
يحل قريبا شهر رمضان المبارك بخيره العميم  

وأجوائه اإليمانية الرحيبة، وهو شهر، كما قال 

رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم، "شهر 

دعيتم فيه الى ضيافة هللا". هذا يعني ان الصائم 

سيكون ضيفا عند هللا. فماذا تعني هذه الضيافة؟ 

وما هي آداب الضيف؟ كيف يتعاطى الصائم مع 

الشهر الفضيل، كفترة زمنية متميزة في حياته، 

وكبيئة مساعدة لتنمية إيمانه. إنها فرصة تمر كل 

عام لتوفر للمرء القدرة على استعادة  التوازن 

في حياته وتعيده الى الطريق اإللهي الذي يضمن 

سعادته في الدنيا ونجاحه في اآلخرة. وليس 

جديدا القول ان أغلب الصائمين يغير عاداته 

وطبائعه خالل الشهر الفضيل، ليس بالصوم 

فحسب، بل بتعامله مع عائلته ومجتمعه، وكذلك 

في مجال سلوكه، اذ يبتعد عن الكذب والنفاق 

والدجل والممارسات المحّرمة لعلمه أنها تبطل 

الصوم. هذا باالضافة للشعور بلذة التفاعل 

االجتماعي خالل الشهر وأثر ذلك لكسر الروتين 

الحياتي للفرد والمجتمع. وهكذا تتضافر عوامل 

عديدة لجعل المؤمنين في حالة ترقب لحلول 

 الشهر الفضيل بمشاعر يغمرها الفرح واألمل.

يوما بعد آخر تتعمق أهمية شهر الصوم مع 

تعمق ثقافة عالمية لها أبعاد عديدة: أولها أنها 

تعمق الشعور الفردي وتقلص مشاعر االنتماء 

للمجتمع، فالمرء مطالب بااللتزام بقوانين الدولة 

التي تتعامل معه كفرد وتتوقع منه التزاما مطلقا 

بمقتضياتها. ثانيها: أنها تشجع ثقافة االستهالك، 

فتتكاثر المنتجات الباهضة الثمن خصوصا في 

المجال التكنولوجي، وتتعدد اإلغراءات المادية 

للبشر خصوصا ما يرتبط بأنماط الحياة والبذخ، 

حتى ليعتقد البعض أنه يعيش جنة بديلة لما عند 

هللا. ثالثها: أنها حياة مرتبطة باألرض وليس 

للسماء بعد فيها، ابتداء بإدارة الكوكب مرورا 

بتشريعات البشر وصوال الى نمط الحياة  الفردية 

المحدودة. رابعها: أنها تشجع االنعزال من خالل 

توفير أدوات الراحة المنزلية وأنظمة البث 

االلكتروني والتلفزيوني، فال يشعر المرء 

بالحاجة لمغادرة المنزل والتواصل مع المجتمع 

 من حوله.

في هذه األجواء لم يبق إال الدين حاميا من كل 

ذلك. فهو يسعى لتمتين عالقة اإلنسان بخالقه 

ومجتمعه. ويجسد شهر الصوم فرصة لتفعيل 

تلك القيم من خالل ممارسات عديدة: أولها ان 

ثبوت هالل الشهر وانتهائه ليس محصورا بالفرد، 

بل أن األمة كلها معنية بذلك، االمر الذي يدفع 

المرء للشعور بانتمائه األممي، ثانيها: أنه مطالب 

بالصوم كحد أدنى من االستجابة لنداء هللا، ومدعو 

لتكثيف العبادات واالنقطاع إلى هللا ما استطاع الى 

ذلك سبيال. ثالثا: حيث ان شهر رمضان المبارك 

هو شهر القرآن، فهناك حث قوي على االرتباط 

بكتاب هللا، بتالوته وتدبره، ولذلك تكثر مجالس 

قراءة القرآن وحلقات تدريسه. ثالثا: أن هناك 

تشجيعا للصائم على مراعاة البعد االجتماعي من 

حياته، فهو مدعو إلفطار الصائمين اآلخرين: اتقوا 

هللا ولو بشق تمرة، باالضافة ألعمال البر والصدقة 

األخرى التي يجد الصائم نفسه مدفوعا للقيام بها 

 استكماال لعباده وترسيخا لقيم إيمانه.

هذه الحقائق تؤكد جمال شهر رمضان المبارك 

وروعته ودوره كفرصة للتقييم والتقويم، لترسيخ 

اإليمان والعمل به، لتعميق قيم الحب واإلخاء 

والتعاضد والتعاون، وترويجها. فهل هناك فرصة 

أفضل من شهر الصوم في عالم يعج بالمتناقضات 

واالنحراف واالستهالك؟ ما قيمة المباديء 

واألفكار واأليديولوجيات إن لم تتوفر على 

عناصر تساعد المرء على استيعابها وتفعيلها؟ 

وهنا تظهر أحد مظاهر الرأفة اإللهية بالبشر. فاهلل 

سبحانه تعالى يحب عباده، فيطرح لهم الدين 

كمنهاج لتنظيم حياتهم، وتنطوي تشريعاته على 

عبادات تساهم في ذلك. والصوم أحدها. ولوال ذلك 

النغمس المرء في انماط حياته التي كثيرا ما 

تؤطرها أنماط الحياة المادية  المعاصرة التي ال 

تنتمي للدين بل ربما تحاربها. وما أسعد المؤمن إذا 

استوعب حقيقة التشريعات اإللهية ومقاصدها، 

وأدرك في قرارة نفسه بحكمة هللا وعدله، وحقيقة 

الحب اإللهي لإلنسان. نبارك للمسلمين حلول 

الشهر الفضيل وندعو هللا ان يوفق الصائمين 

 لصيامه وقيامه على أحسن حال.
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 أخبار محلية 0

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

* بمناسبة مرور عشرين عاما على التغييييير فيي 

العراق، أقامت مؤسسة األبرار اإلسيالمييية نيدوة 

، “ العراق أين كيان وأيين ييتيجيه؟” تحت عنوان: 

استضافت فيها كال من: الدكتور سعد جواد قنديل 

)دبلوماسي وعضو برلمان وسفير سابق( والشيخ 

الدكتور عدنان الشمحاني )رئيييس ميركيز بيغيداد 

لدراسات السلم والديمقراطييية( واليدكيتيور امييير 

المختار )طبيب جراح استشياري وميديير ميديينية 

ميار   2الطب سابقا(. كان ذلك ييوم اليخيميييس 

، وأدار الندوة وقيدم ليهيا اليدكيتيور سيعيييد 2222

 الشهابي.

* وبمناسبية الينيصيف 

ميين شييهيير شييعييبييان 

وذكييرى مييولييد أمييل 

المستضيعيفييين اإلميام 

الييمييهييدي الييميينييتييظيير 

)عييجييل هللا تييعيياليييى 

فيييرجيييه الشيييرييييف( 

أقامت المؤسسة حيفيال 

وندوة بالمناسبة الشريفة، استضافت فيها العالمية 

المحقق السيييد سياميي اليبيدري ليييتيحيد  حيول: 

المهدي المنيتيظير )عيج( واألطيروحية اإلليهييية ” 

كما ألقى الدكتور سعيد الشيهيابيي “.  آلخر الزمان

 قصيدة بالمناسبة الشريفة.

. وأدار 2222ميار   9كان ذلك يوم الخميييس 

 الندوة وقدم لها الشيخ حسن التريكي.

م،  2222مييار   61* وفييي يييوم الييخييميييييس 

وبمناسبة قدوم شهر رمضان اليميبيارك، وميرور 

أسبوعين على رحيل اليدكيتيور كيميال اليهيليبياوي 

)ره(. أقامت المؤسسة جلسية تيأبييين عيليى روح 

وتيرجيل فيار  ” الفقيد الكيبييير، تيحيت عينيوان: 

شارك في البرناميج كيال مين: “.  العمل الوحدوي

سماحة آية هللا الـشيخ مـحـيسيـين اآلراكيي )فيقيييه 

مييجييتييهييد وعضييو مييجييلييس الييخييبييراء ـيي إيييران(، 

والـدكـتور عـلي قـيـيبيـيانـيي 

)باحث ومحيليل إقيتيصيادي 

وسييييييياسيييي ـييي مصييير(، 

والـدكتور محمد الـحـسـاني 

)احث في الفكر اإلسالمي ـ 

 المغرب(.

كييمييا شييارك الـييدكـييتييـييور 

ســعــيـد الـشـهـابي )باحث وإعالمي ـي اليبيحيريين( 

 بقصيدة في رثاء الدكتور كمال الهلباوي.

 

 سنوية المرحومة الشابة 

 شذى السهالوي
 

أحيت الجالية البحرانية ييوم 

 2222ميار   62الجمعة 

الييذكييرى السيينييوييية لييرحيييييل 

الشييابيية شييذى السييهييالوي، 

حيث أقيييم ميجيليس تيرحيييم 

على روحيهيا فيي ميؤسيسية 

دار الحكمة تليت فيييه آييات 

من الذكر الحكيييم، وأليقيييت 

قصيدة بذكراها للدكتور سعيد الشهابي، كما تحيد  

 والدها الدكتور حسن علي السهالوي.

