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املقدمة

ما أروع احلديث عن عيل بن أيب طالب...
وما أرحب آفاق شخصيته العظيمة...

وما أحوج األمة يف هذا العرص إىل استحضار سريته املرشقة ،وهنجه
القويم ،وآرائه اهلادية.
إن األمة حتتاج شجاعة عيل بن أيب طالب ،وهي تواجه غطرسة
االستكبار العاملي ،واهليمنة األجنبية يف أكثر من أرض إسالمية.

وحتتاج حكمة عيل وصربه يف االختالفات الداخلية ،للحفاظ عىل
الوحدة ،ومحاية السلم االجتامعي.
وحتتاج هنجه يف اإلصالح السيايس ،وحماربة الفساد والتمييز بني
الناس ،لسيادة القانون وتطبيق العدل واملساواة.

وحتتاج بصريته وحزمه يف مقاومة اخل��وارج املؤسسني الجتاهات
التكفري والعنف واإلرهاب.

المقدمة

علي ًا يف كل جوانب سريته وأبعاد هنجه وفكره.
نعم ،حتتاج األمة ّ

وهذه السطور املاثلة بني يدي القارئ الكريم ،حماولة متواضعة
القتباس ومضات من شعاع سرية عيل وفكره ،يف مقاربة لبعض قضايا
واقع األمة املعارص ،كانت يف األصل حمارضات مجاهريية ،ألقيتها ضمن
برنامج دعت إليه جلنة اإلمام احلسن Eيف القطيف ،إحيا ًء لذكرى شهادة
اإلمام عيل Eيف الليايل التاسعة عرشة والعرشين واحلادي والعرشين من
شهر رمضان املبارك سنة 1427هـ.
وكان الربنامج حاف ً
ال مهيب ًا بفضل جهود اإلخوة األعزاء يف اللجنة،
حيث هيأوا ساحة كبرية ،وأضافوا إىل الربنامج العديد من الفقرات
النافعة ،وكان احلضور اجلامهريي حاشد ًا من الرجال والنساء.



وقد قام بعض اإلخوة األعزاء بكتابة تلك املحارضات الثالث ،وقمت
بتصحيحها وتوثيقها وإعادة الصياغة لبعض فقراهتا ،ثم تب َّنت جلنة اإلمام
احلسن Eطباعتها ونرشها ضمن هذا الكتيب حتت عنوان (اإلمام عيل
وقضايا األمة) ،فلهم جزيل الشكر والتقدير متمني ًا هلم مزيد ًا من التوفيق
يف خدمة الدين واملجتمع.

واحلمدهلل رب العاملني
حسن الصفار
القطيف

 5شعبان 1428هـ
 18أغسطس 2008م

اإلمام علـي ووحدة األمـة

يف قراءتنا لشخصية اإلمام عيل بن أيب طالب Eجيب علينا أن نجتهد
يف إعادة فهمنا له ،وذلك انطال ًقا من وحي عرصنا وظروفنا ،فعيل بن أيب
طالب كتاب عميق املضامني ،يتجدد يف كل عرص ويف كل ظرف ،ويستطيع
كل جيل من األجيال أن يقرأ من هذا الكتاب ويأخذ منه ما ينفعه لواقعه،
وإلصالح شؤونه .ويف قراءتنا علينا أ َّ
ال نكون أسارى لقراءات السابقني،
عليا كحالة
عليا من وحي فهمه وبيئته ،فهناك من قرأ ًّ
فكل جيل يقرأ ًّ
إعجازية غيبية ،كسائر األولياء الذين يعطيهم اهلل سبحانه وتعاىل جما ً
ال
خلرق العادة وجتاوز املألوف ،حينام تقتيض حكمته تعاىل وإرادته ذلك،
ولكنها حاله استثنائية؛ ألن األصل يف عيل وبقية األئمة واألنبياء ـ عليهم
بَش
مجيعا أفضل الصالة والسالم ـ أهنم برش ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ إِ َّنماَ َأنَا رَ ٌ
ً
ِ
وحى إِليَ َّ ﴾() ،فاألصل يف حياهتم احلالة البرشية الطبيعية ،وال
م ْث ُل ُك ْم ُي َ
تكون املعجزة أو الكرامة إال حني تتطلبها حاجه الرسالة والدعوة.
التركيز على الحالة اإلعجازية

إن بعضنا يريد أن ِّ ِ
يربر لنفسه عدم االقتداء باألنبياء واألئمة،B
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معذورا أمام نفسه وأمام
فيصورهم كحالة غري برشية ،حتى يكون
ً
اآلخرين يف حال مل ِ
يقتد هبم ،إذ ال يمكن االقتداء والتطابق بني حالة برشية
وأخرى غري برشية.
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هذا باإلضافة إىل ما توارثناه من تصور عن اإلنسان البطل ،حيث
نرسم له صورة يف أذهاننا وكأنه رجل خارق للعادة ،وهو تصور برشي
املوجهة لألطفالُ ،تظهر البطل
املتحركة
عام ،فنرى مسلسالت الرسوم
ّ
ّ
قوة جسدية عظمى ،ولديه قدرات
دائماً عىل شكل إنسان خارق ،وصاحب ّ
غري طبيعية.
وإذا كنا ال ننكر أصل ح��دوث املعجزات والكرامات لألنبياء
واألولياء ،بإذن اهلل تعاىل ،وليس بقدرة ذاتية منهم ،كام حتدث القران
الكريم عن معجزات األنبياء كنبي اهلل عيسى Eيف قوله تعاىل ِّ :يِ
﴿أَن
الط ِ َف َأ ْن ُف ُخ ِف ِ
ِ
َأ ْخ ُل ُق َل ُكم ِمن ِّ ِ
الط ِ
يه َف َي ُكونُ طَيرْ ًا بِإِذ ِْن اللهَّ ِ َو ُأ ْب ِر ُئ
ْ َ
ني َك َه ْي َئة َّ يرْ
ص َو ُأ ْحيِي المَْ ْوتَى بِإِذ ِْن اللهَّ ِ َو ُأن َِّبِ ُئ ُك ْم بِماَ ت َْأ ُك ُلونَ َو َما ت ََّد ِخ ُرونَ
الأَْ كْ َم َه َوالأَْ ْب َر َ
ِيِف ُب ُيوتِ ُك ْم﴾() ،وكام ورد يف القران الكريم من كرامة للسيدة مريم بنت
ِ
اب َو َج َد ِع ْن َد َها ِر ْزق ًا َق َ
عمران ُ
ال َيا َم ْر َي ُم
﴿كلَّماَ َد َخ َل َع َل ْي َها زَ َك ِر َّيا المْ ْح َر َ
َأ َّنى َل ِ
ك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اللهَّ ِ إِنَّ اللهََّ َيرزُ ُق َم ْن َيشَ ُاء بِغَيرْ ِ ِح َس ٍ
اب﴾().
ْ
إضافة إىل ما يرويه املسلمون من معجزات رسول اهلل ،Aوما ترويه
خمتلف طوائف األمة من كرامات لبعض الصحابة واألئمة واألولياء.
لكن معجزات األنبياء وكرامات األولياء ،إنام يأذن اهلل تعاىل بتحققها
عىل أيدهيم يف حاالت استثنائية ،تقتضيها حكمته وإرادته ،وليست حا ً
ال
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دائ ًام ،وال بيد النبي أو الويل ،لذلك ر ّد النبي حممد Aطلبات املرشكني منه
فعل اخلوارق ،كأن يفجر عني ماء جارية من األرض ،أو يسقط عليهم
كسف ًا من السامء ،أو يصنع بيت ًا من ذهب...فأجاهبم كام يقول تعاىل﴿ :قُلْ
ُس ْب َحانَ ِّ يِ
بَش ًا َر ُسو ً
ال﴾().
رَب َهلْ ُك ْن ُت إِلاَّ رَ

إال أنَّ هناك شيئ ًا من املبالغة والغلو يف تراث الطوائف واملذاهب،
حول حصول املعجزات والكرامات لألنبياء واألئمة واألولياء ،وال يصح
أن نقبل منها إال ما جاء بسند معترب ،ومل خيالف شيئ ًا من ثوابت الكتاب
والسنة.
التركيز على جانب المأساة :
ِ
عليا Eكحالة مأساة ،وهذه جنبة واقعية
وهناك قسم من ِّ
املحبني قرأ ًّ
يف حياة اإلمام عيل ،Eفقد تعرضُ E
لظالمات كثرية يف حياته ،وحتى
بعد مماته ،ولكن فاعلية جهده وجهاده أكرب من أن تحَُ َّجم يف زاوية املأساة
والظالمة.
إن بعضنا يصف ما يقرب النصف من حياة أمري املؤمنني Eبأهنا فرتة
انطواء وانعزال ،وأنه مل يقم بأي عمل عام بعد وفاة رسول اهلل Aإىل أن
توىل اخلالفة ،أي طوال مخس وعرشين سنة (ربع قرن من الزمن) مل يصنع
شي ًئا ومل يقم بأي دور!.

عليا كان جليس داره ،منطو ًيا عىل نفسه ،يشعر
إن من ُي ِرِ ُّ
ص عىل أن ًّ
باألسى واحلرسة عىل نزع اخلالفة منه ،وال يشعر بأي مسؤولية جتاه واقع
األمة ،فهو غافل عن أن هذا ال يتناسب مع فكر اإلمام عيل وهنجه
 سورة اإلرساء :اآلية.93
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وتوجيهاته Eوال يتفق مع ما سجله التاريخ عن دوره ومواقفه يف تلك
املرحلة.
اد ِه وبِ ِ
هلل ِيِف ِعب ِ
لقد كان اإلمام عيل Eيقول للناس « :ا َّتقُ وا ا َ
الد ِه َفإِ َّن ُك ْم
َ
َم ْس ُئو ُلونَ َح َّتى َع ِن ا ْلبِق ِ
َاع وا ْل َب َهائِ ِم »() ،إن اخلالفة ـ عند اإلمام عيل Eـ
جيمد حياته إن مل حيصل عليها ،ألن التطلع
مل تكن قضية أساس ،بحيث ّ
للمناصب يمكن أن خيالج نفوسنا نحن ،فإذا مل نحصل عىل ذلك املنصب
أو املوقع نشعر وكأننا فقدنا دورنا يف هذه احلياة ،لذلك جتد بعضنا ينكفئ
موقعا كان
منصبا كان يتطلع إليه ،أو
عىل نفسه ،ويشعر باألسى لفقدانه
ً
ً
حيت ّله ،لكن عيل بن أيب طالب مل يكن هكذا ،ألن اخلالفة مل تكن يف يو ٍم من
األيام غاية مطمحه .يقول َعب ُد اهللِ ْب ُن َع َّب ِ
اس َد َخ ْل ُت عَلىَ َأ ِم ِ
نيE
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ْ
ِ
وهو يخَ ِ
بِ ِذي َق ٍ
ْص ُف ن َْع َل ُهَ ،فق َ
يم ُة َه َذا ال َّن ْع ِل؟» فَقُ ْل ُت« :ال
َال ِيِلَ « :ما ق َ
ار ُ َ
ِ
ِ
يم َة لهََا»َ ،فق َ
َال« :Eواهللِ لهَ ِ َي َأ َح ُّب إِليَ َّ ِم ْن إِ ْم َرتِ ُك ْم إِ َّ
يم َح ّق ًا َأ ْو
ق َ
ال َأنْ ُأق َ
َأد َفع ب ِ
اط ً
ال»().
ْ َ َ
إننا عندما نعرف نظرة اإلمام عيل Eلقيمة هذه املناصب ،ال يمكننا أن
نحرص حياته بني وفاة الرسول Aوتس ّلمه اخلالفة بأهنا عبارة عن حياة
عزلة وأمل ،ولكن ألن بعض األجيال كانت تعيش االنطواء واالنكفاء،
حاولوا أن ِّ ِ
يربروا ألنفسهم ما كانوا يعيشونه من حال ،ولكن احلقيقة
َّ
يتخل عن وظيفته
عندما ندرسها بموضوعيه نجد أن عيل بن أيب طالب مل
واحدا ،بل كان يتحمل املسؤولية دوم ًا جتاه الرسالة واألمة.
الرسالية يو ًما
ً
ويف هذه النقطة علينا أن نكون منصفني بحق واقعنا وتارخينا ،ذلك أن

 الرشيف الريض :هنج البالغة ،حتقيق مؤسسة هنج البالغة ،ط1416 ،3هـ ،خطبة .166
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الشيعة يف حقب تارخيية عديدة مورست عليهم ضغوط كثرية ،أجربت
الكثري منهم عىل االنعزال واالنكفاء ،وربام تكون هذه احلالة االجتامعية

التي وصلوا إليها بفعل بعض الظروف التي كان هلا دور يف تربير واقعهم،
كثريا من هذه
وعدم انفتاحهم عىل بقية أوساط املسلمني ،ولذلك قد جتد ً
الطروحات واخلطابات تركّ ز عىل جانب املأساة يف حياة اإلمام
العامة التي كان يعيشها
عيل ،Eوباقي األئمة Bانسجا ًما مع احلالة
ّ
غالب الشيعة.

