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المفاهيمالتربويةواالجتماعيةفيالزيارةاألربعينية

يؤکد أهل البیت (صلوات الله علیهم) تأکیدا ً کبیرا ً عىل املواظبة واالهتامم بزیارة سید
الشهداء (ع) ،من هنا یرد سؤال هام ،ملاذا هذا الرتکیز عىل زیارة اإلمام الحسین؟ وملاذا يف
یوم األربعین بالذات؟.
ولو تأملنا ما ارتكب بنو أمیة من جرائم وموبقات ،ودرسنا تأریخهم املخزي ،لرأینا كيف
غیروا وبدلوا وعاثوا يف األرض فسادا ً؟ ،ولقد أبىل الرسول األكرم محمد (ص) بال ًء حسناً من
أجل إرساء دعائم اإلسالم الصحيحة ،وحاول بنو أمیة طمس معامله ،فانربى الحسني النقاذ
دین جده املصطفى (ص) ،فقدم نفسه وأهله وأصحابه فدا ًء لإلسالم العظيم
ومن هنا فإن الله تعاىل أکرم الحسین (ع) ،وجعل لز ّواره الثواب الجزيل کرامة له .
وزیارة الحسین علیه السالم تعظیامً للقیم واملبادئ اإللهیة الحقّة.
ومن املسلّم به إن زیارة اإلمام الحسین ،رمز لتقدیس اإلسالم وتقدیس القیم واملبادئ
التي ضحى من أجلها اإلمام علیه السالم حیث أن زيارة سید الشهداء ،تعظيم له ،لكونه
حامي الرشیعة وكذلك تعظيم لدین الله والقیم الربانیة واملبادئ التي جاء بها النبی
العظیم ،فقد ورد أن اإلسالم محمدي الوجود حسیني البقاء ،وال شك أنه یتضح لذوي
األلباب أن أهمیة بقاء وجود اإلسالم کأهمیة بقائه ،فام الفائدة لو ُوجد الدین ثم اامنحى
واندرس کام حصل لباقي األدیان السامویة األخرى .
تجسدت فیه کل القیم اإللهیة
الذي
فکیف ال يزور املسلمون الحسین وهو اإلمام
ّ
اإلسالمیة القيّمة؟ .
بىل ،عندما يزور املسلمون سید الشهداء ،فإنهم يستلهمون منه الدروس العظیمة،
كالتضحیة ،إباء الضیم ،الوفاء ، ،املحافظة عىل الرشف وال ِع ْرض ،األمر باملعروف والنهي عن
املنکر ،الصالة ،قراءة القرآن ،الدعاء ،الذوبان فی حب الله سبحانه وتعاىل ،وکل ما جاء به
الرسول األعظم (ص) نستقیه ونستلهمه من زیارة اإلمام الحسین الشهيد .
هذا الیوم یذکرنا أيضاً بأمر مهم ج ّدا ً أال وهو عودة ذریة الرسول الكريم من السبي وأرس
الذل ألرض کربالء املقدسة ،وما جرى علیهم من املصائب األليمة يف الکوفة عىل ید ابن
زیاد اللعني ،وفی الشام عند الطاغیة یزید بن معاویة ،الذین هتکوا حرمة اإلسالم وحرمة
نبي اإلسالم بأن سبوا ذریته ،وفعلوا بهم ما فعلوا من أفعال يربأ منها العقل السليم.
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ومام ال شك فیه اٍن الثورة الحسینية حوت الکثیر من الصور الرتبویة واالٍنسانیة الرائعة
تصب يف خدمة الفرد واملجتمع ،وهذه الصور واملبادىء التي بدونها ال یمکن بحال
التي ّ
من األحوال ،تحقیق األهداف املنشودة للمجتمع االسالمي .
ویکفي يف التدلیل عىل هذه الحقیقة هو اٍن الجوانب الرتبویة والخلقیة کانت يف مقدمة
املنهج الرتبوي لالمام الحسین (علیه السالم) ،وأنها تأيت کأهم أهداف الثورة الحسینیة
املبارکة ،وزیارة االربعین هي أه ّم الزیارات التي فیها تأكيد للجوانب الرتبویة وبشکل شائق
یش ّد السامعني ویلفت انتباههم ،ونحن هنا وسوف نسلّط الضوء عىل جوانب من األهداف
الرتبویة فی الزیارة االربعینية ،لنتّخد منها منهجاً ها ّماً لرتبیة هذا الجیل من خالل تهذیب
سلوك أفراده ،وجعل من کل إنسان مسلم ،يستمد من الحسین الطباع واألخالق الحميدة.
واملعروف إن احرتام املواثیق والعهود ،یمثّل امرا ً رئيسياً يف الشخصیة املؤمنة ،حتى
أولئك األفراد الذين فقدوا شيئاً من قیمهم الصالحة ،فإن للعهد واملیثاق لديهم مکانة
مهمة ،وهذا یعنی إن عىل املرء االلتزام بعهوده ومواثیقه ،وأن یکون انساناً وفیاً حق الوفاء،
وللعهد کثیر من النامذج ،کالنبوة واإلمامة والنذر واألوامر والنواهي الرشعیة ،وکذلك تبلیغ
تأسياً الالمام الحسین (علیه السالم) الذي ّ
ومتسك
وف بعهد الله تعاىلّ ،
الرسالة اإلسالمیةّ ،
به ألنه عىل یقین بوعد الله ،ومبا أعدّه الله له يف الدنیا واالخرة ،إذ جاء يف زیارة االربعین
املقدّسة :وأشهد أنك وفّیت بعهد الله.
والسوأل الذي یُطرح يف هذا املجال ،بشأن الع ْهد امل ُلقى عىل عاتق االنسان املؤمن ،سواء
کان رجالً أو امرأة ،هو ما العهد الذي ینبغي علیه االلتزام به ؟.
واالجابة عىل ذلك ،تب ّينه فقرات من زیارة االربعین ،فقد جاء فیها ( :اللهم أين أُشهدك
أين و ٌيل ملن وااله ،وعد ٌو ملن عاداه ) ،وجاء فیها ( :وقلبي لقلبکم سل ٌم ،وأمري ألمرکم متّبع
) ( ونُرصيت لکم معدةٌ) ،وجاء فیها ( :فمعکم معکم ال مع عدوکم ) ،وهذة الفقرات
التمسك بها وفا ًء للحسین (علیه السالم) ،فالوالء
الجليلة کلها ت ُحدّد العهود التي یجب
ّ
لالمئة والرباءة من أعدائهم ،واالعتقاد بأصل والیتهم ،والتسلیم إلیهم ،واتّباعهم يف االقوال
واألفعال ،واالستمرار بالسیر عىل نهجهم ،کل هذه عهود یجب الوفاء بها قلبیاً وعملیاً ،وما
زيارة الحسني يف األربعني ّإل مظهرا ً لهذه الوالية والنرصة.
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يستقبل محبو الحسني وعشّ اقه شهري محرم وصفر مبزيد من الحزن
واألىس ملا جرى يف كربالء من مذبحة مر ّوعة تخجل له األنسانية بحق حفيد
النبي األمني (ص) من الرشك والضياع والضالل ،فكان أجر هذا النبي األكرم
هو قتل ابن بنته الحسني (عليه السالم) وسبي أهله وأصحابه وأخذهم
مخفورين إىل مجلس يزيد اللعني ،ويف يوم األربعني يتّجه املحبون واملوالون
نحو كربالء مشياً عىل األقدام ،كقليل من الوفاء لهذا األمام الهامم. .
لقد واجهت هذه املسرية املقدّسة عرب العصور ألقىس حمالت التنكيل
والتقتيل والخناق والتضييق حتى فُرضت جباية باهظة عىل الزائرين لكل
من أراد زيارة الحسني ،ولكن الزوار الكرام مل مينعهم ذلك الظلم والجور
والتعسف والحيف الكبري عن زيارة موالهم وإمامهم العظيم.
كل جهة
وها هي املاليني اليوم يف املسرية الحسينية الخالدة تتقاطر من ّ
نحو حرم الحسني (ع) وتطلق شعارات الذي ته ّز األرض تحت أقدام الظلَمة
والفاسقني.
ولقد دأب أعداء أهل البيت النبوي علی مر العصور النيل من زوار
الحسني وعشّ اقه بشتى األساليب.
و يف عرصنا الحايل عرص الحرية والدميقراطية وإحرتام الرأي اآلخر ،يحاول
البعض ممن يفكرون باستمرار بحثاً عن ذريعة واهية ،التعرض لزائري
الحسني واملتّجهني ملرقده مشياً عىل األقدام ،بحجج داحضة.
رشفة هم أ ّمة عريضة وليس طبقة أو فئة أو
والزاحفون نحو كربالء امل ّ
حزب أوعشرية معينة ،فيهم الطبيب واملهندس واملعلم واملحامي واألستاذ
الجامعي والتلميذ والجندي والرشطي والفالح والعامل وطالب العلم
والتاجر والخطيب والعامل من الرجال والنساء وكذلك األطفال والكهول
والشيوخ من العراقيني وغري العراقيني ومن العرب واألوربيني واألجانب،
سواء من املسلمني واملسيحيني والصابئة وغريهم ،بل يقصد كربالء يف يوم
األربعني َمن يُعلِن إسالم ُه يف أرض القداسة والطهر .
فالسائر يف طريق الله يأيت من تلقاء نفسه ومل يرغمه أحد عىل ذلك ،إنه
ينوي التقرب إىل الله بهذا املسريالشاق ،فيتحمل التعب والعناء ويواصل
السري ليل نهار.

الطريق إىل
كربالء يجمع
املؤمنني ،ألن
الحسني لإلنسانية
جمعاء ،وهو الذي
حارب الفساد
والظلم وقدّ م أهل
بيته ضحايا يف
سبيل إعالء كلمة
الحق خفّاقة.

ويف الطريق إىل كربالء ،مجالس ومساجد يذكر فيها اسم الله كثريا،
والسائرون يقيمون الصالة يف أوقاتها ،ويستمعون إىل وعظ الخطباء
والعلامء ،حتى أن البعض يتعلم الصالة يف سريه إىل كربالء.
وتنشأ بني السائرين إىل كربالء ،عالقات إميانية وأخوية وثيقة ويستمر
التزوار والتواصل فيام بينهم بعد العودة من كربالء ألن البيئة التي حصلت
فيها هي بيئة نقية صالحة.
ويف كربالء ،تقام ندوات وتعقد مؤمترات أخالقية وفكرية ،وليس هناك
أعظم من املؤمتر املليوين الحسيني العفوي الذي يقيمه زوار الحسني الذين
كل جهة وناحية.
أ ّموا وجوهم نحو كربالء من ّ
والسري إىل كربالء فيه من الفوائد النفسية والرياضية ما يكون عالجاَ فاعالً
للكثري من األزمات واألمراض التي يسببها الخمول والكسل والكآبة والشعور
بالوحدة.
والبعض يعلن توبته يف الطريق إىل كربالء ،ويعاهد الله أن ال يرتكباً سوءا ً
وال يقرتف منكرا ً ،وهو أفضل مكان مناسب لتذكري النفس بيوم الحساب.
والطريق إىل كربالء يجمع املؤمنني ،ألن الحسني لإلنسانية جمعاء ،وهو
الذي حارب الفساد والظلم وقدّم أهل بيته ضحايا يف سبيل إعالء كلمة
الحق خفّاقة.
توحيد املحبني والعاشقني يف سبيل بناء مجتمع فاضل
تؤكد الوقائع امللموسة أن للحسني (عليه السالم) ما يجعل أقلوب الناس
تهوي إليه ،ويجتمع املؤمنون الواعون حوله ،وأن لدى الحسني
(ع) ما يش ّجع الناس عىل االقرتاب من قيم الخري
والسالم والعدل ،ليتعاونوا عىل الرب والتقوى
والصالح من أجل خري مجتمعاتهم
واإلنسانية جمعاء.
وامتدادا ً لنهضة الحسني،
فإن زيارة األربعني ،دعوة
متجددة لإلصالح واالنتصار
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مناسبة

عىل النفس ،فكانت –ومل تزل -مدرسة كربى تخ ِّرج شهدا ًء وأحرارا ً ،بحيث
يتساءل الدواعش ،يف وسائل إعالمهم الخبيثة :ال ندري ملاذا نفقد توازننا عند
مواجهة هؤالء الذين يرفعون راية (يا حسني) ،فكأنهم ال يعرفون الخوف،
فل ْم نهزمهم وال مبعركة واحدة؟ نحن فقط نف ّجر شبابنا ونقتل الناس غيلة
وغدرا ً؟».
وال شك أن الحب الجارف الذي يدفع املاليني لقطع مسافات طويلة مشياً
عىل األقدام ،يف الزيارة األربعينية ،وهم يتحدّون املخاطر واملتاعب ،يو ّحد
املحبني والعاشقني يف سبيل بناء دولة عادلة ومجتمع فاضل ،ما يؤكّد رضورة
حب الحسني (عليه السالم) املتجذر يف قلوب الحشود
العمل الجاد لبلورة ّ
املليونية إىل االقتداء بنهجه (ع) يف شؤون الدين والدنيا.
يف الزيارة األربعينية قبل املاضية ،سارت كاتبة أملانية من النجف اىل كربالء
املقدسة مع الزوار ،مشياً عىل األقدام ،وقالت ،إنه طريق مبهر وممتع وفريد،
وأمران يف هذا الطريق ال تجدهام يف أي مكان آخر من هذا العامل ،األول ،ال
أحد يجوع ،والثاين :ال تجد خصومة بني اثنني أبدا ً.
لقد أعطت مدرسة الحسني السامية كل هذه السجايا الحميدة ،وكل هذه
اإلنجازات الزاكية ،وكل هذه االنتصارات الساحقة ،فكيف يكون الحال لو
متسك أكرث بنهج سيد الشهداء (ع) ،السيام أننا نعيش أوضاعاً صعبة ،ونخوض
ّ
حرباً مصريية.
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يف السنوات األخرية
حاول االعالم الصهيوين
والعريب املشبوه ،ليس
فقط تجاهل هذه
املناسبةالعظيمة،
بل حاول التشويش
عليها ،اال أن استثنائية
هذه الزيارة املباركة
يف كل ناحية من
نواحيها ،أثارت اهتامم
الرأي العام العاملي،
مام جعل الكثري من
وكاالت األنباء العاملية
والفضائيات،تبعث
مراسليهالتوثيق
هذا الحدث املد ّوي،
والتحري عن عوامله
وأسبابه.

اكرب تجمع ديني واجتامعي ووحدوي عفوي يف العامل
إن أتباع أهل البيت النبوي ومنذ عام  61للهجرة وحتى يومنا هذا،
يواظبون عىل الزيارة األربعينية ،رغم مواجهتهم للطغاة والجبابرة املستبدين
الذين كانوا مينعونهم من الوصول اىل كربالء ،ودفع الكثري منهم حياته مثناً
لزيارة الحسني (ع) ،حتى م ّن الله عليهم عام  2003م بالح ّرية ،ومنذ ذلك
العام وحتى اليوم ،تتضاعف أعداد زوار األربعني ،حتى يتعدّى ال  25مليون
زائر من العراق ومن شتى أنحاء العامل.
ويف السنوات األخرية حاول االعالم الصهيوين والعريب املشبوه ،ليس فقط
تجاهل هذه املناسبة العظيمة ،بل حاول التشويش عليها ،اال أن استثنائية
هذه الزيارة املباركة يف كل ناحية من نواحيها ،أثارت اهتامم الرأي العام
العاملي ،مام جعل الكثري من وكاالت األنباء العاملية والفضائيات ،تبعث
مراسليها لتوثيق هذا الحدث املد ّوي ،والتحري عن عوامله وأسبابه.
ومن الصعب عىل العامل أن مي ّر من أمام هذه الظاهرة املليونية دون أن
يقف مدهوشاً أمامها ،لألسباب التالية :فهي اكرب تجمع ديني واجتامعي
وسيايس ووحدوي عفوي يف العامل ،يحمل خطابات وشعارات بعيدة كل
البعد عن الطائفية والعنرصية ،وتدعو لالنتصار للمظلوم ومقارعة الظامل،
وتدفع للسالم واملحبة ،وتنادي بالثورة ضد التكرب والغرور والغطرسة.

مناسبة

وهذه املميزات والخصائص ،جعلت املسرية االربعينية تستقطب اهتامم
األجانب وغري املسلمني أيضاً ،فهذه املخرجة األمريكية الشهرية (كاثرين
بيجلو) ،وهي الحاصلة عىل جائزة األوسكار ،وفدت إىل العراق مع بداية
زيارة االربعني املايض النتاج فیلمٍ عن هذه الزيارة تحت عنوان (األربعني
العظيمة).
ورشعت (بيجلو) بعملها يف البرصة ،باالنطالق مع الجموع السائرة يف
بداية شهر صفر يف كل عام ،لتتمكّن من الوصول إىل كربالء املقدسة ،مشياً
عىل األقدام ،وقاطعة مسافة نحو  600كيلومرت ،حيث رصدت رشكة ((سوين
بيكترشز إنرتتينمينت)) لإلنتاج السيناميئ العاملية يف هوليود ،ميزانية إلنتاج
الفيلم تبلغ  200مليون دوالر.
لزيارة األربعني سحر إلهي خاص
والحقيقة إن الزيارة األربعينية ،ظاهرة فريدة من نوعها ،مل يشهد التاريخ
االنساين لها مثيال ،ال يف األمم الغابرة وال يف األديان السابقة وال حتى يف العرص
الراهن ،وقد ح ّیرت هذه الظاهرة ،العلامء والحكام عىل مر األزمنة ،ألنها
حدث ف ّذ ال نظري له مطلقاً .
وكان باإلمكان أن تتالىش وتندثر ،وتتحول ايل مادة للدراسات التاريخية

يقول املفكر
والكاتباملسيحي
املعروف (أنطون
بارا) :إن زيارة
األربعني يعجز
االنسان عن وصفها،
إن لهذه الزيارة سحر
إلهي خاص ،يعجز
العقل عن استيعاب
فكرة ماليني من
الناس يرتكون منازلهم
ويقطعون آالف
الكيلومرتاتقاصدين
زيارة الحسني عليه
السالم والتربّك
بالشباك املقدس،
والناس متحابني فيام
بينهم ال ترى سوى
اإلحسان والخدمة
الجميلة التي تزداد
سنة بعد أخرى.

شأنها شأن العديد من الظواهر االجتامعية واالحزاب واملذاهب الدينية
والسياسية ،التي اضمحلت واندثرت عىل مر التاريخ ،لو كانت هذه الظاهرة
كالظواهر األخرى ،غري أن من الصعب عىل االنسان تخيل أن يتوجه كل
عام ماليني الناس من مختلف انحاء العامل الی مدينة كربالء وهم يخاطرون
بأرواحهم ،تلبية لنداء الحسني الخالد :هل من نارص ينرصين.
ت ُرى من الذي يدفع هؤالء الناس أن يرتكوا بلدانهم ومدنهم وأعاملهم
ومنازلهم وأرسهم ،ويسريون مئات الكيلومرتات عىل األقدام يف الليل والنهار،
ليلتقوا عند رضيح أيب االحرار؟ ومن الذي يدفع اآلالف من الناس أن ينفقوا
من مالهم الخاص ،ويقدّموا الخدمات من وكل ما تحتاجه هذه املاليني من
البرش الزاحفة نحو كربالء؟ ومن الذي يدفع اآلالف من الناس ،وهم من
عوائل ثرية وحتى من أصحاب املناصب واالكادمييني ،أن يكونوا خ َد َمة لهؤالء
الزوار ،ويسهروا عيل راحتهم ،ويعتربون ما يفعلونه فخرا ً ؟.
وال ريب إن هذه الظاهرة هي ظاهرة الهية ،أريد لها أن تستمر ،ويف هذا
السياق ندرك كلامت بطلة كربالء السيدة زينب الكربى وهي تخاطب يزيد
يف بالطه :فوالله ال متحو ذكرنا ،وال متيت وحينا ،وال تدرك أمدنا.
ويف هذا النطاق ،تقول الكاتبة اإلنكليزية (فريا ستارك) :أن الشيعة يف
جميع أنحاء العامل اإلسالمي ،يحيون ذكرى الحسني ومقتله ويعلنون الحداد
عليه وما تزال تفصيالت تلك الوقائع واضحة جلية يف أفكار الناس إىل يومنا
هذا كام كانت قبل  14قرناً ،وليس من املمكن ملن يزور هذه املدن املقدسة
ان يستفيد كثريا ً من زيارته ما مل يقف عىل يشء من هذه القصة ألن مأساة
الحسني تتغلغل يف كل يشء حتى تصل إىل األسس ،وهي من القصص القليلة
التي ال استطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء.
ويقول املفكر والكاتب املسيحي املعروف (أنطون بارا) :إن زيارة األربعني
يعجز االنسان عن وصفها ،إن لهذه الزيارة سحر إلهي خاص ،يعجز العقل
عن استيعاب فكرة ماليني من الناس يرتكون منازلهم ويقطعون آالف
الكيلومرتات قاصدين زيارة الحسني عليه السالم والت ّربك بالشباك املقدس،
والناس متحابني فيام بينهم ال ترى سوى اإلحسان والخدمة الجميلة التي
تزداد سنة بعد أخرى.
والواقع فقد شكّلت النهضة الحسينية ،مادة للبحث العلمي لدى الكثري
من والباحثني والدارسني منذ القدم ،فقد وجدوا فيها مادة تستحق البحث
والتنقيب ،فانطلقوا من وصف املظاهر إىل التع ّمق يف املعاين املتجلية من
هذه الشعائر املقدّسة ،فتكلّموا بلسان من يفهم هذه القضية ويعيش عمق
معانيها.
وليس ذلك باألمر العجيب ،فالثورة الحسينية ،ليست حكرا ً عىل طائفة أو
فئة ،وإمنا هي ثورة عاملية ،انطلقت من كربالء وامتدت عىل طول الزمان
واملكان ،ولعبت دورا ً مؤثرا ً وكبريا ً يف العديد من منعطفات التاريخ.
تظاهرة جامهیریة سلمیة ليس لها نظري يف العامل أجمع
كام أكدنا آنفاً ،تُع ّد املسیرة األربعینية إحدى املامرسات الروحیة السامية
رشفة
التي تو ّحد صفوف الناس وتؤلّف بین قلوبهم ،ففي هذه املسیرة امل ِّ
یشارك املالیین يف تظاهرة جامهیریة سلمیة عظیمة ال تشبهها أیة تظاهرة
ومسیرة يف العامل أجمع ،تتح ّرك فیها الجامهیر املتقاطرة من کل حدب
وصوب ،ومن مختلف أنحاء العراق والعامل العريب واإلسالمي ،بل ومن شتى
الدول األوروبیة وبقیة دول العامل.
وفی هذه التظاهرة الفريدة ،یشرتك الجمیع يف الصالة والدعاء من کل
بقعة من بقاع األرض ،کام یشارك فی هذه التظاهرة نخبة من أهل األدیان
والعقائد ،ومنهم املسیحیین ،یتبادل فیها السائرون ،األحادیث اإلنسانیة
والروحیة املختلفة ،ویتبادلون الثقافات واألفکار فیام بینهم ،وبالتايل
فاملسیرة هي مبثابة دعوة اىل الله تعاىل ،وتعريفهم بتعالیم اإلسالم الحقّة،
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وإىل محبة آل البیت النبوي ،وهي أیضاً دعوة للتط ّهر والتح ّرر من آثام
النفس وربقتها ،والتطلع اىل القیم الفاضلة التي يدعو إلیها اإلسالم الخالد.
ومن القواعد الرتبویة املهمة يف املفهوم الحسیني ،قاعدة ( االیامن
بالوعد االلهي) ،فمن أراد النرص علیه ان یطلبه من مصدره الحقيقي،
ومصدر النرص الله ،وال یمکن أن یأيت من املعدات املادیة والعسکریة،
وهذا من أساسيات الثقافة القرآنیة األصيلة ،وقد اوضح القرآن ذلك يف
ص إِالَّ ِم ْن ِع ِند اللّ ِه
العدید من آالیات القرآنیة ،منها قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ال َّن ْ ُ
الْ َعزِی ِز الْ َح ِکیمِ ﴾ ،وإذا آمن االنسان بهذة الحقیقة الناصعة ،لن یلجأ إىل
غیر الله فی إبتغاء النرص ،وقد وعد الله تعاىل املؤمنین بالنرص يف تح ّرکهم
ین﴾ ،وهذة
َص الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
وقتالهم وأنه سوف ینرصهمَ ﴿ :وکَا َن َحقًّا َعلَ ْی َنا ن ْ ُ
الثقافة تبدو جليّة يف کربالء ،فقد جاء فی زیارة االربعین ( :وأشهد أن
الله منجز ما وعدك) ،وبالفعل تحقّق هذا الوعد وانترص الحسین عىل
الطاغية یزید .
ولیس معيار الهزیمة والنرص ،هو حرق البیوت والقتل وسلب األموال
وسبي النساء واألطفال ،وإمنا املعيار دميومة الدین وسالمته واستمرار
النهج القويم وتحقیق الهدف السامي ،وهذا ما حقّقته الثورة الحسينية
عب الدفاع عن املبادئ االسالمیة التي من أجلها استشهد الحسین
الرائدةْ ،
والتمسك
السمح،
االسالمی
الرشع
وتطبیق
یة
ر
والح
والعدل
امة
ر
(ع) يف الک
ّ
ّ
بأوامرها ونواهیها يف هذه الحیاة .
عموماً ،تحظى الزيارة األربعينية التي يشارك فيها ماليني الناس من أتباع مختلف
املذاهب اإلسالمية وغري اإلسالمية من شتّى أنحاء العامل يف كل عام ،بأهمية خاصة
ملا تتض ّمنه من أبعا ٍد دينية واجتامعية وثقافية وروحية ،فضالً عن األبعاد السياسية
التي تلقي بظاللها اإليجابية عىل عموم شعوب املنطقة والعامل.
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عموماً ،تحظى الزيارة
األربعينية التي يشارك
فيها ماليني الناس من
أتباع مختلف املذاهب
اإلسالمية وغري اإلسالمية
من ش ّتى أنحاء العامل
يف كل عام ،بأهمية
خاصة ملا تتض ّمنه من
أبعا ٍد دينية واجتامعية
وثقافية وروحية ،فضالً
عن األبعاد السياسية
التي تلقي بظاللها
اإليجابية عىل عموم
شعوب املنطقة والعامل.

