .وقحد اقحتحصحر بحححث محؤلّحفحي هحذا
الكتاب على تلك المرحلة بالتحديد ،وعلى الحتحدابحيحر
التحضيرية لها ضمن سياسة كاترينا الحمحتحوسحطحيّحة،
التي حصلت خالل ستّينحيحات الحقحرن الحثحامحن عشحر
األول من سبعينيّاته.
والنصف ّ
مشروع كاترينا الثانية في األرخبيل
األول (مشحروع اإلمحبحراطحورة كحاتحريحنحا
في القسم ّ
الثانيحة فحي األرخحبحيحل  ،ثحمحة فصحول عحدة ،وهحي
تناولت التحضيرات لحلحححرب فحي الحبحححر األبحيحض
الحمححتحوسححط ،وأهححمحهححا سححيححنحاريححو الححححرب واخحتححيححار
الشخصيات الفاعلحة فحيحهحا؛ وتحححلحيحل اسحتحراتحيحجحيحة
الحرب ،وأهدافها المتعددة.

ترد الكثير من المعلومات والمعطيات
وفي هذا القسم ُ
التاريخية التي لم تكن معروفحة بشحكحل واف ،والحتحي
يمكن ذكر أهمها هو تزامن جلوس كحاتحريحنحا الحثحانحيحة
على العرش مع تردّي العالقات الروسية – التركيحة.
فقد تزايد قلق العثمانيين من تنامي القدرات العسكرية
الروسية؛ وأعرب الباب العالي عن احتحجحاجحه عحلحى
بناء قلعة القدّيس ديمتري الروستوفي واسحتحيحائحه محن
سياسة الروس في بولندا ،وشرع بتحقحديحم الحدعحم إلحى
الكونفدراليين البولنديين.
كانت فكرة ترسيإل الحححضحور الحروسحي فحي ححوض
البحر المتوسط ،من حيث الجوهحر ،تشح ّكحل األسحاس
الذي قامت عليه خطة كاترينا الثانية ،والتحي فضّحلحت
إبقاءها سرا ً إلى حين .أما الجزء المعلن من مشحروع
اإلمححبححراطححورة الححعححسححكححري-السححيححاسححي ،الححذي فححهححمححه
المحيطون بها ولم يُثر مخاوف جديّة في أوروبا ،فقد
تمثّل في توجحيحه ضحربحة عسحكحريحة إلحى تحركحيحا محع
اجتذاب رعاياها السالفيين إلى جانبها.
في القسم الثحانحي محن الحكحتحاب (الحروس فحي ححوض
البحر المتوسط  ،وفيه فصول ،يتحدث المؤلّفون عن
االهتمام البالغ الذي ْأولته كحاتحريحنحا الحثحانحيحة بحمحسحألحة
االستيالء على األراضي ،طيلة فترة الحرب ووجحود
األسطول الروسي في حوض البحر المحتحوسحط .فحقحد
حملت آفاق الفتوحات المتبدّلة في األقحالحيحم ،كحاتحريحنحا
والمحيطين بها على التفكير باستمرار في تحديد دور
الممتلكات الجديدة ومستقبلها ،بوصفها نقحاط ارتحكحاز
لألسطول أو محححطحات "تحجحاريحة" أو دالئحل عحلحى
حضور روسيا في المنطقة.
ومن أبرز النقاط التي عُرضت فحي هحذا الحقحسحم هحي
أقامت روسيا في حوض البحر المحتحوسحط (أرخحبحيحل
حررها األسطول الحروسحي محن
الجزر اليونانية التي ّ
األتراك  ،خالل الفترة الحواقحعحة بحيحن عحامحي 3779
مرة فحي تحاريحخحهحا،
و ،3772دولة خلف البحار أول ّ
ودربحت سح ّكحانحهحا عحلحى
وأ ّمنت لها الحماية والرعاية ّ
اإلدارة الذاتية .وعلى الرغم محن أن هحذه الحدولحة لحم
تع إالّ أربعة أعوام ،فقد جمعت هذه التجحربحة بحيحن

خير جليس

المقاربة الطوباوية والحساب الدقيق ،وبحيحن الحفحعحل
العسكري والعمل اإلنساني في آن واحد.
كذلك طرح وجود األسطول الروسي في األرخبيحل
وإقامة اإلمارة أمحام قحيحادة الحححمحلحة مسحائحل الحبحنحاء
العسكري والمدني ،فضالً عن البناء الكنَسي أيضحاً.