إن القراءة التقليدية حلياة اإلم��ام عيل Eحترص دوره بعد وفاة
الرسول Aيف اجلانب املأساوي ،وتركز عىل دوره يف حياة الرسولA
وحني استالمه اخلالفة فقط ،وهذه القراءة ال تعطينا صورة واقعية عن
وبخاصة بعد وفاة الرسول.A
الدور الذي مارسه اإلمام،
ّ

إن الدور الذي قام به اإلمام عيل Eبعد وفاة رسول اهلل Aهو من
أهم جتليات إخالصه ملصلحة الدين واألم��ة ،وسمو نفسه عن تأثري
َّ
العواطف واملصالح الشخصية الذاتية.
لقد حفظ اإلمام وحدة األمة يف ذلك الظرف اخلطري ،ورعى مصلحة
الكيان اإلسالمي الذي كان بحاجة إىل آرائه الصائبة ،ومعرفته العميقة
بمفاهيم الدين وتطبيقات أحكامه.

مفهوم الوحدة
إن مفهوم الوحدة قد يلتبس يف أذهان بعض الناس ،وكأن الوحدة
إلغاء خلصوصيات طرف حلساب طرف ،أو ذوبان جهة يف أخرى ،أو أهنا
تعني تنازل هذه الفئة عن يشء من قناعاهتا من أجل الفئة األخرى .وهذا
الفهم اخلطأ للوحدة هو الذي جعلها رسا ًبا ال يمكن حتقيقه يف واقع
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تاما عىل كل تفاصيل العقيدة
املسلمني؛ ألن البعض يتصور الوحدة تطابقًا ًّ
والترشيع ،ويف اآلراء والتوجهات ،وهذا خيالف طبيعة البرش ،فام دامت

متعددة فاالختالف وارد حتى ضمن العائلة الواحدة
هلم آراء ومصالح
ّ
واملجتمع الواحد.

إننا حينام نربط بني الوحدة وبني التوافق واالتفاق عىل كل يشء ،فإننا
بذلك نبحث عن رساب الوحدة التي ال تتحقق ،أما حينام ننظر إىل الوحدة
عىل أساس التمحور حول القواسم املشرتكة ،واملصالح العامة ،واالنضواء
حتت إطار يستوعب اجلميع ،وحيرتم حقوق اجلميع ،ويعطي جمال التعبري
عن الرأي ،فإن هذه الوحدة يمكن أن تتحقق.

16

وقد حققتها الشعوب األخرى ،فها هم األمريكيون واألوربيون
واليابانيون واملاليزيون واهلنود واألمم األخرى ،قد حققوا درجات
بعضا ،أو أن
متقدمة من الوحدة ،من دون أن يلغوا خصوصيات بعضهم ً
يكون هناك حيف أو جور من جهة عىل أخرى ،أو وصاية من طرف عىل
آخر .وهذا هو األمر الطبيعي الذي ينبغي أن يكون ،ونحن عندما نتحدث
عن الوحدة نتحدث عنها هبذا املفهوم.
وحينام نقرأ سرية اإلمام عيل Eبعد رحيل الرسول Aنرى أن
اخلالف قد حصل حول تسلم موقع اخلالفة وقيادة األمة ،وكان اإلمام
يرى نفسه صاحب هذا احلق ،وأنه األوىل هبذا املوقع ،لكنه مل جيعل ذلك
سبب ًا للرصاع والصدام ،بل احتفظ برأيه ،دون قطيعة مع خمالفيه ،ومل يبخل
عليهم بنصيحته ،ومل يتوان عن بذل جهده يف خدمة الدولة واألمة.
هذا املوقف الرسايل لإلمام عيل مل يستوعبه البعض من السنة والشيعة،
حيث فسرّ فريق بيعة اإلمام عيل للخلفاء وتعاونه معهم بأنه داللة عىل ختيل
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اإلمام عيل عن رأيه يف أحقيته باخلالفة ،بينام أنكر الفريق اآلخر أي عالقة
اجيابية بني اإلمام عيل واخللفاء ،وكال الرأيني يفتقد املوضوعية واإلنصاف،
فاإلمام عيل مع احتفاظه برأيه ،إال أنه قدم املصلحة العامة لألمة ،باحلفاظ
عىل وحدهتا وتسديد مواقف زعامتها.

مسارات الوحدة
واستلهام ًا من سرية أمري املؤمنني ،Eواقتباس ًا من رؤيته الواعية،
يمكننا أن نفصل احلديث عن الوحدة يف ثالثة مسارات:
األول:الوحدة االجتماعية

نحن كمجتمع نعيش يف منطقة واحدة ،ضمن إطار مدرسه أهل البيت
 ،Bنمثل حالة اجتامعية ،جتمعنا ثقافة واحدة متقاربة ،ونعيش مهو ًما
وطموحات واح��دة ،وننتمي هلوية دينية واح��دة ،وحلفظ هذه اهلوية
ووصو ً
ال إىل تنمية جمتمعاتنا وتطويرها ،جيب أن يكون هناك تعاون بني
قوى هذا املجتمع وفعالياته ،وهذا ال يعني التوافق يف مجيع اآلراء
واألفكار ،كام يصور ذلك بعضنا ،فيفهم أن الزم ذلك أن يق ّلد أبناء
ضد واقع تعدد
مرجعا
املجتمع
ً
واحدا -مثال ،-وكأن الدعوة إىل الوحدة ّ
ً
املراجع ،أو أن تكون ممارساتنا لبعض الشعائر واح��دة ،وعىل نمط
وأسلوب واحد ،فتكون الوحدة وكأهنا دعوة إىل خمالفة الطبيعة اإلنسانية،
نحن حينام ندعو إىل الوحدة االجتامعية ،إنام ندعو إىل توحيد املواقف
العامة فيام من شأنه أن يؤثّر عىل املجتمع ككل ،مع احرتام حرية الرأي،
ّ
صحية يف أي جمتمع ،فهو
ألن تعدد اآلراء والتوجهات أمر طبيعي ،وحالة ّ
يعبرّ عن حالة من الثراء وحرية الرأي والفكر.
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ويف مقابل هذا التعدد يف اآلراء واألفكار هناك مصالح مشرتكه جتمعنا،
مجيعا ،وهذا ما جيب أن نبحث عنه وأن نجتمع عليه.
وسقف واحد يظلنا ً

وقد بدأ جمتمعنا ـ بحمد اهلل ـ جتاوز الكثري من اإلشكاالت التي كانت
موجودة يف بعض األوقات ،فكان اختالف املدارس الفقهية والفكرية
سببا للنزاع يف بعض األحيان ،وللقطيعة يف
داخل املجتمع الشيعي الواحد ً
أحيان أخرى ،فيام بني :األصويل واإلخباري والشيخي ،ولكن حالي ًا ما
سببا للنزاع أو االختالف ،إال ضمن رواسب
عاد هذا التنوع يف املدارس ً
وبقايا قليلة غري مؤثّرة.
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ويف وقت من األوق��ات كانت هناك رصاع��ات مرجعية ،فجامعة
تتعصب ملرجع ،وأخرى ملرجع آخر ،وال ِ
تجَُ��وز تقليد مرجع اجلامعة
َّ
ِّ
مرجعا ،ويقابلها فتوى ضد ذلك
تؤيد
ً
األخرى ،لتأيت فتوى من هنا ّ
املرجع ،يف حالة من الرصاع واالحرتاب الكالمي االجتامعي

كام أنه يف بعض املراحل كان هناك تباين واضح يف التوجهات واآلراء
السياسية ،أ ّدى يف بعض أشكاله إىل نوع من الرصاع والنزاع بني أتباع كل
توجه ،ولكننا اآلن نعيش تقار ًبا يف التوجهات السياسية ،ومل يعد هناك
ّ
يبق منها إال حالة التنافس الطبيعي بني التوجهات
تباين كبري ،ومل َ
والتيارات واألش��خ��اص ،وه��ذه حالة طبيعية ،ما دام��ت حمكومة
باألخالقيات ،فام حدث خالل عملية االنتخابات البلدية يف املنطقة سنة
1426هـ من تنافس بني مرشح وآخر ،أو بني قائمة وأخرى هو حالة
طبيعية حتصل يف كل املجتمعات.
وما دمنا قد خت ّلصنا من النزاعات عىل أساس االنتامء املدريس (أصويل
تبق عندنا
وإخباري وشيخي) ،وكذلك عىل أساس االنتامء املرجعي ،ومل َ
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نزاعات حا ّدة عىل أساس تباين اآلراء والتوجهات السياسية ،فهذه مرحلة
يبق أمامنا إال موضوع
متقدمة يف سبيل حتقيق الوحدة االجتامعية ،إذ مل َ

التنافس بني التيارات واملجموعات أو بني األشخاص ،وهذا أمر مرشوع
ال يمكن ـ وال ينبغي ـ إلغاؤه.
هنا علينا أن نذكّ ر بأمهية أخالقيات التنافس ،وأن ِّ ِ
نرشد هذه احلالة من

تعد عىل اآلخرين ليبقى التنافس يف
التنافس ،فال يكون فيها إسقاط أو ٍّ
إطاره وموضوعه.
ويف مسألة الوحدة االجتامعية ينبغي اإلشارة إىل ثالث نقاط ،هي:

( )1سعة الصدر يف اختالف الرأي

علينا أن تتسع صدورنا لالختالفات اجلانبية ،فالتطابق يف اآلراء ليس
مطلو ًبا ،بل علينا أن نقبل الرأي والرأي اآلخر؛ ألن بعضنا ينزعج من
مسألة االختالف ،حتى يف بعض املسائل الفرعية ،كثبوت هالل الشهر يف
هذا اليوم أو سواه ،أو توقيت هذه املناسبة الدينية يف هذه الليلة أو سواها،
وصحيح أن اتفاق الرأي فيها حيفظ مظاهر الوحدة االجتامعية ،لكن هذا
االتفاق ال يمكن أن يكون قرسي ًا مع اختالف القناعات ،يف موضوع
يرتبط بجانب عبادي كالصوم مث ً
ال ،فليعمل كل بام يراه تكليفه الرشعي،
واالختالف يف مثل هذه األمور جيب أن تتسع له صدورنا ،وأن ال يتضخم
يف نفوسنا ،ولكن ما يؤسف له أن بعضنا ال يزال يعيش ضيقًا يف األفق،
يتحدث عن تلك اجلامعة التي فطرت هذا اليوم وتلك التي
فيقيض أوقاته
ّ
ضد من يامرسون يف جمتمعنا
صامت  ..ينبغي أن نتجاوز هذه احلالة ،نحن ّ
دور الوصاية عىل اآلخرين ،فإما أن ُيؤخذ برأهيم وطريقتهم وإال فإهنم
يكيلون التهم وخيرجون من خيالفهم من الدين واملذهب.