 

 تعزية ومواساة آلل شفيع
 

انتقل إلى رحمة هللا تعياليى 

الحاج علي خضير شفييع، 

وقييد تييم تشييييييييع جييثييمييانييه 

الطاهر والصالة عليه فيي 

مسييجييد سييتييانييمييور يييوم 

، 2222مار   66السبت 

وبييعييدهييا نييقييل الييجييثييمييان 

الطاهر إلى العراق لييدفين 

بجوار أمير المؤمنين )ع( 

 .2222مار   62في النجف األشرف يوم اإلثنين 

وبهذه المناسيبية األليييمية تيتيقيدم ميؤسيسية األبيرار 

اإلسييالمييييية ـيي إدارة وروادا ـيي بييخييالييص الييعييزاء 

والمواساة ألسرته اليكيرييمية، وليجيميييع آل شيفيييع 

الكرام، سائلين هللا العلي العظيم أن ييتيغيميد اليفيقيييد 

بواسع رحمته، وأن يعظم لذويه وميحيبيييه األجير، 

 وأن يلهمهم الصبر. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 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 

 الدكتور كمال الهلباوي في ذمة هللا

َن اْلُمْؤِمنِيييَن ِرَجياَل َصيدَقُيوا َميا  قال هللا تعالى: }ِمّ

ين  ن قََضٰى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مه َ َعلَْيِهۖ  فَِمْنُهم مه َعاَهدُوا َّللاه

{ سورة األحزاب:   22يَنتَِظُر ۖ َوَما بَدهلُوا تَْبِديالا

بقلوب مؤمنة بقيضياء هللا وقيدره، مسيلّيمية ألميره 

تلقينا نبأ رحيل األخ اليعيزييز واليداعييية اليكيبييير، 

األستاذ المربي الدكتور كميال اليهيليبياوي )رحيميه 

، وقيد تيم 2222فبراير  22هللا( وذلك يوم الثالثاء 

تشييع جثمانه والصالة عليه في مسجد شرق لينيدن 

، ثم نقل بعدها ليدفين 2222مار   6يوم األربعاء 

 في مقبرة رياض السالم في شرق لندن.

عيام(  28رحل الدكتور الهلباوي بعد عمر طويل )

قضاه في العمل في سبيل هللا، متنقال بيين اليهيجيرة 

والجهاد والدعوة إليى هللا بياليحيكيمية واليميوعيظية 

الحسنة. مؤمنا بأحقية اإلسيالم وقيدرتيه وقيابيليييتيه 

لقيادة البشرية نيحيو بير األميان، وتيحيقيييق السيليم 

 والعدالة على األرض.

كان محبا هلل ولرسوله وألهل البيت، كما هو حيال 

أغلب المصريين، وميحيبيا ألميتيه، وييهيتيم ألميور 

 المسلمين، ويدافع عن قضاياهم الحقة.

يعد الدكتور كمال الهلباوي واحدا من أهم قيييادات 

الحركة اإلسالمية في العاليم، ومين دعياة اليوحيدة 

اإلسييالمييييية، فييقييد تييحييمييل أمييانيية ميينييتييدى الييوحييدة 

اإلسالمية في بريطانيا لعدة سينيوات، كيميا شيارك 

فييي الييعييديييد ميين مييؤتييمييرات الييتييقييريييب والييوحييدة 

اإلسالميية فيي إييران واليعيراق وليبينيان وتيركيييا 

 ومصر وفي أوروبا.

وبرحيله تفقد ساحة العمل اإلسالمي رجيال كيبيييرا 

ا من أعالمها.  من رجاالتها، وعلما عاليا

نسأل هللا له الرحمة واليغيفيران واليرضيوان، وأن 

يحشره مع النبي الميخيتيار وأهيل بيييتيه األطيهيار، 

وصحبه األخيار. كما نسيأل هللا أن ييعيظيم ليذوييه 

 ومحبيه األجر، وأن يلهمهم جميل الصبر. 

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.



 فضـاءات إسالمية 1

 أهل الكتاب

 في تراث أئمة أهل البيت )ع(
 

أصييييييييدرت دار 

القرآن فيي اليعيتيبية 

الحسينية اليميقيدسية 

مييركييز الييبييحييو  

والييييييييييدراسييييييييييات 

القيرآنييية، اصيدارا 

جديدا عنوانه "أهل 

الكيتياب فيي تيرا  

أئييميية أهييل الييبيييييت 

)عييليييييهييم السييالم( 

دراسة موضيوعييية 

قييرآنييييية" لييمييؤلييفييه 

 األستاذ الدكتور محمد السيد محمود زوين.

وقال مسؤول مركز اإلعالم القرآني في اليعيتيبية، 

"كييرار الشييمييري"، ان هييذا االاصييدار الييجييديييد 

يتناول أسس حيوار اليحيضيارات واألدييان اليتيي 

خاضها أهل البيت )عليهم السالم( مع علماء أهل 

 الكتاب من اليهود والنصارى.

وأضاف الشمري : تناول الكتاب مظاهر العيالقية 

بين النبي )ص( وأهل بيته مع اليكيتيابييييين حيييث 

تضّمن الباب األول معرفة النبي )ص( والوصيي 

واألئمة في أخبار أهيل اليكيتياب ورسيائيليهيم إليى 

الكتابيين وكذلك الُسنة المطهرة للنيبيي )ص( ميع 

أهل الكتاب وتضمن الباب الثيانيي تيعياميل أتيبياع 

أهل البيت )ع( مع أهل الكيتياب وبييين ميواقيفيهيم 

 اإلنسانية والدينية مع أهل الكتاب".

 

قس أمريكي يعلن اعتناقه اإلسالم 

 ويسمي نفسه سعيد عبد اللطيف

أعلَن الِقس الكاثوليييكيي األميرييكيي "هيييالرييون 

هيجي"، اعتناقه الدين اإلسالمي، وتغيييير اسيميه 

 إلى "سعيد عبد اللطيف".

ووضيع الييقييس عييلييى صييفييحييتييه فييي فيييييس بييوك 

منشوراا، يعلن فيه الشهادة وهيي اليطيرييقية اليتيي 

يصبح بها الشخص مسلما كيميا غييير اسيميه إليى 

سعيد عيبيد اليليطيييف وتيحيد  عين رحيليتيه إليى 

اإلسالم قائالا : األمر أشبه بالعودة إليى اليمينيزل، 

ومبينا أن نيييران اإلسيالم أشيعيليت روحيه قيبيل 

ا، لكنه أعلن اعتناقه لالسالم مؤخرا.  عشرين عاما

كما قال :ال يمكن للمرء ببساطة أن يكيون كياهينايا 

ا في السر.  وراهباا في األماكن العامة، ومسلما

واستدل "سعيج عبد الليطيييف"، بيميية مين اليقيرآن 

ُُيُهيوِرِهيْم  الكريم : )َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِميْن 

ۖ  قَيالُيوا  يهتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَٰى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّيُكيْم ذُِرّ

يذَا  بَلَٰىۛ  َشِهْدنَاۛ  أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنها ُكنهيا َعيْن َهٰ

 األعراف( 672َغافِِليَن(.. )

وأضاف : الحفاوة والضيافة التي شهدتها وتلقييتيهيا 

من المجتمع اإلسيالميي أمير هيائيل بيبيسياطية، ليم 

أجرب مثل هذه الضيافة من قبل.. أشعر بياليكيثييير 

من السالم والفرح. يا لها من راحة، انجيذابيي إليى 

ا أعيادنيي إليى اليمينيزل  اإلسالم لمدة عشرين عياميا

أخيراا. اآلن يبدأ عمل التعميق فيي اإلييميان. تيعيليم 

أعييمييق. حييب لييلييدييين حييب واحييد ليي ميية. "حييباييا 

 للنبي" )صلى هللا عليه وآله(.

 

الجزائر: ملتقى دولي حول الكتابة 

 األثرية والخط العربي

تُنّظم جامعة حسيييبية بين بيوعيليي بيواليية الشيليف 

آيييارامييايييو  62و 67)غييرب الييجييزائيير(، يييومييي 

ا بعنوان "الكتابة األثرية والخط  المقبل، ملتقى دوليا

 العربي..الشكل والمضمون".

ويشارك في هذه التظاهرة اليعيليمييية بياحيثيون مين 

جامعات عربية وهم خلفان بين زهيران بين حيميد 

الحجي )جامعة السُّلطان قابو ا سلطنية ُعيميان(، 

ويوسف بن سيعيييد بين نياجيم اليكيابسيي )جياميعية 

الشرقيةا سلطينية ُعيميان(، ووجيدان قيرييق عينياد 

الييعييارضييي، وأنييمييار حسيين مضييعيين الييمييراسييميية 

)العيراق(، واليزهيراء بيميراد ميوسيى إسيمياعيييل 

)مصر(، وعيواطيف مينيصيور )جياميعية مينيوبيةا 

تونس(، وأمين محمدو )موريتانيا(، ويحيى محيميد 

أمين مير عالم )الكويت(، ومسلم راشد اليرواحينية 

)األردن( إضييافيية إلييى بيياحييثييييين ميين عييدد ميين 

 الجامعات الجزائرية.

