
الخبر الذي بثته بعض وسائل اإلعالم مؤخرا بأن  

الخارجية االمريكية خصصت جائرة ألصناف من 

النشاطات من بينها بث اإللحاد في العالم العربي، 

كان مثار تقزز واشمئزاز لدى قطاعات واسعة من 

العرب والمسلمين. فلماذا استهداف عالم المسلمين 

بهذا النشاط؟ وكيف يمكن تبرير ذلك من قبل دولة 

تكتب على عملتها عبارة "في هللا ثقتنا"؟ وما 

الحاجة الملحة لهذه االسياسة؟ ألم يكن األولى ان 

يتم االهتمام ببناء االنسان وترويج قيم الحرية 

والعدالة؟ أليس األهم ترويج الفعاليات الهادفة 

للكفاح ضد الظلم؟ ألم تنطلق الدعوات من 

قطاعات واسعة للرئيس األمريكي، جو بايدن، 

عندما أعلن عزمه زيارة المملكة العربية 

السعودية، لطرح قضايا إنسانية كالعدالة واحترام 

حقوق االنسان وإطالق سراح السجناء السياسيين؟ 

لماذا لم يستجب لها بحماس؟ كان األجدر بالرئيس 

األمريكي، بدال من تركيزه لترويج سياسات تدعم 

االحتالل وتصادر حقوق الناس بدون حق، ان يشد 

على أيدي الباحثين عن الحرية والحق واألمن في 

أوطانهم، من أجل احتواء ظاهرة اللجوء المتنامية 

ألسباب في مقدمتها استشراء حالة الظلم 

 واالضطهاد وشظف العيش.

النوع اإلنساني يبحث عن حياة هادئة تتوازن فيها 

حياة األفراد والجماعات، ضمن أجواء الحرية 

والعدل، ويسودها اإليمان الذي يعتبر فطرة هللا 

التي فطر الناس عليها. فلماذا السعي لتغيير هذه 

الفطرة؟ وما مصلحة العالم من تشجيع الخواء 

الفكري والروحي في الوقت الذي تتعمق فيها 

ظواهر االستهالك والفردية والجفاف الروحي 

والتسطح الثقافي والفكري؟ ان التوجه نحو اإليمان 

ظاهرة مالزمة للجنس اإلنساني منذ بدء الخلق، 

وهي جانب من سعي هذا المخلوق للتطور 

ومعرفة الكون وأصله. لقد دعا اإلسالم للبحث في 

بدء نشوء الخلق ﴿أولم يسيروا في األرض 

فينظروا كيف بدأ الخلق، ثم هللا ينشيء النشأة 

اآلخرة﴾. تلك المعرفة تساهم في تعميق إيمان 

اإلنسان بوجود خالق لهذا الكون، 

الن بحثه العلمي سيكشف له وجود 

طفرات غير محكومة بالقوانين 

العلمية، وال تفسير لها سوى إرادة 

الخالق سبحانه. قال تعالى: ﴿أوال 

يرى اإلنسان ان السماوات واألرض 

كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء 

كل شيء حي أفال يبصرون﴾. فالعلم 

إذا ما سخر لمعرفة أسرار الخلق وبداية التكوين 

وتوفير مستلزمات العيش السعيد لهذا المخلوق، 

 فسيكون محدود الفائدة.

لماذا يشعر حكام الغرب بأن تصاعد موجة التدين 

وااللتزام ال يخدم مصالحهم؟ جوهر األمر ان 

االرتقاء الروحي يساهم في تعميق وعي الفرد 

ودفعه نحو المزيد من التحرر ورفض هيمنة البشر 

على بعضهم، وتعمق اإليمان بأن هللا وحده هو 

الخالق والمدبّر ﴿أال له الخلق واألمر﴾. ترى 

االتجاهات المادية الحديثة ان تعمق اإليمان يضعف 

التوجه المادي البحت، ويؤثر ذلك على سياسات 

االستئثار واالستغالل والجشع والسعي لتكديس 

األموال من جيوب الفقراء. ان تصاعد االستهالك 

ظاهرة خطيرة ال تنحصر آثارها بالجوانب 

االقتصادية فحسب، بل تؤثر على البيئة التي تعاني 

من تبعات تلك الظواهر. وال يستطيع احتواء هذه 

الظاهرة سوى اإليمان الراسخ الذي يعّمق في النفس 

المؤمنة الرغبة من االقتراب من هللا، وهذا الشعور 

يقلص حدود الشهوة البشرية ويفتح النفس على آفاق 

اإليمان والتقرب إلى هللا سبحانه. ويرى االنتهازيون 

وناهبو ثروات الشعوب في ذلك التوجه تهديدا 

لجشعهم، ولذلك يسعون لتكريس االتجاهات المادية 

واالستهالكية بمستويات غير مسبوقة. وتؤكد 

شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد حجم الدعاية 

الهادفة لتشجيع البشر على االنغماس في الملذات، 

وذلك ال يتحقق اال باالستسالم للقوى الشيطانية 

والطغيان السياسي واالستبداد، لذلك فثمة ترابط 

متين بين الظاهرتين، الفساد السياسي واالستهالك 

الفردي والمجتمعي الذي يساعد على امتالء جيوب 

 المستغلين.

ان امريكا بسياستها الهادفة لترويج االلحاد انما 

تعّمق التوجه نحو المزيد من االستهالك بهدف دعم 

السوق الذي تستولي الشركات العمالقة على نصيب 

األسد منه. وهذا ال يصب لصالح الشعوب 

المستضعفة التي ال يجد بعضها قوت يومه. اإليمان 

 أساس العدل، وااللحاد طريق الى الضياع والهاوية.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 434العدد  ة،عشر التاسعة السنة

 2222يوليو   61-36

 (4)صمعالم مدرسة الباقر )ع( 

 بث اإللحاد في العالم اإلسالمي مشروع شيطاني

 (7)صكتاب حرب الظل 

 (3)صانعدام االمن الغذائي في اليمن 



 أخبار محلية 2

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
 

* ضمن برامج مؤسسسسة 
األبسسسرار اإلسسسسالمسسسيسسسة، 
بمناسبة حلول شسهسر ذي 
الحجة أقامت السمسؤسسسسة 
نسسسدوة تسسسحسسست عسسسنسسسوان: 

األهسسداف والسسمسسعسسانسسي ” 
السستسسربسسويسسة فسسي مسسنسساسسسك 

تسسحسسده فسسيسسهسسا “  السسحسسج
فضسسيسسلسسة السسدكسستسسور بسسهسساء 
الوكيل )طبسيسب وبساحسث 

إسالمي ـ العراق(. تحده الدكتسور السوكسيسل عسن 
فريضة الحج، وما تحتويه مناسك ومشساعسر هسذه 
الفريضة من أهداف ومعان تربوية. كان ذلك يوم 

 .2322يونيو  03الخميس 
* وفسسي السسيسسوم نسسفسسسسسه 
أقامت المؤسسة مجسلسسسا 
بمنساسسبسة شسهسادة اإلمسام 
مسسسحسسسمسسسد السسسجسسسواد )ع( 
تسسحسسده فسسيسسه سسسمسساحسسة 
الـسسشسسـسسـسسيسسـسسخ عـسسـسسلسسـسسي 
الـكـربـابـادي )خسطسيسب 
حسيني ـ البحرين( عسن 
جوانب من حيساة اإلمسام 
محمد الجواد )ع( وانتهى إلى حادثة شهادة اإلمام 
)ع( والمتسببين بها. وأدار الندوة وقدم لسلسمسجسلسس 

 لها الشيخ  حسن التريكي.
 7* وفي يوم السخسمسيسس 

، وبمنساسسبسة 2322يوليو 
حسسلسسول يسسوم عسسرفسسة يسسوم 
الحج األكبر اسستسضسافست 
المؤسسة فضيسلسة الشسيسخ 
علي هاشم السراج )أمين 
عام مجسمسع أهسل السبسيست 
)ع( فسسرع السسسودان( ـ 
 عبر العالم االفتراضي ـ.
تسسحسسده الشسسيسسخ السسسراج 

، “ الحـج اإلبـراهـيـمـي: عـبـسادة وتـسربـسيسـسة” عن 
وتطرق في كلمتسه إلسى رمسزيسة مسنساسسك السحسج، 
وارتباطها بحركة أبي األنبياء إبراهيم )ع( وابسنسه 
إسماعيل وزوجته هاجز. كما شبه أعسمسال السحسج 

 بإعادة والدة اإلنسان ليعود كيوم ولدته أمه.
*وفسسسي  السسسيسسسوم نسسسفسسسسسسسه 
وبسمسنسساسسبسسة شسهسسادة اإلمسسام 
محمد السبساقسر )ع( أقسامست 
المسؤسسسسة مسجسلسسسا تسحست 

مسعسالسم تسأسسيسس ” عنسوان: 
الجامسعسة اإلسسالمسيسة عسنسد 
“ اإلمسسسسام السسسسبسسسساقسسسسر )ع(
اسستسسضسافسست فسيسسه سسمسساحسسة 
السسسيسسد مـسسضسسر الـسسحسسـسسلسسـسسو 
)باحث وخطيب حسينسي ـ 

 العراق(.
تحده السيد الحلو عن دور اإلمام الباقر )ع( فسي 
تأسيس الجامعة اإلسالمية الكبرى، فسي السمسديسنسة 
المنورة التي تخّرج منها المئات من الفسقسهساء مسن 
مخستسلسف السمسدارس. واخستستسم السمسجسلسس بسحسادثسة 
استشهاد اإلمسام السبساقسر )ع(. أدار السنسدوة وقسدم 

 للمجلس الشيخ حسن التريكي.