19

اإلمام علـي ووحدة األمـة

إننا يف الوقت الذي نستنكر عىل اآلخرين أن يامرسوا الوصاية علينا،
بعضا؟! إننا جيب أن ِّ ِ
نكرس
كيف نقبل أن نامرس الوصاية عىل بعضنا ً
حالة التنافس اإلجيايب ،وأ َّ
ال نسمح ألي جهة من اجلهات أن تدعي لنفسها
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أهنا ـ وحدها ـ متثل الدين والرشعية والوصاية ،فال أحد حيتكر الرشعية،
فهذه اجلهة عندها رأي واجلهة األخرى هلا رأهيا املخالف ،وال أحد
يستطيع ادعاء أنه يم ّثل األصل فيام غريه فروع ،أو أنه يم ّثل الدين احلق
وغريه خارج عن الدين ،لقد جتاوزنا عقلية الوصاية ،وانتهت هذه
املامرسات ،وهذا النوع من التعامل مع اآلخرين ،فاجلمهور اآلن يعي
دوره ويثق بنفسه ،ولذلك علينا أن نكرس هذه احلالة ،وأن تتسع صدورنا
لبعض االختالفات الداخلية ،وأال تتضخم يف نفوسنا ،وأال نسمح
للبعض أن يصنع منها قضية يفرق هبا بني الناس.
( )2نرش ثقافة التسامح

يتحمل قادة املجتمع ونخبه مسؤولية كبرية يف نرش ثقافة التسامح
ّ
الداخيل بني التيارات والتوجهات املختلفة ،ووضع حد حلاالت التعبئة
والتعبئة املضا ّدة ،ألننا يف هذه املرحلة علينا أن نؤكد عىل ما جيمعنا كأتباع
ألهل البيت ،Bومنتمني إىل خطهم ومدرستهم ،وراجني لشفاعتهم،
وأن جيمعنا اهلل تعاىل يوم القيامة معهم.
ويف هذه النقطة ترد رواية مجيلة عن اإلمام الصادق Eخياطب فيها
بعض أصحابه ،فيقول« :ما أنتم والرباءة يَبرَْ ُأ بعضكم من بعض؟ إن
املؤمنني بعضهم أفضل من بعض ،وبعضهم أكثر صالة من بعض،
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وبعضهم أنفذ بصرية من بعض وهي الدرجات»().

إن تفاوت اآلراء ودرج��ات اإلي�مان ومستويات التفكري ال يعني
القطيعة ،وال املبالغة يف مسألة املعاتبة ،علينا أن نرفض ثقافة التعبئة
يروج هلا ،وعىل اجلمهور أن يصل إىل الدرجة
الداخلية ،وأن نقف أمام من ّ
التي يقف فيها أمام أي جهة دينية أو اجتامعية متارس هذه األساليب
امللتوية.
( )3االلتفاف حول املؤسسات

نحن اآلن نعيش يف عرص نحتاج فيه إىل األعامل املؤسساتية ،التي تقوم
تسمى «مؤسسات
ودينيا
ثقافيا
عىل بناء املجتمع
واجتامعيا ،وهي ما ّ
ًّ
ًّ
ًّ
املجتمع املدين» ،وذلك من قبيل :اجلمعيات اخلريية ،واألندية الرياضية،
وصناديق الزواج اخلريي ،وكافل اليتيم ،ومهرجان الزواج اجلامعي،
نحول مجيع أنشطتنا إىل
ومراكز تعليم القران ،واملنتديات ،بل علينا أن ّ
مؤسسات.

وبخاصة
فاملسجد جيب أن تديره إدارة مجاعية مرضية من أهايل احلي،
ّ
أننا نرى بعض األحياء قد ّ
جملسا للحي منتخب ًا من قبل أبناء
شكلت هلا ً
حي ومنطقة هذه الفكرة االجيابية ،فهذه احلالة
احلي ،ونتمنى أن يتب ّنى كل ّ
ّ
املؤسساتية هي التي تساعدنا عىل التالحم والتعاون عىل حفظ وحدتنا
وخدمة جمتمعنا.
يطبق فيها
وجتربة جمالس األحياء جتربة جديدة رائدة ،ومن املفيد أن ّ
مسألة التنافس اإلجيايب عىل أساس الكفاءة والفاعلية.

 املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ،ج ،66ص ،168ط ،1983 ،3دار إحياء الرتاث
اإلسالمي ،بريوت.
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وهذا أمر يرسي إىل مجيع مؤسساتنا االجتامعية ،حيث من املفرتض أن
املرشح
تعمها حالة من جتديد اإلدارات واملسؤولني ،وجيب أن خيتار
ّ
ّ
فيطبق هذا يف اجلمعيات اخلريية ،والنادي
األكفأ ،واألكثر فاعلية ونشاط ًاّ ،
الريايض ،واالنتخابات البلدية ،وانتخابات غرفة التجارة وغريها.
وفيام خيص إمام اجلامعة ،فمن الناحية العملية يقوم كل فرد م ّنا
بالذهاب إىل إمام املسجد الذي يرغب يف الصالة خلفه ،فيصيل خلف َم ْن
يثق بتقواه وورعه ويشعر أنه يستفيد من توجيهاته ،بغض النظر من ِّ ِ
أي
وأي مرجع يقلد ،وإىل ِّ ِ
منطقة كانِ ِّ ،
أي عائلة ينتمي ،فيكون املقياس عنده
هو مقياس الكفاءة ،وهذا هو املقياس الذي ينمي ويطور املتجمع.
هذه النقاط الثالث هي التي تساعدنا عىل حفظ وحدتنا االجتامعية.
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الثاني :الوحدة الوطنية

حساس خطري ،وبخاصة يف هذا الوقت الذي
الوحدة الوطنية موضوع َّ
متر به األمة اإلسالمية ،وما يتهددها من أخطار تمََ ُّس وحدة أوطاهنا
ُّ
وبلداهنا ،ذلك ألن اإلدارة األمريكية ترفع شعار الفوىض اخلالقة يف منطقة
الرشق األوسط ،فهم يريدون أن يقسموا املقسم وأن جيزئوا املجزأ،
ولذلك نرى ما حيصل يف العراق ،لتعزيز هذه الفوىض اخل ّ
القة التي يراد

نرشها يف عموم املنطقة.

ويف فلسطني التي جيثم عليها االحتالل الصهيوين ،ويعاين الشعب
الفلسطيني اآلالم والويالت ،يف كل يوم قصف وتدمري ملنازل واغتيال
لقيادات وآالم وسجون ،ومع ذلك هناك تشجيع واضح من قبل
األمريكيني واإلرسائيليني وحلفائهم لالحرتاب الداخيل بني الفلسطينيني،
والوضع ينذر باخلطر ،نسأل اهلل أن يوفق الفلسطينيني وأن يساعدهم
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لتجاوز هذه املحنة .كام أن الدور األمريكي يف لبنان ملنع التوافق بني
اللبنانيني ليس خفي ًا عىل أحد.

وهكذا ما جيري يف الصومال ودارفور يف السودان ،وال أريد هنا أن
ُأحمَ ِّ ِل اخلارج كل املسؤولية ،فلوال األرضية اخلصبة ،والثغرات يف داخلنا،
ولوال نقاط الضعف ،ملا وجد األعداء فرصة لتشجيع الفرقة والفتنة يف
جيدا ،ألنه كلام حصل
أوساطنا ،ولذلك علينا أن نكون حذرين وواعني ً
هناك هتديد للمصالح األجنبية أثريت الفتنة الطائفية من جديد ،فعندما
سقط شاه إيران الذي كان حيمي املصالح الغربية واألمريكية يف املنطقة،
ضخا للتعبئة الطائفية ،وتأجيج ًا للفتنة املذهبية ،وعندما
واجهت املنطقة ًّ
حصل انتصار للمقاومة وحزب اهلل يف لبنان صدرت فتاوى وحصل ضخ
جديد هلذه الفتنة املذهبية.
هذا دليل عىل أن هناك من يستفيد ومن يدعم ،ولكن يف األصل هناك
أرضية وثغرات ونقاط ضعف علينا أن نعاجلها ،وإ َّ
ال فإن األعداء
سيستثمروهنا لزرع الفتن بيننا ،من هنا جيب أن نكون حريصني يف تأكيد
مسألة الوحدة الوطنية داخل بلداننا ،فبالدنا مستهدفة ،وهناك ثغرات
يمكن أن ينفذ منها األعداء ،فال بد من تصليب الوحدة الوطنية ،بتعميق
وتطبيق مفهوم املواطنة ،ليعيش الناس متساوين يف حقوقهم وواجباهتم،
وأ َّ
ال نسمح ـ عىل مستوى الوطن ـ بثقافة الكراهية والتحريض من هذه
الفئة عىل فئة أخرى ،ومن هذه اجلهة عىل جهة مقابلة.
موجها إىل فئة دون أخرى ،فمنابرنا الدينية يف مساجدنا
واخلطاب ليس
ً
وحسينياتنا ،وكذلك وسائل اإلعالم واخلطب يف املساجد ،والفتاوى جيب
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أن يكون هناك حذر من أن تكون هذه الوسائل أداة خلدمة مشاريع الفتنة
التي تريد إشغال املسلمني وإرباك ساحتهم.

ونحن عندما نركّ ز عىل مسألة الوحدة فذلك ألن الفتنة إذا وقعت يف
ِ
ِ
ين
﴿وا َّتقُ وا ف ْت َن ًة ال ُت ِص َيب َّن ا َّلذ َ
جمتمع فإهنا ال تبقي وال تذر ،يقول تعاىلَ :
ِ
اص ًة﴾().
َظ َل ُموا م ْن ُك ْم َخ َّ

24

مهمة ،ذلك أن كل
ويف مسألة الوحدة الوطنية جيب الرتكيز عىل نقطة ّ
تتنوع فيه االنتامءات واملذاهب ،ومن الطبيعي أن
بلد من بلدان العامل ّ
اخلاصة ،وال
متارس كل جمموعة من هذه املجاميع شعائرها وممارساهتا
ّ
ألي طائفة من الطوائف حالة طائفية ،ما
يمكن ّ
عد ممارسة اخلصوصيات ّ
دام حيافظ عىل خصوصيته دون املس باآلخرين ،ومن غري املقبول أن نمنع
الناس من ممارسة خصوصياهتم وشعائرهم املذهبية ،بحجة احلفاظ عىل
الوحدة ،فالوحدة ال تعني إلغاء اخلصوصيات .واملطالبة باحلقوق ليس
إثارة للطائفية ،ولكن ينبغي أن تكون املطالبة من خالل النهج الوطني
الذي حيفظ الوحدة ،فمساحة التعبري عن الرأي ،واملطالبة باحلقوق،
وعرض املشاكل يف وسائل اإلعالم ،وعرب القنوات الرسمية ،وخمتلف
السبل .ضمن سقف الوحدة الوطنية أمر مطلوب ،وال خيالف مبدأ
تعبريا عن الرأي ،فالوحدة الوطنية ال
الوحدة ،أل ّنه ال يعدو عن كونه
ً
تعني أن يكون هناك رأي واحد سائد وال حيق لآلخر أن يطرح رأيه.
الثالث :وحدة األمة

الوحدة عىل صعيد األمة إنام تكون بالتأكيد عىل املشرتكات ،وعىل
 سورة األنفال :اآلية .25
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احرتام حق اإلسالم ملن قال« :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل » ،فهو مسلم
له حقوق اإلسالم دون النظر ألي مذهب انتمى جاء يف صحيح البخاري

( :من شهد أن ال إله إال اهلل ،واستقبل قبلتنا ،وصىل صالتنا ،وأكل
ذبيحتنا ،فهو املسلم ،له ما للمسلم ،وعليه ما عىل املسلم)().