ويؤكد المنّظمون أّن هذا الملتقى سيحاول اإلجيابية 

عن بعض األسئلة المتعلّقة بعلم الكيتيابيات األثيريية 

والخط العربي، والبحث في مصادر وميرجيعيييات 

الكتابة األثرية، والمناهج العلمية المساعدة ليقيراءة 

وتفسير وتحليل هذه الكتابات، وكيفيية تيبيييان دور 

الكتابة األثرية وأهميّتيهيا ليدراسية اليخيط اليعيربيي 

كمرجعية ثقافية، واالستفادة من الكتابة األثرية فيي 

الدراسات العلمية، فضال عن البحث فيي األهيمييية 

التي يُشّكلها ُهور اتجاه جديد فيي مسيار اليبيحيث 

األثري المغاربي ومدى قدرته على إحدا  قطيعية 

 مع الكتابات األثرية التقليدية.

ويُشيُر المنّظمون، في ديباجة هذا الملتقى اليعيليميي 

الدولي، إلى أّن موضوع دراسة الكتابات والنقوش 

األثرية والخط مين اليميوضيوعيات اليميهيمية فيي 

الدراسات األثرية اليعيربييية عياّمية، واليدراسيات 

المغاربية خاّصة وأّن اليجيزائير مين بييين اليدول 

الزاخرة بهذا الترا  العرييق اليذي يُيجيّسيد قيوام 

وركائز الهوية الخاّصة باألمية، كيونيهيا تيحياكيي 

مظاهر مقّومات األمم اليتيي تيميدّنيا بياليميمييّيزات 

ر  الحضارية والثقافية، وتكشف تفياصيييل اليتيطيوُّ

الحاصل داخل الحضارات. كما أّن تاريخ اليخيط 

العربيي، أو اليكيتيابية اليعيربييية، هيو مين أوسيع 

الميوضيوعيات فيي تيارييخ اليحيضيارة اليعيربييية 

اإلسالمية، إذ يعد من أهّم الصنائع في اليميجيتيميع 

اإلسالمي من حيث ارتباطه بكّل إنتاج عليميي أو 

 فكري.

 

 القران الکريم: غوتيريش

 يحث على حماية الالجئين قبل قرون

بمناسبة اليوم الدوليي األول ليميكيافيحية كيراهييية 

ميار ا 61اإلسالم )اإلسالموفوبيييا( اليميوافيق 

 االمين العام ل مم اليميتيحيدة السيييد آذار، وصف 

أنطونيو غوتيريس في كيليميتيه كيراهييية اإلسيالم 

بأنها "سم"، وقال إن "مسلمي العالم الذيين ييبيلي  

عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيييد ليإلنسيانييية 

 بكل تنوعها".

وأشار إلى أنيهيم يينيحيدرون مين كيل ركين مين 

أركان المعمورة، لكنهم يواجهون في كيثييير مين 

ا وتحيزاا ال لسبب سوى عقييدتيهيم،  األحيان تعصبا

بحسب الموقع اإللكتروني ل مم المتحيدة. وتيابيع 

األمين العام ل مم المتحدة، إنه رأى بنفسه عندميا 

ا لشيؤون اليالجيئييين، سيخياء  ا سياميييا كان مفوضا

الدول اإلسالمية التي فتحت أبوابها لمن أجيبيروا 

على الفرار من ديارهم، فيي وقيت أغيليقيت فيييه 

 دول أخرى كثيرة حدودها.

ا معاصراا ليميا  ذوأضاف أن ذلك السخاء يعد تجليا

جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: "َوإِْن أََحدَ 

َن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتهى يَْسَميَع َكيالَم  ّمِ

ِ ثُمه أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ذَِلَك بِأَنهيُهيْم قَيْوَم اله يَيْعيلَيُميوَن".  َّللاه

وقال إن هذه الحميايية تيكيفيل ليليميؤمينييين وغييير 

المؤمنين على السواء، وتعد تعبييراا ميبيهيراا عين 

مبدأ حماية الالجئين قبل قرون من إبرام اتيفياقييية 

لالجيئييين. وميع قيرب حيليول شيهير  6916عام 

رمضان، قال األميين اليعيام لي ميم اليميتيحيدة إن 

رسالة السالم والتعاطف والتراحم التي جياء بيهيا 

ا  6822اإلسالم، منذ أكثر من  عام، تشكل إليهياميا

للنا  حول العالم، مشييراا إليى أن كيليمية إسيالم 

 ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سالم. 
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*المشروع المهدوي ومستقبل العالم
 

آخر الزمان هو نهاية التاريخ. المصادر الدينية 

تعطي آلخر التاريخ اهمية خاصة تتسم بطابع 

 االيجابية.

نظرة الكتب الدينية، القرآن واالنجيل والتوراة 

وكتاب أخنوخ نظرة ايجابية. االرض ستكون 

جنة في نهاية  التاريخ. صحيح ان الماركسية 

اعطت هذا التطور بان نهاية سنن التاريخ 

ستكون االرض جنة، ولكن اصيبت الماركسية 

بخطأ قاتل حين بنت هذا التصورعلى االلحاد. 

انكرت وجود الخالق واعتمدت على سنن 

تاريخية لتحقيق ذلك. نقول انها خدمت العقل 

البشري عندما تحدثت عن اشراقة للتاريخ حين 

اكتشف ماركس نهاية التاريخ انما اتخذها من 

االديان، كان يهوديا. نحن ال نلتقي مع 

الماركسية بان نهاية التاريخ ستكون مشرقا الن 

الماركسية تبني ذلك على اال لحاد. االصل في 

نهاية حركة التاريخ هو التصور الديني وننطلق 

من كتب الدين نفسها التي تلتقي على ان للتاريخ 

حتميات وآخرها هذه الرؤية االيجابية. تلتقي 

جميعا كفكر ديني بان نهاية التاريخ ستكون 

مشرقة. ُاهر االمر انهم يختلفون في الشخص 

 الذي ستتحقق هذه النهاية على يديه.

البحث سيؤدي الى ان ما ينادي به القرآن الكريم 

والرواية االسالمية المتواترة ان االمام الثاني 

عشر الذي تؤكده الرواية  السنية وتشخصه 

شعبان من العام   61الرواية الشيعية المولود في 

هجري هو الموعود. يختلف المسلمون،  211

السنة عن الشيعة، بان السنة يقولون انه لم يولد 

بعد وانه سيولد آخر الزمان. كانت هناك تجربة 

المهدي السوداني . اذا بقي الباب مفتوحا ستكون 

 هناك فتن.

االنجيل والتوراة تتحد  عن شخص واحد هو 

الشخص نفسه الذي يتحد  عنه القرآن الكريم 

وروايات آهل البيت، ليس هناك تعدد في 

المصادر الدينية بل طرحت تصورا واضحا 

لنهاية حركة التاريخ ستكون على يدي رجلين 

ولدا على ارض العراق. سيظهر هللا 

المهدي ليفك ازمات يعيشها العالم اجمع. 

ازمة االنسان ستتفاقم في آخر الزمان. 

 بين ايدينا نماذج لهذا الخطر:

امريكا تحتفي بتشريع المثلية. هناك 

انا  في امريكا يرفضون ذلك. قوة 

انحرفت باتجاه معين، وبالتالي يحتاج 

االنسان المستعضف في الغرب لتحرير 

 من هذا الوضع.

حينما تتحرك الصهيونية في آخر الزمان 

الُهار شخص على انه المسيح، فهذا 

كذب. الصهيونية تعتقد بمسيح يولد في 

المستقبل وستقدم للبشرية مسيحا على 

مقاسها. هذا هو المسيح الدجال. ستتسبب هذه 

الفكرة في الفكر المسيحي الن الصهيونية اقنعت 

آالف القسسة لدعم الحركة الصهيونية. حين يقدم 

شخص غير المسيح بن مريم فهذا مختلف 

 وستحد  فتنة.

المهدي رجل ينقذ العالم من ازمات مستحكمة تقود 

الى فنائه وهكذا الشيعة يعيشون في آخر الزمان 

أزمة من خارجهم. حين يتوحد الطرف المعادي 

لهم لتقديمهم انهم مركز الكيد لالنسان واالسالم. 

المهدي عند ُهوره سينقذ العالم الشيعي من ازمة 

االستئصال. المهدي مطل كشخص بمشروعه على 

 العالم اجمع لينقذه من االزمات المستحكمة.

الفكر الديني قدم تصورات واضحة جدا تؤيد ان 

 الشخص المنقذ هو من امة محمد ومن اهل بيته.