دورة تدریبیة لکل الحضور لرتبية أنفسهم عىل أرقى املستويات
وأخريا ً البد من التأكيد أن الزیارة االربعینية والسري فی طریق کربالء،
تتضمن الکثیر من دروس الرتبیة والتعلیم وال نستطیع توضيحها بعمق ،ألنه
ال يفهمها اال من حرض شخصياً تلك الزیارة ،وشاهد االخالق الفاضلة ،وأسمى
أنواع التواضع ،وأفضل صور السخاء واملواساة والعطاء ،واکرب مناذج التضحیة
والفداء ،فاالنسان هناك فی هذا الطریق ،یقدّم أغىل ما یملك ،لیحصل عىل
کل يشء عايل املستوى ،ولذا یمکن تسمیة طریق الحسین (ع) بأنه طریق
الجنة ،وهو ارقى مستوى یمکن ان تصل الیه البرشیة.
فاملسیرة االربعینية ،هي دورة تدریبیة لکل الحضور لرتبية أنفسهم عىل
أرقى املستويات ،وهذه هي املیزان الحقیقي والدرجة املطلوبة من األخالق
يرتب علیها املجتمع الذي سیکون مؤهالً الستقبال اإلمام املهدي.
التی ینبغي أن ّ
وذلك أل ّن اإلمام املهدی املنتظر سیظهر يف مجتمع ذي خصال وسامت
تختلف عن باقي األمم والشعوب ،وهی األمور التي تؤهّله الستیعاب
وفهم وتطبیق االحکام التي سیأيت بها اإلمام ال ُح ّجة ،فنحن بحاجة إىل
تقديم النموذج األسمى من جمیع الجهات االنسانیة والثقافیة والحضاریة
واالجتامعیة .
فاالمام الحسین الشهيد یقود هذا التج ّمع امللیوين نحو هدف واضح
املعامل ،وغاية مرسومة بالغیب ،رمبا قد ال یدرك األفراد املوجودون فی هذه
املسیرة ،أنهم یتع ّرضون للتمحیص واالختبار ،وأن اإلمام الحسین یشحذ
هممهم من أجل االستعداد لتقدیم العطاء االکرب يف حرکة االمام املهدي.
يف املجتمع املهدوي الأل ّمة بحاجة إىل أشخاص متط ّوعین لعمل الخیر،
بل أن یکون لدیهم االستعداد الکامل دون أن یطلب منهم أحد ف ْعل ذلك،
وهذه ميزة أساسیة يف املجتمع الذي سیقیم أسسه االمام املهدي.

مناسبة
الدور اإلعالمي للعقيلة زينب في فاجعة كربالء:

موكب السبايا والمه ّمة الخطيرة
منی کامل

يحتل مكانة بارزة وأهمية بالغة ،وذلك ألنّها حركة
اإلعالم يف الثورة الحسينية ّ
اجتامعية إصالحية هادفة ،فهي ترمي إىل إيجاد ه ّزة عاطفية ووجدانية لتوعية
األُمة عىل الصعيد الديني والسيايس ،فكان ال ب ّد من أجل ضامن وصول الرسالة
اإلعالمية لهذه الثورة املقدّسة لألُمة ،خاصة وأ ّن اإلمام الحسني(ع) كان متيقّناً من
الشهادة ،وأنّه سيالقي ربّه مظلوماً يف هذا السبيل ،فكان الوسيلة األجدى ،هي
الدور اإلعالمي التبليغي ملوكب السبايا من آل البيت النبوي ،وكان ال ب ّد لهذا املوكب
الحزين من مو ّجه حاذق ،يدير دفّة امله ّمة اإلعالمية بعد وقوع فاجعة كربالء ،ومل
يكن أجدى من العقيلة زينب للقيام بهذه امله ّمة املقدّسة والخطرية.
وبالفعل ،فلقد أدارت السيدة زينب هذه امله ّمة بجدارة فائقة يف النهضة
عب أدائها الفاعل للدور الرتويجي واإلعالمي ملبادئ واقعة الطف
الحسينية ،وذلك ْ
بنجاح ،وحملها مله ّمة ورسالة إعالمية سامية أفلحت يف إقناع السامعني ،الستخدامها
الوسائل اإلعالمية املؤثرة واملقنعة ،ومن خالل وجود خصال فذّة يف شخصيتها،
مكّنتها من استثارة الرأي العام ،وأداء وظيفتها االعالمي بنجاح منقطع النظري.
والحقيقة الرسالية واملبدئـية لنهضة اإلمام الحسني(ع) ،تجعل من الوسيلة
اإلعالمية رضورة مل ّحة ال ينبغي إغفالها ،فقد ص ّمم اإلمام الثائر تكثيف الجهد
اإلعالمي ،يف سبيل إيضاح الحقائق لألُ ّمة اإلسالمية ،فاختار الزمان واملكان املناسب
بدقة لبثّ رسالته اإلعالمية املقدّسة ،فانطلق إىل مكّة املك ّرمة حيث اجتامع
كل حدب وصوب ألداء مراسم الحج والعمرة ،ووصل إليها
املسلمني ومجيئهم من ّ
يف بداية شعبان ،فمكث(ع) يف مكّة أشهر ،يُعلن ويدعو ويُبلّغ حتى اختار الوقت
األنسب لرشوع نهضته املباركة والرحيل نحو الكوفة ،وهو اليوم الثامن من ذي

أنّ شأن النساء
ودوره ّن البارز يف
النهضة الحسينية ال
يقل خطورة وأهم ّية
ّ
عن دور الرجال،
وذلك أنّهن خرجن
للجهاد ،وللذود عن
حياض الدين باملوقف
والكلمةالحقة
واإلعالم الجريء
والهادف  ،فلقد
ص ّممن عىل الجهاد
مع سبط رسول
الله(ص) وإمام األُ ّمة
للدفاع عن مبادئ
الدين الحنيف ،مهام
كانتالتضحيات

الحجة عام ( )61للهجرة.
لقد كان لحمل الحسني(ع) ،أهل بيته وعياله معه يف نهضته ض ّد الطغيان والظلم
األُموي ـ بالرغم من املعارضة التي أبداها البعض ،وإ ّن ذهاب أرسة الحسني كان بحد
ذاته ،إيذاناً لألُ ّمة بأ ّن املرحلة اآلتية هي مرحلة دفاع عن كيان اإلسالم وحرمة الدين،
وهي مرحلة خطرية يشرتك فيها الرجال والنساء والشيوخ والشباب ،حتى األطفال
وأي دالل ٍة
الرضّ ع ،وكفى بذلك تحريكاً لـ َمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدُّ ،
أعمق من استنهاض النساء واألطفال للذود عن مبادئ الدين الحنيف.
ويف كالم اإلمام الحسني(ع) إشارة بارزة ودليل واضح عىل أ ّن اصطحابه ألهل
ديني ،ومسألة حتم ّية ال مهرب منها ،وأنّه من
بيته و ُحرمه معه أمر إلهي،
ٌ
وتكليف ٌ
إرادة الله تعاىل ومشيئته أن يكون للنساء بقيادة السيدة زينب شأ ٌن عظي ٌم ودور
فاعل يف الدين والرسالة.
يقل خطورة وأهم ّية
أ ّن شأن النساء ودوره ّن البارز يف النهضة الحسينية ال ّ
عن دور الرجال ،وذلك أنّهن خرجن للجهاد ،وللذود عن حياض الدين باملوقف
والكلمة الحقة واإلعالم الجريء والهادف  ،فلقد ص ّممن عىل الجهاد مع سبط رسول
الله(ص) وإمام األُ ّمة للدفاع عن مبادئ الدين الحنيف ،مهام كانت التضحيات،
ومهام كان الثمن باهضاً ،وال يثنيهن عن عزمهن بُعد الطريق وال شقّة السفر.
ولقد أحسنت العقيلة زينب تشخيص طبيعة الحضور ،وأبدعت يف استعامل
الوسائل اإلعالمية املؤثرة يف خطابها اإلعالمي املد ّوي .وسنستعرض أبرز هذه
الوسائل يف خطبها التي ألقتها يف كربالء والكوفة والشام.
تروي كتب التاريخ التي عكست أحداث كربالء ،أ ّن العقيلة زينب أبّنت أخاها
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بُعيد الواقعة ،وذلك يف اليوم الحادي عرش من املح ّرم ،وكان الرزية مل تزل جديدة،
واملصاب حديث ،ومل تزل الفاجعة طرية؛ حيث كانت تحدّق إىل األجساد الزكية
الطاهرة بال رؤوسُ ،مقطّعة عىل رمضاء كربالء ،وكان قلبها يعترص أملاً وغ ُّص ًة ،
كل ناحية ومكان ،فخطبت خُطبتها املشهورة ،وكانت
وكان األعداء يُحيطونها من ّ
يف موقع الشكاية والتظلّم ،فأخذت تندب أخاها الشهيد ،مستخدمة عدّة أساليب
إعالمية مؤثرة وبليغة.
لقد أثارت العقيلة زينب انتباه الحضور ،وأث ّرت يف نفوس املستمعني،
قرعت أذهان السامعني ،واخرتقت ضامئرهم ،من خالل استذكار جدّها رسول
الله(ص) ،موقّظة بذلك املشاعر ،ومؤنّبة الضامئر ،فقد ذكّرت القتلة املجرمني بأ ّن
الضحايا هم أهل بيت النبوة الله ،وأ ّن السبايا هم ُحرم الرسول (ص) وأهل بيته(ع)
التمسك بهم ،وإذا
الذين كان جدّهم يؤكّد دوماً عىل محبتهم ،ووجوب تكرميهم ،و ّ
بأُ ّمته الغادرة تعدو عليهم لتقتلهم ،ومتثّل بأجسادهم ،وتسبي حرائرهم وتنتهك
ُحرماتهم.
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وكان لطبيعة
الرسالة التي حملتها
زينب إىل الناس،
التأثري األبرز يف نجاح
العملية اإلعالمية يف
نهضة عاشوراء

ث ّم ترشع(س) باستخدام أُسلوب  ،ورسم املشهد الواقع وتصوير الحقائق ،فانربت
معبة ،مقرتنة بالرثاء ،من خالل كلامت تنفطر
تبي املشهد الحارض بكلامت بليغة ّ
ّ
لها القلوب ،وتتصدع الصخور ،فقد تكلّمت مص ّورة املشهد املر ّوع الذي جرى يف
الطف ،وما حدث ل ُحرم اإلمام الحسني(ع) من بعد مقتله ،وكيف أضحى
واقعة ّ
عسكرهنهباً.
وأكرثت(س) من استخدام أُسلوب الرثاء؛ لهول املصاب وعظم الفاجعة  ،وأخذت
تربز فضل اإلمام الحسني(ع) ومكانته العظيمة وقربه من رسول الله(ص) ،فلم
يكن من أُولئك القتلة الجناة ،وهم عىل ما بهم من قسوة وغلظة إلّ أن انهمرت
عيونهمبالدموع.
كل صديق وعد ّو ،فكأ ّن خطبتها املد ّوية قد أحدثت ه ّزة عميقة يف
فأبكت ّ
نفوس أُولئك املتوحشني القتلة ،الذين انسلخوا من إنسانيتهم ودينهم ،فأصبحوا
بعد استامعهم لكلامت العقيلة زينب كأنّهم قد أدركوا بشاعة ما اقرتفوه من جرائم
بشعة ،فأدركوا سوء عاقبتهم ،وأيقنوا بهالكهم.
وعندما وصل الركب مدينة الكوفة ،أوقفوهم بني الناس ،ليشهدوا ذلّتهم ،ويك
يُ ِ
حدثوا بذلك الرعب يف قلوب أهل الكوفة ،وهم يحدّقون يف رأس َمن كاتبوه
ورؤوس أهل بيته وأنصاره موضوعة عىل الرماح ،وليك يعتربوا مبا جرى عىل آل
الرسول(ص) ،وال يتم ّردوا بعد هذا عىل الحكم األُموي ،أو يتجرؤوا عىل معارضة
السلطة الحاكمة أبدا ً؛ لكن مل مت ّر مخططات األُمويني أوتنجح محاوالتهم والعقيلة
زينب(س) سائرة يف هذا املوكب ،وهي متثّل الدور اإلعالمي للنهضة الحسينية،
وحساسة ال تقل أهمية عن أهمية الثورة نفسها ،لذا كانت
وهي مرحلة خطرية ّ
العقيلة زينب دقيقة يف أقوالها وخطاباتها.
لقد خاطبت العقيلة زينب الرأي العام ،واالتصال بالناس مبارشة ،وخاطبت أهل
الكوفة بأُسلوب املصارحة ،فإن املكاشفة واملصارحة وبيان الحقائق ،وإن كانت ُم ّرة
وقاسية  ،إال أنها تتم ّيز بدور ف ّعال يف إصالح وتقويم التو ّجه العام ،وملا فيها من حثّ
الناس ،وإرشاد الرأي العام إىل مواجهة الحقيقة ،وإصالح الواقع ،فرشعت يف خطاب
توبيخي ،واستخدمت أُسلوب التقريع الشديد الذي يتناسب وحجم الرزية وكرب
الفاجعة  ،فموقف أهل الكوفة الخائن ،وغدرهم بإمامهم ،وتخاذلهم عن نرصته ال
يتناسب معه إلّ هذا األُسلوب اإلعالمي الرصيح والقايس.
فلقد استخدمت العقيلة زينب هذا األُسلوب األمثل مع أهل الكوفة ،فصارحتهم
بحقيقتهم ،وابتدأت خطابها ببيان شخصيتهم وجوهر حقيقتهم ،يك يعرفوا حقيقة
نفوسهم ،ويك ّفوا عن الزعم مبا ليس فيهم ،إلّ (املكر والغدر).
لقد استعملت العقيلة زينب(س) هنا أُسلوب التقريع والتوبيخ الشديد ،من
خالل ذكر أبرز صفة ألهل الكوفة ،وهي عدم تحكيم العقل والضمري ،واالستناد إىل
األهواء يف اتخاذ القرارات وإصدار األحكام.
  وبعدما أنذرت العقيلة(س) أهل الكوفة من حتميّة قدوم العذاب اإللهي،
املعبة ،أنّهم بفعلهم األثيم هذه ،إنّ ا م ّزقوا كبد
كشفت يف هذه الكلامت البليغة و ّ
النبي األكرم محمد(ص) ،وأنّهم بنكثهم لعهد اإلمام الحسني(ع) ،إنّ ا نكثوا عهدهم
ّ
مع النبي(ص) ،وانتهكوا ُحرمات رسول الله(ص) ،وسفكوا دمه الطاهر.
واستخدمت العقيلة زينب هنا عدّة أساليب إعالمية ،وهي:
االستشهاد باآليات القرآنية ،كقوله تعاىل( :لَّ َق ْد ِجئْتُ ْم شَ ْيئًا إِدًّا * تَكَا ُد الس ََّم َواتُ
يَتَ َفطَّ ْر َن ِم ْن ُه َوتَنشَ ُّق الْ َ ْر ُض َوت َِخ ُّر الْ ِج َب ُال َهدًّا) ،فأهل الكوفة ميثّلون مصداقاً لهذه
اآلية بقتلهم ابن بنت رسول الله(ص) ،وأنهم استحقوا غضب الله كام استحقه أُولئك
الذين دعوا للرحمن ولدا ً.
قد تركت هذه الخُطبة البليغة أثرها يف ضامئر ونفوس األُ ّمة ،وتركت الناس
حيارى يستشعرون الندم ،ويغشاهم االضطراب.
ُ
ِ
ويف خُطبتها املشهورة يف الشام ،كشفت العقيلة زينب ،بعدما أخذت أسرية
مع األرامل واأليتام واإلمام السجاد(ع) مريض ،وقد كُبِّلوا جميعاً بالقيود ،حقيقة
يزيد ،بأسوب ميثّل ق ّمة الشجاعة والغرية عىل الدين ،والتفاين يف الدفاع عن مبادئه
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العظيمة ،فوقفت تلك الوقفة املشهودة ،لتُطلق تلك الكلامت الخالدة لتزيح
الحجاب عن الحقيقة ،ذائدة عن الدين ،وهي تخاطب يزيد .
مل تكن السيدة زينب لتنهار أمام املصائب ،وال تضعف أمام املحن ،وهي تواجه
كالم يزيد الذي تعلو فيه نربة اإللحاد وتنبعث منه رائحة الكفر  ،فبادرت تنسفه
من قواعده ،وكيف ال وهي حفيدة سيد األنبياء واملرسلني ،وأُ ّمها سيدة نساء
العاملني(س).
فوقفت متسلّحة بسالح اإلميان ،ومتوكّلة عىل الله تعاىل ،لتواجه الطاغية يف عقر
داره ،غري عابئة بسطوته وطغيانه ،ورشعت يف فضحه ،وإماطة لثام النفاق عن
وجوه األُمويني ،وفضح وجه الكفر الحقيقي الذي كان ميور يف صدورهم الحاقدة.
لقد كانت العقيلة زينب(س) رصيحة يف االستهزاء بجربوت يزيد ،والتذكري
بعظمة الله ،ث ّم ذكّرته بذنبه العظيم ،واصفة إياه بـ (ابن الطلقاء).
رضع إليه بالدعاء طالبة النرص منه ،إذ إ ّن يف
وواصلت كالمها بالتو ّجه إىل الله ،والت ّ
الدعاء عىل الظامل يف عقر داره تحدّياً كبريا ً ،إذ بدت واثقة من استجابة الله دعائها،
فخاطبت يزيد بلسان الواثق من النرص .
فبعد أن أنذرت يزيد من سوء املصري الذي ينتظره ،رشعت يف تحقريه مبيّنة نبل
أصلها وجاللة قدرها ،وأنّهاغري مرسورة مبخاطبته ،أل ّن يزيد يف مقابل آل الرسول
ليس إلّ رجالً  ،ضئيل القدر ،حقري الشأن ،ال يساوي حتى كلامت التقريع والتوبيخ ،
وكفى بهذا ثقة بالنفس وبالرسالة ،وكفى به تحقريا ً واستصغارا ً ليزيد.
ختمت العقيلة زينب كالمها وخطابها يف مجلس يزيد بخامتة ،لخّصت فيها
حقيقة ما جرى من وقائع ،واستعملت كلامت روعة يف البالغة ،ص ّورت فيها حقيقة
وطبيعة العالقة بني آل الرسول وآل أُم ّية ،فقد بلغ هذا الرصاع العتيد بني حزب الله
وحزب الشيطان ،بهذه الجرمية ذروتها ،وبدأت الدولة األُموية بعد هذه الجناية،
تع ُّد أيامها األخرية.
ولقد أنهت العقيلة زينب خطبتها بحمد الله كام بدأت به ،وأثنت عليه سبحانه،
سائلة الله تعاىل أن يُحسن لهم العزاء ،ويت ّم عليهم النعمة والعطاء ،ويُحسن
خالفتهم،ويُظهرحقَّهم.
أ ّما يزيد ،فقد أُلقم حجرا ً بعد خُطبة العقيلة زينب بنت الزهراء عليهام السالم،
فب ُهت وذُهل ،ومل يتح َّر جواباً ،واكتفى بتعليق الخائف الالئذ من الفضيحة.
كل ذلك الفرح واالبتهاج الذي أبداه يزيد ملقتل اإلمام
ويذكر املؤرخون أ ّن ّ
الحسني(ع) ،وسبي نسائه ،قد تبدّل إىل ندم.
وليس هذا الندم إلّ بفعل نجاح العقيلة زينب وآل البيت(ع) يف إيصال رسالة
عاشوراء اإلعالمية إىل األُ ّمة اإلسالمية ،وتخليدها يف صدور املسلمني ،إذ ح ّولوا فرح
األُمويني إىل ترحاً ،وبدّلوا رسورهم ذاك إىل عزاء وندم.
كل الجهود املبذولة يف سبيل إسكات صوت الحق من قبل أعداء أهل
رغم ّ
تلق
البيت(ع) ،فإ ّن واقعة عاشوراء متيّزت بنجاح إعالمي منقطع النظري ،فلم َ
نهض ٌة إصالحية وواقع ٌة مأساوية من االهتامم اإلعالمي مثلام القته نهضة اإلمام
الحسني(ع) يف واقعة عاشوراء ،وها هي تتسع يوماً بعد يوم ،ويتنامى صداها ليصل
إىل أرجاء املعمورة ،وقد مأل ذكرها الخافقني.
وهذه العوامل قد تجلّت بوضوح يف الدور اإلعالمي للعقيلة زينب يف واقعة
مم ضمن هذا النجاح الباهر واملم ّيز عىل صعيد اإلعالم والتبليغ ملبادئ
عاشوراءّ ،
النهضة الحسينية يف عاشوراء.
وكان لطبيعة الرسالة التي حملتها زينب إىل الناس ،التأثري األبرز يف نجاح العملية
اإلعالمية يف نهضة عاشوراء.
فالعقيلة زينب ِ
قدمت إىل العراق مع أخيها الحسني(ع) يف موكب الشهادة
والفداء؛ ألداء تكليف رشعي ،وهي تحمل معها رسالة خطرية ومقدّسة ،رسالة قد
ك ّرس النبي محمد(ص) عمره إليصالها إىل البرشية جمعاء ،أَال وهي رسالة اإلسالم
الحنيف ومبادئه ،وقد واصل أهل بيته األطهار من بعده السعي لتحقيق الهدف
نفسه ،إىل أن جاء دور اإلمام الشهيد أيب عبد الله(ع) ،فقرر أن ال وسيلة لحفظ هذا

لقد خاطبت
العقيلة زينب الرأي
العام ،واالتصال
بالناس مبارشة،
وخاطبت أهل الكوفة
بأُسلوب املصارحة،
فصارحتهمبحقيقتهم،
وابتدأت خطابها ببيان
شخصيتهموجوهر
حقيقتهم ،يك يعرفوا
حقيقةنفوسهم،
ويكفّوا عن الزعم مبا
ليس فيهمّ ،إل (املكر
والغدر).

الدين إلّ من خالل املواجهة العلنية والتصدي املبارش للطغيان واالنحراف األُموي،
وإ ْن كلّفه ذلك حياته وسبي عائلته ،فقال(ع) ( :شاء الله أن يراهن سبايا).
وقد حاول اإلعالم األُموي التعتيم عىل هوية أهل البيت(ع) والتشويش عىل
وعي لألُ ّمة ،غري أ ّن موكب السبايا بقيادة العقيلة زينب ،استطاع إحباط هذا التأثري
الكاذب لإلعالم األُموي ،من خالل رسالة إعالمية تتمتع باملنطق وسمو الغاية
والهدف.
وهذه من أهم األسباب والعوامل التي تُحدّد نجاح العملية التبليغية ،مع ا ّن
الثورة الحسينية بذاتها هي العامل األبرز يف نجاح امله ّمة اإلعالمية للعقيلة زينب
يف عاشوراء.
إ ّن الظروف التي كانت ت ُحيط بالرسالة اإلعالمية للعقيلة زينب ،كانت ظروفاً
استثنائية وغريبة ،فمن جهة كانت الرزايا واملصائب تُحيط مبوكب السبايا ،فكان
أهل البيت(ع) يعيشون أصعب وأش ّد الظروف ،وكانوا يواجهون أش ّد الصعوبات
وأقىس التحديات ،ومن جهة أُخرى فإ ّن األجواء املحيطة كانت مشحونة بالخوف
والرتقّب ،وقد ع ّم الناس الذعر والرهبة.
فكانت الظروف املحيطة بالدور اإلعالمي للس ّيدة زينب ،مساعدة جدا ً يف عملية
إقناع املخاطبني ،واستطاعت توظيف الظروف لصالح رسالتها املقدّسة ،حيث إ ّن
لشخصيّة العقيلة زينب التأثري البارز يف نجاح الدور اإلعالمي الذي قامت به يف
إيصال مبادئ النهضة الحسينية إىل الناس ،ومن ث َ ّم خلود الواقعة إىل يومنا هذا،
إذ مت ّيزت العقيلة زينب بخصائص شخصية ومم ّيزات نفسية ،مكّنتها من القيام
بدورها الرسايل يف إعالم الناس بحقيقة الواقعة بنجاح ،وامللفت يف األمر أ ّن هذه
الخصائص واملميّزات والنجاح الباهر الذي حققته يف الحقل اإلعالمي والتأثري عىل
الرأي العام آنذاك ،كام أنّها من أكرث الناس معرفة وعلامً بأخيها اإلمام الحسني(ع)
مخيا ً بني أن
وبأهداف ثورته ،وأكرثهم اطالعاً عىل خطورة املوقف ،فهي كان ّ
يحافظ عىل استقامة دين جدّه الرسول(ص) ويُقتل وت ُسبى أهل بيته وحرميه،
وبني أن يبقى عىل حياً مقابل التنازل عن مبادئه وقيمه ،وعليه فالعقيلة زينب
عىل ثقة تا ّمة بسمو الهدف الذي خرجت برفقة أخيها من أجله ،وهذا هو سبب
وكل الشواهد التاريخية ت ُشري إىل أ ّن شخصية العقيلة
صمودها وصربها ونجاحهاّ ،
زينب كانت تتمتع بقوة وصالبة ،يفتقر لها حتى الرجال ،ف َمن يكون يف موقف
العقيلة زينب(س) ،وهي مل تزل مفجوعة بأع ّز الناس عليها ،سيّدها وإمامها وأخيها
سيد الشهداء(ع) ،ومصابها مبقتل ولديها ،ورؤيتهم مقطّعني عىل رمضاء كربالء ،فلو
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أي شخص آخر غريها ،ملا استطاع أن يقف تلك الوقفة الشامخة التي وقفتها يف
كان ّ
ويعن يف إيذائها(س) ،وهو يسألها كيف
مجلس الطاغية ابن زياد ،وهو ينكأ الجراح ُ
حب الله ( :ما رأيت ّإل جميالً)..
رأت صنع الله بأخيها؟ وجوابها بجواب الذائب يف ّ
وامللفت يف دورها الراسخ يف املجال اإلعالمي ،هو إرصارها عىل هيبتها ومتاسكها
وسؤددها ،واحتفاظها بجاللة قدرها وكرامتها  ،بالرغم من أنّها تقف موقفاً يعجز
أثبت الرجال عن التامسك أمامه ،هذا الدور الذي يعجز القلم عن وصفه ،وقاومت
األعداء الرشسني مقاومة األبطال ،،مع اإلحتفاظ بإرصار وقوة عىل جاللة قدرها
وهيبتها ،وكانت الرحمة والرقة والعاطفة ال تفارقها وهي تحتضن األطفال اليتامى،
متمسكة مببادئها ،يف موقفها الراسخ يف مجلس ابن زياد.
كانت ّ
كيف ال وهي تنطلق يف أداء دورها اإلعالمي من مبادئ الدين اإلسالمي ،الذي
يحفظ للمرأة كرامتها وقدرها ،وغريتها عىل الدين ،يف وقت بقيت محافظة عىل
أُنوثتها ،املتمثّل بالعطف والرقة والرحمة ،وغ ّيورة عىل ناموسها وعرضها ،كام كانت
ق ّمة يف الوقار والعفة واالتزان ،بينام كانت تغمرها النوائب والرزايا ،وتعايش ق ّمة
ومتمسكة بحجابها ووقارها ،وهي تؤدّي الرسالة اإلعالمية خري
املحن واملصائب،
ّ
القيام أثناء الواقعة وما أعقبها من مجريات عصيبة.
وكانت العقيلة زينب من أرشف نساء عرصها ،وكان لكالمها وقع عظيم ،من هنا
كانت أ ّول شخصية خطبت من أهل البيت بعد واقعة كربالء مبارشةً ،إذ هيّأت
أسامع املستمعني وقلوبهم وعقولهم لتلقّي خطبة اإلمام السجاد(ع) ،وما أعقبها
من كلامت وخُطب ،ولذا مل يكن تأث ّر أهل الكوفة ُمستغرباً وهم يسمعون كالمها،
فهم كانوا عىل ثقة كبرية بصدقها ،وعىل اطّالع تا ّم مبنزلتها ومقامها عند الله ورسوله
الكريم(ص) ،حتى أنّهم ظلوا بعد خطبتها وكالمها حيارى.
والعقيلة زينب تتمتع بقدرة شديدة عىل اإلقناع؛ بسبب انتامئها إىل هذا البيت
الكريم ،ومتكّنت أن تخاطب الجمهور بأُسلوب يتناسب معه ،ويضمن وصول
الرسالة التي تحملها لهم ،فكانت أمنوذجاً سامياً للشخص الواثق بربّه ومعتقداته،
الواثق بقضيّته ،وكانت تنطلق يف خُطبها وكلامتها من أسس رصينة وأُصول راسخة،
كل َمن يستمع لكالمها يتأثر به ويقتنع مبضامينه العميقة.
فكان ّ
تجل خطابها عندما خطبت وسط الكوفة ،حيث كان الناس يتجمهرون
ولقد ّ
لرؤية موكب السبايا والرؤوس املقطوعة ،ومبجرد أ ْن أومأت لهم حتى ع ّمهم
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كل الجهود
رغم ّ
املبذولة يف سبيل
إسكات صوت الحق
من قبل أعداء أهل
البيت(ع) ،فإنّ واقعة
عاشوراء مت ّيزت بنجاح
إعالمي منقطع
تلق نهض ٌة
النظري ،فلم َ
إصالحية وواقع ٌة
مأساوية من االهتامم
اإلعالمي مثلام
القته نهضة اإلمام
الحسني(ع) يف واقعة
عاشوراء