قمة مكة االستثنائية سنة1426هـ ،حيث
وهذا ما ورد يف
ُ
مقررات بيان ّ
أكدت التوصيات عىل االعرتاف بمختلف املذاهب اإلسالمية ،وأهنم
مشمولون بعنوان اإلسالم ،فال جيوز االعتداء عىل دمائهم وأمواهلم
وأعراضهم.

لنتعرف األسلوب الصحيح
وهنا نعود لسرية ومنهج اإلمام عيلE
ّ
واملتوازن يف معاجلة مسألة اخلالف اإلسالمي اإلسالمي ،ذلك أن اخلالف
بني أهم فريقني من املسلمني (ومها الشيعة والسنة) ظهر بعد وفاة
الرسول ،Aففي حني يذهب الشيعة إىل حق اإلمام عيل Eيف اخلالفة،
وذلك ألفضليته عندهم ،ولكثرة النصوص الواردة لدى الفريقني التي
يفهم منها أتباع مدرسة أهل البيت Bتأكيدها عىل حق اإلمامة لعيل بن
أيب طالب Eبعد رسول اهلل ،Aبينام يرى بقية املسلمني أهنا جمرد إشادة
بفضله ،وتذكري بمقامه ومناقبه ،لذلك فاالختالف ينحرص يف تفسري
النصوص ،وإال فهي نصوص متفق عىل أكثرها ،كحديث الغدير،
وحديث الثقلني ،واألحاديث األخرى التي لسنا اآلن يف وارد ذكرها
والتفصيل فيها.
نتلمس
احلساسة ،ولذلك علينا أن ّ
واإلمام عيلEعاش تلك املرحلة َّ

 البخاري :حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج ،1ص ،103ح  ،393دار الكتب
العلمية ،بريوت.
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طريقة اإلمام عيل Eيف تعامله مع خمالفيه حينها.
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أمري املؤمنني Eكان رجل الوحدة ورائدها ،ففي الوقت الذي يرى
نفسه صاحب احلق يف اخلالفة واإلمامة ،كام عبرّ عن ذلك فيام بعد يف
«أما واهللِ
إحدى خطبه املروية عنه ،واملعروفة باخلطبة الشقشقية ،فقالَ َ :E
ِ ِ
ُالن وإِ َّن ُه َليع َلم َأنَّ ِّ يِ ِ
َلق َْد َتق ََّم َص َها ف ٌ
الر َحى َي ْن َح ِد ُر
َْ ُ
محََل م ْن َها محََ ُّل ا ْلقُ ْطب م َن َّ
ِ
الس ْي ُل وال َي ْر َقى إِليَ َّ َّ
الطيرْ ُ »() ،وقد كان بإمكانه أن ينربي للدفاع عماَّ
َع ِّني َّ
يعتقد أنه حق له ،وكان يعلم أن يف توليه اخلالفة مصلحة لألمة والرسالة،
العامة يف ذلك
ولكنه وجد أن هذا التصدي وهذا املوقف يرض باملصلحة
ّ
الظرف ،ولذلك مل يطالب بحقه ،حتى عندما جاء إليه أبو سفيان وصار
هيتف« :إين ألرى عجاجة ال يطفئها إال الدم ،يا آل عبد مناف فيم أبو بكر
من أموركم؟ أين املستضعفان ؟ أين َ
األ َذ َّ
ال ِن عيل والعباس؟ ما بال هذا
األمر يف أقل حي من قريش ؟ ثم قال لعيل  :أبسط يدك أبايعك ،فواهلل لئن
ال ورج ً
شئت ألمألهنا عليه خي ً
ال فزجره عيل وقال « :واهلل إنك ما أردت
هبذا إال الفتنة وإنك واهلل طاملا بغيت لإلسالم رشَّ ًا ال حاجة لنا يف
نصيحتك»() ،فلم يستجب له ،ومل يرحب به ،ومل يقع يف الفخ الذي كان
ِ
ِ
ِ
ني
ور المْ ُ ْس ِل ِم َ
يريده له أعداء األمة ،وإنام أعلنَ :
ألسل َم َّن َما َسل َم ْت ُأ ُم ُ
«واهلل ْ
ِ
اص ًة ا ْلتِماَ س ًا َ
أل ْج ِر َذلِ َك و َف ْض ِل ِه وزُ ْهد ًا ِفيماَ
ولمَ ْ َي ُك ْن ف َيها َج ْو ٌر إِال عَليَ َّ َخ َّ
َت َنا َفس ُت ُمو ُه ِم ْن زُ ْخر ِف ِه ِ
وز ْب ِر ِج ِه»().
ُ
ْ
لقد امتنع اإلمام عيل عن بيعة أيب بكر أيام ًا أو شهور ًا ،كام ذكرت
جدية خطر الردة عن اإلسالم ،وإمكانية
املصادر التارخيية ،لكنه حني رأى ّ

 هنج البالغة :خطبة رقم .3
 ابن األثري :عزالدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ ،ج ،2ص ،10ط،1
1408هـ ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت.
 هنج البالغة :خطبة رقم .73
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تعرض كيان األمة لالهتزاز ،بحصول أي خالف وتنازع ،انضوى حتت
ال ال َّن ِ
راية اخلالفة ،كام يقول Eفيام روي عنه( :فَماَ َر َاعنِي إِال ا ْنثِ َي ُ
اس عَلىَ
ف ٍ
ُالن ُيبايِ ُعون َُهَ ،ف َأمس ْك ُت َي ِدي َح َّتى َر َأي ُت َر ِ
اج َع َة ال َّن ِ
اس َق ْد َر َج َع ْت َع ِن
ْ
ْ َ
َ
يت إِنْ لمَ ْ َأ ْنصرُ ِ
الم
اإلسال ِمَ ،ي ْد ُعونَ إِلىَ محَ ْ ِق َد ْي ِن محَُ َّم ٍدَ ،Aف َخ ِش ُ
اإلس َ
ْ
ْ
وأه َل ُهَ ،أنْ َأرى ِف ِ
يه َث ْل ًام َأو َه ْدم ًا ،ت َُكونُ المْ ُ ِصيب ُة بِ ِه عَليَ َّ َأع َظم ِمن َفوتِ
َْ
َ
ْ
َ
ْ َ ْ ْ
ِوال َيتِ ُك ُم)().
إن عيل بن أيب طالب حتمل مسؤوليته ،فكان مع اخللفاء ومع األمة،

حيرض املسجد ،ويشارك يف صالة اجلامعةُ ،ي ْس َتشَ ار ،ويشري فيعطي رأيه،
وينقذ األمة ،ويساعد اخللفاء يف مواقف كثرية.

فهناك أكثر من تسعني مور ًدا يف قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية
ودينية استشار فيها اخلليفة عمر اإلمام علي ًا وأخذ برأيه ،سجلها مع ذكر
مصادرها الشيخ نجم الدين العسكري يف كتابه (عيل واخللفاء)().
ولذلك نتساءل :كيف كان يستشري ع َّ
يل بن أيب طالب إن مل يكن يثق

بعيل ويطمئن إىل رأيه؟ عيل Eما كان ينظر إىل اخللفاء كأعداء يكيد هلم
ويسعى لالنتقام منهم ،وهم يف املقابل كانوا ينظرون لع ٍّ
يل كمعني ومساعد
فيام هو ملصلحة األمة والدين ،وإال لو كان عمر وأبو بكر ينظران لع ٍّ
يل

كعدو ملا رجعا إليه ووثقا برأيه ،واإلمام عيل ـ يف املقابل ـ ما كان يتعامل

من موقع العداوة الشخصية ،وإنام كان يمحضهم النصيحة ويشري عليهم
بام ينفع األمة وكيان املسلمني آنذاك ،حتى ُأثِ َر عن اخلليفة عمر أنه كان
 هنج البالغة :كتاب رقم .62
 العسكري :نجم الدين ،عيل واخللفاء ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف1380 ،هـ.
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يتعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن عيل() ،وعن حييى بن عقيل -

كام يف ذخائر العقبى()  :-قال كان عمر يقول لعيل إذا سأله ففرج عنه ،ال
أبقاين اهلل بعدك يا عيل .وعن أيب سعيد اخلدري ،أنه سمع عمر يقول لع ٍّ
يل
وقد سأله عن شئ فأجابه  :أعوذ باهلل أن أعيش يف يوم لست فيه يا أبا
احلسن ،وروى  -أيض ًا  -عن عمر قوله« :لوال عيل هللك عمر»() ،ودعاؤه

أيض ًا «اللهم ال تنـزل يب شدة إ َّ
ال وأبو احلسن إىل جنبي »() ،ونصوص
كثرية يف كتب التاريخ وكتب الفريقني.
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ومع أن اإلمام Eأبدى عدم رضاه عن بعض السياسات يف عهد
اخلليفة عثامن ،وبخاصة دور البطانة التي كانت حول اخلليفة ،إ َّ
ال أنه ما
كثريا أن يعالج موضوع
انفك يقدم النصيحة والرأي لعثامن ،وحاول ً
وسفريا بني املعارضني واخلليفة أكثر من
التمرد عىل اخلليفة ،فكان واسطة
ً
ومنِع عنه املاء
مرة ،ولكن األمر خرج من يده ،وحينام حورص عثامن ُ
استنجد بع ٍّ
يل ،فبعث اإلمام ولديه احلسنني بِ ِق َرب املاء حتى يدخلوها إىل

بيت عثامن().

ويف نصوص تارخيية مذكورة يف خمتلف كتب السنة والشيعة أمر ولديه
احلسنني أن يبقيا عىل باب عثامن حراس ًة له() ،ولكن املعارضني تسلقوا

 املتقي اهلندي:كنز العامل ج ،10ص ،300ح.29509
 الطربي :أمحد بن عبد اهلل ،ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ،ص  ،150ط،1
1415هـ ،مكتبة الصحابة ،جدة.
 نفس املصدر ص .149
 نفس املصدر ص .149
 الطربي :حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،ج ، 3ص  ،417مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت.
 ابن قتيبة :عبداهلل بن مسلم ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص ،42مؤسسة احللبي ورشكاه.
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من بيوت اجلريان عىل دار اخلليفة.