 مؤسسة األبرار تحيي أربعينية الحاج 

 حمزة عباس مقامس

بمناسبة مرور أربعين يوما عسلسى رحسيسل السحساج 
الوجيه حمزة عباس مقامس )رئيس مجلس أمسنساء 
 9مؤسسة األبرار اإلسالمية الذي وافته المنية في 

في لبنان. وقد تم نقسلسه إلسى مسوطسنسه  2322يونيو 
الكويت ومن هناك إلى مرقده األخير بجوار أميسر 
المؤمنين علي بسن أبسي طسالسب )ع( فسي السنسجسف 
األشرف. أقامت مؤسسة األبرار مجلسسسا تسأبسيسنسيسا 

أعمال الخير والصدقة الجارية والسذكسر ” بعنوان: 
تكريما لذكراه وثوابسا لسروحسه السطساهسرة، “  الخالد

 . 2322يوليو  41وذلك يوم الخميس 
 تضمن المجلس التأبين كلمات لكل من: 
)بساحسث  الـدكــتـور الـســيـد جـعـفـسر فـسضسـسل هللا

وأستاذ حوزوي وأكساديسمسي ـس لسبسنسان(. السدكستسور 
مصطفى الموسوي )أخصائي زراعة األعضساء، 
خريج الكلية الملكية للجسراحسيسن(. السدكستسور عسبسد 
السميع بهبهاني )أخصائي في مجال النفط، خريج 
جامعة تكساس(. الدكتور فاضل صفسر )مسهسنسدس 
بسستسسرول، وزيسسر سسسابسسق، خسسريسسج جسسامسسعسسة بسساه، 
بريطانيا(. الدكتور عادل اليوسفي )هندسة المدن، 
رجل أعمال، خريج الجامعة االمريسكسيسة، لسنسدن(. 
الدكتور سعيد الشهابي )هندسة ضبسط وسسيسطسرة، 
خريج جامعة سيتسي، لسنسدن(. األسستساذ مصسطسفسى 
 غلوم )مهندس وباحث في الشؤون اإلسالمية(.
 وأدار المجلس وقدم له الشيخ حسن التريكي.

 األبــــرار

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

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

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

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

 المراكز اإلسالمية تقيم 

 صالة عيد األضحى المبارك
 

أقامت المراكز اإلسالمية والسمسؤسسسسات السديسنسيسة 
صالة عيد األضحى المبارك. وأقيمست الصسلسوات 

فسي أغسلسب السمسراكسز  2322مايو  43يوم األحد 
اإلسالمية في لندن، ومنها: المركز اإلسالمي فسي 
إنجلترا بإمامة سسمساحسة السسيسد هساشسم السمسوسسوي 
)رئيس المركز(. مركز اإلمسام السخسوئسي بسإمسامسة 
سماحة السيسد السدكستسور فساضسل السمسيسالنسي )إمسام 
المركز(. ديوان السكسفسيسل بسإمسامسة سسمساحسة السسيسد 
مرتضى الكشميري )وكيل المرجعية(. في مركسز 
 ستانمور بإمامة  السيد قلب عباس )إمام المركز(.

 

 ندوة: مسؤولية المراكز اإلسالمية 

 في الغرب في مواجهة التحديات
 

استضاف مسلستسقسى األربسعساء 
في مركز أهل البيت الثقافي 
سماحة الدكتور السيد جعفسر 
فضل هللا ليسلسقسي مسحساضسرة 

مسؤولية المراكسز ” بعنوان: 
اإلسالميسة فسي السغسرب فسي 
مواجهة التحديات السثسقسافسيسة 

وذلسسسك يسسسوم “.  والسسسديسسسنسسسيسسسة
يولسيسو  40األربعاء الموافق 

، وأدار الندوة اإلعالمسي جسعسفسر األحسمسر، 2322
 وحضرها جمع غفير من المهتمين. 

 

 نـــدوة: التدين وتحدياته 

 في العصر الحديث
 

بسسسمسسسنسسساسسسسبسسسة السسسذكسسسرى 
السنوية الثسانسيسة عشسرة 
لسسسرحسسسيسسسل السسسمسسسرجسسسع 
والسسمسسفسسكسسر اإلسسسالمسسي 
الكبيرة العالمة مسحسمسد 
حسين فضسل هللا، أقسام 
مركز الهادي في مدينة 
مانشستر ندوة بعنسوان: 
"التديّن وتسحسديساتسه فسي 
السسعسسصسسر السسحسسديسسث"، 

تحده فيها سماحة السيد الدكتور جعفر فضل هللا، 
والشيخ حسن التريكي، األخت آيات نسور السديسن، 

 7-  47والدكتور حسين الصفار. وذلك يوم األحد 
بعد صالة الظهر  في قاعة دار الهادي    2322  -

ظهرا بتوقيت مانشستر، كما تسم  40:03مباشرة ، 
 بث الندوة مباشرة عبر اليوتيوب.



 فضـاءات إسالمية 3

 مليون يمني يعانون 6162قرابة 

 انعدام األمن الغذائي

، ” ريسلسيسف ويسب“ كشف تقرير صادر عسن مسوقسع 

مليون  4,62المعني بالشؤون االنسانية، عن قرابة 

يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي فسي السيسمسن، 

منذ فترة طويلة، هي األعلى في مستسويساتسهسا عسلسى 

 اإلطالق.

وأوضح التقرير أن اليمن تسمسر بسواحسدة مسن أكسثسر 

األزمات خطورة مع استمرار الحرب عسلسيسهسا مسن 

التحالف، وتزايد الجفاف والفيضانات التي اشستسدت 

بسبب أزمة السمسنساا وانستسشسار االوبسئسة وأمسراض 

 أخرى، باإلضافة إلى تصاعد أزمة الغذاء العالمية.

وقال المدير االقليمي لالتسحساد السدولسي لسجسمسعسيسات 

الصليب األحمر والهالل األحمر لمسنسطسقسة الشسرق 

أشعسر “ األوسط وشمال إفريقيا، حسام الشرقاوي : 

بالحزن الشديد إزاء المستوى المدمر للجوع وسوء 

التغذية الحاد لألطفال الرضع واألطسفسال والسنسسساء 

عسنسدمسا نسظسرت فسي عسيسون “ ، مضيفا: ” في اليمن

هؤالء األمهات واألطفال الذين يعانون، كسنست فسي 

حيرة من أمر الكلمات، وهذا خطسأ واضسح وغسيسر 

 ”.ضروري لمعاناة المدنيين األبرياء

وأشار التقرير إلى أن فجسوات هسائسلسة فسي تسمسويسل 

مليون شخص  23.7االستجابة اإلنسانية ألكثر من 

بحاجة إلى المساعدة في اليمن، بما في ذلك السمسيساه 

النظيفة والرعاية الصسحسيسة وكسذلسك السغسذاء اآلن، 

انعكس ذلك بسبب الصراع في أوكرانيا السذي أدى 

إلسسى ارتسسفسساع أسسسعسسار السسمسسواد السسغسسذائسسيسسة واألسسسمسسدة 

والوقود، الذي من المرجح أن يزداد الوضع سوء، 

في الوقت نفسه سستسؤدي االحستسيساجسات السمستسزايسدة 

بسرعة لألشخاص في جميع أنحاء العالم أيضا إلى 

 نشر الموارد اإلنسانية بشكل أقل.

ملسيسون  20.1وبينت تقديرات األمم المتحدة إلى أن 

شخص بحاجة إلى المسسساعسدة اإلنسسانسيسة فسي عسام 

مليون شخص بحاجة مساسسة،  42.9م، منهم 2322

مليون شخص يعانون من انسعسدام األمسن  49وعدد 

مليون شخص يفتسقسرون إلسى  47.1الغذائي، وعدد 

المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحسي 

مسلسيسون شسخسص فسي  ,.42المالئمة، بما في ذلك 

مسلسيسون شسخسص  24.9حاجسة مساسسة. ويسقسدر أن 

يفتقرون إلى الرعاية الصحية األساسية، كمسا نسزح 

مليون شخص من ديسارهسم مسنسذ  1.0ما يقدر بنحو 

بداية الحرب على اليمن، بما في ذلك ما يقارب من 

مليون شخص ما زالوا نازحين ومليون عسائسد  0.0

 في اليمن، وفق ما ذكره التقرير.

 إصدار تفسير مبسط للقرآن

 باللغة اإلنجليزية

أعلن المؤلف والمترجم االيراني للقسرآن "بسهسروز 

فسسروتسسن" عسسن إصسسداره تسسرجسسمسسة سسسلسسسسسة وسسسهسسلسسة 

وموجزة لتفسير القرآن الکريم في سستسة مسجسلسدات 

في دار "إحياء التراه العربي" للطباعسة والسنسشسر 

 في لبنان.

وأشار "بهروز فروتن" السى أن السکستساب يسحسمسل 

ترجمة آيات القرآن الکريم باإلضافة إلس  تسفسسسيسر 

 کل آية إل  جانب شرح لمعاني ومفهوم کل آية. 

وقال المترجم والكاتب االيراني إن الکتاب يناسسب 

کل من يبحث عن تسفسسسيسر سسلسس وسسهسل لسلسقسرآن 

 الکريم باللغة اإلنجليزية. 

وأضاف أن التواصل مع الشعوب المتعطسشسة إلس  

تعاليم القرآن الکريسم مسن مسخستسلسف أنسحساء السعسالسم 

بحاجة إل  أدوات ونماذج مختلفة وبالتالي فإستناداً 

ُ فَسبِسُهسدَاُهسُم  إل  قوله تعال : ﴿أُولَئَِك الَّسِذيسَن َهسدَى  َّ

اْقتَِدْه قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعسلَسْيسِه أَْجسًرا إِْن ُهسَو إاِلَّ ِذْكسَرى 

( قمت بهسذا السعسمسل ألمستسثسل 93ِلْلعَالَِميَن﴾ )األنعام/

 لآلية الکريمة.