اريد قراءة نص من النصوص التي تذكر في 

 االدبيات اليهودية:

قال المفسر اليهودي كنعان أيل في تعليقه على 

: اما اسماعيل فقد 69من االصحاح  22الفقرة 

سمعت قولك فيه يا ابراهيم، ها آنا أباركه وأمنيه 

وأكثره جدا جدا، يلد اثني عشر رئيسا واجعله امة 

عظيمة. كنعان أيل يعلق قائال: نالحظ من هذه 

سنة مضت قبل ان يصبح  2227النبوءة ان 

االسالم امة. انتظرت امة اسماعيل بشوق حتى 

استبشر العالم، اما نحن امة اسحاق فقد تاخر الوعد 

بسبب ذنوبنا. هذا التعليق يعترف بان ذرية 

اسماعيل فيها منقذ سيسود العالم مستقبال وانه من 

ذرية اسحاق. ذرية اسحاق اكرمها هللا بعيسى بن 

مريم الن  عيسى من ذرية هارون وهارون من 

ذرية موسى، وآخرهم هو عيسى عليه السالم. 

النبي عيسى ال يدعو لدين آخر بل امتداد لشريعة 

موسى عليه السالم، بدليل ان المسيحيين واليهود 

ينطلقان من االسفار الخمسة التي جاء بها موسى 

 عليه السالم،

بل المسيحيون يؤمنون بما يسمونه "العهد القديم" 

وهي االسفار الخمسة وهو ثقافة اساسية للمسيحيين 

واليهود وبالتالي فهم امة واحدة، امة واحدة. امة 

موسى انشقت بفعل بعثة عيسى ودعوته. دعوة 

عيسى "ومبشرا برسول من بعدي اسمه احمد" 

وآل أحمد ومنهم المهدي. اليهود كذبوا عيسى 

 وافتوا بقتله.

 اشنقت امة موسى الى شقين:

احدهما يؤمن بمسيح ولكن ليس بعيسى بن مريم 

 وقامت الصهيونية على اسا  ذلك.

عيسى في القرآن الكريم يدعو الى محمد وأهل 

بيته. انجيل عيسى، في انجيل يوحنا ان اليهود 

ياتون الى يحيي ويقولون: هل انت نبي؟ يقول: 

ال. هل انت إيليا؟ ال. هل أنت شيحا؟ ال. كان بنو 

اسرائيل ينتظرون ثال  شخصيات )في 

االناجيل(. لماذا كذب اليهود على النبي عيسى 

عليه السالم وعملوا على قتله؟ بني اسرائيل 

كانوا ينتظرون محمدا وعليا والمهدي. نجد ذلك 

في سفر إشعيا في الفصل الثالث والخمسين 

يتحد  عن رجل اآلالم، حاول المسيحيون ان 

يعتبروا عيسى رجل اآلالم. حين نقرأ هذه 

النصوص في سفر أشعياء، نقرأ اوصاف رجل 

 ال تنطبق على عيسى عليه السالم.

من جملة ما نقرأ: وفي الوقت الذي يعيش اآلالم 

تتطلع نفسه الى نسل تطول أيامه تكون مسرة 

الرب على يده. النصوص الواردة في سفر أشعيا 

 تشخص لنا محمدا وعليا والحسين والمهدي.

حركة االنبياء تدعو الى شخص بمواصفات 

معينة وليس لشخص بمواصفات عامة، ال تدعو 

 الى فكرة مجردة بل تدعو الى محمد واهل بيته.

مسألة  الغيبة التي يعتقد بها الشيعة ال تعني 

تعطيل العمل باالحكام االسالمية، وانما هذه 

الغيبة حين نقارنها بظرف النبي موسى عليه 

السالم او ُرف النبي عيسى عليه السالم سنجد 

الظرف واحدا. هناك ُرف يمر به الصفي 

والنبي، النبي مرسل من هللا ومقدر له تقديرات. 

هللا يتدخل لحفظ هذا االنسان. تدخل هللا لحفظ 

عيسى. هجموا على مكان وُنوا انه عيسى، 

ولكن هللا انقذ عيسى من ذلك. بعد ثالثة ايام تقول 

االناجيل ان عيسى قام من االموات، سندهم في 

هذا ما يذكره االنجيل. واجه 

الحواريين وقال لهم: انا عيسى 

بلحمي ودمي، انا لست الذي على 

الصليب، فذلك شخص آخر ﴿اِْذ قَاَل 

اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم َهْل 

َن  َل َعلَْينَا َمائِدَةا ّمِ يَْستَِطيُع َربَُّك أَن يُنَّزِ

َ إِن ُكنتُم  السهَماِء ۖ قَاَل اتهقُوا َّللاه

ْؤِمنِيَن﴾. طلبوا ذلك ليتأكدوا أنه  مُّ

 المسيح الحقيقي.

 

* محاضرة للمحقق سماحة السيد 

سامي البدري ألفيت في مؤسسة االبرار 

 9االسالمية عبر تطبيق زووم بتاريخ 
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؟ندوة: العراق أين كان وأين يتجه
*

 
 الدكتور سعد قنديل:

لم يكن اليتيغييييير ميحيدودا بيل كيان تيغيييييرا فيي 

المنظومة السياسية واالقتصادية. يستغرق التغيير 

 اجياال. هذا التغيير رافقه نجاح واخفاق ايضا:

نتطرق لعناوين بدون التطرق للتفاصيل. الحدييث 

 عن التحديات الكبيرة االساسية منها:

اوال: العدالة االنتقالية: عنيدميا نينيتيقيل مين نيظيام 

شمولي الى نظام دييميقيراطيي تيواجيه الشيعيوب، 

امامنا نماذج كثيرة للتغيير كما حد  فيي اوروبيا 

 6992و  6929الشرقية التي تحولت فيي اليعيام

من نظام شمولي مثل بيولينيدا واليميانيييا الشيرقييية 

ودول البلطيق الى نظام ديمقراطي. النظام اليحيي 

هو جنوب افريقيا. من الصدف ان اعميل سيفيييرا 

في بولندا وجنوب افرييقيييا، وكيان هينياك ميجيال 

كبير للمقارنة في آليات التحول الديميقيراطيي فيي 

 هذين البلدين مقارنة بالعراق.

قبل الدخول في السلك الدبلوماسيي كينيت عضيوا 

بمجلس النواب في دورته االولى وكينيت عضيوا 

بلجنة كتابة الدستور، فواكبت تطورات اليعيميلييية 

 السياسية منذ بدايتها.

العدالة االنتقالية: حين تواجه الشيعيوب اليتيغييييير 

ميياذا تييعييمييل بييالييمييؤسييسييات واالفييراد والييرمييوز 

 المتعلقين بالنظام السابق.

هناك اتجاهان: انتقامي بان تفرض العدالة نفسيهيا 

وينال هؤالء جيزاءهيم ضيمين اليقيانيون، وهينياك 

اتجاه للعفو وبدء صفحة جديدة. ليس هناك ميجيال 

 للحديث المفصل حول هذه االمور.

اكثر البلدان من اجيل اليحيفياُ عيليى االسيتيقيرار 

تعمل بالعدالة االنتقالية، اي ضمن قوانين خياصية 

بالفترة االنتقالية بهدف حفظ السيليم اليميجيتيميعيي، 

الن رموز النظام السابق متجذرون في المجتميع، 

فاذا سعيت الجتثاثهم فيان ذليك ييؤدي حيالية مين 

عدم االستقرار، كما انهم ييميارسيون دورهيم فيي 

ادارة الدولة وليس من السهل تغطية هذا اليفيرا . 

مبدأ العدالة االنتقالية اول ما عمل به فيي جينيوب 

 افريقيا يستند الى ثالثة مباديء:

اوال: مرتكبو الجرائيم فيي اليفيتيرة اليمياضييية 

يعفى عنهم بشرط االعتراف بالجريمية وعيدم 

 اعادتها.

 ثانيا: تعويض الضحايا.

كان هذا هو الموضوع في العراق آنذاك. ماذا 

نعمل مع ما يقارب مليون شخص مين حيزب 

الييبييعييث وعشييرات اآلالف ميين الييقيييييادات 

واالشخاص الذين ييعيليميون فيي اليميؤسيسيات 

 األمنية والتعذيب وسواه.

التحدي اآلخير هيو السيليم اليميجيتيميعيي: هيذا 

التغيير يؤدي الى عدم استقرار في المجيتيميع، 

والمجتمع العراقي متعدد القوميييات مين كيرد 

وعرب ومتعدد اليميذاهيب مين سينية وشيييعية 

 ومتعدد االديان.

كان الوضع االجتماعيي ميهيددا بياشيتيعيال الينيار 

خصوصا عندما يحد  تحول اجيتيمياعيي كيبييير. 

هناك شرائح تتيراجيع واخيرى تيتيقيدم. كيان هيذا 

تحديا آخر. وكان هناك تيحيد آخير وهيو اليحيفياُ 

 على الوحدة الوطنية.