هكذا كان عيل بن أيب طالب ،Eوهذا ما جيب أن يكون عليه هنج
حمبيه وأتباعه ،فإىل آخر حلظة من حلظات حياته Eكان هيتم بوحدة األمة،
فقد كان يعلم أن قاتله الشقي ابن ملجم ينتمي إىل اخلوارج ،ويعرف أهنم
سببا
من دفعوه إىل ارتكاب هذه اجلريمة ،لكنه ما أراد ملقتله أن يكون ً
جديدا ملشكلة يف واقع األمة ،ولذلك قال يف وصيته« : َيا َبنِي َعب ِد المْ ُ َّط ِل ِ
ب،
ً
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،أال
ال ُأ ْل ِف َي َّن ُك ْم تخَ ُ ُ
ري المْ ُ ْؤمن َ
وضونَ د َما َء المْ ُ ْسلم َ
ني َخ ْوض ًا َتقُ و ُلونَ ُ :قت َل َأم ُ
ض َب ًة
ض َبتِ ِه َه ِذ ِهَ ،فاضرْ ِ ُبو ُه رَ ْ
ال َت ْق ُت ُل َّن ِيِب إِال َقاتِ ِيِل ،ا ْن ُظ ُروا إِ َذا َأنَا ِم ُّت ِم ْن رَ ْ
بِ رَ ْ ٍ
ِ ِ
الر ُج ِل»().
ض َبة وال تمَُ ِّث ُلوا ب َّ
إن سرية عيل تؤكد إخالصه العميق للدين ،وحرصه الشديد عىل
وحدة األمة ،فهو يتعبد إىل اهلل تعاىل باحلفاظ عىل الوحدة ،ويتمسك هبا
كطريق إىل ثواب اهلل ورضوانه ،فالوحدة مبدأ ديني ،وفريضة رشعية ،قبل
أن تكون قضية سياسية أو مصلحة وقتية ،وصدق أمري املؤمنني Eحينام
ُ
Aوأ ْل َفتِ َها ِم ِّنِي،
اع ِة ُأ َّم ِة محَُ َّم ٍد
ص عَلىَ جمََ َ
اع َل ْم َأ ْح َر َ
س َر ُج ٌل َف ْ
قال( :و َل ْي َ
وك َر َم المَْ ِ
َأ ْب َت ِغي بِ َذلِ َك ُحس َن ال َّث َو ِ
وس ِيِ
أَف بِا َّل ِذي َو َأ ْي ُت عَلىَ
ابَ ،
آبَ ،
ْ
()
َنف ِيِ
ْس) I.

 هنج البالغة :خطبة رقم .47
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الشيخ الصفار:
ليس ألي جهة فرض الوصاية على املجتمع

()

قال الشيخ حسن الصفار بأن زمن الوصاية عىل آراء الناس انتهى ،وال
حق ألي طرف قرس املجتمع عىل توجهاته وال بد أن تتسع الصدور
الستيعاب حالة التعددية.

جاء ذلك يف حمارضة عامة ألقاها مساء األربعاء يف ساحة الشويكة
بالقطيف يف ذكرى استشهاد اإلمام عيل .
وأضاف الصفار بأن اجليل املعارص ملزم باالجتهاد يف قراءة اإلمام عيل
وفق ًا لظروف العرص دون االقتصار عىل قراءة األجيال املاضية.

 تقرير خربي عن املحارضة نرشته مواقع االنرتنت بتاريخ 2006/10/12م.
 موقع الشيخ الصفار .www.saffar.org موقع شبكة راصد اإلخبارية .www.rasid.com -موقع شبكة فكرة الثقافية .www.fikrah.net

فرض الوصاية على المجتمع

وأضاف إذا كان هناك من ارتىض لنفسه يف السابق أن يقرأ علي ًا من
زاوية اإلعجاز املطلق لتلك الشخصية أو من زاوية املأساة املجردة فإن
قراءة كتلك جاءت نتاج جيل منكفئ ومنط ٍو عىل ذاته وهي ال تتناسب
مطلقا مع هنج وفكر عيل ورؤيته.
املحارضة التي جاءت بعنوان «وحدة األمة» مل ُ
ختل من مضامني الفتة
حول الوحدة اإلسالمية التي يرى الشيخ الصفار بأهنا ال تعني أبد ًا إلغاء
اخلصوصيات السياسية أو املذهبية ألي من األطراف.

وأضاف بأن الوحدة تعني فيام تعني التمحور حول القواسم املشرتكة
واملصالح العامة لألمة يف الوقت الذي يتاح فيه للجميع التعبري عن ذواهتم
دون وصاية من طرف عىل آخر ًّأيا كان.
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ورأى الصفار أن هناك ثالثة مسارات للوحدة ،أوهل��ا الوحدة
االجتامعية ،والثاين الوحدة الوطنية ،والثالث وحدة األمة.

وأضاف بأن الوحدة االجتامعية ال تعني بأي حال توحد اجلميع عىل
هنج واحد وفكر واحد وتيار واحد فذلك خالف الطبيعة البرشية ولقد
انتهى زمن الوصاية عىل آراء الناس يف جمتمعنا.
وأشار إىل أن من املهم هبذا الصدد إيقاف التعبئة ونرش حالة التسامح
بد ً
ال عنها إىل جانب االلتفاف حول املؤسسات االجتامعية واعتبار الكفاءة
هي األساس ال املحسوبيات وامليول الشخصية.

أما عىل صعيد الوحدة الوطنية فرأى بأن األمة مستهدفة من قوى
خارجية فال بد من سد الثغرات الداخلية بإعطاء احلقوق للجميع وايقاف
حاالت التعبئة والقضاء عىل الفتن.
وأضاف ال جيوز منع الناس من ممارسة حرياهتم الدينية بدعوى حماربة

اإلمام علي وقضايا األمة

الطائفية ومل تكن حرية التعبري ضد الوحدة الوطنية يف يوم من األيام.

أما عىل صعيد األمة فرأى الصفار أن كل من شهد الشهادتني فهو
معصوم الدم والعرض واملال كام يف املأثور مذكر ًا بتوصيات مؤمتر مكة
االستثنائي الذي اعرتف باملذاهب االسالمية الثامنية.

وطالب الصفار هبذا الصدد باالقتداء بإالمام عيل فهو يف الوقت الذي
مل يتنازل عن حقه يف يوم من األيام إال أنه اجتهد بشدة يف صون األمة من
الفرقة.

مضيف ًا مل يكن ٌّ
عيل جليس الدار كام يراه بعضنا ،بل عمل بفاعلية
وبالتوازي مع اخللفاء يف إسداء املشورة وحمض النصيحة حتى باتت كلمة
تعرف.
«ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا أبا احلسن» أشهر من ّ
يذكر بأن املحارضة تأيت ضمن برنامج «عيل واألمة» الذي ترشف عليه
جلنة اإلمام احلسن بالشويكة ويستمر عىل مدى الليلتني املقبلتنيI.
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تتعدد أنامط قراءة الشخصيات التي أخذت مساحة واسعة من تفكري
َّ

ورثوه من نظريات ومبادئ أو
األجيال املعارصة والالحقة حلياهتم بام َّ
حيِز التطبيق العميل.
خروج منطوق تلك النظريات إىل ِّ
وألننا نعيش ذكرى أحد عظامء اإلنسانية وعاملقتها يف الفكر والسلوك،

أال وهو رائد اإلصالح ،أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eالرائد الذي

َّ
واستخف آخر ،كام
بعض
قرأه كثري من أصحاب الفكر واملعرفة ،فغاىل ٌ
ِ ِ
ض َق ٍ
ٍ
(ه َل َك ِيِ َّ
ال)().
وم ْب ِغ ٌ
توقع هو Eحني قالَ :
ف َر ُجالن محُ ٌّب َغال ُ
عليا Eقراءة
ولكي ال نكون أحد النمطني ،نحاول أن نقرأ اإلمام ًّ

ِّ ِ
اعوج من سلوك يف واقعنا املعارص ،متجاوزين بذلك القراءة
تقوم ما
َّ
التقليدية التي تشغلنا هبموم التاريخ املايض ،ومشاكله وأحداثه ،نحن
بحاجة لكي نقرأ تاريخ اإلسالم ،وتاريخ أئمته ،قراءة جديدة تساعدنا عىل
املرتدية ،ولسنا بحاجة إىل
معاجلة قضايانا ،وترفع من مستوى أوضاعنا
َّ

قراءة ترفع من وترية البغض والكراهية بيننا ،باالنغامس يف مشكالت
 الرشيف الريض :هنج البالغة ،حكمة رقم  ،113حتقيق مؤسسة هنج البالغة ط،3
1416هـ.
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املايض وأحداثه ،إال بمقدار ما ينفعنا من دروس ِ
وع رَب ،لذلك نبسط
احلديث عن سرية اإلمام عيل Eيف اإلصالح.
فلسفة اإلصالح:
تفحص مستمر
حتتاج املجتمعات البرشية إىل مراجعة دائمة ،وإىل ُّ
لواقعها وأوضاعها ،من أجل معاجلة نقاط اخللل والنقص ،ألن كل جمتمع
سد،
برشي ال خيلو من نقاط ضعف حتتاج إىل تقوية ،أو ثغرات حتتاج إىل ٍّ
ِّ ِ
ِّ رِ
املتحضة.
مصاف املجتمعات
كي يصل ذلك املجتمع إىل
عدة ،نرسد
أي جمتمع برشي ،له أسباب َّ
إن اخللل الذي ال يسلم منه ُّ
منها ثالثة أسباب:
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/1وجود اخلطأ:

فال أحد يستطيع ادعاء العصمة والكامل إال املعصومون الذين عصمهم
اهلل ،أما املجتمعات ،والقيادات ،والفئات ،فوارد أن تقع يف اخلطأ ،فـ( :
كل ابن آدم َّ
خطاء ،وخري ّ
اخلطاءين التوابون ) كام ورد عنه.)( A
ً
خطأ ،وقد تسلك قيادة من القيادات
مسارا
فقد تتخذ أمة من األمم
ً

هنجا غري صحيح ،وقد يبدي عامل من العلامء أو جمموعة من العلامء آراء
ً
وأفكار ًا بعيدة عن الصواب ،هذا أمر وارد ،ال أحد يستطيع أن ينفيه،
ومادام هذا اخلطأ وار ًدا يف حياة املجتمعات ،فعىل املجتمع يف كل مرحلة،
توجهاتنا؟ أليس
يتفحص ثم يسأل :أليس هناك خطأ يف ُّ
ويف كل وقت ،أنْ َّ
هناك خطأ يف آرائنا؟
 احلاكم النيسابوري :املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،4ح  ،17/7617دار الكتب العلمية،
ط1411 ،1هـ ،بريوت.
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/2وجود االنحراف:

ال خيتلف اثنان عىل أن الناس يف املجتمعات البرشية ليسوا مالئكة،
أطهارا ال حيصل منهم االنحراف ،فقد حيصل االنحراف من
وليسوا
ً
املواقع املتقدمة يف األمة ،أو لدى عامة الناس ،أو من قبل اجلهات الوسيطة
بني قيادات األمة ومجهورها.
هذا االنحراف ،سواء كان مقصو ًدا أو غري مقصود ،فهو قد حيصل يف
طرح اآلراء ،ويف تطبيق الربامج واخلطط ،فعىل املجتمع أن يتأكد من
﴿و َما ُأ َب ِّ ِر ُئ َنف ِيِْس
صحة مسريته وعدم تعرضها لالنحراف .يقول تعاىلَ :
ِ
إِنَّ ال َّنفْس لأََ مار ٌة بِالس ِ
رَب إِنَّ ِّ يِ
وء إِلاَّ َما َر ِح َم ِّ يِ
يم﴾().
َ َّ َ
رَب َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ُّ
/3طبيعة الصريورة والتطور:

صحيحا ،ضمن زمن معينَّ  ،وواقع
قد يكون الرأي صوا ًبا ،واالجتاه
ً
معينَّ  ،وحينام تتغري األوضاع ،وتتطور احلياة ،فإن ذلك القرار قد حيتاج إىل
تغيري وتطوير ،فإذا مل حتصل متابعة يف التغيري والتطوير حيدث هناك خلل،
وهذا اخللل ليس نا ًجتا من الرأي ذاته ،وليس من وجود انحراف ،وإنام هو
ِّ ِ
ِّ رِ
واملتقدمة
املتحضة
ناتج من عدم املواكبة للتطورات .وهلذا فإن املجتمعات
تدرك احلاجة إىل املراجعة الدائمة والتغيري واإلصالح ،إ ْذ بنظرة َع ْجلىَ يف
كل دساتري تلك الدول ،نجد يف ِّ ِ
كل دستور مادة تعالج إمكانية التغيري يف
مواد الدستور ،رغم أن الدستور ُي َع ُّد أقدس يشء يف كل أمة من األمم،

ألن الدستور يوضع بعد دراسة وبحث واستفتاء شعبي ،وترافقه إجراءات
تتبدل ،وألن اخلطأ وارد  -يوجد
وضامنات عديدة ،ولكن ـ ألن الظروف َّ
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يف كل دستور من دساتري دول العامل مادة تعالج كيفية التغيري والتبديل يف

الدستور.