ً أن السستسرجسمسسة تستسسيسح مسجساالً لسکسسل  وأردف مسبسسيسنسا

الراغبين في معرفة تسعسالسيسم هللا تسعسالس  بسطسريسقسة 

مباشرة حيث عملت عل  إعطاء صورة من الفکر 

 القرآني للقارئ.

وحول أهسم مسا يسمسيسز تسرجسمستسه عسن الستسرجسمسات 

اإلنجليزيسة السسابسقسة أوضسح أن هسنساك تسرجسمسات 

إنجليزية کثيسرة لسلسقسرآن السکسريسم ولسکسنسهسا تسفستسقسد 

للسالسة والدقة کما أنها ليس فهمها متاحاً للسجسمسيسع 

باإلضافة إل  أن المتسرجسم عسادة ال يسجسعسل هسدفسه 

تقديم ترجمة سلسلسة لسلسشسبساب بسحسسسب السمسعسايسيسر 

 العالمية. 

وقال إن الستسرجسمسة وحسدهسا ال يسمسکسن أن تسساعسد 

القارئ عل  فهم القرآن بل تخلق لديه أسئلة ولسهسذا 

نحن قمنا بعرض تفسير إل  جانب الترجمة والسردّ 

 عل  الشبهات المحتمل طرحها. 

وأضاف أن دائما هناك رغبة کبيرة لدی الشسعسوب 

في معسرفسة السقسرآن السکسريسم 

ولکن بسسبسب جسهسلسهسم لسلسغسة 

القسرآن والسمسسستسوی السرفسيسع 

لمعارفه لم يتحقق ذلك ونحن 

بوقوفنا عل  ذلك قمنا بتقسديسم 

هذا العمل وفق معايير عقليسة 

دولية مستفيدين في ذلسك مسن 

 تجارب أساتذة سابقين.

عاما من المجزرة.. هولندا  27بعد 

 تعتذر لعائالت ضحايا سربرنيتسا

قدمت هولندا اعتذارا لعائسالت ضسحسايسا مسجسزرة 

الرتسكسابسهسا  27سربرنيتسا البوسنية، في الذكرى 

. وقسالست 4991على يد القسوات الصسربسيسة عسام 

وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن، خسالل 

مشاركتها في إحياء ذكرى المجزرة يوم اإلثنين، 

 27إن سربرنتيسا تحتضن ذكريات مرعبة مسنسذ 

 عاما.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغسرن، 

خالل مشاركتها في إحياء ذكرى السمسجسزرة، إن 

 27سربرنتيسا تحتضن ذكسريسات مسرعسبسة مسنسذ 

 عاما.

وأضافت أن عدم توفير المنظمات الدولية األمسن 

للشعب البوسني البريء كما وعدت سسابسقسا، بسمسا 

في ذلك بلدها هولندا، أدى القتحسام سسربسرنسيستسسسا 

 وتدميرها.

ولفتت إلى أن جنود بالدها فعلوا كل ما بوسسعسهسم 

من أجل أداء مسهسمستسهسم فسي السدفساع عسن السنساس 

 األبرياء في سربرنيتسا.

وأردفسست أن آالم السسمسسجسسزرة لسسن تُسسمسسحسسى أبسسدا، 

مسسوضسسحسسة أن الصسسرب السسبسسوسسسنسسيسسيسسن هسسم مسسن 

ارتكبوها، وأن الكثير منهم خضع للمحاكسمسة فسي 

 محكمة العدل الدولية في الهاي.

وأكدت على أنسه كسان يسجسب عسلسى السمسنسظسمسات 

الدولية توفير األمسن لشسعسب سسربسرنسيستسسسا، وأن 

هولندا كانست جسزءا مسن ذلسك السفسشسل، مستسقسدمسة 

 باالعتذار العميق ألهالي المدينة جراء ذلك.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو مالديتسش، 

، بسعسد 4991يسولسيسو  44دخلت سربرنيتشا فسي 

إعالنها منطقة آمنة مسن 

قسسبسسل األمسسم السسمسستسسحسسدة، 

وارتسسكسسبسست خسسالل أيسسام 

مجزرة راح ضسحسيستسهسا 

آالف  1أكسسسثسسسر مسسسن 

بوسني، بعسدمسا سسلسمست 

السسسقسسسوات السسسهسسسولسسسنسسسديسسسة 

العاملة هسنساك عشسرات 

 آالف البوسنيين إلى القوات الصربية.

يوليو، تقيم جسمسهسوريسة السبسوسسنسة  44وسنويا في 

والهرسك مسراسسم دفسن رفسات ضسحسايسا مسذبسحسة 

سربرنيتشا في مقبرة بسوتسوتشساري، مسمسن عسثسر 

على رفاتهم في أعمال البحث عن ضحايا المقابر 

 الجماعية.
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معالم مدرسة االمام الباقر عليه السالم والحج االبراهيمي.. عبادة وتربية
*

 

 كلمة سماحة السيد مضر الحلو
علينسا ان نسبسحسث عسن مسداخسل جسديسدة السى هسذه 

المدرسة الكبيرة التي تسستسحسق مسنسا السكسثسيسر مسن 

 العناء والجهد.

طبيعة تعاملنا مع ائمة اهسل السبسيست اقستسصسر فسي 

حجمه االكبر على التعامل بالمسسستسوى السعساطسفسي 

والشعائري ولم ينفذ السى السعسمسق بسحسيسث تسكستسب 

ابحاه ودراسات عن منهج اهل البيت فسي امسور 

 كثيرة.

ال اشك ان في تراه اهل البيت عليهم السسالم مسا 

ينفعنا كثيرا حتى في واقعنسا السراهسن ان سسلسطسنسا 

الضوء عليه واقتبسنا من تلك الآلليء لسنسسسلسطسهسا 

 على مشاكلنا التي نعاني منها.

لو اجرينا احصائية كسبسيسرة حسول مسا كستسب عسن 

األمام محمد الباقسر عسلسيسه السسالم، لسرأيسنسا نسزرا 

يسيرا، بينما ترى المجتمعات االخرى التي تولسي 

الفكر أهمية تختلف طريق التعامل. هناك مكتبات 

 عمالقة تهتم بشكسبير فحسب.

طبيعة تعاملسنسا مسع االمسام السبساقسر عسلسيسه السسالم 

 يفرض علينا البحث عن مداخل اخرى.

 مدرسة االمام الباقر الفكرية :

تكتسب شخصيته وجسهسوده اهسمسيسة خساصسة فسهسو 

يعتبر مفصال وانعطافة مهمة في مسيرة  التسشسيسع 

واالسالم ايضا. لكي نعرف حجم الدور الذي قسام 

به االمام الباقر ال بد من العودة الى حيساة رسسول 

هللا. صلى هللا عليه واله وسلم. يومها كسان هسنساك 

تياران حول طريقة التعامل مع سسنسة رسسول هللا  

صلى هللا عليه واله وسلم. هذه السنة النبسويسة هسل 

لها اعتبار؟ هل ينبغي ان يحفظها السمسسسلسمسون ام 

ال؟ هناك تيار يدعو للحفاظ بكل مسا قسالسه رسسول 

هللا )ص(. وهناك رأي يقوده صحابة لسم يسكسونسوا 

يرون لحسديسث رسسول هللا هسذه السمسكسانسة. كسانسوا 

يبررون ذلك بانه مسع وجسود السقسرآن ال نسحستساج 

سواه. لكي ال يختلط كالم النبي بالسقسرآن، يسنسبسغسي 

ان نقيس كالم رسول هللا صسلسى هللا عسلسيسه والسه 

 وسلم بالقرآن.

الخليفة الثانسي مسنسع تسدويسن السسنسة وامسر 

بجمع ما دونه الصحسابسة عسن رسسول هللا 

صسحسيسفسة  133حسديسث او  133فاحرق 

مسسدونسسة. فسسي ايسسام خسسالفسستسسه تصسساعسسدت 

اجراءات المنع حتى بلغت اعتقال بسعسض 

الصحابة الذين كانوا يتحدثون عن حديسث 

 رسول هللا )ص(.

لما أرسل الخليفة السثسانسي السجسيسش ونسزل 

المسلمون في الكوفة بعث وفدا يتكون من 

أبي بن كعب وأبي بن مسعود الى الكوفة، 

فشرعهم الى مشارف السمسديسنسة، وسسألسهسم 

لماذا اوصلهم؟ سترون قوما  فال تتحسدثسوا 

كثيرا عن رسول هللا. سنجد االحاديث من 

نوع واحد عبر عنه النبي في مرضه لسمسا 

طلب قلما ودواة، قالوا انه ليهجر. شاء هللا 

ان يستسوفسسى رسسول هللا وتسؤول االمسور السى هسسذه 

 الفرقة، وبدأ منع تدوين سيرة رسول هللا.

بدأ جمع حسديسث رسسول هللا )ص( حسيسن اصسبسح 

االمام علي عليه السالم خليفة، ولكسن سسرعسان مسا 

منع معاوية جمع الحديث. عمار بن ياسر تسعسرض 

 للضرب النه كان يحده عن رسول هللا )ص(.

هجرية عسنسدمسا تسولسى  99استمر االمر حتى العام 

عمر بن عبد العزيز الخالفة امر بستسدويسن حسديسث 

رسول هللا )ص( ولم يدون شسيء اال حسوالسي فسي 

 هجرية. 403العام 

دون حديث النبي مسحسمسد )ص( فسي فستسرة امسامسة 

االمام الباقر عليه السالم، دون من صدور الرجال 

النه لم يكن مدونا لما ارادوا تسجيل حديث السنسبسي 

 )كما هو في كتب الصحاح(.