كانيت هينياك دعيوات انيفيصيالييية: كيان االكيراد 

يتمتعون بحيكيم ذاتيي وييطيميحيون مينيذ سينيوات 

لالستقالل وكان لديهم امل بتأسيس دولية كيرديية 

بعد سقيوط اليدولية اليعيثيميانييية وليكين اليظيروف 

السياسية لم تسيميح ليهيم. وكيانيوا يسيتيغيليون كيل 

 فرصة لتحقيق االستقالل.

ووضع الطائفية السينييية، بيعيد حيدو  اليتيراجيع 

السياسي كان يمكن ان تحيذو حيذو االكيراد كيان 

هنياك اتيجياهيان ليدى اليطيائيفية السينييية: اليحيكيم 

المركزي او اليحيكيم اليذاتيي، وكيذليك كيان ليدى 

الطائفة الشيعية توجه لتأسيييس حيكيم ذاتيي. هيذه 

الدعوات كانت تتجه نحو تباعد المكونات وليست 

 تقاربها.

اليتييحييدي اآلخير هييو االقيتييصيياد: هيذا مييوضييوع 

اختصاصي وفني ومتشابك. االنظيمية الشيميولييية 

تكون اقدر على السيييطيرة عيليى االقيتيصياد مين 

االنظمة الديمقراطية. االقتصاد في العهد السيابيق 

كان متماسكا وقويا وبعد اليتيحيول اصيبيح هينياك 

تراخ في االقتصاد والحفاُ على حالة اقتيصياديية 

قوية خصوصا االقتصاد المنتج، وليس االقتصياد 

 الريعي.

 التحدي اآلخر: االرهاب

لم يكن في العيراق ارهياب فيي اليفيتيرة السيابيقية 

لييالحييتييالل، وانييمييا االحييتييالل هييو الييذي صيينييع 

مغناطيس لجذب القوى االرهيابييية، فيي اليبيدايية 

بعنوان محاربة االحتالل. كانت هينياك مصيليحية 

مشتركة. االحتالل هو الذي فتح االبيواب وعيميل 

المغناطيس لجذب االرهاب. بدال من ان ييحيارب 

االرهاب الحلفاء، دفع العراقيون اليثيمين. هيذا ميا 

حد ، وبالنتيجة وجدنا ان اال رهاب عميل هيدنية 

مع االحتالل وتوجه نحو الشرائح العراقييية. هيذه 

 هي التحديات الموجودة.

 االنجازات التي تحققت في هذه الفترة:

اهم انجاز هو الدستور بايدي عراقية وضمن آلية 

منتخبة من الشعب العراقيي. كيان هيذا اليميطيليب 

الذي طرحه المرجع السيد السييسيتيانيي فيي تيحيد 

واضح وصريح لسلطة االحتالل التي ارادت ان 

تشكل لجنة كتابة اليدسيتيور بيطيرييقية اميرييكييية، 

 ويكتب على النمط الغربي االمريكي

لكن السيييد السيييسيتيانيي بيعيث رسيالية واضيحية 

وصريحة بانه ما لم يكتب الدستور باييد عيراقييية 

من لجنة منتخبة فسوف يفتيي بيحيرمية اليدسيتيور 

فاضطر بريمر للموافقة فاجريت االنتخابيات فيي 

وكتب الدستور فيي ذليك اليعيام مين قيبيل  2221

الجمعية الوطنييية وكينيت عضيوا فيي اليبيرليميان 

 ولجنة كتابة الدستور.

 2221العنوان اآلخر: السيليم اليميجيتيميعيي، فيي 

عندما قتل الزرقاوي وجد فيي ميذكيراتيه تيوجيييه 

لكل جماعة داعيش واليقياعيدة انيه ميا ليم تشيعيل 

الحرب الطائفية الشيعية السنية فعليينيا ان نيرحيل 

من العراق الننا ليس لنا وجود في العيراق بيدون 

الحرب الطائفية وقد تجاوزها العراق والمخاطر، 

وموضوع الوحدة الوطنية تم تجاوزها من خيالل 

النظام الفيدرالي الموجود بيرغيم وجيود دعيوات 

 الكرد لتحقيق االستقالل الكامل.

االنجاز اآلخر: ستة انتخابات وصناديق االقتيراع 

 وتداول سلمي للسلطة ست مرات.

االنجاز اآلخر: دحر االرهاب وداعش الذي دخل 

وسيطر على ثلث العراق مثيل  2268العراق في 

الموصل، استمرت العمليية ثيال  سينيوات وفيي 

تم تطهير آخير مينيطيقية تسيييطير عيليييهيا  2267

داعش. داعش تعمل في السر ولكن ليييس ليدييهيا 

 اراض تحت سيطرته.

 التراجعات:

العملية الديمقراطية لم تؤد اغراضيهيا وال تيوجيه 

 ديمقراطية معتمدة.

هناك اشكاالت على هذه العملية وما يزال اميامينيا 

 الكثير لتحقيقها.

تفشي الفساد، حتى بل  مرحلة خطيرة تهيدد 

 كيان الدولة العراقية.

باليميائية مين  92االقتصاد الذي بقي ريعيا، 

 الواردات تعتمده على النفط.

المؤسسات االنتياجييية ميتيراجيعية وعيدييمية 

 الفاعلية.

الدولة تنتج النفط وتيوُيف اكيبير عيدد مين 

 الموُفين والبطالة المقنعة.

* ندددوة أقدديددمددت فددي مددؤسددسددة االبددرار 

االسالمية الضيوف: الدكدتدور سدعدد جدواد 

قددنددديددل والدددكددتددور عدددنددان الشددمددحددانددي 

 والدكتور امير المختار.
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 ي:الدكتور عدنان الشحمان

العنوان مينياسيب: اليعيراق: ايين كيان واليى ايين 

يتجه؟ عشرون عاما من الدماء، مين اليميميارسية 

 الديمقراطية.

 ثالثة مشاهد يتجه اليه العراق:

 بقاء الوضع على ما هو عليه. -

 توجه نحو االفضل. -

 توجه نحو التراجع. -

 هذه المشاهد مرتبطة بالفواعل الثالثة.

االول: الفاعل الدولي الذي ليه تياثييير كيبييير فيي 

 السياسة.

الثاني: الفاعل االقليمي الذي يليعيب دورا كيبيييرا 

 في العراق.

 الثالث: االرادة المحلية الحقيقية.

الفاعل االسا  هو الفاعل المحيليي، اذا ليم تيكين 

هيينيياك ارادة قييوييية قييادرة عييلييى الييتيياثييييير عييلييى 

السياسات االقليمية والدولية، فذلك سيحدد بوصلة 

العراق اما نحو التراجع او اليجيميود او اليتيطيور 

 واالرتقاء.

 التركيز على االشكالية الرئيسية:

ال الوم الدول الكبرى فحسب، فياليالعيب اليدوليي 

واالقليمي اذا وجد مجاال ييتيميدد واذا وجيد ارادة 

محلية يضطر للتراجيع. هيل كيانيت هينياك ارادة 

محلية عراقية ترتقي الى مستوى التحدي اليدوليي 

 واالقليمي؟ لم يكن ذلك موجودا.

ال وجه للمقارنة، كيان هينياك  2222العراق قبل 

نظام ديكتاتوري استيبيدادي، قيادت اليعيراق اليى 

تخلف وحروب عبثية. ليس من المنطق ان نقارن 

العراق بما كان عليه. ما يجب ان نقيارن اليعيراق 

بالدول االخرى وليس بالنظام الديكتاتوري. ليمياذ 

حصل تقدم في اليابان والمانييا وليم ييحيصيل فيي 

العراق؟ الدول التي دخلتها الديمقراطية فيلينيقيارن 

 تجربتنا بها:

الجمهورية االسالمية فيي اييران: ليمياذا تيقيدميت 

وكيف؟ نقارن تجربتنا بايران مثال او اليييابيان او 

 المانيا وليس بالنظام السابق.

التجربة المحلية واالرادة المحلية كانت مينيقيسيمية 

وساهم في هذا االنقسام الفاعل الدولي واالقليميي. 

كالهما ساهم في االنقسام المذهبي واليقيوميي فيي 

العراق، والفاعل الدولي وجد ارضييية ليالنيقيسيام 

لما استطاع تيحيقيييق شيييث. اسيتيثيمير االسيتيعيداد 

النفسي والقومي والمذهبي الذي اضعيف اليعيراق 

 كدولة التخاذ قرارات دولية او قومية.

اصبح لدينا ثال  سلطات: سلطة يقودهيا االكيراد 

وسلطة للسنة وسلطة ليليشيييعية. ييجيب ان ييكيون 

هينياك ميوقيف واحيد تيجياه اليقيضيياييا االقيلييييميييية 

والدولية. ثم انتقل االنقسام الى انيقيسياميات داخيل 

المكونيات اليميذهيبييية. صيانيع اليقيرار االقيليييميي 

 والدولي قادرة على خلق حالة عدم االستقرار.