فقد أسهم ك ٌّل من أورلوف وسبيريدوف في انحقحطحاع
الصالت عمليا ً بين رجحال الحكحهحنحوت فحي كح ّل محن
جزر إمارة األرخبيل وفي القسطنطينحيحة ،محن دون
أن يدخال في مواجهة مع بطريركية العاصمة ،التي
وجدت نفسها في وضع صعب وخطر لحلحغحايحة بحعحد
اندالع الحرب الروسية – التركية.
أدّى إنشحاء إمحارة األرخحبحيحل وهحيحمحنحة األسحطحولالروسي في شرق البحر المتوسط ،بالمشاركين فحي
الحملة إلى التواصل مع الحعحالحم الحعحربحي ،...الحذيحن
وصفهم الروس أنذاك بر"الها َجريين الكحفّحار" الحذيحن
كانوا حتى حينذاك جزءا ً ال يحتحجحزأ محن الحجحمحاعحة
اإلسالمية العثمانية .كان الحعحالحم الحعحربحي بحالحنحسحبحة
للروس عالما ً مغلقحاً ،محجحهحوالً ،غحريحبحا ً محن ححيحث
إيمانه وثقافته وتنظيمه االجتماعي والسياسي.
وفي نهاية المطاف ،كانت االتصاالت الحروسحيحة –
العربية بمثابة تذليل للعزلة الثقافية والسياسية للعالحم
العربي ،وإدخال عالم جديد في فضاء ثقافة روسحيحا
وعالقاتها السياسية الخارجية.
في القسم الثالث من الحكحتحاب (الحححرب الحكحالمحيحة ،
وفيه فصالن ،يتحدث المؤلّفون عن مهمات الحمحلحة
الدعائية الكاترينية لتسويق مشحروع اإلمحبحراطحورة
الروسية المتوسطي ،كونها كحانحت تحدرك جحيّحدا ً أن
نجاح خططها يتوقف إلى حد كبير على الرأي العام
في أوروبا وعلى تعاطف رعحايحاهحا محعحهحا ،ولحيحس
على الحكومات والح ّكحام فحححسحب .ومحن هحنحا كحان
اهتمام ّ
منظمي الحملة الروسية في المتوسط بتأمحيحن
النجاح الكامل ،ليس عحلحى الحجحبحهحتحيحن الحعحسحكحريحة
والسياسية فقط ،بل بحبحذل جحهحود كحبحيحرة محن أجحل
ابتداع أسطورة تاريخية وسياسية ،ووضع األسحاس
األيديولوجحي لسحيحاسحة اإلمحبحراطحورة وتحوجّحهحاتحهحا
الدعائية.
وهكذا ،كان على دعم سياسة روسحيحا الحمحتحوسحطحيّحة
الدعائي أن يُثبت واقعية تدخلها العسكري في شرق
البحر المتوسط وجدواه؛ وهذا محا يحتحكحفّحلحه السحالح
الكالمي.
في السياق ،أدّت الصححافحة الحوطحنحيحة (الحروسحيحةواألجنبية – التي لم تكن تنقل أفكار الدول فحححسحب،
بل تراقب قابلية تحقيقها أيضا ً – أكثر من أي وقحت
مضححى ،دورا ً مححلحححححوظححا ً فححي عححرض مشححروع
اإلمبراطورة الروسية في األرخبيل.
وختاماً ،يمكن االستنتاج بأن الحضور الروسي فحي
حوض البحر المتوسط أصبح منذ عام  3760دليحالً
مهما ً على انخراط اإلمحبحراطحوريحة الحروسحيحة "فحي
محفل" الدول العظمحى ،وأتحاح لحهحا ،لحيحس "وطء"
األراضي التي كانحت محهحدا ً لحلحححضحارة األوروبحيحة
بر"أقدامها المظفّرة" فحسب ،بحل الحمحشحاركحة أيضحا ً
لفترة طويلة في الحفاظ على ميزان القوى السياسيحة
والعسكرية في هذه المنطقة بالغة األهحمحيحة ،والحتحي
ش ّكلت مركزا ً تتقاطع فيه المحواصحالت األوروبحيحة-
اآلسيوية – األفريقية ،وساحة للمنافسة اإلنكلحيحزيحة-
الفرنسية.