ِّ ِ
يصوت عىل التغيري؟ أو أن احلاجة تستدعي
هل أن الربملان بأغلبيته
االستفتاء الشعبي عىل كل تغيري؟
إنَّ وجود مادة تعالج موضوع التغيري يف الدستور ،حيمل داللة عىل
الوعي بأمهية التطوير حتى يف الدستور ،وهو أثبت وأقدس يشء يف كل
أمة من األمم.
من ناحية أخرى ،جتد أن املجتمعات املتقدمة لدهيا مؤسسات ُت ْع َنى

بمتابعة املراجعة والتغيري ،برملاناهتا ،ومؤسساهتا الدستورية ،والسياسية،
والعلمية ،ك ُّلها َم ْعنِية باملتابعة واملراجعة ،وهناك مراكز أبحاث ودراسات
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تدرس خمتلف الظواهر االجتامعية والثقافية واألوضاع السياسية ،وتقرتح
تغيريا ،أو معاجلة ،وتربز نقاط الضعف فيها ،وثالث ًا هناك رصد للرأي
ً
العام ،استبانات واستفتاءات.

ففي كل حدث أو منعطف ،يكون هناك رصد للرأي العام يف أداء

اإلدارة السياسية ،ويف األوضاع االجتامعية.

هذه الروافد الثالثة املوجودة يف املجتمعات املتقدمة :املؤسسات

الرسمية ،ومراكز الدراسات واألبحاث ،واستطالعات الرأي العام ،هي
ُ
أط ٌر ومناهج ُت ْع َنى باملراجعة من أجل التغيري واإلصالح.
صعوبة المراجعة والتطوير:
يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية نجد هذه الروافد قليلة حمدودة ،ويف

اإلمام علي وقضايا األمة

بعض جوانبها منعدمة ،ولذلك ال تعيش جمتمعاتنا حالة املراجعة
والتفحص واإلصالح الدائم.
ُّ

وتطويرا عند مراجعتها ألوضاعها،
إصالحا
املجتمعات األخرى تنجز
ً
ً
متعذر يف
صعبا ،والتغيري والتطوير
أمرا
ٌ
ً
بينام يف جمتمعاتنا تكون املراجعة ً
كثري من األحيان ،ولذلك تبقى األوض��اع عىل ما فيها من أخطاء،
وانحرافات ،ومع ما فيها من ختلف عن مواكبة تطور احلياة واملجتمع،
تبقى يف حالة اسرتسال ،واستصحاب ،وكأننا نتمثل ما ينقل عن (جحا)
عندما سئل ذات مرة :كم عمرك ؟
قال :أربعون سنة.

وبعد عرشين سنة سئل :كم عمرك؟
قال :أربعون سنة.

قيل له يف ذلك.

قال :كلمة الرجل واحدة ال تتغري.

ما دمنا نسري عىل رأي معني ووضع معني فينبغي أن نستمر عليه ﴿إِ َّنا
َو َج ْدنَا آ َبا َءنَا عَلىَ ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا عَلىَ آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْق َت ُدونَ ﴾().

يف أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية ،املراجعة أمر صعب ،يف
املجال السيايس والفكري ،ويف العادات والتقاليد ،بل حتى يف بعض
صعبا.
اآلليات والوسائل اخلارجية نجد التغيري ً

قرأت يف جريدة املدينة ملحق الرسالة بتاريخ  30شوال 1426هـ
حديثًا لرئيس جملس الشورى يف اململكة الشيخ صالح بن محيد وهو إمام
 سورة الزخرف :اآلية.23
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املسجد احلرام ،كان يتحدث به يف احتفال تكريمي أقيم يف جامعة أم
القرى لوالده الشيخ عبداهلل بن حممد بن محيد(1402 -1329هـ)،

وحكى فيه كيف متكن والده يف السبعينيات اهلجرية من كسب معركة بناء
اجلامع الكبري يف بريدة باالسمنت املسلح ،بعد أن لقي معارضة شديدة من
أهايل املدينة ،الذين اعرتضوا بشدة وطالبوه بأن يكون البناء بالطني
وسعف النخيل ،عىل ما درج عليه أجدادهم معتربين ذلك معركة حياة أو
موت.
هذا أنموذج لرفض التغيري والتطوير حتى يف الوسائل واآلليات ،ومثل

ذلك نجده يف خمتلف جمتمعاتنا ،فالشيخ الدكتور أمحد الوائيل (-1347

1424هـ) يتحدث يف كتابه (جتاريب مع املنرب) عن مرشوع تب َّناه هو وعدد
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من العلامء الواعني يف النجف األرشف للمساعدة يف تطوير مستوى
اخلطابة واخلطباء ،واستأجروا مكان ًا كمقر له حتت عنوان (منتدى النرش)،
يقول :وحترك أصحاب املصالح ويف طليعتهم جمموعة ممن يمتهن اخلطابة،

وانترشت شائعات تقول :إن منتدى النرش يريد تغيري صورة األمويني يف
أعني الناس ،والقضاء عىل الشعائر احلسينية ،وتزوير التاريخ ،إىل آخر ما

هنالك من افرتاءات أدت إىل صدور ترصحيات من الزعامات الدينية تدين

منتدى النرش ،وانتهى األمر باهلجوم عىل املؤسسة املعدة للتدريس ،وعىل
منتدى النرش هي األخرىُ ،
وح ّطم ما يف البنايات من
فكسرّ ت الكرايسُ ،
أدوات ،وهرب القائمون عىل العمل واختبأوا عن األعني.

وكان أحد الترصحيات من بعض املراكز الدينية أن احلسني Eقتل
مرتني مرة يوم الطف وأخرى يف حركة منتدى النرش().
 الوائيل :الدكتور أمحد ،جتاريب مع املنرب ،ص ،185دار الزهراء ،ط1998 ،1م ،بريوت.
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يبدو يل أن هناك سببني رئيسني لصعوبة املراجعة والتطوير يف
جمتمعاتنا:
 /1ثقافة املامنعة للتغيري ،التي تقوم عىل أساس تقديس الواقع القائم،
وتروج هذه الثقافة لنظرية
والتشبث به ،إذ ليس يف اإلمكان أبدع مما كان،
ّ
املؤامرة من ِقبل األع��داء ،فمشكالت األمة هي مؤامرات اليهود
والنصارى ،وخطط االستكبار العاملي.

بالطبع ،ال أحد ينفي أن للقوى األجنبية مطامعها ومصاحلها ،وأهنا
تسعى للهيمنة علينا وعىل املستوى العاملي ،لكن ضعفنا هو الذي يغرهيم
بنا ،وثغرات واقعنا هي التي متكن هلم النجاح يف خططهم ومشاريعهم
ضدنا.

نحن بحاجة إىل اإلصالح الديني ،ثقافتنا الدينية حتتاج إىل إصالح،
الدين حق ،لكن ما نفهمه من الدين حيتاج إىل مراجعة ،فالكثري خيلط بني
يدعي العلامء أهنم يف آرائهم
الدين يف حقيقته وبني فهم الناس للدين ،ال َّ
قطعا مئة يف املئة ،وإنام يقولون إهنم جمتهدون ،واملجتهد قد يصيب
مصيبون ً
وقد خيطئ ،ومعنى ذلك أن باب االجتهاد جيب أن يكون مفتوح ًا .ملاذا
يستعىص علينا التطوير واإلصالح يف الكثري من اآلراء واألفكار ،حتى
نعدها من الرضوريات وثوابت العقيدة والدين ،ومن
جزئيات املسائل ُّ
الصعوبة بمكان أن ُيعاد النظر فيها؟
لفت نظري بحث كتبه أحد الفقهاء الكبار يف النجف األرشف ،الشيخ
َ
حممد إسحاق الفياض ،حتت عنوان (أحكام االجتهاد) يشري فيه إىل أن
صنف األحكام الرشعية الذي يتمتع بطابع الرضوري ،وال يوجد فيها
خالف بني الفقهاء واملجتهدين ،ال تتجاوز نسبته إىل جمموع األحكام
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الرشعية عن ستة يف املائة ،بنسبة تقريبية .وما عداها أي بنسبة  %94تقريب ًا
من األحكام الرشعية فهو من األحكام التي يتمتع بطابع نظري يتوقف
إثباته عىل عملية االجتهاد واالستنباط ،ويكون مورد ًا للبحث واخلالف
بني الفقهاء واملجتهدين().
إ ًذا نحن بحاجة إىل اإلصالح الشامل عىل خمتلف الصعد .ولكن

تقدس الواقع ،وال تعطي الفرصة ألي
العائق وجود هذه الثقافة التي ّ
رأي ،وال ألي نقد يف املجال الديني ،وكأن أي ٍ
نقد هو نقد للدين ،فمام ال
َّ
نقدا للدين ،الدين
شك فيه أن النقد بضوابطه العلمية املوضوعية ليس ً
قوي عميق ال يخُ شى عليه ،والنقد ِّ ِ
يقوي الدين ،واملراجعة ُتظهر عمق
ثمة من يعاين من الضعف يف رأيه ،ويف أدلته،
الدين ،و ُتظهر صالحيتهَّ .
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فيخشى من إظهار ضعفه هو ،وليس الدين ،النقد يوصل ملا هو أفضل يف
أيضا ،جيب أن يكون هناك إصالح
املجال الديني .ويف املجال السيايس ً
يستهدف توسيع رقعة املشاركة الشعبية ،ووضع الضامنات الختاذ

القرارات األصوب ،ولوضع آليات التطبيق والتنفيذ بعيد ًا عن الفساد

متكن من
واملحسوبيات ،وبوجود رقابة نظامية ،وحرية سياسية إعالمية
ّ

فضح أي تالعب أو فساد.

وهكذا احلال يف املجال االجتامعي ،ال بد من إتاحة الفرصة للنقد،

وقيام خمتلف املؤسسات األهلية الفاعلة.