نتحد  عن شكل الدولة العراقية، وانيميا ميوجيود 

سلطة تتقاسمها قوى تحت عناوين قومية ومذهبية 

واحيزاب وقيوى كيذليك. الينيتيييجية ان اليدولية ال 

 تستطيع تنبي سياسات فاعلة.

المسؤولية الكبرى ال تيقيع عيليى اليقيوى اليدولييية 

فحسب. ال احمل امريكا المسؤولية او السيعيوديية 

او اييران فيحيسيب، بيل أحيميل صياحيب اليقيرار 

المحلي من يحدد بوصلة العراق للمرحلة المقبلية. 

المشهد الثاني نحو التراجع. المشهد اليثياليث نيحيو 

التطور وبناء دولة حديثة. ال توجد دولة خيدميات 

 يتناسب مع حجم ما لدى العراق من امكانات.

القوى المحلية هي التي تقرر مستقبل العراق. هذه 

القوى منقسمة واعيادت صينياعية ميوقيف اليدولية 

العراقية، مجلس الينيواب، واليحيكيومية وميجيليس 

القضاء. الخالصة اننا بحياجية ليميراجيعية ليليدور 

 المحلي في تحديد توجه العراق مستقبال.

 الدكتور امير المختار

؟ هيل كيان مسيتيقيرا 2222كيف كان العراق في 

 ومترعرعا.

فيرأييتيه  2222ورجيعيت فيي  6977تركته في 

مختلفا: عندما دخلت اليعيراق مين االردن كيانيت 

هناك الفتة مكتوب عليها اهيال وسيهيال بياليعيراق 

الحر، وهناك جندي امريكي محتل لبلدي  واقيف 

تحت هذه الالفتية. االميرييكيان ليم ييأتيوا اليعيراق 

محررين. هناك فيديو لمسؤول بياليبينيتياجيون بيعيد 

سبتمبر يقول ليديينيا سيبيع دول سينيضيربيهيا:  66

 ايران، لبنان ليبيا السودان العراق سوريا واليمن.

 فقد العراق سيادته وهي المشكلة الكبرى.

سييياسيييا  2222من الذي يحكم العراق منذ العيام 

 واقتصاديا؟ السفيرة االمريكية تصول وتجول.

عندما وقعت اتفاقية  6996العراق فقد سيادته في 

 صفوان االستسالمية.

الجيش االمريكي كان موجودا في كيل ميكيان ليم 

 يطلق عليه احد طلقة.

صدام استهدف من يعادييه حيتيى ليو كيانيوا اهيل 

بيته. لم يسلم منه السينية او الشيييعية او االكيراد، 

 شخصا اغلبهم قياديون.  12حتى حزبه قتل منهم

وانا خريج بيغيداد،  2228دخلت مدينة الطب في 

رأيت فيها ادوات متواضعة. لم استطع السيييطيرة 

 على عاطفتي.

الطابق السابع الذي نام فيييه فيؤاد ميعيصيوم كينيا 

نصعد الماء له بالسلم. الشارع محفور. اليحيصيار 

دمر العيراق. صيدام دمير  6996االقتصادي في 

العراق خالل الحرب العراقية االيرانية. االنسيان 

اما قتل او هجر. كلنا دفيعينيا ثيمينيا بياهضيا. كيان 

 محطما لم يكن هناك كهرباء. 2222العراق في 

من مستشفى مدينة الطب تحت  61كان المبنى الـ 

 اشراف المخابرات العراقية.

حدثت انتخابات. اسيتيليم احيد رؤسياء  2221في 

الورزاء الحكومة. عسكري امريكي كان يعطييينيا 

سبع بطاقات لدخول المنطقة الخضيراء. قصيفيت 

مدينة الطيب بيالصيوارييخ. االميرييكيييون ييأتيون 

بالجرحى الى مدينة الطب، وال تستطيعون تاميين 

 الطريق بين الخضراء ومدينة الطب؟

الدولة فاقدة للسيدة. شعب مقسم ومينيهيك واليفيقير 

مدقع، الكفاءات هربت. القوى الوطينييية ميقيسيمية 

ومتناقضة. الدول المحيطة ساهميت فيي تيرتيييب 

المطلوبيين  11التفجيرات. اطلعت على ملفات الـ 

من قبل القوات االميرييكييية وقيدمينيا شيهيداء مين 

اخواننا كعمار الصفار مثال. بعد فترة بدأ اغيتيييال 

األطباء وذهبنا اليى رئيييس اليوزراء قيال: مياذا 

 استطيع ان افعل؟ سابني لكم منازل قريبة:

 متى يبل  البنيان يوما تمامه

 اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

نحن مقسمون في ما بيننا. لم نستطع وضع عيالج 

لمرضنا المستشري. الواقيع ان رئيييس اليوزراء 

تتجاذبه االتجاهات وال يستطيع حزبه او ميذهيبيه 

او قوميته ان يسيطر عليه. كان مطلوبا ان تيبيقيى 

بغداد ممزقة. الى اين نذهب؟ اذا ليم تيكين هينياك 

سيادة للعراق فلن نسيتيطيييع ان فيعيل شيييئيا وان 

 يجتمع العراقيون على المشتركات.

 اين نحن من تحمل المسؤولية؟

اذا استمرينا بتسقيط القدوة والرمز، بيانيه سيارق 

وفاسد فما الذي ابقينا؟ هناك العديد مين الشيرفياء 

الييذييين عييادوا الييى الييبييلييد يييقييفييون ضييد الييفييسيياد 

 واالنحراف والتبعية لالجنبي.

اليوم رئيس الوزراء يكلف شخصا ونبدأ بالحديث 

ضده. اذا لم نستطع جمع اليميشيتيركيات فسينيظيل 

مختلفين. الجيل االول من المسلمين فشل كما فيي 

معركة احد. ابتعدنا عن النا  في الشوارع، واذا 

لم نسترجع البوصيلية اليحيقيييقييية ليوحيدة اليوطين 

فسنظل في ازمتنا. في صيليح اليحيدييبييية تصياليح 

رسيييول هللا ميييع اتيييعيييس الييينيييا ، ثيييم حيييقيييق 

االنيتيصيارات. عيلييينيا ان نيحيميي اليقيييادات وال 

نسقطها ان اضعنا القدوات. لو ليم ييطيرح السيييد 

 السيستاني فتواه لما بقي شبابنا.
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يحاول كتاب "اإلمبراطورية الخطااباياةن عا اا اة 
الخطابة والحجاج" للكاتب شاييم بيرلمان، تجااو  
ع ا ة الخطابة والبالغة القديمة، التي تتمثل فاي 
"تعليم الخطابة وتوفير وسائل اإلق اع للخاطاياب"، 
إلى "فهم ميكا ي مات التفاكايار وبا اياات الاحاجااج 
التي يستعملها اإل سان في األمور العملية وماجاال 
الفعل". ويدخل في هذا الابااب تاقا اياات الاخاطااب 

 الشفهي والعورة.
يقول الكتاب إن "الكائ ات الم تمية إلى فئة أساا  
واحدة ي بغي أن تُعامل بطريقة واحدة". ويتساءلن 
"لكن كيف يمكن تميي  ما هاو أساا  ماماا لايا  
كذلك، وما هو مهم مما يمكن إهاماالا. ". ياجايابن 
"إن هذا التميي  ال يمكن أن يتم من دون الارجاوع 
إلى أحكام قيمة كا ت تبدو لي، وقتئذ، ا اتابااطاياة 
تماماً وغير مضبوطة م طيقاً". ويتسااءلن "كاياف 
يمكن للمرء االستدالل في مجال القيم  هل تاوجاد 
م اهج مقبولة  قال ياً تمكن مان تافاضايال الاخايار 
 لى الشر، والعدل  لى الالالام، والادياماقاراطاياة 

  لى الدكتاتورية ".  
يقول روالن بارت إن ع ا ة الخطابة "يجب أن 
تُقرأ دائماً في اإلطار الب ياو  لاجااراتاهاان الا احاو 
والم طق والشعرية والفلسفة". ويضاياف الاكااتاب 
أ . "ي بغي تدقيق  االقااتاهاا باالاجادل لاكاي  احادد 

 موقعها وتعّرفها بشكل أفضل". 
 