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محبة هللا لعبده التائب
فتح هللا سبحانه وتعالى لعباده باب التوبة بحقحولحه
(وتُوبُوا ُإلَى َّ
هُ َجمُ ي ًعحا أَيح َهحا ْالح ُمحؤْ مُ حنُحونَ
تعالىَ :
لَعَلَّ ُك ْم تُح ْفحلُححُحونَ (الحنحور  . 13فحاهلل سحبحححانحه
وتعالى يقبل الحتحوبحة محن عحبحاده ويحرحّحب بحهحم
ويغفر لهم وهذا ما بيّنه لنا رسول هللا (ص فحي
حديثه المتفق عليه قال" :هلل أفر ُح بحتحوبحة الحعحبحد
المؤمن من رجل نز َل في أرض دوية محهحلحكحة،
معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسحه
فنام نومةً فاستيقظ وقد ذهبت راححلحتُحه فحطحلحبحهحا
الحر والعط أو ما شاء هللا
حتى إذا اشتد عليه
ّ
قال ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنحا ُم ححتحى
أمححوت .فححوضححع رأسححه عححلححى سححاعححده لححيححمححوت
فاستيقظ فإذا براحلته عنده عليها زاده وشحرابحه،
ففرح فرحا ً شديداً ،فاهلل تعالى أشد فرححا ً بحتحوبحة
العبد المؤمن من هذا براحلته".
يقول هللا سبحانه وتعالى في حديث قدسحي" :إذا
تحقحربْحتُ إلحيحه ذرعحا ً وإذا
ي العبد شبرا ً ّ
ّ
تقرب إل ّ
ً
ً
بتُ
ي
إلح
أتحى
وإذا
ا
باع
منه
تقر
ا
ذرع
ي
إل
ب
تقر
ّ
ّ
َّ
َّ
مشيئا ً أتيته هرولة".
ليس معنى التوبة ترك المعصية فقط بل معنحاهحا
أيضا ً محاولة محو آثارها من النفس القلب وذلك
باإلكثار من الحسنات لقحول رسحول هللا (ص :
"إتق هللا حيثُما كنت واتبع السيئة الحسنةُ تمحهحا
وخحالحق الحنحاس بحخحلحق حسحن" ،وهللا سحبحححانححه
وتعالى يبيّن لنا كيف نزيل آثار السيئحات بحقحولحه
صالة َ َ
حار َو ُزلَحفًحا مُ حنَ
(وأَق ُُم ال َّ
ط َرفَي ُ النَّح َه ُ
تعالىَ :
ْ
ْ
ْ
َ
ت ذلُحكَ ُذك َحرى
ت يُذ ُهبْنَ السَّحيُّحئَحا ُ
سنَا ُ
اللَّ ْي ُل إُ َّن ال َح َ
لُلذَّاك ُُرينَ (هود  . 332فالبعدُ ال يستحغحنحي فحي
حال من األحوال عن محو آثحار السحيحئحات عحن
آثارها آثحار
القلب وذلك بالقيام بالحسنات تذهب ُ
تلك السيئات.
والمسلم حين يعمل على محححو سحيحئحاتحه بحزيحادة
حسناته إنما يعمل ليوم هو بالغه ،حين يَلقى ملك
الموت فال يجد ما يؤ ُ ّخره عن موته ساعة.
ُ
في هذه اللحظة يتمنى الرجل لحو يحتحأخحر أجحلحه
بعض الوقت ليعمل على زيادة حسناته لحيحمحححو
بها بعضا ً من سيئاته ولكن هيهات أن يحكحون لحه
ذلك قال تعحالحىَ ( :يحا أَيح َهحا
الَّ حذُيححنَ آ َم حنُححوا ال تُح ْحل ح ُه ح ُك ح ْم
ع ْ
حن