 /2وجود مراكز قوى تستفيد من الواقع القائم ،وختشى من التطوير

 الفياض :الشيخ حممد إسحاق ،املسائل املستحدثة ،ص ،7مؤسسة معريف ،الكويت،
2005م
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والتغيري أن يكون عىل حساب مصاحلها ومكاسبها ،ولذلك تعارض

املراجعة والتجديد واإلصالح ،حتى تبقى األمور كام هي ،ألهنا تستفيد

من ذلك بحفظ مصاحلها ومكاسبها.
عوامل اإلصالح والتغيير:

من أجل أن حتصل هنضة اإلصالح والتغري يف أي جمال من جماالت
حياة األمة ،ال بد من توفر ثالثة عوامل:
األول :مبادرة القيادات:

القيادات الدينية والسياسية يف األمة جيب أن تبادر ،وأن تتصدى
لإلصالح والتغيري ،وإ َّ
ال فالوضع ينذر بخطر كبري ،العامل لن يسمح لنا أن
نبقى عىل ما نحن فيه ،أرضار هذا الواقع املتخلف الذي نعيشه ما عادت
تقترص علينا ،أصبح العامل يعاين من إفرازاهتا ونتائجها ،ال يقبل العامل أن
أطامعا
تبقى هذه األمة عائقًا أمام حركة التطوير العاملي ،كام أن هناك
ً
واستهدافات عدائية ،وتوجهات ضد األمة ومصاحلها ،تستثمر هذا الواقع
لشن محالهتا عىل األمة ،للهيمنة عىل إرادهتا وثرواهتا .وهناك
املتخلف ّ
متلمل وغضب يف أوساط مجاهري األمة ،وإذا مل تنطلق مبادرات إلصالح
هذا الواقع حتصل انفجارات وكوارث.
وما هذه التوجهات اإلرهابية العنفية إال من إفرازات املآزق واألزمات
التي تعيشها األمة ،وما هو قادم أخطر إن مل تكن هناك مبادرة من قيادات
األمة لإلصالح والتطوير ،من هنا ِ
نثمن املبادرة التي أقدم عليها خادم
ِّ
احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،حينام دعا قيادات األمة
وعلامءها لالجتامع يف مكة املكرمة قبل سنتني لوضع خطة لإلصالح .ثم

45

اإلمـام عـلي رائـد اإلصالح

انعقد مؤمتر قمة استثنائية لزعامء الدول اإلسالمية بتاريخ 5و 6ذو القعدة
قدمها العلامء واملفكرون ،وتم إقرارها
1426هـ ،ملناقشة التوصيات التي َّ
واملوافقة عليها ،ولكن ماذا عن التطبيق العميل لتلك التوصيات من قبل
الدول واألنظمة السياسية؟

يتفعل يف كل دول األمة وجمتمعاهتا ،وليس جمرد طرح
هذا ما جيب أن َّ
نظري .فاألمة عىل مفرتق طرق ،وتواجه أخطار ًا وكوارث كبرية.
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أي قيادة سياسية تريد
نحتاج إىل املبادرات اجلريئة الشجاعة ،ألن ّ
ً
مفروشا أمامها بالورود والرياحني ،فهناك
اإلصالح لن جتد الطريق
وأي قيادة دينية تريد اإلصالح لن تواجه
معوقات ومراكز قوى ضاغطةّ ،
بإلقاء التحية واالحرتام ،ستكون هناك تعبئة ضدها ،وستتهم يف دينها،
ولكن األمر بحاجة إىل تضحية وإخالص هلل سبحانه كام يقول تعاىل:
االت اللهَّ ِ وَيخَ ْشَ ون َُه وال يخَ ْشَ ونَ َأحد ًا إِلاَّ اللهََّ و َك َفى بِاللهَّ ِ
﴿ا َّل ِذين يب ِّ ِلغُ ونَ ِرس ِ
ْ َ
َ
ْ َ
َ
َ َُ
َح ِسيب ًا﴾().
الثاين :ثقافة اإلصالح:

أي قيادة تريد اإلصالح ينبغي أن تفكر يف إنتاج الثقافة الداعمة
ّ
لتوجهات اإلصالح ،ألنه ال يمكن أن حيصل اإلصالح يف بيئة ثقافية
متخلفة .ال بد من تشجيع ثقافة االنفتاح ،والوعي بمتطلبات الزمن،
وإتاحة الفرصة حلرية الرأي والتعبري عن الرأي ،عىل املستوى السيايس
والديني واالجتامعي.
الثالث :تفاعل اجلمهور:
 سورة األحزاب :اآلية .39
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وعي مجهور األمة ،واستجابتهم لربامج اإلصالح والتغيري ،هو الذي
يؤذن بانطالق هنضة ٍاإلصالح ،أما االكتفاء باجرتار الشعارات ،ومتنيات
التغيري ،دون رفع مستوى الفاعلية واإلنتاج ،وااللتفاف حول القيادات
املخلصة ،والربامج الصاحلة ،فانه لن يغيرّ من واقع األمة شيئ ًا.

اإلمام علي يتصدى لإلصالح:
ولنقرتب من سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eحيث يمكن
القول بحق إنه رائد اإلصالح يف وقت مبكر من تاريخ األمة اإلسالمية،
إصالحي ًا جري ًئا.
هنجا
إ ْذ تب َّنىً E
ً
فقد وصل إىل اخلالفة بمبايعة شعبية مجاهريية ،ختتلف عن طريقة
مبايعة اخللفاء السابقني ،حيث وصل اخلليفة أبو بكر إىل اخلالفة عن طريق
املبايعة يف سقيفة بني ساعدة ،واخلليفة عمر وصل إىل احلكم عن طريق
ترشيح من اخلليفة أيب بكر ،واخلليفة عثامن وصل إىل احلكم عن طريق
عينهم اخلليفة عمر ضمن قصة الشورى املعروفة،
مبايعة ستة من الصحابة َّ
عليا Eوصل بطريقة أخرى ،ذلك أن مجاهري األمة ازدمحت
َّ
ولكن اإلمام ًّ
ِ
عليه وطلبت منه تويل اخلالفة كام قال Eفيام روي عنه( :فَماَ َر َاعني إال
وال َّناس َكعر ِ
الض ُب ِع إِليَ َّ َي ْنثَا ُلونَ عَليَ َّ ِم ْن ُك ِّ ِل َجانِ ٍ
ب َح َّتى َلق َْد ُو ِط َئ
ف َّ
ُ ُْ
ِ
الحَْ س َن ِ
()
ان ُ
اي) .
وش َّق ع ْط َف َ
َ
وامتنع اإلمام عيل عن قبول البيعة أيام ًا كام تشري بعض مصادر التاريخ،
إلاّ أنه استجاب إنقاذ ًا للموقف ،وحتم ً
ال للمسؤولية ،وصارح اجلمهور
منذ البدء بأنه سيعتمد سياسة اإلصالح والتغيري ،وفق ما يراه من حتقيق

 هنج البالغة :خطبة رقم.3
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لقيم اإلسالم ومبادئ تعاليمه.

جاء يف تاريخ الطربي( :عن أيب بشري العابدي قال :كنت باملدينة حني
قتل عثامن ،Hواجتمع املهاجرون واألنصار ،فيهم طلحة والزبري ،فأتوا
علي ًا ،فقالوا :يا أبا حسن ه ّلم نبايعك ،فقال :ال حاجة يل يف أمركم ،أنا
معكم ،فمن اخرتتم فقد رضيت به فاختاروا ،فقالوا :واهلل ما نختار غريك.
قال فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثامن Hمرار ًا.)()...
وذكر الطربي أكثر من رواية تؤكد هذا املضمون ،وأن علي ًا كان يذكر
(واع َل ُموا
هلم أنه إن توىل اخلالفة ،فسيطبق منهجه يف اإلصالح ،كقولهْ :E
ِّ يِأَن إِنْ َأ َج ْب ُت ُك ْم َر ِك ْب ُت بِ ُك ْم َما َأ ْع َل ُم)().
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تارخييا أنه يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان ،حصلت
ومن املعروف
ًّ
أوضاع مل يكن أكثر الصحابة حيبذوهنا ويرضون عنها ،وكانت مجاهري
األمة منزعجة منها ،ألن بطانة قد التفت حول اخلليفة من أقربائه ،الذين
كانوا حمل ثقته ،وهؤالء أساؤوا استغالل ثقة اخلليفة هبم ،ولسنا اآلن يف
وارد االسرتسال يف التفاصيل فهي موجودة يف كتب التاريخ ،ومن
البحوث اجلميلة املوضوعية ،البحث الذي كتبه الشيخ أبو األعىل
املودودي ،العامل املعروف مؤسس اجلامعة اإلسالمية يف باكستان ،واحلائز
عىل جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم سنة 1979م ،وكتابه حتت
عنوان (اخلالفة وا ُمللك)() وهو مطبوع أكثر من طبعة ،تناول فيه التغيرُّ ات
التي حصلت يف واقع األمة يف عهد اخلليفة عثامن ،إ ْذ حصل ابتعاد عن هنج

 الطربي :حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،ج ،3ص  ،450مؤسسة األعلمي ،ط،5
 ،1989بريوت.
 املصدر السابق :ص .456
 املودودي :أبو األعىل ،اخلالفة وامللك ،دار القلم ،ط1978 ،1م ،الكويت.
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النبوة وهنج اخلالفة الراشدة ،فأصبح هناك تالعب بالثروات من قبل هذه
سبب حالة من الغضب يف أوساط مجاهري من األمة ،انتهى
البطانة ،مما َّ

كرس حالة العنف
باهلجوم عىل دار اخلليفة وقتله بصورة بشعة ،مما َّ
السيايس يف تاريخ األمة.

جاء بعد ذلك أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eللحكم ،فطرح هنجه
اإلصالحي ،وال ننسى أن اإلمام ُعرض عليه أن يصبح هو اخلليفة بعد
مقتل اخلليفة عمر ،ولكن برشط تصادر فيه حريته يف اإلصالح والتغيري،
حتت عنوان االلتزام بسرية الشيخني ،فرفض اإلمام اخلالفة هبذا الرشط،
دونته كتب التاريخ ،حيث اجتمع الستة أصحاب
وقبلها عثامن .وهذا ما َّ
عينهم اخلليفة عمر بعد إصابته ،طلحة والزبري وسعد بن
الشورى الذين َّ
أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب،
وكانت إدارة االجتامع لعبد الرمحن بن عوف ،الذي التفت إىل عيل بن أيب
طالب ،قائ ً
ال :هل أنت يا عيل مبايعي عىل كتاب اهلل وسنة نبيه وفعل أيب
بكر وعمر؟ فقال :اللهم ال ،ولكن عىل جهدي من ذلك وطاقتي ،وفق ما
()
علي ًا وقال:
ذكره الطربي  .وذكر ابن األثري :أن عبدالرمحن بن عوف دعا ّ
عليك عهد اهلل وميثاقه لتعملن بكتاب اهلل وسنة رسوله وسرية اخلليفتني
من بعده ،قال عيل :أرجو أن أفعل فاعمل بمبلغ علمي وطاقتي() .فاجته

ابن عوف ملبايعة عثامن بن عفان الذي قبل هبذا الرشط ومل يتحفّظ عليه.

وقد علق عىل هذا املوقف الدكتور إسامعيل الشطي من رواد احلركة

اإلسالمية يف الكويت ،مشري ًا إىل نقطة مهمة ،حيث قال ضمن مقال له:
 الطربي :حممد بن جرير ،ج ،3ص.301
 ابن األثري :الكامل يف التاريخ ،ج ،2ص ،223مؤسسة التاريخ العريب ،ط1989 ،1م،
بريوت.
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(ولقد كاد اجليل األول من املسلمني رضوان اهلل عليهم ،أن جيعل من

جتربته السياسية والتنظيمية يف إدارة الدولة جزء ًا من الرشيعة ،لوال تصدي
اإلمام عيل بن أيب طالب ،كرم اهلل وجهه ،ملثل هذه املحاولة ،وكلفه هذا
التصدي التضحية بمنصب اخلالفة ،يف أول عرض لتوليها ،عندما رفض

االلتزام بتجربة الشيخني بعد كتاب اهلل وسنة نبيه ،إذ كان تقييمه هلذه
التجربة ال يعدو كوهنا اجتهاد ًا برشي ًا ،يسع من بعدهم ،ويتسع آلفاق
كرم اهلل وجهه -زحفاملستقبل السحيق .وبتضحيته هذه ،أوقف اإلمام ّ
الثابت من الدين إىل حدود تلك املساحات)().