السكوت وخيّم عىل الجموع الغفرية.
لقد استخدمت العقيلة زينب ـ يف مه ّمتها الرسالية ـ أهم وسيلة إعالمية ،أَال
وهي :االتصال الجامهريي من خالل الخُطبة التي لها يف الحقل اإلعالمي أه ّمية
عظمى،لعاملني:
 بث األخالق النبيلة ،من خالل التحكّم بعواطف الجمهور ،وتوجيهمشاعر الحضور.
 إقناع أكرب عدد من امل ُخاطَبني ،من خالل االعتامد عىل املسلّامت والثوابت.وقد استخدمت (س) إسلوب االتصال املبارش يف إيصال رسالتها اإلعالمية ،وهي
(الخُطبة) ،وقد أحسنت توظيفها واالستفادة منها إىل الدرجة التي أبهرت العقول،
وأث ّرت يف القلوب والعواطفُ ،م ِ
حدثة انقالباً جذرياً يف وجدان وفكر األُ ّمة املخدوعة.
كام استخدمت الوسائل اإلعالمية املؤث ِّرة والناجحة ،مثل :أُسلوب رضب األمثال
والتشبيه إلخراج الفكرة إىل عنرص محسوس؛ يك تسهل عىل املستمعني واالقتناع
بها ،من خالل القرائن والدالالت من نصوص الكتاب املجيد مثالً ،وكثري من الطرق
واألساليب اإلعالمية املؤث ِّرة األُخرى.
وهكذا ،نجحت العقيلة زينب يف أداء مه ّمتها الرسالية يف إخبار األُ ّمة بحقيقة
النهضة الحسينية ،عىل الرغم من التعتيم اإلعالمي الشديد الذي عمد عليه
األُمويون إىل الدرجة التي ادّعوا فيها أنّهم بقتلهم الحسني(ع) ،إمنا يتق ّربون إىل
اللهتعالىز
ومخلص القول :إ ّن الدور اإلعالمي املؤثر للعقيلة زينب واإلمام السجاد(ع)،
وسائر النساء الحارضات ،قد أفشل مخططات يزيد وأعوانه الظَلَمة الذين تع ّمدوا
ح ْمل بنات الرسالة سبايا ،وطافوا بهن البلدان بغية إحداث ض ّجة إعالمية ،والرتويج
من خاللها لنصـرهم الوهمي الزائف ،لك ّنهم خاب مسعاهم ،فبفعلهم الشنيع هذا،
ووسعوا
وسبي نساء آل البيت (ع) ،كانوا قد تسببوا يف فضح أنفسهم بأنفسهمّ ،
النطاق للنهضة الحسينية املباركة يك تصل إىل أكرب عدد من الناس ،وتُحقّق نجاحاً
إعالمياً باهرا ً عىل مدى األزمان.

مناسبة

مع االمام القائد:
األبعاد المعنوية في شخصية اإلمام الحسين (ع)
“إن من جملة عرشات بل مئات الخصائص التي تنفرد بها األمة اإلسالمية
بفضل القرآن واإلسالم وأهل البيت ،هي أن لهذه األمة قدوات كبرية ومرشقة
نصب عينيها .وللقدوات أهميتها يف حياة الشعوب :فإذا ما وجد لدى أمة
شخصية فيها نفحة عظمة ،فإن تلك األمة ال تنفك عن متجيد تلك الشخصية
والتغني بها وتخليد اسمها ،من أجل توجيه املسار العام لحركة تلك األمة
يف االتجاه املتوخى لها .وقد ال يكون هناك يف الواقع أي وجود حقيقي
ملثل هذه الشخصية ،وإمنا تُستقى من شخصية خيالية مطروحة يف القصص
واألشعار واألساطري الشعبية :وهذا كله نابع من حاجة األمة لرؤية قدوات
كبار أمام عينيها من أبنائها .وهذه الظاهرة موجودة يف اإلسالم عىل نحو
وافر ومنقطع النظري .ومن جملة أكابر تلك القدوات هي شخصية أيب عبد
الله عليه السالم إمام املسلمني وسبط الرسول ،والشهيد الكبري يف تاريخ
اإلنسانية”.
إن لشخصية أيب عبد الله عليه السالم أبعادا ً شتَّى يستلزم كل واحد منها
بياناً وتوضيحاً شامالً.
أشري هاهنا إىل أن من جملتها "اإلخالص" .واإلخالص معناه االلتزام بالواجب
اإللهي وعدم إدخال املصالح الذاتية والفئوية والدوافع املادية فيه.
والبعد اآلخر هو الثقة بالله ،إذ أن ظواهر األمور كانت تقيض بأن تلك
الشعلة ستخفت يف صحراء كربالء .ولكن كيف يرى ذلك الفرزدق الشاعر،
يف حني مل يكن يراه الحسني عليه السالم؟! وكيف يراه الناصحون القادمون

أن واقعة عاشوراء
تعدّ بحد ذاتها واقعة
عرفانية .ومع أنها
امتزجتبالقتال
والقتل والشهادة
وامللحمة،وملحمة
عاشوراء صفحة رائعة
بشكل يفوق التصور،
ولكن إن نظرتم إىل
عمق نسيج هذه
الواقعةامللحم َّية
لرأيتم معامل العرفان،
واملعنوية ،والترضع

من الكوفة ،وال يراه الحسني بن عيل الذي كان عني الله؟! لقد كانت ظواهر
األمور توحي بهذا املآل .إالَّ أن الثقة بالله كانت توجب عليه اليقني رغم
كل هذه الظواهر بأن الغلبة ستكون لكالمه الصدق وملوقفه الحق .وجوهر
القضية هو أن تتحقق ن َّية املرء وغايته .واإلنسان املخلص ال تهمه ذاته فيام
إذا تحققت الغاية التي يرمي إليها.
رأيت ذات مرة أحد أكابر أهل السلوك واملعرفة كتب يف رسالة :إننا إذا
افرتضنا عىل سبيل املحال أن كل األعامل التي كان رسول الله صىل الله عليه
وآله يطمح إىل تحقيقها قد تحققت ،ولكن باسم شخص آخر ،فهل كان ذلك
يغيظ رسول الله صىل الله عليه وآله؟ وهل كان قد يقف منها موقفاً سلبياً
ما دامت باسم شخص آخر ،أو أنه يقف منها موقفاً إيجابياً بدون االلتفات
إىل االسم الذي تتحقق عىل يده؟ إذا ً ،فالغاية هي املهمة ،واإلنسان املخلص
ال يأبه كثريا ً بالشخص وبالذات وباألنا .باعتباره إنساناً مخلصاً وله ثقة بالله،
وموقناً بأن الباري تعاىل سيحقق هذا الهدف؛ ألنه تعاىل قال{ :إن جندنا لهم
الغالبون} ،فالكثري من الجنود الغالبني يخ ُّرون رصعى يف ميادين الجهاد ،إالَّ
أنه تعاىل قال يف الوقت ذاته{ :إن جندنا لهم الغالبون}.
أما البعد الثالث فهو إدراك املوقف ،وعدم الوقوع يف الخطأ يف اتخاذه .فقد
كان اإلمام الحسني عليه السالم متصدياً لزمام املسؤولية واإلمامة مدة عرش
سنوات .مارس خاللها نشاطات أخرى ليست من طراز الفعل االستشهادي
استغل َ تلك
ّ
يف كربالء .ولكن مبجرد أن سنحت له الفرصة لإلتيان بعمل كبري
ومتسك بها ،ومل يدعها تفلت من بني يديه".
الفرصة ووثب َّ
الشهادة والعرفان
لشخصية اإلمام الحسني عليه السالم األملعية والباهرة ،بعدان آخران :بُعد
الجهاد والشهادة واإلعصار الذي أحدثه عىل مدى التاريخ ،وسيبقى هذا
اإلعصار عىل ما يتَّسم به من بركات مدوياً عىل مدى الدهر ،وأنتم مطَّلعون
عىل هذا البعد األول .أما البعد اآلخر فهو بعد معنوي وعرفاين ،ويتجلَّ هذا
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البعد يف دعاء بشكل واضح وعجيب .وقلَّام يوجد لدينا دعاء يحمل هذه
التوسل إىل الله واالبتهال إليه بالفناء
اللوعة والحرقة واالنسياق املنتظم يف ُّ
فيه ،إنه حقاً دعاء عظيم".
“مث َّة دعاء آخر ليوم عرفة ورد يف الصحيفة السجادية عن نجل هذا اإلمام
العظيم ،كنت يف وقت أقارن بني هذين الدعاءين .فكنت أقرأ أوالً دعاء
اإلمام الحسني ،وأقرأ من بعده الدعاء الوارد يف الصحيفة السجادية ،وقد
تبادر إىل ذهني مرات عديدة أن دعاء اإلمام السجاد عليه السالم يبدو وكأنه
رشح لدعاء يوم عرفة .فاألول أي دعاء الحسني عليه السالم يف يوم عرفة
هو املنت والثاين رشح له ،وذاك أصل وهذا فرع ،دعاء عرفة دعاء مذهل
حقاً .ويف خطابه عليه السالم الذي ألقاه عىل مسامع كبار شخصيات عرصه
وأكابر املسلمني التابعني يف منى تجدون نفس تلك النغمة والنفس الحسيني
املشهود يف دعاء عرفة .ويبدو أن خطابه ذلك كان يف تلك السنة األخرية ،أو
رمبا يف سنة أخرى غريها .ال استحرض ذلك حالياً يف ذهني لكنه مسطور يف
كتب التاريخ والحديث”.
إن نظرنا إىل واقعة عاشوراء وأحداث كربالء ،فمع أنها ساحة قتال وسيف
وقتل ،لكنكم ترون الحسني عليه السالم يتكلم ويتعامل بلسان الحب والرضا
والعرفان مع الله تعاىل ،آخر املعركة حيث وضع خده املبارك عىل تراب
كربالء الالهبة ،تراه يقول" :إلهي رضاً بقضائك وتسليامً ألمرك" ،وكذا حني
خروجه من مكة يقول" :من كان باذالً فينا مهجته وموطناً عىل لقاء الله
رضع
نفسه ،فلريحل معنا" .كل قضية كربالء ترون فيها وجه العرفان والت ُّ
واالبتهال .اقرتن خروجه ذاك بالتوسل واملناجاة وأمنية لقاء الله ،وبدأ بذلك
االندفاع املعنوي املشهور يف دعاء عرفة ،إىل أن انتهى به املطاف يف اللحظة
األخرية ،إىل حفرة املنحر حيث قال" :ورضا بقضائك".
معنى هذا أن واقعة عاشوراء تع ّد بحد ذاتها واقعة عرفانية .ومع أنها
امتزجت بالقتال والقتل والشهادة وامللحمة ،وملحمة عاشوراء صفحة
رائعة بشكل يفوق التصور ،ولكن إن نظرتم إىل عمق
نسيج هذه الواقعة امللحميَّة لرأيتم معامل
العرفان ،واملعنوية ،والترضع ،وجوهرية
دعاء عرفة .إذا ً فهذا هو البعد اآلخر
يف شخصية اإلمام الحسني عليه
السالم ،وهو ما ينبغي أن
يكون موضع اهتامم
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ميكن القول قطعاً
إن هذا االندفاع
املعنوي ،والعرفان،
واالبتهال إىل الله
والفناء فيه ،وعدم
رؤية الذات أمام
إرادته املقدَّسة هو
الذي أضفى عىل
واقعة كربالء هذا
الجالل والعظمة
والخلود

إىل جانب البعد األول املتمثل بالجهاد والشهادة".
“القضية التي أروم اإلشارة إليها هي أنه ميكن القول قطعاً إن هذا االندفاع
املعنوي ،والعرفان ،واالبتهال إىل الله والفناء فيه ،وعدم رؤية الذات أمام
إرادته املقدَّسة هو الذي أضفى عىل واقعة كربالء هذا الجالل والعظمة
والخلود؛ أو بعبارة أخرى إن البعد األول أي بعد الجهاد والشهادة جاء
كحصيلة ونتاج للبعد الثاين ،أي نفس تلك الروح العرفانية واملعنوية التي
يفتقد إليها الكثري من املؤمنني ممن يجاهدون وينالون الشهادة بكل ما
لها من كرامة .نفس تلك الروح العرفانية واملعنوية تجدها يف شهادة أخرى
نابعة من روح اإلميان ،ومنبثقة من قلب يتحرق شوقاً ،وصادرة عن روح
متلهفة للقاء الله ،ومستغرقة يف ذات الله .هذا اللون اآلخر من املجاهدة له
طعم ونكهة أخرى ،ويضفي أثرا ً آخر عىل التكوين.
نحن شهدنا يف فرتة الحرب نفحات من تلك النسمة املقدسة ،ومل يكن ما
سمعتموه من تأكيدات سامحة اإلمام الخميني قدس رسه عىل قراءة وصايا
الشهداء وصايا رصفة ال يبغي شيئاً وراءها حسب ظني فهو نفسه كان قد
قرأ تلك الوصايا ،وأث َّرت يف قلبه املبارك تلك الجمرات املتلظية .فرغب يف أن
ال يحرم اآلخرين من هذه الفائدة ،كام إنني والحمد لله كنت طوال فرتة
الحرب وما بعدها وحتى يومنا هذا أستأنس بقراءة هذه الوصايا؛ والحظت
كيف أن بعضها ناب ٌع من أعامق روح العرفان.
فاملرحلة التي يبلغها العارف والسالك عىل مدى ثالثني أو أربعني سنة يتعبد
ويرتاض ،ويواصل الدراسة عىل يد األساتذة ،ويكرث من البكاء والترضع
ويكابد املشاق ألجلها ،يستطيع أن ينالها شاب يف مدة عرشة أيام أو خمسة
عرش يوماً أو عرشين يوماً يف الجبهة .أي منذ اللحظة التي يتوجه فيها ذلك
الشاب إىل الجبهة بأي دافع كان مع وجود الدافع الديني املمتزج بحامس
الشباب ،ثم يتحول ذلك االندفاع لديه بالتدريج إىل عزم عىل التضحية
والجود بكل وجوده ،ويسطر ذكرياته أو وصيته ،وهو من تلك اللحظات
وحتى لحظة استشهاده يزداد تحمساً وشوقاً ،ويصبح سريه
وتحل
أرسع وقربه أدىن ،إىل أن تأيت األيام األخرية ّ
الساعات واللحظات األخرية ،فإن يكن قد
بقي منه يشء حينذاك فهو كجمرة
تتلظى ،تلهب قلوب من يقرؤون
تلك الوصايا".
دار الوالیة

مناسبة
النموذج النسوي في المعسكر الحسيني
ترجمة و اعداد سهام القزويني

إن املعسكر الحسيني الذي مثل يف كربالء رغم صغره وقلة أفراده إحتوى
عىل أطياف أألمة ففيه املوىل والعبد ،والشيخ والطفل ،والرجل وأملرأة ،وفيه
الصحايب والتابعي ،وأألبيض وأألسود ،كام فيه الرشيف والوضيع ،والقوي
والضعيف ،وفيه املسلم وغريه ()1والعريب وغريه ،لقد تجمع فيه أصناف والوان
أإلنسان الذين جبلوا عىل الكرامة والعدالة ،وأإلنسانية.
وإذا نظرنا إىل خلفية تلك الطاهرات الاليت جنئ إىل ارض املعركة نالحظ أن
فيهن أألم والجدة  ،وأألخت والشقيقة  ،والعمة والخالة  ،وأإلبنة والحفيدة ،
والزوجة والرسية ،ويجب التمعن بأن لكل منهن مهمة رمبا تختلف متاما عن
مهمة أألخرى  ،ولكن يجمعهن أإلميان بأرقى مفاهيمه أإلنسانية والتي جاء بها
أإلسالم ولخصها يف شخص أإلمام الحسني (ع)وأهدافه  ،ويف هذا املقطع سنشري
إىل بعض النامذج التي يشار إليها بالبنان من تلك الزمرة الطاهرة التي مل تأخذها
لومة الئم سواء من الاليت حرضن كربالء أو كن عىل ضفاف نهضته املباركة ،
سنذكرهن حسب الحروف الهجائية :
 1ـ أم وهب النرصانية :أملرأة التي آمنت وضحت  ،كانت أم وهب وإبنها
وهب عىل الديانة النرصانية  ،ومل يعرفا عن أإلسالم ما يجعلهام يفكران بجد
يف التحول عن معتقدهام  ،ولكن كان للصدفة دور كبري  ،حيث كانا قد نزال
الثعلبية ( ،)2وصادف أن أإلمام الحسني (ع)قد سبقهم إليها  ،فأخذت هيبة
أإلمام (ع)الولد والوالدة  ،فدخل نور الهداية يف قلبيهام حينام تحدثا إىل شخصه
الكريم  ،فلام علام بأن أإلمام قد نهض لدفع الظلم وإحقاق الحق  ،أرسع إليه
وهب وأخذ يسأله عن أشياء كان يضيق بها صدره وتدور يف مخيلته  ،فلام عرف

للدكتور آية الله الكربايس

املعسكرالحسيني
الذي مثل يف كربالء
رغم صغره وقلة
أفراده إحتوى عىل
أطياف أألمة ففيه
املوىل والعبد ،والشيخ
والطفل ،والرجل
وأملرأة ،وفيه الصحايب
والتابعي ،وأألبيض
وأألسود ،كام فيه
الرشيف والوضيع،
والقوي والضعيف،
وفيه املسلم وغريه
()1والعريب وغريه،
لقد تجمع فيه أصناف
والوان أإلنسان الذين
جبلوا عىل الكرامة
والعدالة،وأإلنسانية

الحقيقة من منهلها وإستوعب الفكرة  ،أسلم عىل يدي أإلمام وأسلمت أمه أيضا
 ،وكانا متعطشني إىل تطبيق هذه الرشيعة بكل بنودها  ،وكان الذب عن إبن
بجدتها سبط الرسول (ص) من أبرز معامل هذه الرشيعة  ،فإلتحقا بركب الحسني
(ع)ووصال كربالء معه  ،فام كان من أألم إال أن تحث ولدها يف الدفاع عن رشيعة
سيد املرسلني وعن إبن إبنته وريحانته وحاميها  ،فكانت يوم عاشوراء تدور حول
إبنها وتشجعه للنضال والجهاد إىل أن إستشهد  ،وما أن إلتحق بالرفيق أألعىل
إال وخرجت بنفسها إىل املعركة وأخذت بيدها عمود الخيمة وأخذت تدافع عن
إبن بنت رسول ألله (ص) عندها أرسع أإلمام فأرجعها إىل الخيمة وأعلمها بأن
أإلسالم أسقط عن أملرأة فريضة الجهاد وألنها كانت تواقة إىل الجنة فقد أوعدها
الحسني بذلك  ،إنها ضمنت الجنة بعد ثالثة عرش يوما فقط من إسالمها  ،فمن
يا ترى اسلمت وضحت بفلذة كبدها  ،وضمنت الجنة! .
 2ـ بحرية بنت مسعود الخزرجية  :أملرأة التي تجهز إبنها للشهادة  ،كانت
بحرية ممن حرضن كربالء مع زوجها جنادة بن كعب الخزرجي فخرج الزوج
وقاتل قتال أألبطال بني يدي أيب عبدألله الحسني (ع) ،وملا مل متتلك بحرية وسيلة
أخرى للدفاع عن الحق املتمثل بالحسني (ع)جاءت إىل إبنها عمر  ،والذي مل
يتجاوز العقد أألول من عمره  ،فألبسته المة الحرب وقلدته السيف  ،وتحدثت
معه بأمر القتال بني يدي أيب عبدألله  ،والنواميس التي يدافع عنها  ،محثة إياه
عىل ذلك وقالت فيام قالته  :أخرج يا بني وإنرص الحسني (ع)وقاتل بني يدي
إبن رسول ألله فلام جهزته خرج ووقف أمام الحسني (ع)يستأذنه للقتال  ،فلم
يأذن له فأعاد عليه أإلستئذان  ،فقال الحسني (ع)« :إن هذا غالم قتل أبوه
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يف املعركة  ،ولعل أمه تكره ذلك» فقال عمر « :يابن رسول ألله إن أمي هي
التي أمرتني وقد قلدتني هذا السيف وألبستني المة الحرب » وعندها سمح
له الحسني (ع)فذهب إىل ميدان القتال وهو ينشد ما يختلج بقلبه قائال من
املتقارب :
رسور فؤاد البشري النذير
		
أمريي حسني ونعم أألمري
فهل تعلمون له من نظري
		
عيل وفاطمة والداه
له غرة مثل بدر املنري()3
له طلعة مثل شمس الضحى
فقاتل حتى قتل وقطع رأسه فرمي به إىل جهة الحسني (ع)،فأخذته أمه
ورضبت به رجال أو رجلني فقتلتهام  ،وحف إليها الحسني (ع)فأرجعها إىل
الخيمة  .فمن يا ترى ميتلك قلبا مفعام باإلميان والشجاعة ! .
 3ـ دلهم بنت عمرو الكوفية  :أملرأة التي وضعت زوجها عىل الطريق  ،مل
يكن زوجها زهري بن القني البجيل من املوالني ألهل البيت عليهم السالم بل
كان عىل الخط العثامين الذي عىل النقيض مع خط أهل البيت عليهم السالم
ولكن الطريق جمع بينه وبني أإلمام الحسني (ع)وهام يف طريقهام إىل الكوفة ،
وما كانت إال ساعة فإذا برسول الحسني (ع)عىل باب خيمة زهري يقول  :إن أبا
عبدالله بعثني إليك لتأتيه فساد صمت رهيب يف مجلس زهري  ،حيث كان يكره
زهري وقومه من مسايرة الحسني (ع)وهو يف الطريق فكيف بهم ورسول الحسني
يدعوهم للقياه  ،ويف هذه اللحظة مزقت دلهم تلك أملرأة الحكيمة واملؤمنة ،
أجواء الصمت والذهول  ،وإلتفتت إىل زوجها مفجرة بكلامتها بركانا من الدرن
الذي تزمجر عىل القلوب وقالت  :يا زهري أيبعث إليك إبن رسول ألله ثم ال
تأتيه  ،سبحان ألله  ،لو تأتيه فسمعت كالمه  ،ثم إنرصفت  ،فام كان من زهري
إال أن قرر الذهاب إىل أيب عبدالله (ع)ويستمع إليه  ،وفجأة وجد زهري نفسه
يف مجلس الحسني (ع)حيث حملته رجاله إليه  ،وملا حاوره الحسني (ع)وبني
أهداف نهضته  ،إنقلب زهري وإتخذ قرارا حاسام  ،وصمم عىل أإللتحاق بركب
ريحانة الرسول (ص)  ،فعاد إىل قومه مستبرشا قد أسفر وجهه وإلتفت إىل
زوجته ليطلقها ويلحقها بأهلها  ،ال كرها بها بل حبا لها  ،موطنا نفسه للشهادة ،
فبرشها بقراره الشجاع  ،وإلتحاقه بركب الحق فقامت إليه زوجته تودعه باكية
لتقول له بكل ثبات  :خار ألله لك أسألك أن تذكرين يف القيامة عند جد الحسني
 .وهكذا ودع زهري كل متاع الدنيا ليقول للحسني (ع)« :وألله لو كانت الدنيا
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إذا نظرنا إىل خلفية
تلك الطاهرات
الاليت جنئ إىل ارض
املعركة نالحظ أن
فيهن أألم والجدة ،
وأألخت والشقيقة
 ،والعمة والخالة ،
وأإلبنة والحفيدة ،
والزوجة والرسية،
ويجب التمعن بأن
لكل منهن مهمة رمبا
تختلف متاما عن
مهمة أألخرى  ،ولكن
يجمعهن أإلميان
بأرقىمفاهيمه
أإلنسانية والتي جاء
بها أإلسالم ولخصها يف
شخص أإلمام الحسني
(ع)وأهدافه