ابن جريج وغيره لم يجدوا شيئا مكتوبا، فسجسمسعسوه 

 423من السنة الكبار، ينقل احدهم عن غيره. بعد 

سنة بدأ تسجيل االحداه من صدور السرجسال. لسك 

ان تتصور حدثا ينقل من شسخسص لشسخسص عسبسر 

اربع او خمس وسائط، فكيف سينقل؟  اآلن يحسده 

حده فيتناقلسه االشسخساص مسع خسالف فسي السنسقسل 

 سنة. 433فكيف بحديث يدون بعد اكثر من 

مدرسة اهل البيت عليه السالم بقيت وفية لسحسديسث 

 رسول هللا )ص(.

كان االمام علي عليه السالم يدون ما يسسمسعسه مسن 

رسول هللا )ص( حتى اصسبسح لسديسه كستساب اسسمسه 

"الجامعة". نقل االمام جعفر الصادق عليه السسالم 

ان لدى االمام علي عليه السسالم صسحسيسفسة وثسقست 

كالم رسول هللا )ص(، ويقول ان فيهسا كسل حسالل 

 وحرام يحتاجه المسلم.

صحيفة طوله اربعون ذراعا حول حديسث رسسول 

هللا )ص( حتى أره السخسد . اهسل السبسيست دونسوا 

 حديث رسول هللا وبقي محفوظا.

 االمام الباقر عليه السالم ودوره:

االئمة الذين سبقوه علي والحسن والحسين وعسلسي 

 بن الحسين عليهم السالم ابتلوا بظروف استثنائية.

االمام علي عليه السالم مر بظروف فسي السمسديسنسة 

والسسسعسسسراق، كسسسانسسست مسسسكسسستسسسظسسسة بسسسالسسسحسسسروب 

واالضطرابات. االمام الحسن عليه السالم ابستسلسي 

كذلك بمعاوية وكذلك االمام الحسسيسن بسيسزيسد ولسم 

تهدأ االمور اال في زمن االمام محمد الباقر علسيسه 

 السالم.

حدود التشيع قبل االمام الباقر علسيسه السسالم كسان 

يدول حول محبة اهل البيت وتفضيل االمام علسي 

 عليه السالم على الصحابة.

كتب الرجال في مدرسة الخلفاء كسالسذهسبسي وابسن 

حجر، لما يترجمون اتباع اهل السبسيست ويسقسولسون 

عن شخص انه شيعي كانوا يسعسنسون انسه يسفسضسل 

عليا على غيره، حدود الستسشسيسع امسا مسحسبسة اهسل 

 البيت او تفضيل علي على الصحابة.

مدرسة االمام الباقر عليه السالم هي التي ابرزت 

 الوجه الفقهي لمذهب اهل البيت عليهم السالم.

الذي حدد فقه اهل البيت عليهم السالم ومدرستهم 

فقها وعقائد وابرز مالمح مدرسة اهل البيست هسو 

االمام الباقر عليه السالم فأسس مدرسة كبيرة في 

المدينة بمسجد رسول هللا وكانت تسحسوي السكسثسيسر 

من طلبة العلم. يقول بعض المؤرخين مسن عسامسة 

المسلمين: ما من احد من اهل العلم ياتي السمسديسنسة 

 اال ويحضر عند الباقر.

عطاء بن ابي رباح وهو من كبار علماء مسدرسسة 

الخلفاء: ما رأيت العلماء يسحسضسرون عسنسد عسالسم 

اصغر منهم اال عند محمد بن علي الباقر. الذهبي 

يذكره في "سير اعالم النبالء". يسذكسرون مسكسانسة 

 الباقر وتأثيره وكبر مدرسته.

 نقف عند ابرز المالمح لهذه المدرسة المباركة:

المعلم االول ان مدرسة الباقر عليه السالم لم تكن 

منغلقة بل كانت مفتوحة، كان يقصدها السمسوالسون 

لالمام الباقر عليه السالم والمخسالسفسون لسه، كسبسار 

علماء مدرسة الخلفاء يحضرون وينسقسلسون عسنسه، 

كأبي حنيفة، االوزاعي، عطاء بن ابي رباح. هذا 

 هو منهج اهل البيت.

ما نسمعه من االمام جعفر الصادق علسيسه السسالم 

انما هو من االمام الباقر عليه السسالم. السمسدرسسة 

كانت مفنتحة على الجميع. كان المجوسسي 

والقبطي يحضر مجسلسس االمسام الصسادق. 

واالمام علي عليه السالم كان يتعسامسل مسع 

السسمسسخسسالسسفسسيسسن، وكسسذلسسك االمسسامسسان السسحسسسسسن 

 والحسين عليهما السالم.

ما ينسب لالسالم ومذهب اهل البيت وهسو 

مخالف لمنهج اهل البيت في شتم اآلخرين 

واستعدائهم وورمي اآلخرين بالكفسر، مسن 

يخالفنا فهو كافر، او فهو من اهسل السنسار، 

غريب عن مسدرسسة اهسل السبسيست عسلسيسهسم 

السسسالم. انسسهسسم انسساس مسسرضسسى يسسفسسرغسسون 

امراضهم بساسسم اهسل السبسيست، انسه مسنسهسج 

 القرآن.

اول معلم مسن مسعسالسم السمسدرسسة انسه كسان 
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منفتحا على اآلخرين، فسلسو كسانست مسنسغسلسقسة لسمسا 

 حضروا درس االمام الباقر عليه السالم.

المعلم الثانسي: ان مسدرسسة االمسام السبساقسر عسلسيسه 

السسالم لسم تسكسن مسقستسصسرة عسلسسى عسلسوم السديسسن. 

المدرسة التي اسسها في المدينة لم تكن مقتسصسرة 

على العقائد والقرآن والتفسير، بسل كسانست تسعسنسى 

بالعلوم الطبيعية السائسدة آنسذاك. بسعسض السكستساب 

يقف عند رواية تذكر رأي االمسام السبساقسر عسلسيسه 

السالم في الطب، فكان يقول ان الجزيرة العربية 

لم تعرف علم الطب، ولم يكونوا يتطببون. كانست 

لديهم امور بسيطة، كان يقول ان من االطفال لسم 

يكونوا يمرضون، فلم يكن متعارفا لديهسم دراسسة 

علم الطب. كان االمام يسعسطسي رأيسا فسي السطسب، 

الكاتب يقول ان الطب لم يكن معروفا وان االمسام 

هو الذي اسس هذه المدرسة في المدينة المنسورة، 

وكذلك في الجغرافيا والرياضسيسات. وكسذلسك فسي 

 مدرسة االمام الصادق عليه السالم.

 المعلم الثالث: العمق 

الحالة العامة كانت آنذاك قشرية، كسانست السعسلسوم 

سطحية، الحديث ومفاهيم القرآن لم تكن عمسيسقسة، 

كانت هناك تيارات سطحيسة بسدون عسمسق. حسيسن 

تقرأ احاديث االمام الباقر عسلسيسه السسالم تسجسدون 

مصاديق لذلك. يأتي شخص لسيسسسألسه: مسا مسعسنسى 

الكالم الفالني، يقول االمام: مساذا يسقسول السنساس؟ 

عمر بن ابي المقدام وهسو احسد اصسحساب االمسام 

يسأل االمام: من اي شيء خلق هللا المرأة؟ كانست 

الثقافة العامسة ان السمسراة مسخسلسوقسة مسن طسبسيسعسة 

اخرى. فسقسال االمسام: مساذا يسقسول السنساس؟ قسال: 

يقولون انها خلقت من ضلع من اضالع آدم. قسال 

االمام: هل كان يعجز هللا ان يسخسلسقسهسا مسن غسيسر 

 ضلع آدم؟ 

قضية اخرى: ياتي شخص لسالمسام ويسسألسه: مسن 

هم االزالم واالنصاب واالرجساس؟ قسال االمسام: 

ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون انسهسم رجسال. قسال 

االمام: ان هللا أجل مسن ان يسكسلسم السنساس بسمسا ال 

يسسدركسسون. لسسو اراد السسخسسالسسق يسسقسسول مسسا تسسقسسولسسون 

 لذكرهم.

قضية اخرى: في قوله تعالى: اتسخسذوا احسبسارهسم 

وارهبانهم اربابسا مسن دون هللا، قسال االمسام: مسا 

كانوا يصلون او يصسومسون لسهسم، بسل كسانسوا 

يطيعونهم في كل شيء حتى في معصبة هللا، 

وهذا من مصساديسق الشسرك. شسخسص يستسخسذ 

شخصا مرجعا له سياسيا او عسلسمسيسا، فسيسلسغسي 

 عقله تماما. االمام كان يتجاوز السطح.

المعسلسم االخسيسر: ان االمسام بسرغسم اهستسمسامسه 

بسسالسستسسأسسسيسسس لسسم يسستسسرك ارشسساد االمسسة ووعسس  

المجتمع وحمل قبس الهداية للناس، لم يستسرك 

 االرشاد والموعظة.

اذا اردت تصنيف كالم االمسام السبساقسر عسلسيسه 

السالم تجد بعضها متخصصة فسي الستسفسسسيسر 

مثال، وهسنساك صسنسف آخسر هسو االرشسادات 

والنصائسح والسمسواعس  الستسي تسحسمسل السخسيسر 

 الكثير.

من احاديثه: كان يسعى لتحفيز النساس لسلسعسلسم 

وطلب المعرفة، فكان يشير الى مفاتيح العسلسم، وهسو 

السؤال. يقول: العلم خزائن ومفتاحها السؤال. السذي 

يمتنع الكثيرون عن طرحه، البعض يعستسبسر السسؤال 

 العلمي او الثقافي منقصة من شخصيته.