أ َ ْم َوالُ ُك ْم َوال أ َ ْوالدُ ُكح ْم َ
هُ َو َم ْ
حن يَح ْفح َع ْ
ُذ ْك ُر َّ
حل ذَلُحكَ
ْ
ُ
ُحرونَ *
س
َحا
خ
ح
ال
م
ه
ُ
فَأُولَئُكَ ُ
حن َمحا َرزَ ْقحنَحاكح ْمُ
َوأ َ ْن ُفقُوا مُ ْ
ْ
َ
ُحي أ َححدَ ُكح ُم
مُ ْن قَبْح ُل أ َ ْن يَحأت َ
ب لَ ْحوال
ْال َم ْحوتُ فَح َيحقُحو َل َر ّ ُ
أ َ َّخ ْرتَنُي ُإلَحى أ َ َجحل قَ ُحريحب
صححححدَّقَ َوأ َ ُكح ْ
حححن مُ ححححنَ
فَححححأ َ َّ
صالُحُ ينَ * َولَ ْ
حن ي َُحؤ ُ ّخ َحر
ال َّ
َّ
سحا ُإذَا َجحا َء أ َ َجحلُح َهحا
هُ نَح ْفح ً
ُ
َ
َّ
ل
ح
م
ح
ع
ح
ت
حا
م
ح
ب
ير
ب
خ
َ
ه
ْ َ حونَ
َو ُ ُ ٌ ُ َ

(المنافقون  ، 33-0وقد قيحل فحي محعحنحى األجحل
القريب الذي يطلبه العبد عنحد الحمحوت ،أن يحقحول
عند كشف الغطاء يا ملحك الحمحوت أخحرنحي يحومحا ً
وأتزود صالحا ً لنفسي
اعتذر فيه إلى ربي وأتوب
ّ
فيقول ملك الموت .فنيت األيحام فحال يحوم فحيحقحول
فأخرني ساعة فيقول فنيت السحاعحات فحال سحاعحة
فيغلق عليه باب التوبة فحيحغحرغحر بحروححه تحتحردد
صة اليأس .قال تحعحالحى( :إُنَّح َمحا
سه
أنفا ُ
ويتجرع غ ّ
ّ
ُ
علَى َّ
هُ ُللَّذُينَ َي ْع َملُحونَ السحو َء ُبح َجح َهحالَحة ثُح َّم
ة
الت َّ ْو َب َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ك
و
م
ح
ه
ْح
ي
ح
ل
ع
ه
ت
ي
ئ
ل
و
أ
ف
يب
ر
ق
ن
ُكَ َ وبُ ُ َ ُ ْ َ حانَ
َيتُوبُونَ مُ ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
ت الت ْوبَة ُللحذُيحنَ يَح ْعح َمحلحونَ
س ُ
هُ َ
علُي ًما َحكُي ًما * َول ْي َ
ض َر أ َ َحدَ ُه ُم ْالح َم ْحوتُ قَحا َل إُنُّحي
سيُّئ َا ُ
ال َّ
ت َحتَّى إُذَا َح َ
حار أُولَحئُحكَ
تُبْتُ اآلنَ َوال الَّذُينَ َيح ُمحوتُحونَ َوهُح ْم ُكحفَّ ٌ
عذَابًا أَلُي ًما (النساء (39-37
أ َ ْعت َ ْدنَا لَ ُه ْم َ
ومعنحى ذلحك أن يحتحوب الحعحبحد عحن قحرب عحهحد
بالخطيئة .فيندم عليها ويمحو أثرها بحسنة بردفها
قبل أن تتراكم عليه السحيحئحات فحال يسحتحطحيحع لحهحا
محواً .فيأتيه محلحك الحمحوت وقحد تحراكحمحت عحلحيحه
سيئاته وقلّت حسناته فيذكر ويتندم فال تنفع عندهحا
الذكرى وال ينفع عندها الندم وقد يُذنُبُ العحبحدُ وال
يسوف التوبة ويقول غدا ً أتحوب أو بحعحد
يتوب أو ّ ُ
ويسحوف نحفحسحه
مرات
بل
أخرى
مرة
غد ويُذنب
ّ
وهو ال يملك لنفسه أن يعي ساعة ويحأتحي يحومحه
الموعود فال يملك له ردا ً وال يملك له تأخيحرا ً وال
تسويفا .فإلى التوبة مسرعا ً أخي المسلم.