لنا باقية وكنا مخلدين إال أن فراقها يف نرصتك وموآساتك آلثرنا الخروج معك
عىل أإلقامة فيها  ...أما وألله لوددت أين قتلت ثم نرشت ثم قتلت حتى أقتل
هكذا ألف قتلة وأن ألله يدفع بذاك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية
من أهل بيتك  ، »...طلق زهري زوجته والدنيا  ،وطلقت زوجته حالوة الدنيا
وبهجتها وأذعنت لقرار زوجها خوفا من أن يرتدد عن الشهادة  ،فمن يا ترى
كان وراء تحول زهري ! .
 4ـ زينب بنت عيل بن أيب طالب  :أملرأة التي أبت إال املشاركة يف النهضة ،
تلك الزوجة الوفية  ،وأألم الحنونة  ،والعمة العطوفة  ،والخالة الرؤوفة  ،وأألخت
املسؤولة التي كانت قدوة ليس للنساء فحسب بل وللرجال أيضا  ،أخذت عىل
عاتقها أدوارا مختلفة يصعب عىل املرء حرصها  ،ولكن سنشري إىل جانبا منها أال
وهو تفعيل وتكريس أألهداف التي من أجلها نهض أإلمام الحسني (ع)وذلك
بعد شهادته (ع) ،وإن شئت فقل تكميل ذلك الدور وإستمراريته فقد وقع
عىل عاتقها  ،وال ميكن نسيان هذا الدور الفاعل  ،ولوال جهودها ملا امثرت تلك
النهضة املباركة بهذا الشكل الذي أمثر  ،وقد أبت السيدة زينب إال أن تشارك
شقيقها الحسني (ع) ،فقد ذكر املؤرخون أن إبن عباس جاء إىل الحسني (ع)
ناصحا ومودعا وهو بأرض الحجاز ليثنيه عن السفر إىل العراق  ،ولكنه وجد
نفسه أمام إرصار أإلمام (ع)الذي ال محيص عنه فطلب منه (ع)أن ال يأخذ معه
النساء قائال  :جعلت فداك يا حسني  ،إن كان البد من السري إىل الكوفة فال ترس
بأهلك ونسائك  ،فسمعته السيدة زينب عليها السالم فإنربت تخاطبه  :يابن
عباس تشري عىل سيدنا وشيخنا أن يخلفنا ههنا ومييض وحده ؟ ال وألله بل نحيا
معه ومنوت معه وهل أبقى الزمان لنا غريه .
فقد أبت إال املشارکة يف تلك النهضة أإللهية  ،وكانت بالفعل رشيكة الحسني
(ع)يف نهضته  ،عرفت دورها فأجادت تطبيقه  ،ويحتار املرء يف الحديث عن
أدوارها ومواقفها  ،حيث لها مواقف قبل الوصول إىل أرض املعركة  ،كام أنيط لها
بأدوار وهي عىل أرضها فكانت تحث أألنصار وتساند الحسني وتالطفه وتخفف
عنه  ،اما عن دورها يوم املعركة فكبري جدا  ،ومل ترتك جانبا إال ولها يد فيها ،
فلم تغفل عن متريض أإلمام زين العابدين  ،وال نسيت أألطفال حيث كانت
تجمع أألطفال والنسوة بل والذكور أيضا  ،وترشف عليهم  ،وحتى يف مراحل
أألرس  ،وملا جاء دور مخاطبة الجامهري وإعالمهم بأهداف الثورة وإخبارهم
بأألحداث الدامية مل تتقاعس  ،بل قامت بتأليب أألمة عىل الطاغية ونظام
حكمه  ،كام قامت بأعباء أإلمامة بالنيابة عن إبن أخيها السجاد (ع) ،إن السرية
الحسينية مليئة مبواقفها الجليلة التي ال ميكن حتى أإلشارة إليها يف هذه املقدمة
التمهيدية  ،فإىل هناك وإىل قولها مخاطبة ربها حني وقفت عىل جثامن أخيها
الحسني (ع)« أللهم تقبل منا هذا القربان» فمن يا ترى أوصل صوت الحسني
(ع)إىل بالط الطغاة وإىل أألمة ! .
 5ـ طوعة الكوفية  :أملرأة التي إحتضنت الثائر  ،مل تكن طوعة إستثناء يف حبها
إلبنها الوحيد  ،فكانت تقف بالباب تنتظر قدومه خوفا من أن يصيبه مكروه
وكانت قلقة عليه فرتة غيابه عن البيت  ،وكانت الكوفة آنذاك يف إنتفاضة عارمة
ضد الطاغية يزيد وأعوانه  ،وجالوزة الطاغية ميارسون القمع وأإلضطهاد  ،وطوعة
عىل الباب وإذا بالثائر املنتفض  ،والسفري القائد عىل بابها إنه مسلم بن عقيل سفري
الحسني يبحث عن ملجأ آمن  ،وعن مأوى ينجيه من الغدر  ،تعرفت عليه طوعة
من خالل حديث دار بينهام  ،فلم ترتدد ولو للحظة يف القيام بالواجب امللقى عىل
عاتقها من إيواء هذا الثائر املخلص فقامت بالرتحيب به  ،وارسعت بخفة معهودة
عند النساء  ،فجهزت له بيتا يأوي فيه مسلم  ،وهيأت له كل مستلزمات الضيافة
والتكريم  ،وجاء إبنها املدلل بالل ذلك املتعاون مع السلطة الذي كان من مصاديق
قوله تعاىل «ويخرج امليت من الحي»( )4وملا عرف بأألمر أخذ يفكر يف هذا الصيد
السمني الذي كان يبحث عنه  ،وكان من أمره أن أخرب السلطان بأألمر  ،وكان من
أمر مسلم خوض املعركة مع الظاملني حني جاؤوا للقبض عليه وما كان أمام طوعة

مناسبة
إال أن تتربأ من إبنها بالل «إنه عمل غري صالح»()5فتعتذر من مسلم بن عقيل«
ال تؤاخذين مبا نسيت»( ،)6وطلبت من ألله الغفران «ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا»()7ومسلم ينهض ليستعد ملواجهة القوم ويلتفت إليها «ال ترثيب عليكم
اليوم يغفر ألله لكم»( )8فأخذ يودعها ويقول رحمك ألله وجزاك عني خريا  .فمن
يا ترى إحتضن رجال خطريا كمسلم ! .
 6ـ عاتكة بنت مسلم بن عقيل  :الطفلة التي ال تنىس القائد  ،رمبا كانت
عاتكة هي التي قامت بهذا الدور حيث مل يوضح املؤرخون ذلك إال أنها هي
املرشحة لذلك  ،إنها إبنة شهيد  ،وأخت شهيد  ،والشهادة تنتظرها  ،وال متلك
من العمر إال قليال حيث كانت إبنة سبع سنني ولكنها كانت متلك قلبا كبريا
ملؤه املحبة والعطف نحو قائد مل يغفل عنها رغم إنشغاله بأمور تراكمت عليه
كالجبال  ،فهوى عىل أرض املعركة وهي ال تدري  ،رق العدو عليها حني رآها
تلهث من العطش وشفتاها ذابلتان  ،أقدم احدهم عىل جلب املاء لها بعد أن
متكن من إستصدار أإلذن من قائده فلام قدم إليها آنية أمسكت بها وإنحدرت
نحو ساحة املعركة واملقاتل يتبعها ويناديها إىل أين  ...إىل أين ؟ فرتد عليه  :إىل
الحسني  ..إىل الحسني  ..إنه كان عطشانا  ...إنه بحاجة إىل املاء  ..إال أن املقاتل مل
يرحمها بلطيف الكالم وقال  :إن الحسني ليس بحاجة إىل املاء  ...أنه قتل  .وما
أن صك خرب املوت آذانها أراقت املاء وكرست أآلنية قائلة  :وا ذاله  ،فهل تعبري
أبلغ من هذا  ،فمن يا ترى ملك قلوب أألطفال  ،ومن يا ترى واىس القائد ! .
 7ـ مارية بنت منقذ العبدي  :أملرأة التي مولت الثائرين  ،كانت مارية
أرملة إستشهد زوجها يف معركة الجمل نرص ًة ألمري املؤمنني (ع)ومع هذا فقد
كانت موالية للحق دون أي ملل وكلل  ،وكانت تحوز عىل مكانة مرموقة يف
املجتمع البرصي ومتتلك أمواال طائلة  ،وملا بدأ الرصاع العلوي أألموي عىل
أشده فتحت بيتها للزعامء املوالني للبيت العلوي ليكون ناديا فكريا يناقش فيه
الزعامء قضايا أألمة  ،ومركز إتصال وتواصل لدعم املعارضة  ،وملا عرفت بوصول

رسائل من أإلمام أيب عبدألله (ع)إىل أرشاف البرصة  ،خرقت ببكائها الغاضب
محفل أألرشاف الذين كانوا يجتمعون يف بيتها لتقول كلمتها املدوية بعدما
سألوها عن سبب غضبها وبكائها  « :ويلكم ما أغضبني أحد  ،ولكن انا إمرأة
ما أصنع ؟ سمعت أن الحسني إبن بنت نبيكم إستنرصكم وأنتم ال تنرصونه »
 ،فأخذوا يعتذرون بعدم إمتالكهم السالح والراحلة  ،عندها أخذت كيسا مليئا
بالدنانري الذهبية والدراهم الفضية وأفرغته أمامهم وقالت « :فليأخذ كل منكم
ما يحتاجه وينطلق إىل نرصة سيدي وموالي الحسني » .فيا ترى من جاد مباله
يف نرصة الحق والعقيدة ! .
 8ـ نوار بنت مالك الحرضمية  :أملرأة التي رفضت بعلها  ،إستندب الخويل بن
يزيد أألصبحي ليحمل رأس الحسني (ع)إىل الطاغية عبيد ألله بن زياد  ،وكان
عجال من أمره للوصول إىل دار أإلمارة لينال الجائزة إال أنه وصلها متأخرا حيث
خيم الظالم وأغلقت الكوفة أبوابها فإضطر إىل امليض إىل داره ليسرتيح ليلته
ويعود يف الصباح الباكر  ،وملا دخل بيته سألته زوجته نوار عام يخبؤه يف التنور ،
فقال لها بعد حوار طويل  :جئتك بغنى الدهر  ،هذا رأس الحسني (ع)معك يف
الدار  .فقالت  :ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس إبن رسول ألله ،
ال وألله ال يجمع رأيس ورأسك يف بيت أبدا  ،ثم اضافت قائلة  :إرجع  ،وأخذت
عمودا وأوجعته رضبا  ،وقالت  :والله ما أنا لك بزوجة  ،وال أنت يل ببعل .
وهكذا فارقته لتعلم أآلخرين درسا يف التعامل مع الظاملني وإن كان الظامل
ويل نعمتهم  ،وبالفعل أتبعتها رضتها عيوف أألسدية حيث هي أألخرى رفضت
الخويل فبات بال مأوى  ،فمن يا ترى إستنكر فعلة الظاملني ! .
 9ـ هانية بنت  ...الكلبية  :أملرأة التي إستبدلت شهر العسل بالفوز بالشهادة ،
كانت هانية قد تزوجت من وهب بن عبدالله الكلبي وكانا قد خرجا إىل أطراف
الكوفة ومعهام أمه  ،ورمبا كان خروجهام من قبيل ما يسمى اليوم بشهر العسل
حيث تزوجا يف الثالث والعرشين من شهر ذي الحجة عام  60هـ  ،وبينام هم
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كذللك إذ رأى وهب أن القوم بالنخيلة يف عرض عسكري ليرسحوا إىل القتال  ،فسأل عن
مقصدهم فقيل له  :يرسحون إىل قتال الحسني إبن فاطمة بنت رسول الله  ،فقال يف نفسه
 :وألله لقد كنت عىل جهاد أهل الرشك حريصا وإين ألرجو أن يكون جهاد الذين يغزون
إبن بنت نبيهم أيرس ثوابا عند ألله من ثوابه إياي يف جهاد املرشكني  ،فدخل إىل إمراته
فأخربها مبا سمع  ،وأعلمها مبا يريد  ،فقالت له أصبت أصاب ألله بك  ،وأرشدك أمورك ،
إفعل وأخرجني معك  ،وخرجوا جميعا ليال حتى أتوا الحسني (ع)وملا كان يوم العارش من
محرم ،خرج إىل القتال وإستبسل وأمه تحرضه عىل الذب عن إبن بنت رسول ألله ،ولكن
زوجته هانية قاله له  :يا وهب إين أعلم أنك إذا قتلت يف نرصة إبن رسول ألله دخلت
الجنة وضاجعت الحور وتنساين فيجب أن آخذ عليك عهدا مبحرض الحسني يف ذلك فأقبال
إىل الحسني وسألته حاجتان أألوىل أن تلتحق بركب أهل بيت الحسني بعد مقتل زوجها ،
والثانية أن تكون من أهل الجنة بصحبة زوجها ،فطيب الحسني خاطرها  .وبعد هنيئة ،
ملا كان وهب يقاتل  ،سمع زوجته تحرضه عىل القتال ،وخرجت هي أآلن تقاتل إستغرب
وهب من هذا التحول  ،فقالت له  :يا وهب ال تلمني إن واعية الحسني كرست قلبي ،
وتوجهت نحو املعركة لتقاتل إىل جنب زوجها  ،فإستنجد وهب بأيب عبدالله (ع)لريجعها
فخف إليها الحسني وأرجعها .فمن يا ترى ضحت بالزوج لتؤجل إقرتانها به إىل الجنة ! .
 10ـ هند بنت عبدالله بن عامر  :ملكة البالط تهدد صاحب البالط  ،كانت هند زوجة
الطاغية يزيد بن معاوية أألموي عليه اللعنة  ،وكانت عىل معرفة بأهل بيت النبوة حيث
كانت تخدمهم تقربا إىل ألله حني كانت يف املدينة  ،ولكن بعد زواجها من طاغية الشام
أبعدها جغرافيا عن أهل البيت عليهم السالم  ،وملا أرس الركب الحسيني وفيهم بنات الرسالة
أمثال زينب وأم كلثوم بنت عيل (ع)وأرضابهام  ،خرجت عىل العادة املتبعة لإلستطالع عىل
أألرسى الجدد الذين وصلوا إىل البالط  ،وكانت قد توشحت بوشاح امللكات ،وما أن إلتقت
بهم خطفت زينب نظرها فأجرت معها حوارا علمت بعدها أنها إبنة فاطمة وعيل فأجهشت
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بالبكاء وخرت مغشيا عليها  ،وملا أفاقت مل تتحمل صنع الطاغية زوجها فركضت نحو البالط
بحالة مل يعهد لها من قبل وإذا الطاغية مجتمعا بأركان دولته يف جلسة رسمية ليستقبل بعض
الوافدين  ،وقفت وهي حارسة تخاطب يزيد  ،وكلام حاول يزيد أن يهدئ من روعها ويغطي
رأسها ليمنع نظرات الحارضين إليها أنها رفعت صوتها قائلة  :أخذتك الحمية عيل ،فلم ال
أخذتك الحمية عىل بنات فاطمة الزهراء  ،هتكت ستورهن وأبديت وجوههن  ،وأنزلتهن يف
دار خربة وألله ال أدخل حرمك حتى أدخلهن معي  ،فإنقلب السحر عىل الساحر يف لحظة
رسيعة  ...فمن يا ترى كان وراء إنتفاضة بالط الطاغية!.
هذه كوكبة من النساء الطاهرات اللوايت حملن مشعل الكرامة والحرية ،وقمن مبا مل
يقم به الرجال  ،وأألرض ال تخلو من مثل هذه املجاهدات عىل مر التاريخ وحتى يف عرصنا
الحارض  ،ولكن نهضة الحسني (ع)جمعت كل مقومات الحياة الكرمية فكانت نهضته مثال
رائعا لكل الشعوب  ،ونعود لنؤكد أن كل واحدة من العنارص النسوية ممن كان لها إرتباط
باملعسكر الحسيني مثلت دورا رائعا بقيت أألجيال تتحدث عنه  ،وأصبحت املجاهدات
من هذه أألمة وغريها يحتذين بهن.

املصدر:شمس املرأة ال تغيب

( )1إشارة إىل من مل يكونوا مسلمني ثم أسلموا .
( )2الثعلبية  :هي املرحلة التاسعة عرش من مراحل حركة أإلمام الحسني (ع) ،تقع بني سوقة وبطان
ـ راجع باب السرية  ،ومعجم أألماكن من املوسوعة .
( )3راجع ديوان القرن أألول الهجري  248 / 1 :من هذه املوسوعة .
( )4سورة يونس  ،أآلية  )5( . 31 :سورة هود  ،أآلية 46 :
( )6سورة الكهف  ،أآلية  )7( . 73 :سورة البقرة  ،أآلية . 286
( )8سورة يوسف  ،أآلية . 92 :

حـوار
في حوار مع األستاذة زهراء واعظي:

ستظلالثورةالحسينيةمعلم ًابارزاً
خالداً مدى الدهور

ومل يتو ّرع اإلمام من االستشهاد ومعه  72نفر من أوالده وأهل بيته وأصحابه
الكرام ،بل وقدّم حتى طفله الرضيع إلرضاء الله تعاىل ،وهو درس من أكرب
دروس االستقامة والع َّزة بقوله(ع)(( :هيهات م ّنا الذلة))،مضحيّاً بأع ّز ما ميلك،
فدا ًء لدين جدّه املصطفى ،ودرساً بليغاًوعربة لكل أتباع و ُمح ّبي أيب الضيم (ع)
وأهل بيته األطهار.

يخب وهج الثورة الحسينية ،كام خبت وتالشت الثورات
س :ملاذا مل ُ
املشابهة األخرى ،بل نراها تزداد تألّقاً وشموخاً عىل م ّر األزمنة؟.
تقول الحكمة املأثورة عن أهل البيت (ع) :إن لقتل الحسني حرارة يف قلوب
املؤمنني لن تربد أبدا ً.
فنهضة اإلمام الحسني (ع) وشهادته املباركة ،بثت حرارة يف قلوب املؤمنني
لن تربد مبرور الزمان ،بل حتى لو م َّرت آالف السنني عىل الواقعة األليمة يف
كربالء ،تظل الثورة الحسينية معلامً بارزا ً خالدا ً مدى الدهور ،كحرارة نافذة
يف قلوب املحبني والعاشقني أليب األحرار الحسني (ع) ،وهذه الحرارة تزداد
سخونة مبرور األيام ،وتتسع انتشارا ً يف كل بقاع العامل ،كام شهدنا ذلك يف
مناسبة األربعني الحسيني يف كل عام ،وكأن الواقعة جرت باألمس وليس
قبل 1400عام.
والسبب يف خلود الثورة الحسينية بالرغم من مرور قرون عديدة عليها،
ألنها ثورة ذات ِصبغة إلهية خالصة ،قادها حفيد النبي األكرم (ص) ،إرضا ًء
لله تعاىل ،ومل يهدف منها إىل أي دافع سيايس ودنيوي ضيق ،ولذا أصبح
الحسني مهوى القلوب واألفئدة ،لكل من يسعى لتطبيق حكم الله تعاىل،
وكمثال عىل ذلك ،إنتصار الثورة االسالمية يف إيران ،بقيادة اإلمام الكبري
الخميني الذي استوحى بنهضته املباركة ،من جدّه الحسني (ع) ،كل أهداف
وشعارات الثورة التي انطلقت قبل نحو  40عاماً ،وما تزال تزداد رسوخاً يف
قلوب املؤمنني يف كل مكان.

س :هل إنّ الدور الزينبي ،يف ِ
رأيك ،كان دوراً ثانوياً ،أم أساسياً يف
تأجيج الشعور مبظلومية أخيها االمام الحسني (ع) وأهل بيته وأصحابه؟

األستاذة زهراء واعظي:
مبناسبة محرم وصفر وقضایا محرم واالربعني اجرينا حوارا مع األستاذة زهراء واعظي  -وهي
استاذة يف العلوم الدینیة والفقهیة يف جامعة الزهراء يف مدینة قم املقدسة - -حول اهمیة هاتین
املناسبتین ودورهام فی صیاغة املجتمع املسلم وهدایته ودور املرأة املسلمة يف هذا املجال.

س :ما هي معطیات ُمح َّرم الحرام بصورة عامة؟
يقول اإلمام الخميني الراحل (رحمة الله عليه) :محرم وصفر هام اللذان أحييا االسالم .وعطاءات مح ّرم
قبل كل يشء ،هو التغلّب عىل األهواء النفسية ،واإليثار ،واملقاومة من أجل تثبيت دعائم الدين اإلسالمي
الحنيف ،والجهاد للدفاع عن األطر الدينية واملعنوية التي ذاد عنها اإلمام الحسني(ع) يف ملحمته الكربى
ضد طواغيت عرصه ،والتضحية بكل غا ٍل ونفيس يف سبيل حفظ اإلسالم من تحريف املضلّني والفاسقني،

ال ،بل كان دور العقيلة زينب (سالم الله عليها) دورا ً أساسياً عظيامً ،من
خالل شهادة مثانية عرشا ً من اهلها االعزاء ،ويف مقدّمتهم أخيها اإلمام الحسني
وجسدت مواقفه البطولية يف مواجهة طاغية عرصها
(ع) ،ومثّلته حق متثيلَّ ،
يزيد يف الشام ،ومن قبله واليه األرعن املستبد عبيد الله بن زياد يف الكوفة،
حيث وقفت بكل شموح أمامهام ومل تخشهام أبدا ً ،وخطبت يف حضورهام
خطبتني حامسيتني ،فاضحة دورهام الخائن لله ورسوله ،ومواقفهام الجاهلية،
جسدا كل اللؤم واالنحطاط األخالقي للطلقاء من بني أمية ومن يسري
واللذان ّ
يف ركبهم من خ َونة ومنافقني.
وجابهت اللعني يزيد ،بكل ع ّزة ورفعه ،وقالت له بكل ثقة وهدوء((:ما
رأيت إال جميالً)) لتحطّم كربياءه وشامتته ،وتفضح كل أدواره الخيانية بحق
العرتة الطاهرة.
وأعطت األ ّمة ،درساً يف اإليثار والوفاء والصرب والتح ّمل ،حيث امتلكت
سرية وحياة مليئة باملواقف الحامسية واملحزنة ،ومع ذلك عاشت ثابتة
رافعة الرأس ومل تن ِنث أو تضعف أو تخور أمام العواصف الشديدة املرعبة،
قل نظريها يف التأريخ .فمنذ صغرها ،عانت من
وإمنا ازدادت شموخاً وع ّزة ّ
املِ َحن املتوالية والعذاب والقهر املتتابع ،حيث ابتدأت حياتها ،مبصيبة رحيل
جدّها خاتم األنبياء محمد (ص) ،ثم الشهادة املوجعة أل ّمها الزهراء (ع) ،ثم
إستشهاد أخيها الحسن املجتبى (ع) ،وأخريا ً اإلستشهاد املر ّوع ألخيها الحسني
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(ع) وأوالده الكرام ،وكذلك أبنائها الذين رأتهم رصعى يف رمضاء كربالء ،ومع
كل هذه املآيس واملحن ،تجيب عد ّوها اللدود يزيد بن معاوية بأنها مل تر إال
جميالً ،وهي حالة مل يشهد التأريخ اإلسالمي لها مثيالً.

س :كُ ّنا قد شهدنا توافداً جامهريياً هائالً يف األعوام األخرية ،باتجاه
كربالء املُقدَّسة ،وذلك مبناسبة األربعني الحسيني ،فام هو ِ
رأيك بهذه
الظاهرة الجديدة املباركة؟ وماذا تشري إليه من معطيات وانطباعات؟.
ج :حركة الزائرين املليونية للمشاة املتجهة من سائر بلدان العامل نحو كربالء
املقدسة يف الزيارة األربعينية ،إمنا هي حركة تعترب مقدّمة لظهور املصلح املنتظر
(عج) إن شاء الله تعاىل ،وهذه حالة جديدة مل يشهد مثلها التأريخ وهي برشى
لتجسد مشهدا ً ال نظريله من التالحم
وأمل لكل املسلمني بشتى مذاهبهمّ ،
العاملي العاشق أليب األحرار الحسني (ع) ،فم ْن يتوقّع أن تحتضن كربالء من 20
إىل  30مليون زائر من مختلف القوميات العاملية ،إذ نرى بينهم عربأً وإيرانيني
وهنودا ً وأفارقة وغربيني أجانب ،وهو مشهد حضاري وحدوي جامع ،ليؤكد أ ّن
األمة االسالمية مقبلة عىل توحيد صفوفها من جديد ،وبصيص أمل لتكون يف
املستقبل كبنيان مرصوص كام ينص القرآن الكريم.
وكل ذلك يجري َببكة دماء سيد الشهداء وأصحابه األطهار الذين مل تذهب
دماؤهم ُسدًى ،وإمنا أصبحت مثاالً يُحتذى لكل عشّ اق البطولة والكفاح ضد
الظًلَمة من الطغاة واملستبدين..

س :هل ِ
أنت مع املشاركة النسائية الواعية يف املسرية األربعينية إىل كربالء
 ،أم أن دور املرأة يقترص يف إحياء الشعائر الحسينية يف مدينتها ومنطقتها؟
ج :بىل ،أنا من املؤيدين وبحفاوة بالغة ،مشاركة النساء يف املسرية األربعينية
إىل كربالء ،وعدم االقتصار يف إحياء الشعائر الحسينية يف منطقتهم ومدينتهم،
إذ املشاركة النسائية الواعية يف هذه املسرية املقدّسة ،مه ّمة جدا ً ،ملواساة زينب
سالم الله عليها ،كام هي واست أخيها الحسني وسارت معه إىل أرض الطفوف،
وما جرى لها من محن ومصائب ج ّمة تتصدّع لها الجبال الروايس.
والتأس ،ولذلك
لقد أعطتنا زينب الحوراء ،درساً يف املقاومة والصمود والصرب ّ
أرى إن مشاركة النساء يف املسرية األربعينية ،رضورة جدأً ،وأؤيد ذلك بكل
افتخار وعزم ،مع رعاية الحجاب واآلداب االسالمية الكاملة ،وال ننىس إن الثورة
االسالمية يف إيران مل تنجح لوال املشاركة الواسعة لنساء إيران الواعيات جنباً إىل
جنب مع الرجال ،حيث شددن عىل أيديهم ،ودعمنهم بكل الوسائل ،وع ّززن
من عزامئهم يف مقاومة طغيان الشاه البائد واستبداده األثيم.
وال نغفل كيف إن العقيلة زينب وابن أخيها اإلمام السجاد(ع) ،قاما بإلقاء
ال ُحجة عىل األعداء والطغاة الذين ساهموا بالجرمية النكراء يف كربالء ،وتح ّملوا
مسؤولية األمور بعد استشهاد الحسني وصحبه األبرار.