عبد هللا بن عباس حبر االمة يسالونه: كيف نلت هذا 

العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وما يسحسصسل 

عليه االنسان بالسؤال غير ما يسحسصسل عسلسيسه بسايسة 

وسيلة اخرى، يريد ان يقول: اسأل وال تسخسجسل مسن 

 السؤال.

اسألوا يرحكم هللا فانسه يسؤجسر فسي السسؤال اربسعسة: 

السائل والمجيب والمستمع والمحب لسهسمسا. مسا كسان 

االمام يمتنع عن النصيسحسة والسمسوعسظسة واالرشساد. 

كانت حياته حافلة بالسعسطساء، كسانست نسورا ورحسمسة 

ونفعا للعبساد حستسى اآلن نسستسضسيء بسنسور كسلسمساتسه 

 وعلمه.

ما لدينا من تراه فقهي: حيده رسول هللا وحسديسث 

 امير المؤمنين كلها من االمام الباقر عليه السالم. 

اشخاص بهذا الحجم ال يسروق لسلسحسكسام وجسودهسم، 

النهم يشعرون انهسم مسنسافسسون لسهسم عسنسدمسا يسرون 

الناس ملتفين حولهم، لذلك كاد عبد الملك ودس اليسه 

 السم في رحل دابته.

 
 كلمة الشيخ علي السراج

الحمد هلل وحده، نصسر عسبسده وأنسجسز وعسده وهسزم 

 االحزاب وحده 

ن فِى ٱلنَّاِس بِٱْلسَحسّجِ يَسأْتُسوَك ِرَجسااًل َوَعسلَسى  ُكسّلِ  ِ
﴿َوأَذّ

﴾  َضاِمرٍٍّۢ يَأْتِيَن ِمن ُكّلِ فَّجٍّ َعِميقٍٍّۢ

الحج ركن ركين في االسالم ومسن اهسدافسه تسجسسسيسد 

الوحدة اإلسالمية بين أبناء األمة الواحدة، كمسا ورد 

في األيتين الكريمتين في القرأن ﴿وان هذه امتكم امة 

واحدة ﴾ ﴿وان هسذه امستسكسم امسة واحسدة وانسا ربسكسم 

( 92فساتسسقسون﴾. اآليسة السستسي فسي االنسبسسيسساء رقسسمسهسسا )

(، والفرق 12واألخرى في سورة المؤمنون رقمها )

وهو سن النبي عند بعثته. كسأن  13بين الرقمين هو 

اآليتين تتجسدان في أمة السنسبسي وهسو يستسحسده عسن 

وحدة الزمان والمكان، يأتي السنساس مسن كسل مسكسان 

اليه. والنبي ابراهيم عليه السالم كسان يستسكسلسم بساسسم 

الناس جميعا. فمناسك الحج ليس اال احياء البراهيم. 

جميع المسلمين يحيون المواسم والمراسسم. هللا بسيسن 

لرسول هللا مناسك الحج ومواسمه، فكسل اركسان 

الحج هي من أثار ابراهيم وآلسه ابسراهسيسم عسلسيسه 

السالم. الطواف من آثار النسبسي ابسراهسيسم عسلسيسه 

السالم، والحجر الذي عند المقام من آثار السنسبسي 

ابراهيم عليه السالم. هللا احيا اثسر قسدم ابسراهسيسم 

لعباده وجعلها من شعائر الحج احياء لهذا االثر، 

 انه من مآثر ابراهيم وهاجر.

وعندما رأى في السمسنسام انسه يسذبسح ابسنسه تسروى 

فسمي يوم التروية، وفي المرة الثانية عسرف ان 

هذا االمر من هللا، فسسمسي عسرفسة، وفسي السيسوم 

 الثالث بدأ في نحر ابنه فبدأ في النحر.

ارى في الدراسات ان هذا الحج استنساا لخسلسق 

االنسان ﴿ما اشهدتهم خلق السسمساوات واالرض 

وال خلق انفسهم﴾. االنسان يأتي السدنسيسا عسريسانسا 

 ويلف حوله لفة بيضا، ويطوف سائحا.

حين تأتي الى مكسة وهسي السمسكسان السوحسيسد فسي 

العالم الذي ال تدخلسه بسمسالبسسك، فسمسكسة هسي ام 

القرى، فانت داخل من اجل ذلك. مكة ام القسرى 

بنص القرآن. ﴿وكذلك اوحينا اليك قرآنسا عسربسيسا 

لتنذر ام القرى ومن حولها﴾. يتجرد المرء عسنسد 

الميقات عريانا. هذه الصفة تجعل من الحساج لسه 

القداسة ويتسربل بصفستسيسن مسن صسفسات السحسق 

عسسزوجسسل، اإلزار والسسرداء، وفسسي السسحسسديسسث 

القدسسي: السكسبسريساء ردائسي والسعسظسمسة ازاري. 

الحاج يأتزر باالزار، ليسس كسمسثسلسه شسيء وهسو 

السميع البصير. االنسان يكون كسبسيسرا بسكسبسريساء 

 هللا. يدخل الحاج ويتقلب في رحم مكة.

متى يكتمل خلق االنسان؟ في تسعة اشسهسر. ايسن 

يكتمل حجه: عرفات يوم عرفة هو الستساسسع مسن 

 رمز للكمال. 9ذي الحجة. الرقم 

هذا الحج اجتمسع مسعسه يسوم السجسمسعسة. ﴿وشساهسد 

ومشهود﴾: الشاهد هو يوم الجسمسعسة والسمسشسهسور 

 يوم عرفة.

وعند أهل السنة أن اآلية ﴿اليوم اكملت لكم دينكم 

واتممت عليكم نعمستسي ورضسيست لسكسم االسسالم 

دينا﴾. انها نزلت على قلب رسول هللا صسلسى هللا 

عليه واله وسلم يوم عرفة. الحج هسنساك اكستسمسل 

 كما اكتمل خلق االنسان المقبل نحو الدنيا.

الحاج يذهب مسن عسرفسات السى مسزدلسقسة، ﴿فَسإِذَا  

َ ِعنسدَ ٱْلسَمسْشسعَسِر  تٍٍّۢ فَٱْذُكُرواْ ٱَّللَّ
ْن َعَرفَ  أَفَْضتُم ّمِ

ٱْلَحَرام﴾. هذا غيض من فيض من بحث حول 

 مناسك الحج.

 

 لندن –* ندوة مؤسسة االبرار االسالمية 

العنوان: الحححـحج اإلبـحراهـحيحـحمحـحي: عـحبحـحادة 

 وتـربـيـة 

 الـشـيـخ عــلـي هـاشــم الـســراج 

)أمححيححن مححجححمححع أهححل الححبححيحح  )ع(   فححرع 

 السودان(

معالم تأسيس الجامعة اإلسالمية عند اإلمحام 

 الباقر )ع( 

 الـســيـد مــضـــر الـحــلــو 

 )باحث وخطيب حسيني ـ العراق(

 2222يوليو  7التاريخ 



 فكر إسالمي 1

"في الثّامن عشر من شهسر ذي السحسّجسة، نسلستسقسي 

بذكرى الغدير، حيث وقف رسول هللا صسلسى هللا 

عليه واله وسلم راجعاً من حّجة الوداع في غديسر 

ُخّم، ليُعلن الخليفة من بعده. فقال فسيسمسا قسال: "يسا 

أيّها النّاس، إنَّ هللا موالي وأنا مولى السمسؤمسنسيسن، 

وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مسواله فسهسذا 

مواله ـ يعني عليّاً ـ اللّهّم واِل من وااله، وعاِد من 

 عاداه".

ونحن عندما نريد أن نفهم خلفيّة حسديسث السغسديسر، 

فال نحتاج إاّل إلى أن نرجع إلى حياة االمام عسلسّي 

عليه السالم، وإلى الكثير من المواقف الستسي كسان 

سد فسيسهسا  رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلسم يسؤّكِ

تقسديسم عسلسّي عسلسى غسيسره فسي عسنساصسر السقسيسمسة 

األساسيّة. ويروي المسلمون عن النبّي )ص( أنّسه 

قال: "أنا مدينة العسلسم وعسلسّي بسابسهسا"، وأنّسه قسال 

لعلّي: "أما ترضى أن تكون منّي بمنـزلة هسارون 

من موسى، إال أنّسه ال نسبسّي بسعسدي"، وأنّسه قسال: 

"علّي مع الحّق والحّق مع علّي يدور معه حيثسمسا 

 دار".

وقد شاء هللا أن يتربّى علّي على يدي رسسول هللا 

صلى هللا عليه واله وسلم وهو طفل صسغسيسر، لسم 

تنبت بعدُ أسنانُه، فسنسشسأ فسي حضسن رسسول هللا، 

يُكنِفُهُ فراَشه، ويُشّمه َعرفَه، ويُلقي إلسيسه فسي كسّل 

يومٍّ علَماً من أخالقه، وكان يتّبعه اتّباع السفسصسيسل 

أثَر أّمه؛ حتّى كان عقُل علّي من عقِل رسول هللا، 

وروح علّي من روح رسول هللا، وتطسلّسعساتسه مسن 

تطلّعاته، وخّطه من خّطه. وبذلك، لم يتلّوه علّي 

بجاهليّة، ولم يسجد لصنم، ولم يشرك باهلل طسرفسة 

 عين".