اآلن في هذه اللحظة وفي ك ّل لحظة تحس بها أنك
أذنبت أو ارتكبت معصيحة فحي ححق هللا فحتحوبحتحك
عسى أن تكون مقبولة عحنحد هللا إذا كحانحت تحوبحة
ْحرفُحوا
ُي الَّحذُيحنَ أَس َ
نصوحا ً قال تعالى( :قُ ْل َيا ُع َباد َ
علَى أ َ ْنفُ ُس ُه ْم ال ت َ ْقنَ ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
ُحر
طوا مُ ْن َرحْ َم ُة هُ إُن هَ يَحغحف ُ
َ
ْ
ُ
الحرحُ حيح ُم (الحزمحر
حور َّ
وب َجمُ يعًا إُنَّهُ ه َُو الغَف ُ
الذنُ َ
عنُّي فَإُنُّي قَ ُريبٌ أ ُ ُجحيحبُ
سأَلَكَ ُعبَادُي َ
(وإُذَا َ
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َ
ان فَ ْل َي ْست َُجيبُوا لُي َو ْليُؤْ مُ نُوا ُبحي
ع
د
ا
ذ
إ
َّاع
د
َ
دَع َْوة َ ال ُ ُ
َ ُ
لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ُ
شدُونَ ( (البقرة .(396
أما التوبة التي تخرج من اللسان وال تبحلحغ الحقحلحب
وال الجوارح فليست هحي الحمحطحلحوبحة فحقحد يحقحول
اإلنسانُ تبت عن كذا وكذا وهو في حقيقحتحه غحيحر
تائب ألنّه غير عازم على العودة عن ذنبه فحتحوبحة
هذا اإلنسان ليست توبة نصوحا ً قال تعالى محبحيحنحا ً
غافر الذنب ولكنه شديد العقاب( .حم *
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كلمة أخيرة
ذلك روح هللا
كان رجل الساحة وفارس الميدان وقائد الجماهير في
معركة الكرامة والتحرر .لم يزده تقدم العمر إال هيبة
ووقارا وثباتا .والسنوات التي عاشها لم تضف
لشخصيته سوى المزيد من التحدي والعناد .لم
يكترث لحظة بالموت ولم يدخل الخوف الى قلبه
لحظة ،بل كان يتحرك بعين هللا ،متوجها نحو هدفه
الكبير بدون خشية او رهبة .لم يكن يملك من السالح
سوى القلم والفقه والموقف ،بينما استحوذ الطغاة
الذين برز لمقارعتهم كل أسباب القوة والمنعة.
استقدموا الخبراء من أمريكا لالستعانة بهم على
المواطنين المطالبين بالحرية ،والمؤمنين المرتبطين
باهلل عز وجل ،وبنوا القصور والقالع آملين ان
تحميهم من غضب اإلمام ،فما استفادوا من ذلك شيئا:
صنة او من وراء جدر،
"ال يقاتلونكم إال في قرى مح ّ
بأسهم بينهم شديد ،تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ،ذلك
بأنهم قوم ال يعقلون".
في قصورهم قبعوا قرونا ،لما أغنت عنهم فتئهم
شيئا ،امتلكوا من أساليب القهر والفتك ما يهز
الجبال ،فلم يبارح الهلع قلوبهم ،ووضعوا أيديهم على
أموال الناس فازدادوا فقرا ،فهل الغنى اال عفة النفس
والزهد في ما عند غير هللا تعالى؟ ظنوا انهم في
مأمن من غضب أصحاب الحق المغلوبين على
أمرهم ،الذين يرزحون خلف القضبان ،يعذبهم
الجالوزة وتلتف القيود على أيديهم وأرجلهم ،فيتعمق
إيمانهم بالحرية وضرورة طلبها مهما كلفت .فكيف
كرمه هللا ان يرضى بما يسلب حريته،
يمكن إلنسان ّ
من مال وجاه وسلطان؟ لقد أصبح أتباع الخميني
عنوانا للصمود والوعي ،ففشلت آلة الموت
الطاغوتي النيل منهم ومن عزمهم وإرادتهم .لم يرد
في قاموسهم معنى التراجع او المساومة او التخلف
عن المشروع اإللهي الذي أراد هللا له ان يحرر
اإلنسان ويرفع قدره.
كان اإلمام رحمه هللا عمالقا وهو يواجه األقزام،
بطال وهو يتصدى ألشباه الرجال .ما أكثر حاالت
التنكيل التي تعرض لها داخل بلده وخارجها ،حتى
عندما نصب الطاغية محاكم جائرة تصدر أحكامها
بحق األبرياء جزافا ،وتقضي عليهم بقضاء سنوات
عمرهم في طوامير تعذييه .كان لسان حاله وهو
يواجه غضب الطاغية :فاقض ما أنت قاض ،انما
تقضي هذه الحياة الدنيا .لقد انصهر في عبادة ربه
برغبة جامحة ،ووقف في محرابها خاشعا بدون
خوف او وجل .استوعب دين هللا رسالة للحرية
والعدل ،ورفضا للظلم واالستبداد والكفر ،فسار على
هدى ربه ،مقتفيا خطى األنبياء واألئمة ،ولم يتراجع
خطوة عن ذلك حتى عندما استهدف في أبنائه ونفسه.
ذلك هو إمام األمة الذي صنع لها مجدا مؤثال يناطح
السحاب ارتفاعا وعلوا ،وشيّد لإلسالم دولة تخر
الجبال الرواسي وال تزول .ذلك هو روح هللا ،فمن
يضاهيه في عليائه؟