س :هل تحب ّذين ،أن يكون للمرأة ،دور أكرث فاعلية يف النشاط
النسايئ يف مح ّرم الحرام ،أم إن دورها يتحدّد يف التعازي والبكاء فحسب،
كام يعتقد البعض؟.
ج :ال أبدا ً ،يجب أن تتصدّى النساء ويتح ّملن أدوارا ً ووظائف أكرث فاعلية
وتول مسؤوليات أساسية،
ونشاطاً وتن ّوعاً ،وبالخصوص يف موسم عاشوراءّ ،
كمسؤوليات ووظائف الرجال ،ال فرق يف ذلك ،بل ويكملن النقص يف فاعليات
الذكور ،ومأله من خالل قدراتهن الخالقَّة وعواطفهن الجياشة.
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ان عطاءات مح ّرم
قبل كل يشء ،هو
التغلّب عىل األهواء
النفسية ،واإليثار،
واملقاومة من أجل
تثبيت دعائم الدين
اإلسالمي الحنيف،
والجهاد للدفاع
عن األطر الدينية
واملعنوية التي
ذاد عنها اإلمام
الحسني(ع) يف
ملحمته الكربى ضد
طواغيت عرصه.

مأساة مسلمي بورما تفــ
حد الوصف في ظل تحـ
من املسلّم به ان مسلمي بورما ليسوا فئة طارئة هناك ،بل هم أهل
البالد منذ حقب طويلة ،وأغلبهم من أهل البالد األصالء ،الذين إعتنقوا
اإلسالم باكرا ً ،ثم انض ّم إليهم عدد كبري من أهل حرضموت والعراق
أيام العهد العبّايس ،بهدف الدعوة ،والتجارة والتعليم ، ،واختلطوا بهم،
فأسست الجالية املسلمة هناك ،مملكتها التي أطلقت عليها إسم (أركان)،
واالسم كام هو ظاهرُ ،مقتبس من عبارة (أركان اإلسالم) ،وهو يشري إىل
املعنى التعليمي والدعوي الذي إنفرد به  ،املسلمون هناك ،وما زالوا
يعتزون بهذا االسم ،ويفخرون به هو (الروهينجا).
أما اللغة الروهينجية فهي لغة املسلمني هناك ،وهي لغة
مزيجة من اللغة العربية واللغات املحلية ،وتكتب بالحروف
العربية ،وتشكل املفردات العربية فيها قرابة  50باملئة،
وسعت بورما  -وهي بالد ذات أغلبية بوذية مجاورة  -السيطرة عىل
اململكة األركانية مرات كثرية ،فتخفق مرة وتنجح مرات أخرى ،ثم يقدم
املسلمون عىل تحرير مملكتهم من املحتلّني ،إىل أن جاء االحتالل املصريي
يف عام  1784م ،حيث تحولت أركان إىل مقاطعة تابعة لبورما حتى اليوم.
مارس املحتلون البورميون -طيلة هذه األعوام -كل ما من شأنه ،مسخ هوية
هذه املقاطعة ،وتأريخها ،وتراث أبنائها ،معتمدين عىل سياسات إعالمية
وتعليمية مو ّجهة لهذا الهدف الدينء ،مع سياسة الرتهيب والرتغيب ،حتى
وصل األمر بالحكومة البورمية إىل اإلرصار عىل إخراج املسلمني نهائياً من
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ـوق
ــرك عالمي خجول
ّ
مملكتهم وأرضهم ،وهو دليل عىل فشل الحكومة الظاملة يف مساعيها اليائسة
لتغيري هوية املجتمع املسلم.
مجازر وحشية بحق النساء واألطفال
فصور املجازر الوحشية والدموية ،وحرق النساء واألطفال ،وتهديم
القرى عن بكرة أبيها ،مل تكن خافية عىل أحد ،وقد بلغت من
القسوة والكرثة  ،بحيث يصعب عىل املراقب ،متييزها عن صور
الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية ،كالفيضانات والزالزل الفظيعة.
أما تغافل املجتمع الدويل ،فال ميكن تعليله إال بالتواطؤ العلني ،عدم اإلكرتاث
باإلبادة والجرمية املنظمة واملستمرة بحق شعب حر من شعوب األرض؟ وما
معنى صمت الجمعيات واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان ،وإشاعة ثقافة
مكافحة اإلرهاب والتطرف والتعايش السلمي؟ ،أما األعجب من ذلك ،فهو
صمت املسلمني أنفسهم ،فهذه املاليني من الناس مل تعد متلك وزناً يف التأثري
الدويل.
نساء الروهينغا املسلامت يتعرضن لالغتصاب بوحشية
تفيد املعلومات املؤكدة إن أطباء يعملون يف املستشفيات الدولية ثبّتوا مئات
حاالت االغتصاب بني  500ألف امرأة إتجهن من ميامنار إىل دولة بنغالديش
املجاورة .وذكرت األنباء أن عددا ً من املوظفني يف إحدى مستشفيات قضاء
(كوكس بازار) يف بنغالديش شاهدوا أكرث من  50امرأة كانت عىل أجسادهن
آثار اإلغتصاب ،من قبل عنارص الجيش البورمي املجرم.

ان صور املجازر
الوحشية والدموية،
وحرق النساء
واألطفال ،وتهديم
القرى عن بكرة
أبيها ،مل تكن
خافية عىل أحد،
وقد بلغت من
القسوة والكرثة
 ،بحيث يصعب
عىل املراقب،
متييزها عن صور
الدمار الناجم عن
الكوارث الطبيعية،
كالفيضانات
والزالزل الفظيعة.

فضالً عن ذلك ،يُنقل عن أطباء يعملون يف مستشفى لألمم املتحدة ،تأكيدهم
بأن مئات النساء الروهينغانيات تعرضن لالعتداءات الجنسية الوقحة ،من جراء
عمليات الجيش امليامناري يف شهر واحد.
وأشار األطباء إىل إن العديد من النساء يف ذلك الوقت ،مل يغادرن منازلهن قط،
متوقّعات أن عمليات الجيش البورمي لن متسهن أبدا ً ،إال أن التصعيد األخري،
أسفر عن الهروب الجامعي لنساء الروهينغا من أركان.
من جهته ،أعلن رئيس مستشفى مشهورة ،أن  30عىل األقل ،من ضحايا
اإلغتصاب تلقني العالج ،لجأت  15منهن إىل املستشفى ،وح ّملن عنارص غري
منضبطة للجيش امليامناري مسؤولية االعتداء الغاشم.
وت ّم الكشف عن  80ضحية لالعتداءات الجنسية اآلمثة خالل  3أيام فقط،
بينام يتجاوز عدد النساء اللوايت تلقني املساعدة بعد تعرضهن للعنف الجنيس،
 500امرأة.
من جهتها ،تنفي السلطة امليامنارية ،االتهامات ،واصفة إياها بدعاية تسعى
إىل تشويه سمعتها ،ودعا املتحدث باسم زعيمة ميامنار (أونغ سان سو تيش)،
ضحايا اإلغتصاب إىل اللجوء للسلطات الرشعية بغية معاقبة املسؤولني عن
تلك الجرائم املرعبة.
وتجدر اإلشارة إىل أن السلطة امليامنارية ،تعرضت النتقادات كثرية مبخالفة
حقوق اإلنسان ،بفعل حملة أمنية رهيبة ،أطلقها الجيش البورمي يف منطقة
أركان املسلمة ،وأدى هذا التصعيد إىل هروب آالف مسلمي الروهينغا إىل
بنغالديش املجاورة.
ويف الواقع ،إن محنة املسلمني يف (ميامنار) ،ليست جديدة يف حدّتها وقسوتها،
وال يف تجاهل العامل (املتحرض) لها ،فاملجازر التي يسمع بها العامل اليوم ،ليست
سوى حلقة من سلسلة مجازر مر ّوعة تكررت منذ استقالل بورما عام .1948
حرمان من حقوق املواطنة والجنسية
ويف املقابل ،يرجع تأريخ املسلمني يف هذا البلد إىل عام  1430حني أقيمت
هناك أول مملكة اسالمية ،يف والية (أركان أوراخني) بقيادة (سليامن شاه)
وكان معظم رعايا هذه اململكة الناشئة من املسلمني البنغال والهنود والتجار
العرب الذين تزاوجوا مع البورميني من سكان تلك املنطقة.
وبعد استقالل بورما عام  ، 1948أخفق املسلمون يف تأسيس دولة مستقلة
بوالية أركان ،وهكذا تح ّولوا اىل أقلية مضطهدة بني أكرثية بوذية ،وحكومات
عسكريةحاقدة.
ومن املامرسات التي مورست بحقهم ،إغالق املدارس وهدم املساجد ومصادرة
األرايض .ويف عام  1982أصدرت الحكومة امللحدة ،قرارا يقيض بحرمان املسلمني
(من عرقية الروهنغيا) من حقوق املواطنة والجنسية البورمية ،واعتربتهم منذ
ذلك التأريخ ،مهاجرين بنغاليني غري مرغوب فيهم .
ويف كل مرة يندلع يف بورما الرصاع ،كانت الحكومة املحازة تقف إىل جانب
األغلبية البوذية ،وتستغل الرصاع الحاد ،لتنزع من املسلمني منازلهم وأراضيهم،
وتح ّولهم إىل الجئني دوليني  ،مرشدين ..وهكذا تم تهجري مليون ونصف املليون
مسلم ،اىل مختلف البلدان  .ورغم أن أعامل العنف واالضطهاد مل تتوقف أبدا ً
ضد األقلية املسلمة ،تعرضوا أيضا ملذابح حقيقية يف عام  1982وعام 1997
يف ماندالي .
أما أعامل العنف األخرية ،فبدأت يف عام ( ،)2012حيث اندلعت بني الطرفني
صدامات مسلحة رجحت لصالح البوذيني الذين مل يرتددوا يف قتل أصحاب
(البرشة السوداء) تحت رعاية الجيش والرشطة.
محاولة خبيثة إلبادة املسلمني
ويف أحدث موجة عنف إستهدفت مسلمي الروهينغا غرب ميامنار (بورما)،
سقط العرشات عىل يد جيش ميامنار الذي يتف ّنن منذ أعوام يف قتل املسلمني
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الع ّزل ،يف محاولة خبيثة إلبادتهم حسب تقارير حقوقية أممية ودولية.
والروهينغا ،تصنفهم األمم املتحدة (األقلية الدينية األكرث تعرضاً لالضطهاد يف
العامل) ،إىل جانب ذلك ،ذكرت تقارير إعالمية ،أن اآلالف من مسلمي الروهينغا،
محارصون داخل مناطقهم من قبل البوذيني يف قرية معزولة بغرب ميامنار.
واملسلمون يف القرية ُينعون من الذهاب إىل أعاملهم أو جلب الطعام واملاء
عىل الرغم من أنه ُسمح لعدد صغري بتجاوز الحصار لرشاء مؤن ،فيام تقول
الرشطة إن القرويني البوذيني يف أركان يفرضون قيودا ً شديدة عىل كمية الطعام
التي ميكن للروهينغا رشاؤها ،ولكنهم مينعون الذهاب إىل العمل او تنقّلهم
يف القرية.
معاناة شديدة وتهجري مستمر
يخىش املراقبون أن تتس ّبب هذه الهجمة األمنية الجديدة ضد مسلمي
الروهينغا يف تكرار أعامل العنف الطائفية التي تفجرت يف عاصمة والية
راخني يف  ،2012مام أدى إىل سقوط نحو  400قتيل وترشيد نحو  200ألف
شخص معظمهم من املسلمني الروهينغايني ليتهجروا اىل الدول املجاورة
التي نزحوا إليها يف مخيامت مم ّزقة وظروف حرجة.
والشك انه من العام  ، 2012بدأت حملة العنف العنرصي ضد
مسلمي الروهنيغا ،وتفاقمت أعامل العنف البوذي ضد املسلمني مام
أوقع آالف القتىل والجرحى واملرشدين ،وأعقب ذلك ،إغالق املئات
من مساجد الروهينغا املسلمني ،وم ْنعهم من أداء الشعائر الدينية،
وواصلت السلطات من ذلك الوقت ،ترفض منح االقلية املسلمني،
تراخيص إلستئناف بناء مساجدهم ،ويكون مصري من يقرر ترميمها،
املالحقة القانونية من السلطات الحاكمة.
وتع ّد الحكومة امليامنارية ،مسلمي الروهينغا دخالء ال جنسية لهم،
حيث وفدوا من بنغالديش املجاورة ،ال عرقية أصيلة يف البالد ،مام
ع ّرضهم لالضطهاد وإساءة املعاملة والتمييز العنرصي  ،بالرغم
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إن محنة املسلمني
يف (مينامر)،
ليست جديدة يف
حدّتها وقسوتها،
وال يف تجاهل
العامل (املتحرض)
لها ،فاملجازر التي
يسمع بها العامل
اليوم ،ليست
سوى حلقة من
سلسلة مجازر
مر ّوعة تكررت منذ
استقالل بورما عام
.1948

من أن بعضهم يعيش يف ميامنار منذ قرون مديدة.
والريب أن مشاهد املجازر املروعة ضد املسلمني يف ميامنار ،هي مشاهد
مؤسفة ح ّقاً ،وإن عدم تح ّرك األمم املتحدة تجاه هذه القضية واكتفائها باإلدانة
الشفهيةّ ،
يدل عىل أن مصالح الدول الغربية تكمن يف هذه املجازر الوضيعة.
هذه املشاهد ضد املسلمني يف بورما مدعاة لالسف؛ ليتساءل املرء عن سبب
اختيار بعض الدول اإلسالمية للصمت يف هذه القضية ،أليس هؤالء إخواننا
يف اإلسالم؟!.
انهم يعيشون مأساة كبرية واضطهادا ً ومعاناة وظلامً عىل يد السلطات البورمية
الحاكمة ،ويتع ّرضون للقتل املتع ّمد وتحرق ممتلكاتهم وقراهم ،وتغتصب
نساؤهم بوحشية ،وتنهب أموالهم وتصادر أراضيهم ومحصوالتهم الزراعية،
ويطردون بقوة السالح إىل الدول املجاورة كالجئني ،ال سيام يف بنجالديش.
كام أنهم محرومون من إقامة صالة الجمعة أو صالة الجامعة يف ما تبقّى من
مساجدهم ،عالوة عىل تعليم أبنائهم مبادىء اإلسالم ،كام ت ُهدم
مساجدهم ومدارسهم التأريخية.
هذا وعاث املرتّفون البوذيون يف األرض فسادا ً ،فدمروا وأحرقوا
الكثري من اآلثار اإلسالمية ،من مدارس ومساجد ،وقتل الدعاة
والعلامء .ومنذ ذلك الزمن ،واملسلمون يتع ّرضون لكافة أنواع
التنكيل والتضييق واإلبادة ،والتي بلغت ذروتها يف عام
1942م ،دون توقف ،كام تع ّرض املسلمون للط ْرد الجامعي
املتكرر ،خارج الوطن بني أعوام 1962م و1991م ،حيث
تم ط ْرد نحو مليوين مسلم إىل بنغالدش يف أوضاع لجوء
قاسية مؤسفة جدا ً.
حرية مزيفة وسجون مكتظة
وال يخفى بعد كل هذا ،ثبوت ان حرية
بورما حرية مزيفة ،وهي غري موجودة

شؤون اسالمية
عىل أرض الواقع بتاتاً ،بل هي شائعات تنرش يف وسائل اإلعالم فقط .فهناك
حتى اآلن اآلالف من السجناء ،وما زالت هناك إعتقاالت بسبب االنتامءات
الدينية أواآلراء السياسية .وما زال ممنوعاً عىل الشعب املسلم ،إنشاء أحزاب
سياسية .وحتى االنتخابات التي أقيمت يف املدّة األخرية ،شهدت الكثري من
عمليات الفساد والتزوير ،حتى الحكومة املدنية التي وصلت إىل سدة الحكم
يف عام  ، 2015تخضع لضغوط القيادات العسكرية املتنفذة ،وهو ما يجعل
تلك الحكومة غري مدنية باملعنى التام ،بسبب تحكّم الجيش يف مفاصل تلك
الحكومة وتشكيلتها ،كام يتحكم يف نواحي الدولة بأكملها.
وهناك حقيقة تأريخية عن الرئيسة أونغ سان سوتيش ،فعندما كانت يف املنفى،
كان أكرث داعميها هم مسلمو البالد ،ولكنها عندما خاضت معركة اإلنتخابات،
تنكّرت لهذه الحقيقة ،فلم تنطق بكلمة واحدة للدفاع عن مسلمي الروهينغیا،
بل أطلقت بعض الترصيحات املغرضة التي يفهم منها أن الروهينغیا ليسوا
مواطنني .وحتى بعد فوز حزبها يف االنتخابات ،وتولّيه الحكم يف البالد ،مل تظهر
الجدية الكافية يف حل قضية الروهينغيا اإلنسانية العادلة ،بل أنشأت لجان
تحقيق ودراسة أوضاع والية أراكان ،وتم اختيار أعضائها من عرقية البورمان
فقط ،دون إرشاك أطراف املشكلة يف عضوية تلك اللجان.
وليس بدعاً ان توافد الالجئني الروهينغیا إىل بنغالدش بدأ منذ عام 1942م،
بعد وقوع أول مذبحة رشسة ضد الروهينغيا .وحتى اآلن وصل عدد هؤالء
الالجئني إىل أكرث من نصف مليون الجئ ،يعيشون يف مخيامت بالية مم ّزقة
ومساكن مبنية من قطع البالستيك وأغصان األشجار .فهم يف أوضاع مأساوية
حقاً من ناحية الدواء والغذاء والتعليم والعمل ،وازدادت معاناتهم بعد توافد
أعداد أكرب يف أعقاب أزمة عام  ،2012حيث ال يجد الالجئون الذين وصلوا
حديثاً إىل بنغالدش ،مبخيامت اللجوء مأوى لهم للسكن ،فضال عن العالج أو
التعليم أو الطعام.
ويف اآلونة األخرية ،ق ّررت حكومة بنغالدش ،البدء يف بناء مخيامت لهم يف جزيرة
نائية تفتقد إىل مقومات الحياة ،لنقلهم إىل هناك ،مع وجود أخطار كثرية

الشك انه من العام
 ، 2012بدأت
حملة العنف
العنرصي ضد
مسلمي الروهنيغا،
وتفاقمت أعامل
العنف البوذي
ضد املسلمني
مام أوقع آالف
القتىل والجرحى
واملرشدين ،وأعقب
ذلك ،إغالق
املئات من مساجد
الروهينغا املسلمني،
وم ْنعهم من أداء
الشعائر الدينية

عىل الالجئني يف هذه الجزيرة ،من هجوم قطّاع الطرق والعصابات اإلجرامية ،
فضالً عن سوء األنواء الجوية ،وافتقاد أية خدمات ومرافق أو خدمات لهؤالء
الالجئني.
ومام يجدر ذكره ،يقيم الروهينغيا املسلمون يف أكرث من  30دولة يف العامل ،وقد
توزّعوا منذ بدأت األزمة يف عام 1942م ،وهناك ثالثة أجيال ُولدوا يف املهجر،
وأكرثهم يعيشون كمقيمني يف تلك البلدان ،مع تع ّرضهم ألشكال عديدة من
املعاناة الصعبة ،تتمثل يف عدم وجود جوازات سفر بورمية لهم ،وحرمانهم من
ح ْمل أية وثائق أو مستندات ثبوتية ،وهو ما يحرمهم كذلك من الحصول عىل
التعليم العايل ،وح ّرية العمل والتنقل بني البلدان املختلفة يف العامل ،ويجعلهم
يعيشون محبوسني بتلك البلدان ،وأرسى لفقدانهم بطاقات الهوية الوطنية ،كام
أنهم يف نفس الوقت ،محرومون من الحصول عىل جنسيات تلك الدول التي
يعيشون أو يولدون فيها.
وهناك منظّامت حقوقية تعمل يف خدمة أبناء الروهينغيا ،كونهم املع ّرضني
ألكرب قدر من الظلم واالضطهاد يف بورما ،وكل جهودهم ترتكّز عىل مساعدة
ودعم واملسلمني الروهينغيا يف داخل إقليم والية أراكان ،فضالً عن وجود بعض
الجهود لدعم ساكني مخيامت الالجئني الروهينغيا يف بنغالدش وبعض الدول
األخرى.
ومن املهم تب ّني الشخصيات ذات النفوذ يف العامل ،للقضية الروهينغية،
وتب ّني املنظامت والجمعيات الدولية ،الحقوقية والتعليمية واإلغاثية ،لقضية
الروهينغيا داخل أراكان وخارجها ويف بالد املهجر ،والحصول عىل املنح الدراسية
للطلبة الروهينغيني يف عدد من جامعات العامل ،وإيجاد حلول ناجعة لوثائق
سفر الروهينجيني ألغراض تعليمية والعالجية ،والتنقّل بني الدول بسهولة،
واإلعالن عن إنشاء تحالف لتويل مسؤولية العمل يف كل النواحي التي تخدم
املسألة الروهينغية ،عىل األصعدة الحقوقية والسياسية واإلعالمية والتعليمية
واإلغاثية  ،وسواء كان العمل داخل بورما يف إقليم أراكان بالذات ،أو خارجها
ويف بلدان املهجر.
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الحقوقالمزيفة
للمرأة في العصر الحديث
مريم نور الدين فضل الله
متخض العرص الحديث عن ضالالت ومباديء غزت الرشق اإلسالمي
 ،وسممت أفكاره ومشاعره  .وكان ذلك بتخطيط وكيد من أعداء اإلسالم
 ،إلطفاء نوره الوهاج  .واستجاب األغرار والبلهاء لتلك املفاهيم الوافدة
 ،املناقضة لدينهم ورشيعتهم  ،وطفقوا يحاكونها  ،وينادون بها كأنها من
صميم مبادئهم  .وانطمست تلك الصورة اإلسالمية التي كانت باألمس
القريب تشع بالجامل والنور واملثالية  ،وخلفتها صور مسيخة شوهاء
يستبشعها الضمري املسلم  ،ويستنكرها واقع اإلسالم  ،وغدا يستشعر الغربة
والوحشة يف ربوعه وبني اتباعه ومعتنقيه  .وراحت املفاهيم الجاهلية األوىل
تحتل مواقعها من مشاعر املسلمني وضامئرهم  ،لتحيلها قفرا ً يباباً من قيم
اإلسالم ومثله الرفيعة.
وانطلقت حناجر  ،ورصت أقالم أجرية  ،تطالب باملزيد من تلك األعراف
الجاهلية  ،لتشيع مفاهيمها الدارسة من جديد  ،يف املحيط اإلسالمي  ،وعىل
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ليس الحجاب
كام يصوره املتحللون
تخلفاً ورجعية  ،وإمنا
هو حشمة وحصانة
 ،تصون املرأة من
التبذل واالسفاف ،
ويقيها تلصص الغواة
والداعرين  ،وتجنبها
مزالق الفنت والرشور .

حساب املرأة املسلمة  ،والتغاير عىل حقوقها وتحريرها ومساواتها بالرجل ،
ونحو ذلك من صور الدعايات املدجلة .
 1ـ السفور :
لقد عز عىل دعاة التحرر أن يروا املرأة املسلمة محصنة بالصون والحجاب
 ،عصية الطلب  ،بعيدة املنال  .فأغروها بالسفور والتربج  ،ليستزلوها من
علياء برجها وخدرها  .واستجابت املرأة لتلك الدعوة املاكرة وراحت تنظي
حجابها وتربز جاملها ومفاتنها  ،تستهوي العيون والقلوب  ،دومنا تحرج أو
استحياء .
وما خدعت املرأة املسلمة وغرر بها يف تاريخها املديد مبثل ذلك الخداع
والتلبيس  ،متجاهلة عام يرتصدها من جراء ذلك من األخطار واملزالق .
ليس الحجاب كام يصوره املتحللون تخلفاً ورجعية  ،وإمنا هو حشمة
وحصانة  ،تصون املرأة من التبذل واالسفاف  ،ويقيها تلصص الغواة
والداعرين  ،وتجنبها مزالق الفنت والرشور .
وحسب املسلمني أن يعتربوا مبا أصاب األمم الغربية من ويالت السفور
والتربج  ،واختالط الجنسني  ،ما جعلها يف وضع يسء وحالة مزرية  ،من
التسيب الخلقي  .وغدت تعاين ألوان املآيس األخالقية والصحية واالجتامعية .
 - 2األرضار الخلقية
لقد أحدث التربج واالختالط يف األوساط الغربية مضاعفات أخالقية خطرية
 ،تثري الفزع والتقزز  .فأصبحوا ال يستنكرون الرذائل الجنسية  ،وال يستحيون
من آثامها ومعائبها  .وراح الوباء الخلقي يجتاحهم ويفتك بهم فتكاً ذريعاً
 ،حتى انطلقت صيحات الغيارى منهم معلنة بالتذمر واالستنكار  ،ومنذرة
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بالخطر الرهيب .
فقد صور (بول بيودر) انهيار األخالق يف بالده حيث قال « :مل يعد اآلن
من الغريب الشاذ وجود العالقات الجنسية بني األقارب يف النسب  ،كاألب
والبنت  ،واألخ واألخت يف بعض االقاليم الفرنسية  ،ويف النواحي املزدحمة
يف املدن» .
وجاء يف تقرير (اللجنة األربعة عرشية) املعنية بالفحص عن مكامن
الفجور « :ان كل ما يوجد يف البالد األمريكية من املراقص والنوادي الليلية ،
ومجايل الزينة  ،وأماكن التدريم  ،وحجرات التدليك  ،ومراكز متويج الشعر ،
قد أصبح جلها مواطن للفجور ودورا ً للبغاء  ،بل هي أقبح منها وأشنع  ،ملا
يرتكب فيها من الرذائل التي ال تصلح للذكر» .
ومام يخمنه القايض (لنديس) األمرييك « :أن خمساً وأربعني يف املائة من
فتيات املدارس يدنسن أعراضهن قبل خروجهن منها  ،وترتفع هذه النسبة
كثريا يف مراحل التعليم التالية» .
وقال (جورج رائييل اسكات) يف كتابه (تاريخ الفحشاء) وهو يشري إىل
حالة بالده يف الغالب «وقد بلغ عدد هؤالء العاهرات غري املحرتفات يف هذه
األيام مبلغاً مل يعهد قط فيام قبل  ،فأولئك يوجدن يف كل طبقة من طبقات
املجتمع من الدنيا والعليا  . . .وقد أصبح تعاطي الفجور وعدم التصون
بل اتخاذ األطوار السوقية  ،معدودا ً عند فتاة العرص  ،من أساليب العيش
املستجدة» .
وقد رست عدوى هذا التفسخ الخلقي إىل الصبية والصبايا من أولئك
األقوام  ،لتأثرهم باملحيط الفاسد واملثريات الجنسية .
وقد جاء يف تقرير طبيب من مدينة (بالتيمور) « :أنه قد رفع إىل املحاكم
يف تلك املدينة أكرث من ألف مرافعة يف مدة سنة واحدة  ،كلها يف ارتكاب
الفاحشة مع صبايا دون الثانية عرشة من العمر» .
ومل تقف الفوىض الخلقية عند هذا الدرك السافل  ،فقد تفاقمت حتى
أصبحت العالقات الجنسية الطبيعية  . . .ال تشبع نهمهم الجنيس  ،فراحوا
يتمرغون يف مقاذر الشذوذ الجنيس وانحرافاته النكراء  .وعاد من املألوف
فتى مثله  ،بتشجيع من القانون  ،ومرأى ومسمع من
لديهم أن يتزوج الفتى ً
الناس  ،وهم يباركون هذا العرس !!
ويقول الدكتور (هوكر) « :انه ال تزال تحدث يف مثل هذه املدارس

لقد أحدث التربج
واالختالط يف األوساط
الغربيةمضاعفات
أخالقية خطرية ،
تثري الفزع والتقزز .
فأصبحوا ال يستنكرون
الرذائل الجنسية  ،وال
يستحيون من آثامها
ومعائبها  .وراح الوباء
الخلقييجتاحهم
ويفتك بهم فتكاً
ذريعاً  ،حتى انطلقت
صيحات الغيارى
منهم معلنة بالتذمر
واالستنكار  ،ومنذرة
بالخطر الرهيب .