هناك تكامل دور النبّوة باإلمامة، في سبسيسل بسنساء 

المجتمع اإلسالمي واإلنساني. فواليتنا لعلسّي )ع( 

هي والية لإلسالم بكّل مفاهيمه وقيمه، وتستدعي 

هذه الوالية اإلحساس بالمسؤوليّة واإلخالص في 

 العمل، والوعي في الحركة:

"ولذلك، كان االمام علّي عليه السالم هو المؤّهسل 

لخالفة النبّي صلى هللا عليه واله وسلم، ألّن دور 

الخليفة ليس أن يحكم فقط، وإنّما أن يسعسمسل عسلسى 

 أسماء يوم عيد الغدير عيد الغدير ذكرى الوالية لإلسالم
 

جاء في الروايات أوصاف وأسماء لعسيسد السغسديسر  

 نذكرها و نعددها لكم على الشكل اآلتي:

 عيدهللا االکبر-4

 يوم وقوع الفرج-2

 يوم مرضاة الرحمن-0

 يوم مرغمة الشيطان -1

 يوم منار الدين-1

 يوم القيام-,

 يوم السرور-7

 يوم التبسم-1

 يوم االرشاد-9

 يوم الدوح-43

 يوم رفع الدرج-44

 يوم وضوح الحجج-42

 يوم محنة العباد -40

 يوم دحر الشيطان-41

 يوم االيضاح-41

 يوم البيان عن حقايق االيمان-,4

 يوم الوالية-47

 يوم الکرامة-41

 يوم کمال الدين-49

 يوم الفصل-23

 يوم البرهان-24

 يوم نصب اميرالمؤمنين)ع( -22

 يوم الشاهد والمشهود-20

 يوم العهد المعهود-21

 يوم الميثاق المأخوذ -21

 يوم الزينة -,2

 يوم قبول اعمال الشيعة-27

 يوم الدليل عل  الرواد-21

 يوم االمن المأمون-29

 يوم ابالء السرائر-03

 عيد اهل البيت)ع( -04

 يوم العبادة-02

 يوم تمام النعمة -00

 يوم إظهار المصون من المکنون-01

 يوم إبالء خفايا الصدور -01

 يوم النصوص عل  اهل الخصوص-,0

 يوم محمد)ص( وآل محمد)ص( -07

 يوم الصالة-01

 يوم الشکر -09

 يوم الغدير-13

 يوم الصيام -14

 يوم اطعام الطعام -12

 يوم العيد-10

 يوم المأل االعل  -11

 يوم اکمال الدين -11

 يوم الفرح-,1

 يوم االفصاح عن المقام الصراح -17

 يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود-11

 يوم الجمع المسؤول-19

تعميق اإليمان في حياة النّاس، وأن يسكسمسل بسنساء 

المجتمسع اإلسسالمسّي عسلسى قساعسدة راسسخسة؛ ألّن 

مسسرحسسلسسة السسنسسبسسّوة ـسس بسسكسسّل تسسحسسدّيسساتسسهسسا وحسسروبسسهسسا 

وأوضاعها ـ لم تستكمل مسيرتها في بسنساء السفسرد 

والمجتمع بشكلٍّ نهائّي، وإنّما هيّأت الّساحة لسذلسك 

 البناء.

ولذلك، فنحن ال نوالي عليّاً لقرابته أو فروسسيّستسه، 

بل ألنّه إماٌم للمسلمين حتّى وهو خارج الخسالفسة، 

يمثّل قوله الحّجة عند اختالف النّاس، ويمثّل فعله 

المحّجة البيضاء إذا مال النّاس، وهو القدوة ـ بعد 

رسول هللا ـ في كّل ما انفتح عليه في حركة العلسم 

واإلدارة واإلخالص لإلسالم والمسسسلسمسيسن، وهسو 

علّمني رسوُل هللا ألَف بابٍّ من العلم، »الّذي قال: 

، وهو الّذي جسّمسد «يُفتح لي من كّلِ بابٍّ ألُف باب

مطالبته بالخالفة ـ وهي حقّه ـ لسّمسا رأى راجسعسة 

النّاس قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إلسى مسحسق 

فخشيت إن لسم أنصسِر »دين محّمد )ص(، وقال: 

ً تسكسون  ً أو هسدمسا اإلسالَم وأهلَه، أن أرى فيه ثلما

المصيبة به علّي أعظم من فوت واليستسكسم، الستسي 

إنّما هي متاع أيّام قالئل، يزول منها ما كان، كمسا 

يزول الّسراب، أو كما يتقّشع الّسحاب، فنسهسضست 

في تلسك األحسداه، حستسى زاح السبساطسل وزهسق، 

، وهو الّذي قال: "ألسلمسّن «واطمأّن الدين وتنهنه

ما سلمْت أموُر المسلمين ولم يكن فيسهسا جسوٌر إال 

 عليَّ خاّصة".

"وفي ضوء ذلك، نتعلّسم مسن عسلسّي خسّط السوحسدة 

اإلسالميّة، لننفتح على من نختلف معه بسالسحسوار، 

ولنؤّكد ما يجمعنا فسي سسبسيسل حسفس  اإلسسالم فسي 

مواجهة التحدّيات التي تعصف اليوم باألّمسة، وال 

 تفّرق بين مذهبٍّ وآخر، وال بين مسلمٍّ ومسلم.

ً )ع( يُسسمسسكسسن أن يسسكسسون رمسسز وحسسدتسسنسسا  إّن عسسلسسيّسسا

اإلسالميّة؛ ألنَّ المسلمين جميعاً ال يختلفون عسلسى 

احترام عسلسّي وتسقسديسمسه عسلسى غسيسره. وإذا كسان 

المسلمون قد اختلفوا على علّي في الستّساريسخ، فسي 

مسألة الخالفة واإلمامة، فإنَّ بسإمسكسانسنسا السيسوم أن 

د من خالله، وانطالقاً من منهجه الّذي أّكسده  نتوحَّ

 في الواقع".
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حرب الظل، كتاب للصحافي األميركي السمسعسروف 

في قناة "سي إن إن" األمسيسركسيسة، جسيسم سسكسيسوتسو. 

. 2349نشرته مؤسسة هاربر كسولسيسنسز فسي السعسام 

وجيم سيوتو صاحب السكستساب هسو كسبسيسر مسراسسلسي 

األمسن السسقسسومسسي فسسي "سسسي إن إن" ومسسذيسسع غسسرفسسة 

 األخبار في القناة ومقره في العاصمة واشنطن.

حاول الكاتب من خالل كتابه إطالق جرس اإلنسذار 

من أجل مواجهة معركة أميركا ضد الحرب الباردة 

الجديدة، والتي جاءت كعملسيسات روسسيسة وصسيسنسيسة 

مضمرة هدفها هزيمة أميركا والتربع عسلسى عسر  

 العالم.

في كتاب "حرب الظل"، يقسدم جسيسم سسيسوتسو دلسيسالً 

يكشف لسلسقسارئ السغسربسي مساهسيسة الصسراع السدولسي 

الجديد. إذ عليسنسا أن نسفسهسم أن السكستسإب مسوجسه فسي 

األساس للقارئ األميركي. فسكيسوتسو يسريسد إيصسال 

رسالة مفادها: أن حرب السظسل تسعسد بسالسفسعسل أكسبسر 

تهديد لألمن القومي في أمريكا، على الرغم مسن أن 

معظم األميركيين إما أنهم يعرفون القليل عنسهسا، أو 

 أنهم ال يعرفون شيئًا.

ولزيادة الحماس والقلق، يبدأ الفصل األول بقصص 

االغسستسسيسساالت، السستسسي يسسزعسسم أن السسرئسسيسسس السسروسسسي 

فالديمير بوتين أمر بها، والتي استغلها الغسرب مسن 

أجل بدأ شن الحمالت الغربية على شخسص بسوتسيسن 

بالذات. بالطبع لم يكن قصد الكساتسب سسوى تسجسريسم 

منهج روسيا باغتيال المعارضسيسن لسهسا فسي أوروبسا 

 الغربية وخاصة في بريطانيا، بحسب زعمه. 

في جملة ما يعرضه الكاتب حول الدور الروسي أو 

الصيني في شن الحرب علسى أمسيسركسا، أن روسسيسا 

على سبيل المثال تحاول التدخل فسي أوكسرانسيسا مسن 

خالل خلق المخاوف في القرم من "رجال خضسر" 

كما سماهم أحد السجسنسراالت األمسيسركسيسيسن، واتسهسام 

الروس لهم بممارسة التطهير السعسرقسي ضسد روس 

الدونباس، وذلسك مسن أجسل الستسدخسل السمسبساشسر فسي 

اوكرانيا، وأن إطالق اإلشاعات ما بين األميركيسيسن 

حسسول السستسسدخسسل السسروسسسي فسسي اإلنسستسسخسسابسسات، فسسهسسي 

 محاوالت لمحاربة الدولة األميركية في عقر دارها. 

أما أخطر المعلومات حول ما تقوم به الصسيسن فسقسد 

جاء علسى لسسان جسون سسكسارلسيست، رئسيسس جسهساز 

االستخبارات الخارجية البريطسانسي السسابسق، وأحسد 

مصسسادر سسسكسسيسسوتسسو، السسذي أخسسبسسره عسسن اإلمسسساك 

بالعشرات من رجال االستخبارات الصيسنسيسة السذيسن 

يعملون على األرض في الواليات المتحدة. تسحسده 

سكارليت عن وحشية وجرأة االستخبارات الصينية 

وقدرتها على قتل عائالت بأكملها فسي الصسيسن مسن 

أجل الحفاظ على نفوذهسا. ويسذهسب أكسثسر مسن ذلسك 

ليؤكد بأن الصين تقود نوعاً من الحسرب السهسجسيسنسة، 

من خالل بناء الجزر في بسحسر الصسيسن والسمسحسيسط 

الهادئ من أجسل فسرض وجسودهسا السعسسسكسري فسي 

المنطقة، مستفيدة من سرقات التكنولوجيا التي تقسوم 

بها من شركات التكنولسوجسيسا األمسيسركسيسة، بسحسسسب 

زعمه. ولكن سكارليست لسم يستسحسده بسالستسأكسيسد عسن 

وحشية الجيش البريطاني والجسيسش األمسيسركسي فسي 

العراق وألكثر من عشر سنوات في البصرة وبغداد 

وعن قتل مئات آالف العراقيين وحرق بساتين التمسر 

 على ضفافي دجلة والفرات.