 الحجاج والخطيب وُمستمَعه
وما دام أن هدف الحجاج لي  است ابااط الا اتاائاج  

ا   من مقدمات معي ة، وإ ما إحداث تعديق ُمساتام 
ما لد اوى المعروضة  لي. وتقويت.، فهذا يستل م 
"اتعاالً  قلياً بين الاخاطاياب ومساتاماعا.ن فاال باد 
للخطبة من أن تُسم ، وللكتاب من أن يُقرأ ... إن 

 اتعال العقول ضرور ". 
يقول الكاتبن "إن كل مجتم ، مقر باههاماياة ماثال 
هذه االتعاالت، يسعى إلى ت ليمها، بل يمكن أن 
يجعلها إجبارية، فقدا  ياوم األحاد ياتاياق الالاقااء 
األسبو اي لالاقا  ما  أفاراد ر اياتا.، والاتاعالايام 
اإلجاابااار  يضااماان لاالااماادر  حضااور تااالماايااذ 
خاضعين لاتاهثاياره، والاد اوة السا اوياة لالادورات 
البرلما ية، الم عوص  ليها في الدستور، تجاعال 
الحكومة تواج. م تخبي األمة فاي تاارياح ماحادد، 
والمساطر القضائية تؤمن للمد ي السير الطبيعي 

 للمحاكمة، حتى لو  ا د الخعم".
"وتشكل إقامة العالقات الدبلاومااساياة أو قاطاعاهاا 
شرطاً أول، يدل  لى أ  ا مستعدون لالا اقاا  ما  
الطرف الخعم أو أ  ا ال  قبل. ماخااطابااً. وحاتاى 
قبل التساؤل  ن عاحب الحق في   اع ما، فمان 
المهم أن  اعارف هال  افاكار فاي تساوياة خاالف 
بالتفاوض أ  اللجوء إلى الحجاج، أم باللجوء إلى 

 القوة".
لااكاان الااحااجاااج هااو اتعااال ومااوضااوع، ولااياا  
االتعال متاحاً دائماً، إذ ثاماة  اوائاق أو حادود، 
ومثل ذلك بال سبة للموضو ات، ومن ذلاك ماثاالً 
احتكار وساائال االتعاال واإل االم، والاقاياود أو 

الضغوط  لى الحرياات  وقاد يا اساحاب ذلاك  الاى 
الموضو ات والقضايا، إذ ليست كلها ممك ة الت اول 
في الفضاء العام. وهذا ما قال. أرسطو مان قابال، إذ 
إن "بعض القضايا ال تساتاحاق الا اقاا ، وباعاضاهاا 
اآلخر ال يمكن م اقشت.، ألن جعلها موضا  تسااؤل، 
 هو في حد ذات.، مّ  بالمقدسات أو  مل مشين". 

 لى الخطيب أن يتكيف م  مستمع.، وهذا ياقاتاضاي 
ما اا. أن "ياخااتاار  اقااطاة ا اطااالن اسااتاداللاا. .. ماان 
الد اوى المسلم بها مان قابال هاؤالء الاذيان ياتاوجا. 
إليهم". و"هدف الحجاج، فعاالً، لايا  إقااماة الادلايال 
 لى عدن ال تيجة ا طالقاً من عدن المقدمتين، كما 
هو الشهن في البره ة، بل إن هدف. هو  قل التعديق 
المم وح للمقدمات إلى ال تائج. و الاى الاخاطاياب أال 
، وإال  ي طلق سوى من مقدمات تتمت. بتعدياق كااف 
كان  رضة لخطر الفشل في مهماتا.، وإذا لام ياكان 
التعديق كافيا ، فتقويت. بكل الوسائل يجب أن ياكاون 

 أول ا شغاالت من يريد اإلق اع".
واآلن، كيف يمكن للخطاب إقعاء أو تجاهل واقاعاة 
أو حاقاياقاة  ياقاول الاكااتابن "إن الاطارياقاة األ اجا  
لال تراض  ليهما هو بيان تعارضهما م  وقائا  أو 
حقائق أخرى أ ها أكثر وثاوقااً، بال األفضال إثاباات 
تعارضهما م  ح مة من الوقائ  أو الاحاقاائاق لايا  
ه اك استعداد للتخلي   ها". و" ادة ما  اعاّول  الاى 
مل و ات ال تعرض با تبارها تمالاك  افا  وثاوقاياة 
الوقائ  والحقاائاق، إال أ اهاا تاقادم أرضاياات كاافاياة 
إلرساء ق ا ة معقولة. وهي تُقرن  اادة باماا ياحادث 
 باطراد، وربما يكون من المعقول أن تعول  لي.". 

ومن األمثلة  لى الامالا او اات ذات الاطاابا  الاعاامن 
"ماالاا ااون كااون  ااو اايااة فااعاال مااا تااكااشااف عاافااات 
عاحبها  ومل ون التعديق الاتالاقاائاي الاتاي تاجاعال 
تعديق ا لما ياقاال هاو رد فاعالا اا األول، ومالا اون 
االهتمام الذ  يجعل ا  فترض أن كال مالافاول يعال 

 اإلمبراطورية الخطابية: من الخطابة إلى الفعل
إلى أفهام ا سيثير اهتمام ا  والمل ون الاماتاعالاق 

 بالطاب  المعقول أل  فعل إ سا ي.
يقول الكاتبن إن ثمة قيم كو ية تبدو محل اتفان، 
مثلن الحق والخير والجميال والاعاادل، إال أ اهاا 
كذلك )أ  كو ية ومحال اتافاانط "طاالاماا باقايات 
غير محددة، لكن بمجرد أن  احااول تاحاديادهاا، 
بتطبيقها  ل حالة أو فاعال مالاماو ، ال تالاباث 
خالفات الجماا اات الاخااعاة وا اتاراضاهاا أن 

 تطفو  لى السطق".
وثمة ترتيبات تتعلق بالقيم، ماثالن ساماو الاعاادل 
 لى ال اف ، والعلة  لى المعلول، واألحاد  الاى 
المتعدد، وترتيبات تعتمد  لى الكم، مثلن أولوية 
او أفضلاياة الاكاماياة الاكابايارة  الاى العاغايارة، 
وال خبة  الاى الاجامااهايار، واالساتاثا اائاي  الاى 
المعاتااد، والاعااجال والاطاارل  الاى الا اماطاي، 
والسابق  لى الالحق، والسبب  الاى الا اتاياجاة، 

 والموجود  لى الممكن الح.
"إن ع ا ة الخطابة تاهامال الاحاقاياقاة وتاكاتافاي 
بتعديق المستم ، بإباقاائا. تاحات ساحار الاكاالم 
بفضل تهثيرات اللغة، وباللجوء إلى المعاا اعاة، 
هي تق ية اللااهار. إ اهاا تشابا. هاؤالء الارجاال 
الااذياان باادل أن يااتااعااهاادوا أجسااامااهاام بااواسااطااة 
الاارياااضااة، ويااعااالااجااوهااا بااواسااطااة الااطااب، 
يعا عو اهاا باواساطاة طاباح لاذياذ مان دون أن 
يشغلوا بالهم بالعواقب السيئة التاي ساتا اتاج  ان 

 الشراهة".
"إن مااجااال الااحااجاااج بااامااتاايااا ، مااجااال الااجاادل 
وع ا ة الخطابة، هو الذ  تتادخال فايا. الاقايام. 
وقد بيّن أفالطون، في محاورت.  ن التقوى، أن 
الاماجاال األثايار لالاجادل هاو الااذ  يا افالات ماان 
الحسااب، مان الاو ن والاقاياا ، حاياث ياعاالاج 
العادل والالاالام، والاجامايال والاقاباياق، والاخايار 

 والشر، وبشكل  ام الُمف ضَّل".
ً فاي  ً ماتاعاالاماا وأخيراً، أثارت البالغة اهتامااماا
العالم، في  وع من "إ اادة اال اتاباار لعا اا اة 
الخطابة" في الثقافة المعاعرة، وذلك في لحلاة 
يشهد لعالم فيها سيولة في األ مات والا ا ا اات 
والحروب والكوارث واألوبئة. ويتجلى ذلك فاي 
ً ماان األحااداث  تاادفااقااات ال حعاار لااهااا تااقاارياابااا
والاامااعاالااومااات والعااور، وبااالااطااباا  الاارهااا ااات 
والتطلعات، وحيث تمثل الخطابة والبالغاة أحاد 
ميادين أو فضاءات العراع  لى المع ى والقوة 

 في العالم اليوم.
يحاتااج الاعاالام الاعارباي إل اادة قاراءة الاواقا ، 
واال ااطااالن ماان بااداهااات الاارؤيااة والاامااعاالااحااة 
لشعوب الم طقة، وال خير في خطابة ال ت اساجام 
م  أوليات الشعوب. وإذا كا ت الم طقة العربياة 
تعا ي من سيولة  لى ععيد الخطابات، إال أ هاا 
تفتقر لخطابة تتقعى معاادر الاماعا اى والاقاوة 
فيها، وتفتقر لافاوا ال سايااساة وفاكار وفان الاح 
ر تلك األولياات، فاي خاطااباة تافاضاي إلاى  تُلّهِّ

 الفعل، وتدف  لتغيير األحوال.
 تهليفن شاييم بيرلمان
 ترجمةن حسين هاشم
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 بصومك تهزم الشيطان
 

بعد أيام يحل موعدك مع مشروع آخر من 

المشاريع اإللهية الهادفة إلصالح شأنك وشأن كل 

من يرغب في حياة آمنة مطمئنة ويتمنى سعادة 

أخروية كاملة. شهر رمضان المبارك فرصة 

لتحقيق ذلك، بشرط وجود الرغبة والنية واإلرادة. 