والكليات ودور الرتبية للممرضات  ،واملدارس الدينية  ،من تسافح الولدين
من الجنس الواحد فيام بينهام  ،وقد تالىش أو كاد  . .ميلهم الطبيعي إىل
الجنس املخالف» .
واآلن فلنسائل الببغاوات من دعاة التحرر والتربج  ،أهذا الذي ينشدوه
ألنفسهم وأمتهم اإلسالمية  . . .أم إنهم ال يفقهون ما ينادون به ويدعون
إليه ؟
إن كل داعية إىل التربج واالختالط هو بال ريب  ،معول هدام  ،يف كيان
املجتمع اإلسالمي  ،ورائد رش ودعارة ألمته وبالده .
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا  ،لهم عذاب أليم يف
الدنيا واآلخرة  ،والله يعلم وأنتم ال تعلمون» (النور . )19 :
األرضار الصحية
وكان من الطبيعي ألمة شاع فيها الفساد  ،وتالشت فيها قيم الدين
واألخالق  ،أن تعاين نتائج شذوذها وتفسخها  ،فتنهار صحتها كام انهارت
أخالقها من قبل .
وهذا ما حدث فعالً يف األوساط الغربية  ،حيث استهدفتها األمراض
الزهرية  ،وكبدتها خسائر فادحة يف األرواح واألموال  .وجاءت تقارير أطباء
الغرب معلنة أبعاد تلك األمراض ومآسيها الخطرية يف أرقى تلك األمم وأكرثها
تشدقاً بالحضارة واملدنية .
قال الدكتور الفرنيس (لرييد) « :انه ميوت يف فرنسا ثالثون ألف نسمة
بالزهري وما يتبعها من األمراض الكثرية  ،يف كل سنة  .وهذا املرض هو أفتك
األمراض باألمة الفرنسية بعد حمى الدق» .
وجاء يف دائرة املعارف الربيطانية ج  23ص « : 45انه يعالج يف املستشفيات
الرسمية هناك (أي القطر األمرييك) مائتا ألف مريض بالزهري ومائة
وستون ألف مصاب بالسيالن البني يف كل سنة باملعدل  .وقد اختص بهذه
األمراض الجنسية وحدها ستامئة وخمسون مستشفى  ،عىل أنه يفوق هذه
املستشفيات الرسمية نتاج األطباء غري الرسميني الذين يراجعهم  % 61من
مرىض الزهري و  % 89من مرىض السيالن» .
وجاء يف كتاب القوانني الجنسية :
انه «ميوت يف أمريكا ما بني ثالثني وأربعني ألف طفل مبرض الزهري
املوروث وحده  ،يف كل سنة  .وان الوفيات التي تقع بسبب جميع األمراض
ـ عدا السل ـ يربو عليها جملة عدد الوفيات الواقعة من مرض الزهري
وحده» .
وكل هذه الخسائر واملآيس تدفعها األمم الغربية الداعرة  . .رضيبة من
صحتها وحياتها جزاءا ً وفاقاً  ،عىل تفسخها ومترغها يف مقاذر الجنس ومباءته
.
األرضار االجتامعية
وكان حتامً مقضياً عىل تلك األمم املتحللة أن تعاين ـ إىل جانب خسائرها
األخالقية والصحية ـ علالً اجتامعية خطرية .
فقد جنت عىل حياتها األرسية واالجتامعية  ،بإغفالها مباديء العفة
والوفاء  ،واستهتارها برشائط الزوجية الصالحة  .وطفق الزوجان منهم
يهيامن يف متاهات الغواية والفساد  ،تنطلق الزوجة خليعة متجملة بأبهى
مظاهر الجامل  ،وبواعث الفتنة واإلغراء  ،وينطلق الزوج هامئاً يف مراتع
التبذل واإلسفاف  .ورسعان ما ينزلق هذا أو تلك يف مهاوي الرذيلة  ،حينام
تستهوي بهام شخصية جذابة أروع جامالً وأشد إغراءا ً من رشيك حياته ،
فيزور عنه طالباً صيدا ً جديدا ً  ،ومتعة جديدة  ،بني فتيان الهوى وفتياته
السائحات  .فتزعزع بذلك كيان األرسة  ،وانفرط عقدها  ،ووهت العالئق
الزوجية  ،وغدت تنفصم ألتفه األسباب  .كام شهدت بذلك تقارير الخرباء .
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وقد كتب القايض (لنديس) يف بلدة (دنور) سنة : 1922
«اعقب كل زواج تفريق بني الزوجني  ،وبإزاء كل زواجني عرضت عىل
املحكمة قضية الطالق  .وهذه الحال ال تقترص عىل بلدة دنور  ،بل الحق أن
جميع البلدان األمريكية عىل وجه التقريب متاثلها يف ذلك قليالً أو كثريا ً» .
ومييض يف كتابته فيقول « :إن حوادث الطالق والتفريق بني الزوجني ال تزال
تكرث وتزداد  ،وان اطردت الحال عىل هذا ـ كام هو املرجو ـ فال بد أن تكون
قضايا الطالق املرفوعة إىل املحاكم يف معظم نواحي القطر عىل قدر ما مينح
فيها من االمتيازات للزواج» .
وهكذا توالت عىل األمم الغربية أعراض الشذوذ واختالطاته املقيتة فقد
زهد الكثريون منهم يف الحياة الزوجية  ،وآثروا العزوبة إشباعاً لهوسهم
الجنيس وتحررا ً من قيود الزواج وتكاليفه .
فقد جاء يف مقال نرشته جريدة (بدترويت) :
«إن ما قد نشأ بيننا اليوم من قلة الزواج  ،وكرثة الطالق  ،وتفاحش العالقات
غري املرشوعة بني الرجال والنساء  ،يدل كله عىل أننا راجعون القهقرى إىل
البهيمية  .فالرغبة الطبيعية يف النسل إىل التاليش  ،والجيل املولود ملقى
حبله عىل غاربه  ،والشعور بكون تعمري األرسة والبيت الزماً لبقاء املدنية ،
والحكم املستقل يكاد ينتفي من النفوس  ،وبخالف ذلك أصبح الناس ينشأ
فيهم االغفال عن مآل املدينة والحكومة وعدم النصح لهام» .
ولو تحرينا مرد تلك املآيس التي اجتاحت الغرب لرأيناه ماثالً يف التربج
والخالعة واالختالط  ،وشيوع املثريات الجنسية  ،كاألفالم الداعرة والقصص
الخالعية واالغاين املخنثة  ،التي مسخت القيم األخالقية وأشاعت االسفاف
والتهتك يف املجتمع الغريب  ،كام شهد بذلك القوم أنفسهم .
وقد كتب (أميل بورييس) يف تقريره الذي قدمه إىل الجلسة العامة الثانية
لرابطة منع الفواحش :
«هذه الفوتوغرافات الداعرة املتهتكة تصيب أحاسيس الناس بأشد ما
ميكن من الهيجان واالختالل  ،وتحث مشرتيها البؤساء عىل املعايص واإلجرام
التي تقشعر من تصورها الجلود  .وإن أثرها اليسء املهلك يف الفتية والفتيات
ملا يعجز عنه البيان  .فكثري من املدارس والكليات قد خربت حالتها الخلقية
والصحية لتأثري هذه الصور املهيجة  ،وال ميكن ان يكون للفتيات عىل األخص
يشء أرض وأفتك من هذه» .
***
ونستنتج من هذا العرض السالف  :أن الرشيعة اإلسالمية  ،إمنا أمرت املرأة
املسلمة بالحجاب  ،ونهتها عن التربج واالختالط املريب  ،حرصاً عىل كرامتها
وصيانتها من دوافع اإلساءة والتغرير  ،ووقاية للمجتمع اإلسالمي من املآيس
واالرزاء التي حاقت باألمم الغربية  ،ومسخت أخالقها وضامئرها وأوردتها
موارد الشقاء والهالك .
انظر كيف أهاب اإلسالم باملرأة املسلمة أن تتحصن بالحجاب  ،وتتوقى به
مزالق الفنت والرشور « :يا أيها النبي قل الزواجك وبناتك  ،ونساء املؤمنني ،
يدنني عليهن من جالبيهن  ،ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين» (األحزاب . )59 :
هذه هي إحدى اآليات الكرمية الناطقة بوجوب الحجاب  ،واملحرضة
عليه  ،بأسلوب جاد رصيح  ،حيث خاطب الله عزوجل رسوله األعظم :
«يا أيها النبي قل ألزواجك  ،وبناتك  ،ونساء املؤمنني  . . .يدنني عليهن من
جالبيبهن» وذلك بإسدال الجلباب ـ وهو ما تسترت به املرأة من ملحفة أو
مالءة ـ عىل وجوههن وأبدانهن .
ثم بني سبحانه علة الحجاب وجدواه « :ذلك أىن أن يعرفن  ،فال يؤذين»
حيث أن الحجاب يسرت محاسن املرأة ومفاتنها  ،ويحيطها بهالة من الحصانة
واملنعة  ،تقيها تلصص الغواة والداعرين وتحرشاتهم اإلجرامية العابثة لصون
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جاء يف تقرير
(اللجنة األربعة
عرشية) املعنية
بالفحص عن مكامن
الفجور « :ان كل
ما يوجد يف البالد
األمريكية من املراقص
والنواديالليلية
 ،ومجايل الزينة ،
وأماكن التدريم ،
وحجرات التدليك ،
ومراكز متويج الشعر ،
قد أصبح جلها مواطن
للفجور ودوراً للبغاء
 ،بل هي أقبح منها
وأشنع  ،ملا يرتكب
فيها من الرذائل التي
ال تصلح للذكر» .

النساء وكرامتهن .
ومييض القرآن الكريم يف تركيز مبدأ الحجاب والحث عليه يف آيات متتالية
 ،وأساليب بالغية فذة :
«يا نساء النبي لسنت كأحد من النساء  ،ان اتقينت  ،فال تخضعن بالقول
فيطمع الذي يف قلبه مرض  ،وقلن قوالً معروفاً  .وقرن يف بيوتكن وال تربجن
تربج الجاهلية األوىل» (األحزاب  32 :ـ . )33
وهنا يخاطب الله عزوجل  ،زوجات النبي (ص) « :يا نساء النبي لسنت
كأحد من النساء» يف الرشف والفضل  ،فأننت أرفع شأناً وأسمى منزلة منهن
 ،لرشف انتامئكن لرسول الله (ص) «ان اتقينت» معصية الله تعاىل ورسوله ،
ويف هذا الرشط إشعار لهن أن انتسابهن إىل الرسول (ص) فحسب ال يوجب
تفوقهن عىل غريهن من النساء  ،إال بتحليهن بتقوى الله عزوجل  ،الذي هو
مفتاح الفضائل  ،وقوام حياة اإلميان .
«فال تخضعن بالقول  ،فيطمع الذي يف قلبه مرض» فال تخاطنب األجانب
بأسلوب لني رقيق يستثري نوازع القلوب املريضة بالدنس والفجور .
«وقلن قوالً معروفاً» مستقيامً مشعرا ً بالحشمة والرتفع والوقار  .ثم
أمرهن باالستقرار يف بيوتهن  ،ونهاهن عن التربج وإظهار املحاسن والزينة
لألجانب  ،كام كن يظهرنها النساء الجاهليات «وقرن يف بيوتكن وال تربجن
تربج الجاهلية األوىل»  .ويف ذلك ضامن لعفاف املرأة وكرامتها  ،وصيانتها من
مزالق الخطيئة  ،وخوالج الشك واالرتياب .
وهكذا يواصل القرآن الكريم غرس الفضيلة والعفة يف نفوس املؤمنني
مبثله العليا  ،وآدابه الرفيعة :
«قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم  ،ويحفظوا فروجهم  ،ذلك أزىك
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لهم  ،إن الله خبري مبا يصنعون  .وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ،
ويحفظن فروجهن  ،وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها  ،وليرضبن بخمرهن
عىل جيوبهن  ،وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن  ،او آبائهن  ،او آباء بعولتهن
أو ابنائهن  ،أو أخوانهن  ،أو بني أخوانهن  ،أو بني اخواتهن  ،او نسائهن
 ،أو ما ملكت أميانهن  ،أو التابعني غري أويل األربة من الرجال  ،أو الطفل
الذي مل يظهروا عىل عورات النساء  .وال يرضبن بأرجلهن ليعلم ما يخفني من
زينتهن» (النور  30 :ـ . )31
أمر الله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية النبي (ص) أن يصدع بآداب القرآن
ووحي السامء  ،ويوجه املؤمنني عىل ضوئهام توجيهاً هادفاً بناءا ً .
«قل» يا محمد «للمؤمنني يغضوا من أبصارهم» بأن ينقصوا من نظراتهم
وتطلعاتهم نحو النساء األجنبيات  ،ملا يف ذلك من رضوب األخطار واألرضار .
فكم نظرة طامحة إىل الجامل أورثت حرسة طويلة  ،واسرتقت صاحبها بأرس
الحب وعناء الهيام .
وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا ً
لقلبـك يوماً اتعبتك املناظــر
عليه وال عن بعضه أنت صابر
رأيت الذي ال كله أنت قـادر
وقد تزج النظرة اآلمثة يف مهاوي الرذيلة والفساد :
فكـالم فموعـد فلقـاء
		
نظـرة فابتسـامة فسـالم
ثم أمر املؤمنني بحفظ الفروج بعد أمرهم بغض األبصار «ويحفظوا
فروجهم» عن اآلثام الجنسية أو يسرتوها عن الناظر املحرتم  ،وقد أوصد الله
تعاىل بهذين األمرين ـ غض األبصار وحفظ الفروج ـ اخطر منافذ الرشور

جاء يف دائرة
املعارفالربيطانية
ج  23ص « : 45انه
يعالج يف املستشفيات
الرسمية هناك (أي
القطر األمرييك) مائتا
ألف مريض بالزهري
ومائة وستون ألف
مصاب بالسيالن البني
يف كل سنة باملعدل
 .وقد اختص بهذه
األمراض الجنسية
وحدها ستامئة
وخمسونمستشفى
 ،عىل أنه يفوق
هذهاملستشفيات
الرسمية نتاج األطباء
غري الرسميني الذين
يراجعهم  % 16من
مرىض الزهري و % 98
من مرىض السيالن» .

الخلقية وبوائقها العارمة  ،وحصن املؤمنني بالعفة والنزاهة «ذلك أزىك لهم»
أطهر لنفوسهم وأخالقهم  ،وأنفع لدينهم ودنياهم .
ثم عمد إىل توعية الضامئر  ،وتصعيد قيمها األخالقية باإليحاء النفيس
بهيمنة الله سبحانه عليهم ورقابته لهم «إن الله خبري مبا يصنعون» بأبصارهم
وفروجهم وجميع أعاملهم .
ثم عطف الله تعاىل عىل النساء املؤمنات  ،فأمرهن مبا أمر به الرجال
املؤمنني من غض األبصار وحفظ الفروج  ،التحاد الجنسني  ،وتساويهام يف
الغرائز وامليول  ،وانجذاب كل منهام نحو اآلخر .
وخص النساء بتوجيهات تنظم سلوكهن  ،وتذيك فيهن مشاعر الحشمة
والعزة والوقار « :وال يبدين زينتهن» ال يظهرن مواضع الزينة لغري املحارم
« ،إال ما ظهر منها» كالثياب او الوجه والكفني « ،وليرضبن بخمرهن عىل
جيوبهن» وليسدلن الخمر واملقانع عىل نحورهن وصدورهن تسرتا ً من
األجانب .
ثم رخصهن يف إبداء زينتهن للمحارم  ،ومن يؤمن من االفتتان واإلغراء
منهن وعليهن  ،لنفرة الطباع من ذلك «وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن  ،أو
آبائهن  ،أو آباء بعولتهن  ،أو أبنائهن  ،أو أبناء بعولتهن  ،أو إخوانهن  ،او
بني أخوانهن  ،او بني اخواتهن  ،أو ما ملكت أميانهن» وهم اإلماء « .أو
التابعني غري أويل األربة من الرجال»وهم الذين يتبعون الناس طمعاً يف برهم
ونوالهم من ال يهفو إىل النساء  ،وال حاجة له فيهن  ،كالبله من الرجال او
الشيوخ العاجزين الصلحاء .
«أو الطفل الذين مل يظهروا عىل عورات النساء» وأريد به جميع األطفال
الذين ال يعرفون عورات النساء لسذاجتهم  ،وضعف غريزتهم الجنسية .
«وال يرضبن بأرجلهن ليعلم ما يخفني من زينتهن» لالعالم عن خلخالها
أو اسامع صوته .
«وتوبوا إىل الله جميعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون» (النور . )31 :
تسعدون يف الدارين .
***
وهكذا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السالم تحض عىل العفاف
 ،وغض األبصار عن النظرة املحرمة  ،فضالً عن االختالط  ،سيان يف ذلك
الرجال والنساء .
قال الصادق (ع) « :النظرة سهم من سهام إبليس مسموم  ،وكم نظرة
أورثت حرسة طويلة» .
وقال (ع) « :أول النظرة لك  ،والثانية عليك  ،والثالثة فيها الهالك» .
وقال (ع) « :نهى رسول الله (ص) أن يدخل الرجل عىل النساء إال بإذن
أوليائهن» .
وعن أيب جعفر وأيب عبد الله عليهام السالم قاال « :ما من أحد إال وهو
يصيب حظاً من الزنا  ،فزنا العني النظر  ،وزنا الفم الغيبة  ،وزنا اليدين اللمس
 ،صدق الفرج ذلك أم كذب» .
وقال الصادق (ع) « :من نظر إىل امرأة فرفع برصه إىل السامء  ،مل يرتد
إليه برصه حتى يزوجه الله من الحور العني» .
وعنه  ،عن أبيه عليهام السالم قال  :قال رسول الله (ص) « :كل عني
باكية يوم القيامة إال ثالثة أعني  :عني بكت من خشية الله  ،وعني غضت عن
محارم الله  ،وعني باتت ساهرة يف سبيل الله» .
املصدر :املرأة يف ظل االسالم
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قال سبحانه و تعالى في محكم كتابه:

نظرة الى المرأة المسلمة و المرأة الغربية

الدكتور جليل عيل لفتة
" ان املسلمني و املسلامت و املؤمنني و املؤمنات  ،و القانتني و القانتات و
الصادقني و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعني و الخاشعات و
املتصدقني و املتصدقات و الصامئني و الصامئات و الحافظني فروجهم و الحافظات
و الذاكرين الله كثريا ً و الذاكرات أع ّد الله لهم مغفرة و اجرا ً عظيامً " .
ال شك أ ّن من يتطلع اىل الرشيعة االسالمية بدقة و يتبحر يف ابوابها املتنوعة
من املعامالت و االحكام و العبادات و العقود كالزواج و الطالق و ماشابه ذلك
يتضح جلياً أ ّن االسالم غني و صالح لكل زمان  ،و قد يظن البعض أن االسالم يف
هذا العرص أصبح محتاجاً اىل بعض القواعد و القوانني الجديدة  ،ألن قوانينه يف
نظرهم اصبحت قدمية بالية  ،و انها غري وافية ملطالب العرص الحديث و ال بد لنا
ان نستورد من القوانني املتحرضة التي تتامىش مع روح العرص .
و أعتقد أن هؤالء يجهلون أن الغربيني قد أخذوا عنا حسناتنا و ألبوسها غري
حلتها االسالمية  ،فظن البعض أن هذا من ابتكاراتهم و تقدمهم و سعيهم السعاد
البرشية  ،فراحوا يقلدونهم و يأخذون عنهم تطورهم املزعوم زاعمني أن الذي
يحصل هو تجديد و ال بد من االخذ به  ،و اتباعه متناسني أن التقليد االعمى الذي
ال يقوم عىل دليل و ال برهان هو الجهل القاتل الذي ابتليت به شعوبنا  ،و منشأ
ذلك هو الجهل بحقيقة حضارتنا االلهية االصيلة التي هي يف الحقيقة منشأ كل
حسن يف حضارة اليوم  ،و عدم اتاحة الفرصة لتجسيد واقع هذه الحضارة من
جديد  ،و وجود الضجة االعالمية املثرية حول حضارة الغرب و مزاياها  ،و هؤالء
نسوا أو ال يعلمون عن حضارة الغرب غري ذلك الربيق الزائف و الرساب الخادع .
لقد كانت املرأة و اىل عام 1948م .تغرق يف جهالتها تدلل حيناً تدليل الرتف و
الشهوة  ،و تهمل حيناً آخرا ً  .حتى جاءت الثورة الصناعية  ،و ما رافقها من تحوالت
و زيادة الحاجة اىل االيدي العاملة فرفعوا شعار انصاف املرأة  ،و يف ذلك الوقت

30

ال شك أنّ من
يتطلع اىل الرشيعة
االسالمية بدقة و
يتبحر يف ابوابها
املتنوعة من املعامالت
و االحكام و العبادات
و العقود كالزواج
و الطالق و ماشابه
ذلك يتضح جلياً أنّ
االسالم غني و صالح
لكل زمان

كانت املرأة تدفع مثن نفقاتها و هي متزوجة .
فمجئ الثورة الصناعية قلب االوضاع كلها يف الريف و املدينة عىل السواء ،
فقد تحطم كيان االرسة بهذا االنصاف  ،و فككوا روابط العوائل  ،و كانت االرسة
هي الفريسة االوىل لهذا القانون الذي هو ظلم و اجحاف  ،فقد استخدموا النساء
و االطفال القارصين بأجور قليلة و ساعات كثرية .
و يف تاريخ  1967/11/17أصدرت الجمعية العامة لالمم املتحدة االعالن
العاملي للقضاء عىل التمييز ضد املرأة و الذي ينص بأن الجمعية العامة لالمم
املتحدة تأخذ بعني االعتبار حقوق االنسان  ،و أن شعوب االمم املتحدة أكدت
من جديد يف امليثاق اميانها بحقوق االنسان و تساوي املرأة و الرجل يف الحقوق .
و الذي جاء يف هذا امليثاق هو جزء ضئيل مام جاء يف القران الكريم  ،قال سبحانه
 " :لقد ارسلنا رسلنل بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و امليزان ليقوم الناس بالقسط
"  .فاالسالم له فلسفته الخاصة حول عالقات و حقوق املرأة و الرجل تختلف عام
كان عليه سائدا ً قبل اربعة عرش قرناً و عام هو سائد اليوم .
فالغرب يجهل بأن كلمة ( مساواة ) ال تعادل كلمة تشابه  ،فالرجل و املرأة
كانسانني متساويني يف الخلق  .و لكن هل أن الحقوق بينهام يجب ان تكون
متساوية ؟ الرجل و املرأة يف نظر االسالم انسانان كامال االنسانية و يتمتعان بنفس
الدرجة من الحقوق  ،و لكن املرأة تختلف عن الرجل لكونه رجالً  ،يف امور كثرية ،
فعامل الرجل غري عامل املرأة  ،و طبيعة املرأة غري طبيعة الرجل  ،و لهذا فان الحقوق
و الواجبات سوف تكون مختلفة بالنسبة لكل منهام .
و الغرب عندما حاول أن يس ّن قانوناً يساوي فيه بني الرجل و املرأة يف
التكاليف و الحقوق تجاهل االختالف الغريزي الطبيعي بينهام  .و بهذه النقطة
نكتشف موضع االختالف بني االنظمة الجاهلية الحديثة و الرشيعة االسالمية ،
و هذا هو أيضاً أصل االختالف بني مؤيدي حقوق االنسان من جهة  ،و املدعني
أنهم متحرضون .
فاملسألة مسألة تشابه يف الحقوق و ليس مسألة مساواة املرأة و الرجل
فاستخدمت كلمة مساواة كشعار يتاجر به الطامعون  .و االسالم يستهدف يف
ترشيعه تحقيق منهجه املتكامل بكل حذافريه ال لحساب النساء و ال لحساب
الرجال و لكن لحساب االنسان و لحساب املجتمع .
ان منهج االنسان كام يراه االسالم يتبع الفطرة يف الوظائف و تقسيم االنصبة
بني الرجل و املرأة  ،و الفطرة جعلت الرجل رجالً و املرأة إمرأة  ،و اودعت كل
خصائصه املميزة لتنوط بكل منهام وظائف معينة ال لحساب خاص و ال لحساب
جنس منهام لذاته  ،و لكن لحساب الحياة االنسانية التي تقوم و تنتظم و تستويف
يف خصائصها و تحقيق غاياتها من الرشيعة االسالمية .
و هناك يف الغرب و مع االسف كثري من الجاهلني يحاولون انتقاص منزلة
املرأة باسم االسالم و التالعب بتعاليم منهجه  ،و هذا مام يسئ اىل املسلمني و
تحسب هذه االخطاء عىل االسالم  .و ان هناك من يحاول ان ينقص من حقوق
املرأة ألسباب من الجهالة  ،او ملصالح اقتصادية  ،فينقص من اجرة العمل للمرأة
و يحتج بدالئل واهية ال اساس لها يف الرشيعة االسالمية .
فاملرأة يف االسالم شخصية موحدة لها طابعها  ،و هكذا نجد معاملة التوازن
و التقدير الدقيق يف املنهج االسالمي الحكيم الذي رشعه الله يف قرانه املجيد  ،إذ
قال تعاىل  " :للرجال نصيب مام اكتسبوا  ،و للنساء نصيب مام اكتسنب "  .فعىل
املسلمني أن يفتخروا مبا أعطاهم الله دينهم و مام بنى للمرأة من كيان رائع ،
و شخصية فريدة حيث صارت متلك و تترصف و تنتفع بشخصيتها مبارشة و بال
وكالة و تتعامل مع املجتمع بال وسيط  .اىل هذا الحد وصل تكريم االسالم للمرأة ،
و ال احد يستطيع أن يقول ان فكرة االسالم قامئة يف كل هذه االمور عىل ان املرأة
مخلوق ثانوي او تابع الوجود  ،أو أن دورها يف الحياة دور ضئيل ال أهمية له .
املصدر :املرأة بني الجاهلية املعارصة و االسالم