وأهم ما يشار إليه في مسعسرض حسديسث السكساتسب مسع 

سكارليت، أنه عندما كانت الواليسات السمستسحسدة تسقسود 

وبعد  2334حربها المزعومة ضد اإلرهاب في عام 

كسانست كسل مسن  2334أيلول / سبتمبسر  44هجمات 

روسسسيسسا والصسسيسسن تسستسسحسسضسسران إلسسستسسعسسادة "السسحسسرب 

الباردة". كانت كلتا الدولتين، وخاصة روسسيسا وبسعسد 

وصول فالديسمسيسر بسوتسيسن إلسى السرئساسسة، تستسحسضسر 

الستعادة دورها التاريخي، إذ لم نقسل كسقسوة عسظسمسى 

فيجب القول، فكدولة لها دورها الفاعل في السسيساسسة 

العالمية في أوروبا والسعسالسم. لسألسسسف هسنساك قسنساعسة 

أميركية يكّرسها، هؤالء الذين يعمسلسون فسي اإلعسالم 

األميركي وبعد وصولهم إلى عالقة وثيقة وتسفساعسلسيسة 

مع مراكز القرار، بأن أميركا يجب أن تسبسقسى السقسوة 

 الوحيدة المسيطرة في العالم.

الكتاب عمل مكثف وقد يرى فيه البسعسض أنسه مسثسيسر 

للقلق، ولكنه وضع ليفتح األعين ويوضسح أن حسرب 

المستقسبسل مسوجسودة بسالسفسعسل. والسدلسيسل فسي السحسرب 

األوكرانية الدائرة اليوم، وفي محاوالت دفع الصسيسن 

نحو حرب في تايوان. إنه عمل خطير يعمل لتكريس 

مسفسهسوم السحسرب األبسديسة مسا بسيسسن الصسيسن وروسسيسسا 

وحلفائهما من جهة وما بين أميركا وحلفائها من جهة 

أخرى. إن الكتاب يبدو وكأنه يحضر الغرب لسدخسول 

حرب عالمية ثالثة إن لسم تسبسدأ أمسيسركسا بشسن هسجسوم 

 مضاد.

بعد التعريف والشسرح السمسفسصسل لسواقسع السحسال فسي 

الفصل األول، يقدم الكاتب من خسالل السفسصسول مسن 

الثاني وحستسى السثسامسن دراسسات لسحساالت ولسمسواقسف 

وتطورات حدثت فسي عسالقسة أوروبسا الشسرقسيسة مسع 

روسيا. ويلفت إلى عالقة الصين بسالسدول السمسحسيسطسة 

بسسهسسا، ومسسن ثسسم وبسسخسساصسسة لسسمسسواضسسيسسع السسهسسجسسومسسات 

 "حرب الظل": عن العمليات الروسية والصينية السرية لهزيمة أميركا

السيبرانية والتطوير التقنسي وتسطسويسر الستسسسلسح فسي 

الصين وروسسيسا. وفسي نسهسايسة كسل فصسل يسعسرض 

الكاتب الدروس التي يجب تعلمها من الحساالت قسيسد 

 الدرس. 

أما في الفصل األخير فيبدأ سكيوتو بسالسسؤال حسول 

اذا ما كانت كسل مسن روسسيسا والصسيسن قسد ربسحستسا 

الحرب أم ال. فسيسبسدأ بستسوصسيسف سساحسات السقستسال، 

ويصف روسيا بالمحتسل ألراضٍّ جسديسدة، ويسقسصسد 

بذلك جزيرة القرم. سكيوتو لم يأخذ بعين االعستسبسار 

اإلستفتاء السذي أجسري فسي السقسرم والسذي انستسقسلست 

بموجبه الجزيرة لتسصسبسح جسزءاً مسن روسسيسا، وأن 

الصين التزال تسيطر على الجسزر اإلصسطسنساعسيسة، 

التي أقامتها في بحر الصين الجنوبي، ويسرى فسيسهسا 

الكاتب توسع للنفوذ العسكسري الصسيسنسي، وأن هسذا 

األمسسر إضسسافسسة إلسسى سسسيسسطسسرة روسسسيسسا عسسلسسى شسسرق 

 أوكرانيا وجزيرة القرم بمثابة غنائم حرب مكتسبة.

ثم يوضح سكيوتو في نهاية الكستساب دالالت نسجساح 

كل من روسيا والصين في نشسر واخستسبسار أسسلسحسة 

مضادة لألقمار الصناعية تهدد األصول األميسركسيسة 

في الفضاء. ويتهسم الصسيسن بسسرقسة أسسرار السدولسة 

األميركية وبسرقة الملكية الفكرية للقطاع السخساص. 

ويشسسيسسر إلسسى تسسمسسدد قسسدرة روسسسيسسا والصسسيسسن عسسلسسى 

اإلخسستسسراق لسستسسطسسال األحسسزاب السسسيسساسسسيسسة وأنسسظسسمسسة 

االنتخابات األميركية بهدف الستسدخسل فسي السعسمسلسيسة 

السياسية األميركية، مما يخلق تداعيات مقلقة عسلسى 

مستقبل االنتخابات. وتسستسمسر سسلسسسلسة طسويسلسة مسن 

االتسسهسسامسسات بسساإلخسستسسراقسسات والسستسسمسسدد والسستسسسسسبسسب 

 باإلنقالبات. 

يضع سكيوتو فسي السنسهسايسة عسدداً مسن الستسوصسيسات 

لبعض الحلول المقترحة، والتسي سستسنسقسل السواليسات 

المتحدة من مسرحسلسة تشسديسد السدفساعسات األمسيسركسيسة 

تحضيراً للذهاب إلى سسيساسسة السردع السمستسصساعسد، 

وصوالً إلى الخيار األكثر خطورة، أال وهو السقسيسام 

بعمل هجومي ضد الصين وروسيا. ومن أجل ذلسك 

تمت التوصية بعدد من الحلول المقترحة. والتي تبدأ 

بمعرفة العسدو جسيسداً ويستسطسلسب ذلسك نشسر السعسيسون 

والجواسيس ومحاولة اإلختراق اإللكترونية ألجهزة 

الدولة والمناطق العملياتية السحسسساسسة فسي السفسضساء 

السسسيسسبسسرانسسي مسسثسسل وزارة السسدفسساع ووكسساالت األمسسن 

القومي وغيرها. وثانياً، تحسديسد السخسطسوط السحسمسر. 

وثالثاً، رفع مستوى التحديات وتكاليف الحرب على 

األعداء. ورابعاً، رفع السقسدرة السدفساعسيسة لسلسواليسات 

المتحدة، وبالتأكيد في جميع المجاالت والستسحسصسيسن 

في الفضاء السيبراني، وتمييع الخالفات في الداخسل 

األميركي وزيادة الليونة في التعاطي مع مسخستسرقسي 

الفضاء اإللكتروني األميركي من األميركييسن، ألن 

هؤالء سسوف يسساعسدونسهسا عسلسى خسلسق السدفساعسات 

المناسبة في حال التعاطي الجيد معهم. وخامسساً، ال 

يعتقد سكيوتو أن سياسة التهسديسد بسالسحسرب هسي مسا 

يناسب هذه المرحلة بل على العكس، يرى أن عسلسى 

الواليات المتحدة عدم التلويح بهسا حستسى ال تسستسفسز 

الطرف المقابل، فجميع األطراف اليوم لديها تسليسح 

 نووي يمكنه أن يهدد العالم كله.
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 الشبلي واستنطاق الحج 
 

أيها المؤمن الذي عشت أيام الحج االخيرة، توقف 

قليال وانظر بعينين فاحصتين لهذه الشعيرة التي 

أضفى هللا سبحانه وتعالى قداسة خاصة، ودعا 

اليها علنا في كتابه المجيد. فما أجمل ان يقف 

البشر متعبّدين لربهم، مؤمنين برساالته ورسله، 

ومؤكدين اقتفاءهم خطى األنبياء السابقين، وفي 

مقدمتهم النبي إبراهيم عليه السالم. فهل وره 

البشر عنه سوى إبراهيميته التي خطت طريق 

اإليمان الجيال سبقت ظهور رسالة محمد بن عبد 

هللا عليه افضل الصالة والسالم. التفت من حولك 

لترى قوافل حجاج بيت هللا الحرام وهم يطوفون 

حول الكعبة، ملبّين دعوة هللا للحج: ﴿وأذن في 

الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين 

من كل فج عميق﴾. فما أجمل ان ترى الحشود 

تتجه لنقطة واحدة في أيام معلومات، ليعلنوا للعالم 

أنهم يطوفون حول محور الكون الذي جعله هللا 

 قبلة للمؤمنين على مر العصور.

ما أكثر الذين تمنوا ان يرزقهم هللا فرصة التوجه 

الى مكة والمدينة ألداء الفريضة وزيارة قبر 

رسول هللا عليه افضل الصالة والسالم لتجديد 

العهد معه، والتأسي به والسير على خطاه. ولكن 

ما أقل من استفاد العبر من حجه خصوصا بعد ان 

سادت األجواء المادية واالستهالكية في أجواء 

مكة والمدينة، وأصبح العالم يتجه نحو المزيد من 

المادة واالستهالك. وفي ظل السياسات التي 

تمارس مع حجاج بيت هللا الحرام، وفي مقدمتها 

استفحال ظاهرة االستغالل المادي البشع، 

تضاءلت فرص الفقراء في أداء الحج اإلبراهيمي 

الذي يقّربهم من هللا تعالى. بينما يقتضي اإليمان 

والعقل تسهيل أمور من يريد التوجه الى االماكن 

المقدسة بدال من استغاللها، خصوصا في موسم 

الحج األخير الذي جاء بعد ثالثة اعوام من 

 االنقطاع بسبب الجائحة.