وشاء هللا ان يوفر في هذه الفرصة ُروفا 

اجتماعية تدفع بهذا االتجاه، فال يعود الفرد 

منفصال عن المجتمع حين يقرر أمرا مرتبطا 

بدنياه وآخرته. في شهر رمضان المبارك تصوم 

أمة المسلمين في فترة محددة تبدأ برؤية هالله 

وتنتهي برؤية هالل شهر شوال. الفرد هنا يتحرك 

ضمن حركة أمة فال يمثل خروجا على المألوف 

وال يبدو ألحد انه يغرد خارج السرب، وهو ما 

يخشاه البعض في الجوانب االخرى من الدين، 

وإن كان ذلك من تأثيرات الشيطان الذي ال يريد 

 الخير بهذا االنسان.

إنها فرصة متميزة لتقييم المسيرة وتقويم المسار. 

وبدونها يجد اإلنسان نفسه يبتعد تدريجيا عن 

الهدف الذي وضعه نصب عينيه. هنا يتضح 

االنسجام بين الهدف والطريق إليه، فكلما سار 

على ذلك الطريق اقترب من الهدف. فمنذ ان آمن 

باإلسالم أصبح ملزما بأحكامه، ولم يحد في حل 

منها. والصوم إحدى المهمات المنوطة إليه بأمر 

هللا سبحانه، واعتبرها من اختصاصه: "كل عمل 

ابن آدم له إال الصوم فهو لي وأنا أجزي به". ما 

أجمل ان يقدم اإلنسان شيئا لربه الذي خلقه وأنعم 

عليه وحباه من الخير والبركة ما ال يحصى. ومن 

أشكال الشكر الطاعة وتنفيذ أوامر هللا سبحانه 

وتعالى. إنها مسؤولية العبد المطيع لربه، الراغب 

في ما عنده، الراضي بقضائه وقدره. فهل أمام 

هذا اإلنسان سوى اإلذعان ألمر هللا وتنفيذ أحكامه 

 بدون شك او تردد.

أيها الصائم: ما أوفر حظك، تمار  عبادة تنفع 

جسدك وتالمس صحتك وتصلح حواّسك، فال 

تتيح لك الخروج عن األدب العام في التعاطي مع 

اآلخرين، فان فعلت ذلك كان لك األجر. واألكبر 

من ذلك انك تحظى برضا هللا سبحانه في الدنيا 

واآلخرة. فحذار ان تفوتك فرصة الصوم التي ال 

تعّوض، وإياك والوقوع في حبائل الشيطان تحت 

أية ذريعة وبأي عذر. من هنا تنطلق في موكب 

إصالح الذات حتى تحققه، أنها مسيرة اإلصالح 

التي أرادها هللا لعبده الذي يتعرض لوساو  

الشيطان وحبائله. فهنيئا لمن استعد ألداء الصوم 

وفق ما يريده هللا سبحانه. سيشهد الشهر الفضيل 

الصراع المرير بين المؤمن الصادق والشيطان 

الرجيم الذي يوسو  للنا ، وستنتصر إرادة 

 اإليمان بعون هللا تعالى.

 التقّرب من هللا في شهر رمضان كلمة أخيرة

ا بييين أن  نحن مؤمنون باهلل، ولكّن هناك فرقا

د حيالية فيي اليعيقيل،  يكون اإليمان باهلل مجيره

وبين أن يكون بمثابة الدّماء التي تجيري فيي 

عروقنا، وبمثابة اإلحسا  الذي ينسياب فيي 

أعضائنا، وبمثابة النور الذي ننطليق بيه مين 

خالل أبصارنا.. أن نحّس بياهلل كيميا ليو كينّيا 

نراه وال نستطيع أن نيراه، وأن نيعيييش ميع 

ر اإلنسيان ربهيه عينيدميا  هللا، بيحيييث ييتيصيوه

يتحّرك عقله، فيشعر بأنه هللا هو الذي يحّرك 

له هذا العقل، وعندما يخفق قلبه، فيييتيحيّسيس 

هللا في خفقات قيليبيه، وعينيدميا ييتيحيّرك فيي 

 الحياة، فيجد أّن هللا وراء ذلك كلّه.

ْنَساَن َونَيْعيلَيُم َميا تُيَوْسيِوُ  بِيِه  )َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد( )قا 

ا إليييك، بيل أقيرب 61 ر هللا قريبا (، أن تتصوه

إليك من اليعينياصير األسياسييّية فيي جسيدك. 

ولذلك )َواْعلَُموا أَنه هللاَ يَيُحيوُل بَيْييَن اْليَميْرِء 

(، هللا هو مقلّب القيليوب، 28َوقَْلبِِه( )األنفالا 

قلوبنا بيده، وعقيولينيا بيييده، وحييياتينيا بيييده، 

وموتنا بيده... ولذلك، فإنه عالقتنا باهلل تيميثّيل 

 عالقتنا بكّل شيء في حياتنا.

حاول أن تطوف في فكرك بكّلِ األشياء التي 

تعيشها في حياتك، لتجد: هل هناك شيء فيي 

حياتك غنّي عين هللا؟ هيل هينياك شييء فيي 

حياة النها  من حولك غير ميفيتيقير إليى هللا؟ 

وحتى وأنت تشعر باالكيتيفياء، عينيدميا تيرى 

نفسك صحيح البدن وصحيح العقل وصحييح 

اإلحسا ... ولكن من أعيطياك صيّحية ذليك 

كلّه؟ من الّذي أعطى العافية لبدنك؟ من الّذي 

أعطى الّسالمة لعقلك؟ من الّذي أعيطيى كيّل 

هذه الحركة المنظهمة لجسدك؟ هللا هيو ميدبِّير 

 ذلك.

على هذا األسا ، نحن عينيدميا نينيطيليق فيي 

إيماننا باهلل، فعيلييينيا أن ييكيون إييميانينيا بياهلل 

وإحساسنا به في شعورنا العمييق، وفيي كيّل 

نبضات قلوبنيا وخيليجيات مشياعيرنيا. كيييف 

نحصل على ذلك؟ إنّنا نحيصيل عيليى ذليك مين 

خالل الحديث المتواصل ميع هللا سيبيحيانيه  أن 

ا في كّل ما يهّمك، وفيي كيّل  تتحده  مع هللا دائما

ما يثيرك، وفي كيّل ميا ييؤليميك، وفيي كيّل ميا 

يفرحك، وفي كّل ما تتطلّيع إليييه.. اجيليس بييين 

يدي هللا، إذا أحسست باليعيطيش، فيقيل ييا رّب، 

إني عطشان، وإذا أحسسيت بياليجيوع، فيقيل ييا 

رّب، إني جائع... عش مع هللا كما يعيش الّطفيل 

مع أبيه في حاجتيه إليى احيتيضيان أبيييه، وفيي 

حاجته إلى عاطفة أبيه، وفي حاجته إلى أن يجد 

األمن في أحضان أبيه، وإلى أن يطرد الخوف، 

 ومن هو أبوك أمام هللا سبحانه؟

ا، ولو على نحو االستيعيارة  حاول أن تحّس تماما

والكناية، أنّك في أحضان هللا، أنّك تيقيبيل عيليى 

هللا، أنّك تطرح نفسك بين يدييه، أنّيك تيتيضيّرع 

ثيه عين  إليه، تتوسهيل إليييه، تيعيييش ميعيه، تيحيدِّ

ثيه عين  همومك، وهو أعرف بهيا مينيك، وتيحيدِّ

أسرارك التي تخفيها عين غيييرك، وهيو الّيذي 

 يعلم السّر وأخفى.

هذا اإللحاح الدّائم في الحديث مع هللا والجليو  

معه والتحبّب إليه واليتيضيّرع إليييه، هيو الّيذي 

يجعلك تشعر بأنه هللا ميعيك فيي ييقيظيتيك وفيي 

منامك  في اليقظة، عندما تستيقظ، تنفيتيح عيليى 

هللا أنّه هو الذي بيعيثيك مين هيذا اليميوت الّيذي 

يتمثّل في حالة النائم.. أنت عينيدميا تينيام، فيإنّيك 

ا مع وقف التّنفيذ كما يُقال، أنت مييت  تموت موتا

يتنفهس، وعندما تستيقظ، فإنك تبيعيث، وهيذا ميا 

واليذي بيعيثينيي »عبّر عنيه رسيول هللا )ص(: 

بالحّق، لتموتيّن كيميا تينياميون، وليتيبيعيثينه كيميا 

ولهيذا، نيجيد أنه اإلميام عيليّي بين  .«تستيقظون

الحسين زين العابدين )ع( فيي دعيائيه، عينيدميا 

لَيَك اْليَحيْميدُ أَْن بَيعَيثْيتَينيي ِميْن »يستيقيظ ييقيول: 

ا ال  َمْرقَدي، َولَْو ِشئَْت َجعَْلتَهُ َسْرَمداا، َحْمداا دائِما

، يشعر في يقظيتيه بيأنّيه بُيعيث وقيد «يَْنقَِطُع أَبَداا 

ا، لو شاء هللا ألبيقياه فيي حيالية اليميوت  كان ميتا

 الّذي يفقد معه اإلحسا .