شؤون نسائية
نحو دور ريادي للمرأة المسلمة

هدی محمد
من القضايا املعروفة للجميع ،أن املرأة قاست عىل مدى األجيال والقرون
ـ قبل ظهور اإلسالم ـ يف أكرث األمم القدمية ألوانا من سوءالتعامل  ،ظلمت
إنسانيتها ،وغمطتها الكثري من حقوقها ،وابعدتها عن مكانها الذي يجب أن
تتبوأها يف املجتمع ،وهذه القضية تنازعتها تيارات مختلفة يف عرصنا ،فللمرأة
املثقفة رغبة يف التخلص من القديم ،واحتذاء مثال املرأة الغربية ،وهناك
من يتملقها ـ من الرجل ـ بالتأييد بالقيد والرشط ،وهناك من يرى القيود
والرشوط وهناك من تربطه باملايض نزعة تدعوه إىل الجمود والتخلف ،وال
شك ان شيئا من ذلك اليصلح أن يكون عالجا للقضية ،بل الشك أن ذلك كله
هو أول ما يجب أن نسقطه من أذهاننا حني نبحث عن األسس السليمة
إلنصاف املرأة ورسم خطوط مستقبلها وبيان رسالتها يف الحياة ،ولتحقيق
ذلك البد أن نتجرد من كل األهواء والنزعات ،ونعتصم قبل كل يشء بديننا
ورشيعتنا ،وننظر يف األمور نظرة فطرية صحيحة نتبني بها سنة الله يف خلقه،
التي حددت للمرأة وضعها ورسالتها يف الحياة.
إن وضعية املرأة يف الحياة واضحة متام الوضوح ،فهي إنسان كالرجل
تنجبها أم واحدة من صلب رجل واحد ،ذلك منطق الفطرة ،فال تفاضل بني
إنسانية فرد وإنسانية أخر إال بالتقوى والعمل الصالح ،وال متايز بني إنسانية
ذكر وإنسانية أنثى ،فإنسانية املرأة مساوية إلنسانية الرجل يف األصل واملنشأ
واملصري .قال تعاىل(( :يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهام رجاال كثريا و نساء)) (النساء.)1:
فاإلنسانية وصف عام تشرتك فيه املرأة والرجل ،ولكنهام يفرتقان يف كثري
من صفات التكوين الجسامين بحكم الذكورة واألنوثة ،فينفرد الرجل بوصف
خاص ،وتنفرد املرأة بوصف اخر هو األنوثة ،وبهذِّين الوصفني يتعني مكان

إن وضعية املرأة
يف الحياة واضحة
متام الوضوح ،فهي
إنسان كالرجل تنجبها
أم واحدة من صلب
رجل واحد ،ذلك
منطق الفطرة ،فال
تفاضل بني إنسانية
فرد وإنسانية أخر
إال بالتقوى والعمل
الصالح

املرأة وتستبني معامل رسالتها ،ويتحدد مالها من حق ،وما عليها من واجب.
فمن حقها التنشئة الحسية ،أي تربية البدن بتوفري مطالبه الرضورية من
املأكل واملرشب وامللبس وغريها ،ومن حقها التنشئة العقلية برتبية مداركها
وتنمية مواهبها الفكرية ،ومن حقها كذلك التنشئة الروحية ببث العقيدة
املسلمة عقيدة التوحيد ،وإحاطتها بجو الفضيلة التي دعا إليها اإلسالم ،فهي
يف هذه األمور كلها صنو الرجل سواء بسواء.
إن مهمة األنوثة معروفة إجامال ،فقد أراد بها الله تعاىل تنظيم بقاء
النوع اإلنساين ،عىل نحو يكفل أفضل املزايا للنسل حني الحمل ،وحني
الحضانة ،وعىل املرأة يف ذلك واجبات ولها حقوق.
فمن واجباتها أن تراعي املقصد األصيل الذي خلقها الله تعاىل من أجله،
وهو الرعاية ،فال تستهني به ،والتتخلف عنه إال لعذر رشعي ،وأن تسلك
لتحقيق مقاصد الرشع أرشف مسلك يتالءم مع رسالتها يف رعاية الفضيلة،
فتصون بها إنسانيتها من االبتذال ،وترعى ألبنائها حق النشأة الكرمية ،وذلك
اليتحقق إال بالزواج الرشعي الذي هو ميثاق ترابط و متاسك بني الزوج
والزوجة عىل أساس املودة والرحمة وحسن املعارشة .ولها بإزاء ذلك حقوق،
فمن حقها قبل الزواج أن توجه إىل ما يجعلها زوجة فاضلة ،وأما كرمية
وربة بيت مدبرة ،ومن حقها وهي زوجة أن يقوم لها زوجها بنفقة ما به
قوام الحياة باملعروف ،ومن حقها وهي أم كبرية ،الرعاية املحفوفة بالتعظيم
وعرفان الجميل.
تلك هي تعاليم الرشيعة السمحة التي رفعت من قدر املرأة ،وهو منطق
الفطرة ،وال شك أن أفضل الحضارات هي التي تقدر مكان املرأة.
إن فهم املراة ملعنى الحق ،وتقديرها لقيمته اليرجع إىل أصول الرشيعة،
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بل يرجع إىل الرغبة الطائشة يف تحقيق مساواتها بالرجل ،ولكنها مل تنظر يف دواعي اإلصالح إال إىل
الجانب الفكري الذي يجمعها والرجل عىل نحو من التامثل ،دون االلتفات إىل ماوراءه من الفوارق
الطبيعية ،فتعلٌمت تعلٌم الرجل ال تعلٌم املرأة ،وتق ّمصت يف الحياة مهنة الرجل ابتغاء تحقيق تلك
املساواة ،ونسخت بذلك كثريا َ من الفوارق التي كانت بينها وبينه ،واتجاه املرأة عىل هذا النحو
إىل تحقيق املساواة بالرجل يف كل يشء يخلو من االهتامم بارشف وظائفها ورسالتها يف الحياة،
فلم نسمع أو نقرأ ـ مثالًـ أنها طالبت بإقامة معاهد لألمومة والزوجية ،ورعاية شؤون األرسة،
أو احت ّجت ورصخت يف وجه الرشكات اإلشهارية التي تتخذ من جسدها سلعة لإلغراء ،وتستغل
انوثتها يف زيادة أرباحها وترويج سلعتها ،إىل جانب ما ترى حولها من معاهد الرقص والغناء .وخلو
اتجاهها من االهتامم بوظائفها الطبيعيةٌ ،
يدل عىل عدم اكرتاثها بنفسها باعتبارها أنثى ،أو يدل
عىل نزوع نفيس خطري ميثل الضيق باألنوثة مع تصور الرفعة يف مكانة الرجل ،فهي تتمنى أن تكون
اقل قدرا من الذكورة ،والله تعاىل يقول(( :من عمل
رجالً ال أنثى ،وهذا إحساس منها بان األنوثة ٌ
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة))(النحل.)97:
املرأة يف اإلسالم متتعت منذ فجره ،بكامل حقوقها اإلنسانية ،فشعرت بكرامتها تحيا ،واعتبارها
يعود إليها ،وكان لهذا الشعور اثره عىل حياتها ،فاقبلت عىل اإلسالم بنفس راضية ،فظهرت نساء
عظيامت مصلحات ومربيات يف تاريخ االسالم شاركن يف تدبري شؤون األرسة وشؤون األمة ،فعىل
املرأة املسلمة ليك تؤدي رسالتها عىل الوجه املطلوب منها رشعا ،أن تثق بأ ّن عزتها وسعادتها يف
طاعة ربها والقرب منه عزوجل ،وعىل علامء األمة املخلصني الربانيني أن يب ّينوا للناس عامة وللمرأة
خاصة ،ان الفتنة الواردة علينا من الغرب ،فتنة اليوقفها إال االسالم وتعاليمه املطبقة يف عهد رسول
الله واهل بيته ألن هناك دعاة سوء اصحاب فتنة يؤذون الله ورسوله واملؤمنني بسوء تصويرهم
لإلسالم واملسلمني ،قال تعاىل(( :إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله يف الدنيا واآلخرة واعد
لهم عذابا مهينا)) (األحزاب.)57:
ومثة سؤال طاملا تبادر اىل اذهان املهتمني بقضايا النهضة االسالمية ،مؤداه ،هل املرأة املسلمة
ادٌت مهمتها املنوطة بها ،ام أن دورها يف تحريك وتصعيد اليقظة االسالمية ما زال يعاين نقصا،
سواء كان مرد ذلك اىل تقصريها ،او اىل قصور قیادي النهضة االسالمية الذين مل يتوفقوا يف اشرتاكها
ارشاكاً فعاالً ،ووضعها يف املركز املناسب؟
ان املتتبع لالحداث وتطورات النهضة االسالمية اليسعه اال ان يبدي ارتياحا كبريا للوضع الذي
تعيشه املرأة املسلمة ،ويعرتف باملجهودات والخدمات الجليلة التي اسدتها لدينها يف هذه املرحلة
من تاريخ امتنا.
غري انه الينبغي ان نغرت بهذه املظاهر ،فاملرأة املسلمة رغم حضورها القوي يف ميدان الدعوة
عىل املستوى الكمي العددي ،فانها ما زالت دون املستوى املطلوب منها لتؤدي رسالتها الحضارية
يف جبهة املستضعفني.
وميكن ان نحمل اهم مظاهر هذا القصور فيام ييل:
ابقاء املرأة الداعية متحركة يف دائرة االجهزة القاعدية الهامشية والضيقة للحركة االسالمية ،وهو
يفس لنا غياب رموز نسوية يرضب بهن املثل ،ويك ٌن شموعا يضنئ طريق الحق.
ما ٌ
االهتامم التجزيئي بقضايا الدين حيث نالحظ ان جانبا كبريا من نساء الحركة االسالمية يقترص
اهتاممهن الثقايف عىل قضايا املرأة فقط (حقوق املرأة يف األسالم ،قواعد الزواج ـ الطالق ـ االرسة ـ
تربية االوالد )..دون االنفتاح عىل القضايا املصريية لالمة.
وقد نتج عن املظهر الثاين نقص يف التكوين وضحالة يف الوعي الذي يقعد املرأة املسلمة عن
املواجهة الفكرية للمغرورات مبا انتجه العقل الغريب من افكار ونظريات.
االعتناء باملظهر واغفال الجوهر.
سيادة مفاهيم مغلوطة ومشوهة فيام يتعلق بالقواعد الرشعية التي تحكم عالقة الجنسني.
ويالحظ من مظاهر االزمة التي رصدناها ـ رغم اغفالنا لبعض منها ـ ان مسؤولية الوضع
يتقاسمها الرجل واملرأة عىل السواء ،دون ان ننىس التنظيامت االسالمية عامة والتي تتحمل القسط
االوفر من هذه املسؤولية.
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منذ دخول اإلسالم أرض املغرب يف القرن الهجري األول واملغربيات ميارسن
الدعوة إىل الله وإعالء رايته .ومل ت ُحد املرأة املغربية عن مسار نرصة
اإلسالم يف بلدها وخارجه وما زالت الذاكرة التأريخية تردّد أسامء مثل زين
النفزاوية التي كانت إىل جانب زوجها يوسف بن تاشفني تلعب دورا ً مهامً
يف تقوية شوكة اإلسالم باألندلس و املغرب .أما فاطمة الفهرية أم البنني
فقد كانت سباقة إىل بناء أكرب وأقدم جامعة يف العامل من مالها الخاص
وهي جامعة القرويني سنة 245ه وظلت صامئة قامئة مدة بنائها رجاء
أن يبقى مسجدها عامرا ً بالعبادة واملعرفة وخ ٌُصص املسجد لدراسة الفقه
وعلوم القرآن والحديث وباقي العلوم الرشعية.
املرأة املغربية وإعادة مظاهر التدين
بعد محاوالت اإلستعامر الفرنيس التي عملت عىل إجتثاث املجتمع املغريب
من جذوره وخالل فرتة اإلستعامر وما بعدها عملت ثلّة من رشفاء املغرب
عىل تنقية املجتمع املغريب من الشوائب الغربية فكرياً وتربوياً واجتامعياً
وهكذا كان ظهور الحركة اإلسالمية املغربية مع بداية السبعينات من
تفش مظاهر
القرن املايض إنخرطت فيها املرأة بجانب الرجل ملواجهة ّ
امليوعة وإنعدام مظاهر التدين يف مختلف تجلّياته بل إنعدام مظهر املرأة
امللتزمة بالزي اإلسالمي.
وكان للمرأة املغربية دور كبري يف العمل عىل إعادة مظاهر التدين داخل
املجتمع املغريب إىل الواجهة وقد إستطاعت الدعوة النسائية املغربية

شؤون نسائية

ــة ّ
المخططاتالتغريبية

الوصول إىل النساء األميّات واملثقفات أيضاَ ،فالدروس يف املساجد وبعض
مستوى تعليمي بسيط وثقايف
دور القرآن تو ّجه يف الغالب لنساء ذوات
ً
ً
محدود ،إذ يستفدن من دروس محو األميّة ويتلقني دروسا يف القرآن والفقه
والحديث .أما النخبة من النساء فإن طريقة التعامل معهن تختلف إذ تصل
إليهن الدعوة النسائية املغربية عرب الجمعيات واألندية وتج ّمعات األطباء
وجمعيات البياطرة والصيادلة ،فداخل هذه املؤسسات أصبحت املرأة فاعلة
وملتزمة بدينها شكالَ ومضموناً.
الدعوة النسائية باملغرب تعرف بخصوصيات متيّزها عن غريها باألقطار
اإلسالمية األخرى،وهي :اإلنفتاح عىل جميع رشائح املجتمع ومختلف الفئات
النسائية واإلنفتاح عىل الثقافات األخرى يف إطار اإللتزام بالثوابت الحضارية
وبتعاليم اإلسالم وتعدّد مجاالت الدعوة حيث توجد مجموعة من الداعيات
يق ْمن مبهمة الوعظ باملساجد وهناك الدعوة يف دُور القرآن ويف البيوت
ناهيك عن حضور الداعية املغربية بشكل قوي يف الجامعات والكل ّيات ،وما
يشاهد يف الجامعات واملدارس املغربية من تعدّد اللجان الثقافية والدعوية
ّ
يدل عىل نشاط املرأة املغربية يف مجال الدعوة إىل الله.
األرسة املغربية يف مواجهة العوملة والتغريب
تسلم األرسة املغربية ـ شأنها شأن باقي األرس العربية واإلسالمية ـ من
مل ْ
املخططات الغربية الرامية إىل تقويض ُعراها وإجتثاث البقية الباقية من روح
الرشيعة اإلسالمية.

الحركةاإلسالمية
املغربية حركة دينية
اجتامعية تهدف إىل
تجديد الدين وإنهاض
املجتمع ،لذا عملت
عىل توسيع دور املرأة
يف جميع أعاملها
إقتداء بالرسول صىل
الله عليه وآله وسلم
خص النساء
الذي ّ
مبجلسلتعليمهن
مام يدل عىل زيادة
اإلهتامم باملرأة لتج ّنب
التفاوت الذي يحصل
ألسبابإجتامعية.

ويف مواجهة ذلك ،تعمل مجموعة من الداعيات ـ إىل جانب إخوانهن الرجال ـ
عىل التصدّي لتلك املخططات وآخرها ما يس َّمى ب (خطة إدماج املرأة املغربية
يف التنمية) التي تهدف إىل التأسيس لثقافة الجندر أو ثقافة النوع ومنع تعدّد
الزوجات ورفع سن الزواج إىل  18سنة وإقصاء الويل من عقد الزواج..إلخ.
فموجة العوملة والتغريب التي إجتاحت العامل اإلسالمي ،سعت إىل إقتالع
األرسة املغربية من جذورها وإلحاقها بالنموذج الغريب عن طريق املواثيق
الدولية التي غزت بيوت املغاربة وأصبحت تطالب املرأة املسلمة أن تحذو
حذو املرأة الغربية.
يف خضم هذا الغزو الثقايف تسعى النساء الداعيات إىل:
ـ إحياء املفاهيم اإلسالمية التي تؤلف بني الرجل واملرأة داخل مؤسسة األرسة.
ـ اإلشتغال يف إطار املساواة الرشعية مع األخوة الدعاة والتي تنبني عىل املودة
والرحمة والتكامل يف الوظائف واألدوار.
الحركة اإلسالمية واملرأة املغربية
الحركة اإلسالمية املغربية حركة دينية إجتامعية تهدف إىل تجديد الدين
وإنهاض املجتمع :لذا عملت عىل توسيع دَور املرأة يف جميع أعاملها إقتداء
خص النساء مبجلس لتعليمهن مام
بالرسول صىل الله عليه وآله وسلم الذي ّ
ّ
يدل عىل زيادة اإلهتامم باملرأة لتجنب التفاوت الذي يحصل ألسباب اجتامعية.
لذلك تسعى الجامعات اإلسالمية املغربية يف كثري من األحيان أن تعطي
األولوية للمرأة يف التأهيل والتكوين الدعوي وكان لذلك نتائج إيجابية حتى
إنترشت ظاهرة النشاط الدعوي النسايئ يف الفضاءات الجامعية ويف العديد
من املدن املغربية حتى أصبح عدد النساء النشيطات يساوي أو يفوق عدد
القامئني بذلك من الرجل.
برزت املرأة املغربية يف صفوف الحركات اإلسالمية أكرث من مثيالتها يف العديد
من الدول اإلسالمية ويرجع ذلك إىل قيادات الحركة اإلسالمية املغربية وأفكارهم
ورؤيتهم وفقههم ،فهم يرون أن دور املرأة اليقل يف نرصة الدين والجهاد عن
دَور الرجل بل أكرث من هذا يعملون عىل ترجمة هذه النظرة عىل الواقع.
ومن التجارب الدعوية الحديثة يف الساحة املغربية يف السنوات األخرية تكوين
واعظات ومرشدات يف الدعوة .هذه املبادرة جاءت بتأثري الحركة اإلسالمية
املغربية وأيضاَ من تأثريات التجارب يف املجتمع بصفة عامة فت ْحت طلب
الحركة اإلسالمية تم فتح مجال الوعظ واإلرشاد والتدريس ومحاربة األمية يف
املساجد .وهكذا فُتح املجال للنساء وللنشاطات من مختلف الحركات اإلسالمية
وبدون إنتامء أحياناَ وعملت عىل تخصيص دورات تكوينية لصالح الداعيات.

العدد 229
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االنحطاط األخالقي في الواليات المتحدة
إلهام هاشم
إذا كانت األخالقية الغربية وخاصة األمريكية يف التعامل الخارجي ،محكومة
بإرادة العنف واملصلحة الذاتية واالزدواجية ،فام هو محتواها عىل الصعيد
الداخيل؟ أو كيف يظهر الغرب للغربيني؟ نحن لدينا هنا شهادات نخبة من األدباء
واملفكّرين الغربيني ،جمعها أ .الفارز يف كتابه(( :تحت الضغط  :الكاتب واملجتمع
يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية))  .يقول الكاتب والروايئ (رالف اليسون)
معلّقاً عىل ظاهرة العنف يف املجتمع الغريب  (( :إن هناك تقليدا ً للعنف يف
هذا البلد يعود اىل طبيعته الحدودية ،أنه يأيت من انتقاليته املستمرة ،من تصادم
جامعات مع جامعات أخرى .لقد كان عندنا يشء يُس ّمى ((الحرب االهلية)) التي
كانت مواجهة مسلحة ،تركت آثارها املؤملة علينا ،ولكن ما حصل بعد ذلك هو
فعال الحرب ((األهلية))  ..إنها حرب املجتمع ،مختلف الجامعات فيه ،وهي يشء
ثابت يف العقلية األمريكية ،وهي مصدر للعنف)) ،ويقول الفارز معقِّباً عىل بعض
الذين حاورهم :أن ((امريكا معزولة عن املايض (بسبب والدتها الحديثة) ،وتعاظم
مسؤولياتها نحو الحارض وهي تتقدم نحو املستقبل ،يجعلها تبحث عن أمنها ليس
يف التقاليد الراسخة بل يف القوة ،قوة الحضارة بدال من قوة املايض))  .ويقول
الكاتب (روبرت لويل) (( :لقد كان لدينا (األمريكيون) دامئاً التصور بأننا منتلك
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تعاين امريكا من
مشكالت مشابهة ملا
يتعرض له اي مجتمع
صناعي،كاملجتمع
االورويب ،باالضافة اىل
مشكالت خاصة بها،
مثل الشعور باالغرتاب
ليسنتيجةالتصنيع،
بل ملجرد االتساع
الشاسعجغرافيا
والتنوعالضخملكتلها
البرشية،وتلعب
الفوارق الطبقية دورها
يف هذا الشعور

تلك الفكرة التي بإمكانها أن تنفذ إىل العامل ،وهي رمبا تصل اىل قاب قوسني من
تدمريه .وفجأة تن ّبهنا عىل فكرة إن هذا الكابوس رمبا كان صادقاً ،وأننا فعالً يف
موقع يسمح لنا بذلك)).
والواقع أن أمريكا مجنونة بداء العظَمة والشعور بالقوة ،إذ يقول (الكاتب
يتجل يف املنشآت العمرانية الضخمة ،يف العامرات
ميللر) :إن الولع بالقوة ّ
صمء من دون تفاصيل حية ولكنها صورة ناطقة مبظاهر
الضخمة التي تقف ّ
القوة وأنها ال تدل فقط عىل ثراء اشخاص معدودين ،بل تص ّور حالة اجتامعية
عامة .
وتعاين الواليات املتحدة من مشاكل مشابهة ملا يتع ّرض له أي مجتمع صناعي،
كاملجتمع االورويب ،باإلضافة إىل مشاكل خاصة بها ،مثل الشعور باالغرتاب ،ليس
نتيجة التصنيع بل ملجرد االتساع الشاسع جغرافيا والتن ّوع الضخم لكتلها البرشية.
وتلعب الفوارق الطبقية دورها يف هذا الشعور ،ففي الواليات املتحدة ،كام يقول
مايكل هارنغتون(( :افضل فقر عرفه العامل ُمغطّى بأحسن الثياب)) .
وملا كانت القيم السائدة ،والصورة الشائعة ،تعود إىل الطبقة الوسطى ،فإن
األمرييك ال يتحدّث عن طبقة عاملية ولكنه يطرح ما يس ّمونه ((تحت الطبقات))،
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كام يقول الناقد ارفن هاو ،وهو ما ال تراه ظاهرا ً يف املراكز السياحية ،ولكنه مخ ّبأ
يف زوايا املجتمع الذي يعاين من الفقر وليس قادرا ً عىل تعليم ابنائه بكفاءة وليس
ممثالً يف أي تشكيلة اجتامعية او اقتصادية او سياسية النهم تحت ذلك كله.
والواقع أن الغالبية من هؤالء هم من السود وذوي األصول األسبانية ،وقد أصبحوا
موضوعاً لعدد من األفالم الناجحة التي ركّزت عىل قضايا العنرصية املو ّجهة
ضدهم ،وتفيش املخدرات فيهم واستالب الفقر ألخص خصائصهم االنسانية .
أما الطبقة الوسطى التي أصبحت ثریة خالل السنوات الخمسني املاضية ،فهي

تأخذ فكرة الخطر الخارجي بصورة شخصية وتنظر للتأريخ من هذا املنطلق .
وهم ينظرون إىل العامل الخارجي باعتباره مهدِّدا ً ملصالحهم اآلنية ،ومنط حياتهم
املرفّهة ،وسياراتهم الفارهة ،وأحواض السباحة يف منازلهم ،ولديهم االعتقاد بأن
الفرد الفقري يف املجتمع ُمصاب بنوع من الخلل االجتامعي ألنه مل يستطع الوصول
إىل األخالقية الرفيعة للطبقة املتوسطة ،وليس بودٌهم أن يسمعوا عن مشاكل
غريهمومعاناتهم.