الحكمة ضالة المؤمن، يسعى لتحصيلها أين ما 

كانت. ومن أكبر الحكم وأبلغها الدروس المستفادة 

من اداء فريضة الحج. ومن أهم تلك الدروس ما 

جاء في حديث االمام علي بن الحسين عليه السالم 

للشبلي حول الحج وما يعنيه لمن يمارسه. إنه 

درس بليغ يفترض ان يدفع للمزيد من البحث 

والترويج لكي تتحقق رسالة الحج. إن الجمود عند 

طقوس الحج وعدم استنطاقها يضعف رسالة هذه 

الشعيرة المقدسة التي تعتبر من أهم مصاديق قوة 

المسلمين ووحدتهم وحركتهم الدؤوبة نحو هللا. في 

تلك األرض المقدسة كان إبراهيم الخليل 

وإسماعيل، وتبعهما المؤمنون على مدى قرون 

طويلة من أجل معرفة الحق وانتهاج سواء 

الصراط. ومنها نأمل ان ينطلق وعي األمة 

 بوجوب طاعتها العملية هلل سبحانه وتعالى.

 التديّن واإللحاد بين الفطرة والتسييس كلمة أخيرة

 د. سعيد الشهابي 

هل يمكن القول أن اإللحاد أصبح ظاهرة تجتاح 

العالم؟ أم أنها إحدى الظواهر االجتماعيسة الستسي 

 تنحسر تارة وتنتشر تارة اخرى؟

هسسذا السسسؤال لسسيسسس جسسديسسدا، وإن شسسعسسر بسسعسسض 

الدوائر الدينية بقلق إزاء ما يسبسدو مسن انسحسسسار 

نسبي لظاهسرة االلستسزام خصسوصسا فسي السعسالسم 

اإلسالمي. األمر الذي يمكن تأكيسده أن ظساهسرة 

الصحوة اإلسالمية التي عمت مناطق كثيرة من 

العالم بدأت منذ أكثر من عقد بالتراجع ألسسبساب 

عديدة، ولسكسن ذلسك ال يسعسنسي أن اإللسحساد حسل 

مكانها، بل إن االلتزام بالدين ظاهسرة صساحسبست 

اإلنسان منذ بداية وجسوده عسلسى هسذا السكسوكسب. 

فهناك ثالثة تجليات لسلسظساهسرة السديسنسيسة: أولسهسا 

انتشار الدين كعقيدة في المجتمع وتبني المجتمسع 

للدين كإطار لحياتهم السعسامسة مسع اخستسالف فسي 

مدى حضوره في الحياة العامة. ثانيها: ظساهسرة 

االلتزام الديني وتجلسيساتسهسا السواضسحسة كسارتسيساد 

المساجد وارتداء الحجاب من قبل النساء وربمسا 

إطالق اللحى لدى الرجال، باالضافة للفعالسيسات 

االخرى كسالسنسدوات والسمسؤتسمسرات والسمسقساالت 

والكتب واالحتفاالت الدينية. أما السبسعسد السثسالسث 

فيتجلى بحضور الدين في الحياة السعسامسة، السذي 

بلغ ذروته في توسع الحركات اإلسالمية أو مسا 

الذي صساحسبستسه  «اإلسالم السياسي»أطلق عليه 

شعارات أثارت القوى المضادة للدين وأهسمسهسا: 

اإلسالم هو الحل. وبمراجعة هذه األبعاد يسمسكسن 

القول إن ظاهرة االنتماء الى الدين لسم تسنسحسسسر 

في العالم اإلسالمي، برغم سعي بعض السحسكسام 

إلضسسعسسافسسه. فسسأغسسلسسب دسسساتسسيسسر السسدول السسعسسربسسيسسة 

اإلسسسالم ديسسن »واإلسسسالمسسيسسة يسسنسسص عسسلسسى أن 

ولذلك تصاعدت االنتقسادات وخسرجست  .«الدولة

المظاهرات عندما قرر الرئيس التونسي الحالي 

بعد انقالبه على ما تبقى من مكستسسسبسات السثسورة 

التي دشنت الربيع العربسي قسبسل أقسل مسن اثسنسي 

عشر عاما، إلغاء المسادة الستسي تسنسص عسلسى أن 

اإلسالم دين الدولة من دسستسوره السذي رفضستسه 

قطاعات واسعة من الشعب الستسونسسي. وبسعسيسدا 

عن النصوص السدسستسوريسة فسإن السعسقسيسدة شسأن 

يخص الفرد وال يحتاج النستسشساره السى تسقسنسيسن. 

صحيح أن األديان األخرى خصوصا المسيحيسة 

تشسسهسسد انسسكسسمسساشسسا فسسي االنسستسسمسساء، وأن مسسرتسسادي 

الكنائس في تناقسص مسستسمسر، ولسكسن مسا يسزال 

لسسلسسزعسسامسسات السسمسسسسسيسسحسسيسسة دورهسسا السسسيسساسسسي 

واالجتماعي، وما يزال بابا الفاتيكان شسخسصسيسة 

مرموقة عالميا ويحظى بساحستسرام واسسع أيسنسمسا 

 ذهب.

بسعسد اربسعسيسسن عسامسسا مسن بسدء حسسقسبسة الصسحسسوة 

اإلسسسالمسسيسسة، بسسدأت ظسساهسسرة االلسستسسزام السسديسسنسسي 

بالتقلص ألسباب من بينها إفشال ثورات الربسيسع 

العربي واسستسهسداف 

 «اإلسسسسالمسسسسيسسسيسسسن»

بشكل خاص بسسبسب 

تصسسدرهسسم السسمسسشسسهسسد 

السسثسسوري، وتضسسافسسر 

السسسقسسسوى السسسمسسسضسسسادة 

للثورة لإلجهاز على 

السسمسسسسسسسار السسسثسسسوري 

وإفشسسسال السسسحسسسراك 

السسعسسربسسي، وتسسبسسنسسي 

مشروعات إعالمية واسعة لسدعسم ذلسك الستسوجسه. 

ويمكن مالحظة االرتباط بين استهداف السظساهسرة 

اإلسالمية وتجلياتها السياسية مسن جسهسة وفسرض 

مسار التطبيع في العالم العربي من جهسة أخسرى. 

وما شهده بعض دول مجلس التسعساون السخسلسيسجسي 

، من وجهة نظر الغرب، إنما تجسلسى «انفتاح»من 

في جانبين: استهداف الظاهرة الدينية وتسجسلسيساتسهسا 

االجتمساعسيسة والسسيساسسيسة والستسخسلسي عسن قضسيسة 

فلسسطسيسن بساعستسبسارهسا أحسد السروافسد الستساريسخسيسة 

األساسية للمسارين السديسنسي والسثسوري. والسسؤال 

هناك هل نجم عن ذلك توسع ظاهرة اإللحساد؟ إن 

من الصعب القول بأنها أصبحت مسهسيسمسنسة عسلسى 

المشهد العقيدي والسثسقسافسي فسي السعسالسم السعسربسي. 

صحيح أن هنساك انسحسسسارا لستسجسلسيسات السظساهسرة 

السسديسسنسسيسسة كسسالسسحسسجسساب وإطسسالق السسلسسحسسى وانسستسسشسسار 

الموضات ومظاهر التحلل األخالقي، ولكسن ذلسك 

ليس كافيا للقسول بسوجسود ظساهسرة اإللسحساد عسلسى 

نطاق واسع. مع ذلك فال بد من االعتراف بوجود 

مشاريع لدى تحالف قوى الثورة المضادة في ذلك 

االتجاه. وهذا التوجه مدعوم من القسوى السغسربسيسة 

بحماس كبير تحت عناوين بسراقسة فسي مسقسدمستسهسا 

ضمان الحرية الشخصية في االختيارات العقيديسة 

او حتى الهوية الجنسية للفرد. هذه السثسقسافسة الستسي 

شقت طريقها للمجتمعات الغسربسيسة فسي السسنسوات 

األخيسرة تسحسظسى بسدعسم واسسع مسن مسجسمسوعسات 

الضغط الليبرالية وكذلك دول االتسحساد االوروبسي 

والواليات المتحدة األمريكية. هؤالء ال يسكستسفسون 

بانتشار هذه الثقافة في مجتمعساتسهسم فسحسسسب، بسل 

يسعون لترويجها عالميا، ويرون فسيسهسا مشسروعسا 

موازيا للمشروع اإلمبريالي السرأسسمسالسي. ويسزيسد 

مسن خسسطسر هسذا الستسسوجسه انسسه مسسدعسوم بسالسسقسانسسون 

وترّوجه وسائل اإلعالم، ويفرض بهذه السوسسائسل 

على الجهات السديسنسيسة السمسحسافسظسة. فسلسم تسستسطسع 

الكنيسة الصمود بوجه الحمالت الليبرالية. وقسبسل 

عشرين عاما أصدر باتريك بسوكسنسان، السذي كسان 

مستشارا لرؤساء ثالثة: نيكسون وفورد وريغان، 

كتابا بعنوان: موت الغرب. وتنبأ الكاتب بانسحسدار 

الغرب وتالشيه كقوة عمالقة بسحسلسول مسنستسصسف 

السسقسسرن السستسسالسسي، ألسسسبسساب مسسن بسسيسسنسسهسسا االنسسحسسدار 

 األخالقي.