التغيرياملستحيل

الواقع االمرييك يعكس
نزعة عدوانية تجاه
الخارج وانانية مدمرة
يف الداخل وتوترا
عنرصياوتهميشايقود
اىل العنف والجرمية
كام انه ال يعد بأية
رسالة انسانية عامة،
وهي كلها ادلة تقف
بالضد من امكانية
ان تضع امريكا صيغة
موفقة لنظام دويل
جديد قائم عىل
اسس الحق والعدالة
وكرامة االنسان يف
كل مكان،وتجعل من
النظام الدويل الجديد
الذي ترفع امريكا
شعاره ستارا الستمرار
مامرستهاالقدمية

وماذا عن آفاق التغيري يف الداخل والخارج؟ أن القول بإمكانية التغيري يف املوقف
األمرييك داخلياً أو عاملياً أمر مستبع ٌد جدا ً إن مل يكن مستحيالً ،ذلك إن بنية
امريكا ذاتها تجعل الواقع الذي وصفناه سابقاً ثابتاً بصورة مطلقة .ألن عقلية
وليؤسسوا
املستعمرين البيض الذين جاؤوا من أوروبا ليبيدوا الهنود الحمرّ ،
جمهوريتهم عىل جثث القبائل الهندية ما زالت مستمرة يف جميع املامرسات
االمريكية ،خصوصاً ما أبدته يف كوريا وفيتنام وافغانستان وإيران والعراق .واليشء
الوحيد الذي يوقفها عند حدها ،كام يقول (تشومسيك) ،هو وجود خصم أقوى
منها ،وما دامت تجد خصوماً باستطاعتها تأديبهم عن طريق التآمر الداخيل
أو العدوان الخارجي أو شعوباً تتآمر عليها بصو ٍر متعددة ،فإنها سادرة يف غ ّيها
ومنفٌذة لربنامجها العدواين يف أتم صورة ولكن ،أين هو الخصم الذي ميتلك اآلن
قوة مادية أكرب من الواليات املتحدة؟ .
واما عىل الصعيد الداخيل ،فان الواليات املتحدة محافظة متاماً رغم كل القفزات
التي تجري فيها ،من ثورة الشباب إىل مت ّرد السود ،فأمريكا متيل دامئاً إىل الواقع
املشاهد ال امل َثل املتعايل عىل التجربة .إن اي ترصف ال يتطابق مع السلوك العام،
يعترب حالة مرضية يجري تصحيحها باإلحالة عىل املتعارف واملوجود ،وتصميم
البيوت مثالً يجري بطريقة ال ترتك لداخلها حرمته وخصوصيته ،فهي متتاز
بالواجهات املكشوفة والنوافذ الواسعة ،وكأن املطلوب من الداخل أن يتطابق مع
الخارج ،وبالتايل مع املثال االجتامعي العام ،وتقوم وسائل االعالم بالتفكري نيابة
عن املشاهد ،من خالل التحليالت الجاهزة التي تقدّمها وبرامج املناقشة التي
تقلب له وجوه الرأي ،وتهجم عليه أجهزة الدعاية فتقرر له نوع الحاجات التي
ينبغي أن يشرتيها وماركتهم املفضلة ،ويفقد االنسان بذلك خصوصيته ويتح ّول
إىل جزء من النمط العام ،إنسان غري قادر عىل أن يستقل بعقله وإرادته ،أو
((انسان ذو بعد واحد)) كام سامه (ماركوز)  .أضف اىل ذلك إن قوة املال قد
حيّدت جميع االتجاهات املعارضة ،ويشهد عىل ذلك ،تح ّول قادة حركات الشباب
مثل (روبني) الذي كان ضد املؤسسة األمريكية ،من صفوف الدراسة إىل إدارة
البيت األبيض ،والذي أصبح من أثرياء أمريكا وجزءا ً من املؤسسة ذاتها .
إن هذا الواقع يعكس نزعة عدوانية تجاه الخارج ،وانانية مدمرة يف الداخل
وتوترا ً عنرصياً وتهميشاً يقود إىل العنف والجرمية ،كام أنه ال يع ْد بأية رسالة
إنسانية عامة ،وهي كلها أدلّة تقف بالضد من امكانية أن تضع أمريكا صيغة
موفّقة لنظام دويل جديد قائم عىل أسس الحق والعدالة وكرامة اإلنسان يف كل
مكان ،وتجعل من النظام الدويل الجديد الذي ترفع أمريكا شعاره ،ستارا ً الستمرار
مامرستها القدمية .
غري أننا ال نتوقع أن تخطو أمريكا أية خطوة يف هذا االتجاه ،خاصة وأنها تعاين
من أزمة اقتصادية خانقة بدت مالمحها مؤخرا ً ،فمام زاد يف معضالت املجتمع
األمرييك وتدهوره االجتامعي واألخالقي  ،كالتضخم االقتصادي الذي بلغ ذروته
يف اآلونة األخرية  ،مام دعا اإلدارة األمريكية إىل وضع حلول عاجلة لهذة األزمة
العاصفة التي قد تهدّد البنية اإلجتامعية للواليات املتحدة ،وتؤدي إىل ضعضعة
التامسك االجتامعي لهذا البلد املتنوع دميوغرافياً وأثنياً ،وبالتايل تصاعد حاالت
الجرمية املنظمة وغري املنظمة للمجتمع األمرييك ،فهل تتعظ إدارة البيت االبيض
أم تظل سادرة يف غيها كام هو ديدنها يف امل ّرات السابقة ؟.
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أطفالناوالتنميةالبشرية
منى كريم

يحلم اآلباء يف ان يكون ألبنائهم حصة من املثالية والتميز عن اآلخرين،
وهو ما يدفعهم لتعديل وتصويب سلوكهم عىل سبيل الدوام واالستمرار،
وغالبا ما يكون ذلك محفوفا بقلق من اآلباء ورمبا عناد من األبناء خصوصا يف
ما ال يفهمه األبناء من مصلحة.
وغالبا ما ينتهي االختالف بني ما يريده اآلباء وما يريده األبناء اىل التدخل
العقايب من قبل األب عىل بنيه وبشكل فوري.
وقد ينجح العقاب يف ردع الطفل عن سلوك شائن ،ولكنه نجاح مؤقت وملدى
قصري ،ورمبا له تأثري سلبي عىل مستقبل شخصية الطفل.
لذا ،فأن التعامل مع الطفل وفقا ملفاهيم التنمية البرشية وأدواتها وأساليبها
قد يصوب ويعدل من سلوك الطفل ،خصوصا اذا ما كانت ـــ التنمية البرشية
مستندة لشارطة البيت النبوي وما يريد الشارع املقدس من تعامل سوي.
وقد تختلف أساليب تعامل اآلباء مع أبناءهم باختالف املواقف التي تدعو
للتدخل ،ورمبا يحتاج البعض منها وقت طويل يك تؤيت مثارها ،وهو ما يحتم
عىل اآلباء صربا وهدوءا أكرث ،ألن التعامل مع الطفل شائك ورمبا يشعر
األبوين يف لحظة ما بنوع من اإلحباط ،اال أن التوكل واملداومة عىل هذه
الخطوات ستمنح األبوين نتيجة طيبة ويف وقت قصري.
• التعامل مع الطفل عىل أن لديه وعي ـــ وأن كان قارصا ـــ ويكون ذلك من
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أن التعامل مع
الطفل وفقا ملفاهيم
التنمية البرشية
وأدواتها وأساليبها
قد يصوب ويعدل
من سلوك الطفل،
خصوصا اذا ما كانت
ـــ التنمية البرشية
مستندة لشارطة
البيت النبوي وما
يريد الشارع املقدس
من تعامل سوي.

خالل وضع النقاط عىل الحروف يف معالجة املشاكل وليكن مثال عند توبيخ
الطفل عىل موقف ما دون جره للنهاية الطبيعية ومنها االعتذار او التعهد
بعدم تكرار ذلك ،وإال فأنه سيبقى يف دوامة الشعور بالذنب وعدم معرفة
الحلول او ما يريده أبويه منه ،وليختم ذلك مبشهد تكرميية من قبلهام وليكن
مثال احتضانه وإشعاره بالحب والحنان من قبلهام.
• ميكن لألم ـــ ورمبا األب أيضا ـــ ان ينمي القدرات الذهنية لطفله من خالل
انتقاء إحدى الروايات او القصص التي تحايك مستواهم الفكري ،خصوصا
تلك التي تنمذج السلوك لديه ،ألن ذلك سيشكل متانة قوية للطفل مستقبال
وهي أكرث جدوى من أساليب النصح املبارشة ،خصوصا وأنه سيبدأ تقليدها
يف قادم أيامه.
• البد من التفريق بني السلوك والشخص ،ألن تبيان رفض السلوك لدى الطفل
قد يدفعه لتغيري سلوكه ،لكن تبيان رفض الطفل نفسه قد يدفعه للتمرد،
ومن هذا ميكن لألب او األم ان تقول لطفلها « :أنا ارفض فكرة املزاح الكثري
من قبلك « بدال من ان تقول له « :أنا أرفضك ألنك متزح كثريا « ،عىل ان يكون
كل ذلك بشكل واعي ومتحرض ودبلومايس مع االبتعاد عن اللجوء إىل األلقاب
السلبية والتوصيفات املحبطة ،وفيام اذا مال الطفل للجدال والنقاش العقيم،
يفضل خصم املوضوع وإنهاءه بطريقة ما عىل ان ال يكون من خالل الرصاخ
او الرضب او التوبيخ وغري ذلك من األساليب العنيفة.
• يفضل اعتامد مبدأ التوجيه بالنسبة للطفل من خالل أبويه ،عىل ان يكون
ذلك بشكل غري مبارش من خالل شده لسلوكهام واستنفار محاكاته لهام
وتوظيف هذه امليزة ـــ ميزة محاكاة الطفل لوالديه ـــ يف تغري سلوكياته
السلبية اىل ايجابية.
• منح الطفل اهتامم كاف وان يعار االنتباه الكايف ـــ مع الحذر من اإلفراط
او التفريط بذلك ـــ فضال عن منحه االحرتام الالزم ومبا يسهم يف تعزيز ثقته
بنفسه ،مع األخذ بلحاظ االعتبار أن أي نقص يف االحرتام او االهتامم سيدفع
الطفل للبحث عن ذلك وتعويضه من خالل اآلخرين.
• استثامر حالة التجاهل بشكل نسبي مع الطفل ،ألن االهتامم يف موارد
معينة قد يدفعه الستغالل هذه امليزة مبا ال يسع األبوين قبولها ،كام أن
التجاهل يساعد عىل إخامد بعض الرغبات لديه ،مع األخذ بنظر االعتبار أن
الطفل قد يلجأ اىل رفع وترية رفضه للتجاهل يف املرات اإلول ،ولكنه يف النهاية
سيعي أن ذلك سلوك مشني من قبله وقد يخرس تعاطف أبويه ،وهذا بحد
ذاته سيدفعه يف نهاية املطاف إليقاف ذلك.
• اعتامد الحوار كلغة كسب لود الطفل ،أمر منتج ومؤثر ،خصوصا يف تغيري
قناعاته بسلوكه املشني ،كام أن االستامع له هو األخر سيعزز لديه القدرة
عىل إبداء وجهة نظره حيال القضايا املختلف فيها مع أبويه ،مع العلم أن
للطفل قراءات وتحليالت قد تكون مذهلة أحيانا ورمبا حتى انضج من والديه
باعتبار أنه ينظر لألشياء من زويا قد يغفلها األبوين بداعي فارق العمر او
تشظي االهتاممات.
• اعتامد األساليب الرتبوية العرصية ومنها قامئة التنقيط او النجوم ،والتي
يبدأ الطفل من خاللها ـــ وبجو تفاعيل مع والديه ـــ بجمع نقاط او نجوم
عىل أي موقف ايجايب منه من خالل تحفيزه لذلك بإثارة رغبته بسفرة ما او
هدية ما او أي مكافأة يجدها األبوين مؤثرة عىل طفلهام.
• خلق األجواء املناسبة ،وإيجاد البديلة يف حالة تعذر يشء من ذلك ،وسد
الذرائع اما السلوكيات السلبية من الطفل ،من خالل إبعاده عن مثريات
سلوكه السلبي ،وليكن مثال ان لعب الطفل مع اطفال الجريان قد يسبب
احتكاك ما ومن مثة مشكلة بينهام ،فمن األفضل منعه من اللعب معهم من
خالل عدم توفري فرصة لذلك.

شؤون تربوية
المحيـط التـربوي
محمد تقي فلسفي
من أهم العوامل املؤثرة يف تنمية فطرة الصدق عند األطفال املحيط الرتبوي
الذي يعيشون فيه  ،فعندما يكون الوالدان ملتزمني بالصدق بعيدين عن الكذب
واالحتيال  ،فإن الطفل ينساق تلقائياً إىل طريق الصدق واالستقامة  ،ومن السهل
جدا ً إزالة العوائق التي تقف يف طريقه من الناحية النفسية.
وعىل العكس من ذلك فإن الوالدين اللذين ال يتورعان عن الكذب يعودان
الطفل عىل هذه الصفة الذميمة من حيث ال يشعران  ،يف أرسة كهذه يصبح
اإلهتامم بالظروف والعوامل النفسية للوقاية من الكذب عقيام .إن املحيط الرتبوي
اهم العوامل الصانعة لكيان الطفل  ،وال ميكن مقايسة أي من العوامل النفسية به
 ،ذلك أن الطفل ينسجم مع املحيط الذي ينشأ فيه بصورة ال شعورية  ،وتنطبع يف
ذهنه صور األشياء التي يشاهدها أو يسمعها.
« إن محيط الصدق والشهامة املطلقة أهم عوامل الكفاح ضد الكذب .فإذا كانت
االستقامة مسيطرة عىل جو األرسة أو املدرسة مل يقرتب الطفل من الكذب  ،واذا
صادف أن جرت كذبة عىل لسانه فإن التجارب تثبت أن هذه الكذبة ال تصل إىل

حد الخيـانة واالجرام وال تبعـث بجذورها يف قلبـه » .
« إن الضامئر الحية لهؤالء األحداث تشبه األعشاب الربيعية يف النعومة واللطافة
 ،فألجل أن تالقي تنمية مناسبة ومتكافئة يجب أن تبقى يف مأمن من هبوب
الرياح الشديدة وامليول التي قد تدحرها اىل األبد  ،ومن املؤسف أن نجد أن هذه
الفسائل الغضة كثريا ً ما تجابه بالرياح الهوجاء وكثريا ً ما يصادف وجود أخاديد
واسعة بني أفعالنا ونصائحنا» .
هناك بون شاسع بني ما يالحظه الطفل يف أفعالنا ويدركه من سلوكنا  ،وبني
األوامر والنصائح التي نصدرها يف تقبيح عمل معني وذمه ! ».
« قد اعتاد الكثريون عىل أن يقولوا لألطفال  ( :افعل ما أقوله لك ! ال تلتفت
اىل ما أفعل ) يف حني أنهم يجهلون أن هذه النصيحة تستتبع مأساة عظيمة  ،ان
الطفل ال يخضع للنصيحة التي ال يعريها الوالدان أهمية ما وعىل فرض أنه استطاع
أن يتوصل من عمل الكبار اىل أن السلوك املفضل لألطفال يختلف عن السلوك
املفضل للكبار فإنه سيحطم تلك القيود يف أول فرصة يدرك فيها الحرية  ،ويخرج
عىل تلك التعاليم التي وجهت اليه يف صباه ».
ان محيط األرس ّة هو املدرسة األوىل للطفل  ،وإن سلوك الوالدين ميكن أن يصبح
مقياساً الزدهار األرسة أو انحطاطها .ان امرأة أو رجالً بغض النظر عن عنوان
األمومة أو األبوة عندما تصدر منه كذبة يكون قد ارتكب معصية كبرية واستحق
بذلك عقوبة .أما عندما يكون هذا الرجل أباً أو عندما تكون املرأة أماً فإن الكذبة
الصادرة منه أمام عيني الطفل النافذتني  ،وأذنيه الواعيتني ال ميكن أن تعد ذنباً
واحدا ً .ففي هذه الصورة يكون ذنب آخر غري ذنب الكذب قد ارتكب ...ذلك هو
ذنب التعويد عىل الكذب وهذا أعظم بكثري من الذنب األول.
املصدر :الطفل بني الرتبية والوراثة
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النهضة الحسينية مدرسة األجيال األبدية
الشيخ محمد السمناوي
إ َّن املعاهد والجامعات ومراكز العلم  ،البد لها من وجود مؤسس ٍ ومقنن  ،يقوم بعملية وضع
القوانني واملناهج العلمية واملواد التي تفرض عىل الطالب دراستها يف مجال تخصصه ِ  ،ومن
خالل هذه املراحل الدراسية  ،يتم عملية االرتقاء والصعود بالسالمل العلمية واملطالب الفكرية.
مدرسة اإلمام الحسني (عليه السالم) أخذت القوانني واألسس من الله تعاىل فهي واقعة يف
طول التخطيط اإللهي لتكامل البرشية ورفع مستوى العقل البرشي لفهم املقاصد واألهداف
األساسية يف الرشيعة اإلسالمية املقدسة  ،والعقيدة الحقة.
املدرسة الحسينية هي التي تقوم مبهام الرتبية لألجيال  ،وهي التي تقوم مبسؤولية الحفاظ
عىل اإلنسانية من االنحراف والهالك واالنهيار  ،فهي التي تعطي للبرشية درسا ً حقيقيا ً للحياة
السعيدة حيث يكون اإلنسان عزيزا ً  ،ومتجردا ً عن جميع مظاهر التذلل والخضوع لقوى
الكفرواإللحادالظاهريةوالباطنية
وهي التي تجعل نبض الحياة مستمرا ً فها نحن نرى اإلمام الحسني (عليه السالم) يعطي
الدروس يف التقوى والطاعة والعشق اإللهي واللقاء باملحبوب  ،حيث جعل يحث األمة عىل
جعل الحق والطاعة لله تعاىل واألميان باآلخرة هو الحاكم يف حياتها  ،رسم كل ذلك يف سامء
الدنيا وخطها بدمائ ِه الزاكية وبقيت خطاباته باقية ما بقي الوجود .
)وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها ) ()1
جعل اإلمام االمام (عليه السالم) يرسم تلك الخطوط العريضة لخط األميان والوالية التي
استمدت الفيض من الوالية اإللهية  ،فخط األميان بعامل اآلخرة الذي هو كشف الستار
والحاجزية املرتبطة بعامل املادة والطبيعة  .والدخول يف نشأة أرقی وأسمى بكثري من النشأة
الدنيوية ومعنى ذلك هو أن الحياة يف عامل الطبيعة ليست هي العلة التامة وليست غاية ً
وهدفا نهائيا ً يف حياة اإلنسانية وإمنا هي عبارة عن مقدمة ومتهيد وإعداد للعامل األخروي .
الحياة يف هذه النشأة تشبه حياة الجنني فهي ليست هدفا ً لوجود اإلنسان  ،بل هي محطة
تكاملية  ،من أجل عامل اخر ووجود ثان .
فاالمام الحسني (عليه السالم) أراد أن يبني للعامل باعتباره معلام ً ربوبيا ً قد استمد قوته العلمية
من العامل الغيبي فهو من األساتذة اإللهيني املرتبطون بعامل الغيب  ،إن الجامعة واملعهد
الحسيني قد حريت األفكار  ،وأذهلت العقول ،و أدهشت األلباب.
يقول محمد حسني آل كاشف الغطاء طاب ثراه :
(إن نهضة االمام الحسني (عليه السالم) تلقي عىل العامل دروس يف العزة واإلباء واالستهانة
بالظاملني املتجربين وقمع الباطل بجميع مظاهره والدفاع عن املبدأ والعقيدة  ،بقيام
االمام الحسني (عليه السالم) كان هو إلقا ًء عىل الواعني
بتلك الدروس واألخالق الفاضلة واإلنسانية الكاملة
والسجايا العالية وامللكات الزاكية وكل ما جاء
به القرآن والسن ّـة من الخلق العظيم والنهج

38

القويم ولكن جاء بها القرآن قوال ً وطبقها االمام الحسني(عليه السالم) عمال ً وأبرزها للناس يوم
الطف عيانا ً  ،أتريد أن تعرف ماذا صنع االمام الحسني (عليه السالم) يوم الطف ؟
أنظر إىل القرآن الكريم فإن أقىص ما طلبه من العباد يف باب الجهاد هو الجهاد بالنفس واملال
فقال تعاىل  ( :جاهدوا بأموالكم وأنفسكم )) (.)2
و االمام الحسني (عليه السالم) مل يقنع بهذا حتى جاهد مباله ونفسه وأوالده وعياله وأطفاله
والصفوة من صحبه وأرسته ،صنع االمام الحسني (عليه السالم) يوم الطف صنع العاشق الولهان
فضحى يف سبيل معشوقه كلام ع ّز وهان  ،كان الله تعاىل مع االمام الحسني (عليه السالم)
فأعزه الله وصار ثأر الله يف األرض والوتر املوتور  ،إن نهضة االمام الحسني (عليه السالم) ال
تحىص أرسارها وال تنطفئ أنوراها وال تنتهي عجائبها  ...وأعجزت عن االحاطة بها كل كاتب
وكاتب عىل م ّر الدهور  ،ومتادي األحقاب)) (.)3
وقد أجاد كاشف الغطاء طاب ثراه يف موضع آخر حيث وصف القيام الحسيني مع تلك
الصحبة الصادقة بالعمل الربويب  ،والدروس اإللهية التي هي ليست أقواال ً و ألفاظا ً ..فيقول:
( ذلك اليوم ما كان عمال ً من أعامل األنام وحادثة غريبة من حوادث األيام بل كان عمال ً
ربوبيا ً  ،وطلسام ً إلهيا ً  ،نعم هي دروس إلهية وتعاليم روحية أمالها عىل جوامع الجربوت
وصوامع امللكوت ألجيال األبدية  ،وأحقاب الرسمدّية وأعقاب البرشية أكرب أستاذ إلهي وم ّعـلم
ربويب مع سبعني نفر من أهل بيته وخاصته وخريجي جامعته  ،ما فتح الدهر سمعه وبرصه
عىل مثيل لهم قط.
وقفوا ضحوة من النهار عىل تالل الطف فألقوا عىل األمالك واألفالك واألرض والسامء واألنس
والجن دروسا ً طاشت لها األلباب وذهلت عندها البصائر ذاك ألن تلك الدروس ما كانت
أقواال ً وكلامت وألفاظا ً وعبارات بل كانت أعامال ً جبارة وتضحيات قهارة وعزائم ملتهبة ،
خاضوا لجج غمرات البالد شعال ً نارية بل نورية إلتمع منها يف آفاق
األبدية سطور تسجل احتقار هذه الحياة مهام كانت شهية
بهيّة وتربهن إنها مهام غلت وع ّزت فهي أرخص ما يبذل
يف سبيل املبدأ وأهون ما يبذل يف طريق الرشف
والكرامة وس ّمو العقيدة ونبالة الذكر الخالد
واملجد املؤبد)) (.)4

املصادر :
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من أقوال سيد الشهداء(ع)
ان مجاري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء بالله ،األمناء عىل حالله
وحرامه ،فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،وما ُسلبتم ذلك إال بتف ّرقكم عن
الس ّنة بعد الب ّينة الواضحة ،ولو صربتم عىل األذى،
الحق ،وإختالفكم يف ُ
وتح ّملتم املؤونة يف ذات الله ،كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر
وإليكم ترجع ،ولكنكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم ،وأسلمتم أمور الله
يف أيديهم ،يعملون بالشبهات ،ويسريون يف الشهوات.
اللهم انك تعلم أنه مل يكن ما كان م ّنا تنافساً يف سلطان ،وال إلتامساً من
فضول الحطام ،ولكن لرني املعامل من دينك ،ونظهر اإلصالح يف بالدك،
وس ّنتك وأحكامك،
ويأمن املظلومون من عبادك ،ويُعمل بفرائضك ُ
فإنكم ان مل تنرصونا وتنصفونا قوي الظَلَمة عليكم ،وعملوا يف إطفاء
نور نبيكم ،وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه املصري.
ُسحقاً وبعدا ً لطواغيت األ ّمة وشُ ذاذ األحزاب ونَ َبذَة الكتاب ونفَثة
السنن ،و ُملحقي ال َعه َرة بالنسب،
الشيطان ،ومح ّريف الكالم ،ومطفئي ُ
املستهزئني الذين جعلوا القرآن عضني.
اتقوا هؤالء املارقة الذين يش ّبهون الله بأنفسهم ،يُضاهون قول الذين
كفروا من أهل الكتاب ،بل هو الله ليس كمثله يشء وهو السميع
البصري ،ال تدركه االبصار وهو اللطيف الخيرب ،ال منازع له يف يشء من
مي له يشابهه ،وال
أمره وال كفو له يعادله ،وال ضد له ينازعه ،وال َس ّ
مثل له شاكله ،ال تتداوله االمور ،وال تجري عليه األحوال ،وال تنزل عليه
األحداث ،وال يق ّدر الواصفون كنه عظمته ،...وال تدركه العلامء بألبابها،

وال أهل التفكري بتفكريهم إال بالتحقيق ،النه ال يوصف بيشء من
صفات املخلوقني ،وهو الواحد الصمد ما تص ّور يف األوهام فهو خالفه،
هو يف االشياء كائن ال كينونة محظور بها عليه ،ومن االشياء بائن ال
بينونة غائب عنها ،احتجب عن العقول كام احتجب عن األبصار ،وعمن
يف السامء ،احتجابه عمن يف االرض ،به تُوصف الصفات ال بها يوصف،
مي له ،سبحانه ليس
وبه تُعرف املعارف ال بها يعرف ،فذلك الله ال َس ّ
كمثله يشء وهو السميع البصري.
أال ترون أن الحق ال يعمل به ،وأن الباطل ال ينتهى عنه.
من رأى عدواناً يُعمل به ،و ُمنكرا ً يُدعى اليه ،فأنكره بقلبه ،فقد سلم
وبرىء ،ومن انكره بلسانه ،فقد أُجر ،وهو أفضل من صاحبه ،ومن انكره
بالسيف ،لتكون كلمة الله العليان وكلمة الظاملني السفىل ،فذلك الذي
اصاب سبيل الهدى).
فلعمري ما االمام اال الحاكم القائم بالقسط ،الداين بدين الحق ،الحابس
نفسه عىل ذات الله.
ان رسول الله قال :من رأى سلطاناً جائرا ً مستحالً لحرام الله ،ناكثاً عهده،
يغي
مخالفاً لس ّنة رسول الله ،يعمل يف عباد الله باالثم والعدوان ،فلم ّ
عليه بفعل وال قول كان حقاً عىل الله أن يدخله مدخله»(.)1
انّا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة ،ومختلف املالئكة ،ومحل الرحمة،
بنا فتح الله ،وبنا يختم»(.)2
الس ّنة قد أميتت ،وان
« :أدعوكم إىل كتاب الله وإىل ُس ّنة نبيه (ص) ،فإن ُ
البدعة قد أحييت ،وان تطيعوا أمري ،أهدكم سبيل الرشاد»(.)3
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