المبادرة لإلصالح:
حني تسلم اإلمام عيل اخلالفة بدأ يف تطبيق منهجه اإلصالحي ،رغم
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علمه بالعوائق الضخمة والعراقيل اهلائلة التي ستواجهه ،كام قال يف تربيره
المتناعه عن قبول اخلالفةَ ( :د ُع ِيِ
ون وا ْل َت ِم ُسوا غَيرْ ِيَ ،فإِ َّنا ُم ْس َت ْقبِ ُلونَ َأ ْمر ًا
َل ُه ُو ُجو ٌه َ
وب ،وال َت ْث ُب ُت َع َل ْي ِه ا ْل ُعقُ ول ُ ،وإِنَّ اآل َف َ
اق
وم َل ُه ا ْلقُ ُل ُ
وأ ْل َو ٌان ،ال َتقُ ُ
واع َل ُموا ِّ يِأَن إِنْ َأ َج ْب ُت ُك ْم َر ِك ْب ُت بِ ُك ْم َما
َق ْد َأ َغا َم ْت ،والمَْ َح َّج َة َق ْد َت َن َّك َر ْتْ .
ِ
ب ا ْل َعاتِ ِ
وع ْت ِ
ب)().
َأ ْع َل ُم ولمَ ْ ُأ ْص ِغ إِلىَ َق ْو ِل ا ْلقَائ ِل َ
ونجد هنا توفر أول عنرص لعملية اإلصالح ،وهو املبادرة والتصدي،
فكثريون قد حيملون شعارات اإلصالح ،ويطرحوهنا نظري ًا ،وهناك

الغالبية من الناس يتطلعون إىل اإلصالح لتغيري أوضاعهم إىل األفضل،
لكن االنطالق لن يكون إال باملبادرة والتصدي ،والقيادات الدينية

 الشطي :الدكتور إسامعيل ،اإلسالم الذي نريد ،جريدة الرشق األوسط ،العدد ،7131
بتاريخ 1998/6/7م.
 هنج البالغة :خطبة رقم .92
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والسياسية هي من تتحمل هذه املسؤولية بالدرجة األوىل ،وهي األقدر

أزمة األمور ،ومواقع التأثري والنفوذ.
عىل حتقيقها ،بام متتلك من ّ

إن أي عملية إصالح تستلزم تضحيات وخسائر ،وتواجهها صعوبات
وعوائق ،لكن تصدي القيادات جيعل املهمة أقل صعوبة وأقرب للنجاح.
أما لو تركت األمور لتفاعل النقمة والغضب يف نفوس الناس ،فقد
تنفجر األوض��اع ،وخت��رج عن السيطرة ،ويتصدى غري الكفوئني
واملخلصني ،وجيد أعداء األمة فرصتهم لإلفساد والتخريب.

ويف سرية اإلمام عيل Eوسرية اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ،منابع
لالستلهام ،ودروس لالقتداء ،مع ما بني الشخصيتني والتجربتني من
فروقات ال ختفى ،من حيث املكانة والصفات والظروف واألوضاع.

إن اخليار األمثل أمام شعوب األمة اإلسالمية اليوم ،للخروج من
املأزق ،وجتاوز واقع التخلف ،هو املبادرة اجلريئة من القيادات السياسية
احلاكمة ،للتوجه نحو اإلصالح ،باالنفتاح عىل شعوهبا ،وتوسيع املشاركة
السياسية ،واعتامد هنج احلق والعدل.
كام أن عىل القيادات واملرجعيات الدينية أن جتهر بمواقف احلق ،وألاَّ

تداهن التوجهات املسيئة لإلسالم ،واملخالفة ملبادئه وقيمه ،وأن تبادر
لإلصالح عىل املستوى الفكري والثقايف.
برامج اإلصالح:
لقد بادر اإلمام ع ّ
يل من بداية حكمه لتنفيذ برامج اإلصالح ،فعزل
الوالة غري الصاحلني للوالية ،الذين أخذوا مواقعهم ضمن معادلة
املحسوبيات ،واستأثروا باالمتيازات وثروات األمة.
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كام اسرتد أم��وال بيت املال من أيدي احلائزين عليها بطرق غري
(واللهَّ ِ َل ْو
مرشوعة ،ومل يقبل التغايض يف ذلك ،بل أجاب املعرتضني بقولهَ :
ِ ِ
وم ِل َك بِ ِه اإل َم ُاء َل َر َد ْد ُت ُهَ ،فإِنَّ ِيِف ا ْل َع ْد ِل َس َع ًة،
َو َج ْد ُت ُه َق ْد ُت ُز ِّ ِو َج بِه ال ِّن َس ُاءُ ،
و َم ْن َض َ
اق َع َل ْي ِه ا ْل َع ْد ُل َفالجَْ ْو ُر َع َل ْي ِه َأ ْض َي ُق)().
ووضع الرقابة عىل الوالة والعامل ،واستخدم احلزم مع أي انحراف أو
خمالفة من ِق َبل أحد منهم.

وكان من أهم برامج اإلصالح تطبيق العدالة واملساواة بني الناس يف
عمق الطبقية ،وراكم
العطاء ،بعدما عانى الناس من التمييز بينهم ،مما َّ
الثروات عند طبقة ،وزاد الفقر عند باقي الطبقات.
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وأرص عىل هنج العدل
وقد واجهته ضغوط كبرية ،لكنه ثبت أمامها،
ّ
واملساواة ،صارخ ًا يف وجوه املعرتضنيَ :
(أ ت َْأ ُم ُر ِّ يِ
ون َأنْ َأ ْط ُل َب ال َّنصرَْ بِالجَْ ْو ِر
يت ع َلي ِه؟ واللهَّ ِ ال َأ ُط ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
السماَ ِء
ُ
ف َ
ور به َما َس َم َر َسم ٌري و َما أ َّم ن َْج ٌم ِيِف َّ
يم ْن ُو ِّل ُ َ ْ
ال َم ُ
ف وإِ َّنماَ المَْ ُ
ن َْج ًامَ ،ل ْو َكانَ المَْ ُ
ال ِيِل َل َس َّو ْي ُت َب ْي َن ُه ْم َف َك ْي َ
ال اللهَّ )().

ثقافة التغيير واإلصالح:

لكي تشق برامج اإلصالح طريقها يف ساحة األمة ،ال ُب َّد من ثقافة
داعمة ،تشجع الناس عىل جتاوز ما ألفوه من عادات سيئة ،وأفكار غري
وحتصنهم من تأثريات مراكز القوى املضادة لعملية اإلصالح،
صحيحة،
ّ
وختلق بيئة مناسبة للتغيري.

توجه إليه أمري املؤمنني عيل Eيف مسرية حكمه ،حيث أردف
وهذا ما َّ
قراراته اإلصالحية هبجوم ثقايف ،إلحياء قيم العدل والصالح يف نفوس
 هنج البالغة :خطبة رقم.15
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الناس ،وملواجهة تيارات الفساد واالنحراف .فهو Eيقوم بمهمتيه
كخليفة حاكم وكإمام مرشد يف الوقت نفسه.

لذلك كان الرتاث الفكري واملعريف لعيل Eمتميز ًا يف الكم والكيف
عن بقية اخللفاء ،حيث نقلت عنه املصادر عدد ًا كبري ًا من اخلطب التي
ألقاها عىل مجاهري الناس ،والرسائل التي وجهها لوالته وموظفيه،
والوصايا التي خاطب هبا أصحابه ومن حوله.
وقد مجع الرشيف الريض Kخمتارات من كالم أمري املؤمنني ع ٍّ
يل،E
يف كتابه املشهور هنج البالغة ،ضم  239خطبة ،و  79رسالة ،إضافة إىل
عدد ضخم من قصار الكلامت ،لكنها ال متثل إال جزء ًا من تراث اإلمام.
وقد انربى أحد العلامء املحققني املعارصين هو الشيخ حممد باقر املحمودي
(1427-1341ه���ـ) ،جلمع سائر خطب اإلمام ورسائله ووصاياه،
فكانت أضعاف ما تضمنه هنج البالغة ،وطبع هذه املوسوعة يف ثامنية
أجزاء حتت عنوان( :هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة) ،واشتملت
هذه املوسوعة عىل 409خطبة ،و 185رسالة ،و 65وصية ،و 105دعاء.
ومما يشري إىل هذا اجلهد املعريف الثقايف الذي بذله اإلمام عيل Eمدة
خالفته -عىل قرصها -ما ذكره املؤرخ املسعودي (تويف 346هـ) يف مروج
الذهب حيث قال( :والذي حفظ الناس عنه من خطبه يف سائر مقاماته
أربعامئة ونيف وثامنون خطبة)().
وقد نقل مثل ذلك أمحد ابن إسحاق اليعقويب (من علامء القرن الثالث
اهلجري) يف كتابه (مشاكلة الناس لزماهنم) قال( :وحفظ الناس عنه

 املسعودي :عيل بن احلسني ،مروج الذهب ،ج ،2ص  ،419دار اهلجرة ،ط،1984 ،2
قم.
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اخلطب ،فإنه خطب بأربع مئة خطبة حفظت عنه ،وهي التي تدور بني
الناس ويستعملوهنا يف خطبهم وكالمهم)().

هذه رؤوس أقالم رسيعة عن جتربة عيل Eوسريته يف اإلصالح
محلته أشد العناء ،حيث خاض ثالث حروب
والتغيري ،تلك التجربة التي ّ
قاسية ،حرب اجلمل وصفني والنهروان ،وما كان ألحد غري عيل Eأن
يثبت أمام تلك الضغوط اهلائلة ،ليقدم لألمة ولألجيال البرشية خري جتربة
اس
يف ممارسة اإلصالح وإقامة احلكم العادل الرشيد ،كام قال( :Eأَيهَُّ ا ال َّن ُ
َفإِ ِّ يِن َفق َْأ ُت عَينَْ ا ْل ِف ْت َن ِة ولمَ ْ َي ُك ْن لِي ْج رَ ِ
اج
ت َئ َع َل ْي َها َأ َح ٌد غَيرْ ِي َب ْع َد َأنْ َم َ
َ
َغ ْي َه ُب َها واشْ َت َّد َك َل ُب َها)() وقدم حياته ثمن ًا هلذا النهج اإلصالحي ،حيث
قىض شهيد ًا يف حمراب صالته ،فسالم اهلل عليه يوم ولد ويوم استشهد
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حياI.
ويوم يبعث ًّ

 اليعقويب :أمحد بن إسحاق ،مشاكلة الناس لزماهنم ،ص ،15دار الكتاب اجلديد ،ط،1
 ،1962بريوت.
 هنج البالغة :خطبة رقم .92

الشيخ الصفار:
()
اإلصالح الشامل أو اإلنفجار من الداخل

قال الشيخ حسن الصفار أن األمة عىل مفرتق طرق وال بد من جتاوز
عقدة املامنعة للتغيري ،فإما املبادرة باإلصالح الشامل وإال فاملزيد من
الكوارث واألزمات التي قد تفجر األمة من الداخل.

وأضاف الصفار يف معرض حمارضة تناولت اإلصالح السيايس عند
اإلمام عيل ألقاها ليلة اجلمعة يف ذكرى استشهاده أن عىل رموز وقادة
األمة السياسيني والدينيني حتمل مسؤولياهتم إزاء ما آلت اليه األوضاع.
وأعاد الصفار التذكري بأمهية قراءة اإلمام عيل من جديد بام يعيننا عىل

 تقرير خربي عن املحارضة نرشته مواقع االنرتنت بتاريخ 2006/10/13م.
 موقع الشيخ الصفار .www.saffar.org موقع شبكة راصد اإلخبارية .www.rasid.com -الوكالة الشيعية لألنباء .www.ebaa.net

اإلصالح الشامل

معاجلة مشاكلنا القائمة وأخذ العرب ال بام يزيد من انغامسنا يف إشكاليات
املايض التارخيية.

وأرجع أمهية املراجعة ،الحتاملية وجود اخلطأ باستمرار لدى اجلميع
أو وجود االنحراف املقصود أو غري املقصود وأخري ًا لطبيعة التطور وما
يقتضيه واقع اليوم.
وأضاف أن مكمن التخلف لدى أغلب بلداننا يعود لوجود ثقافة
املامنعة للتغيري ووجود قوى مصلحية خمتلفة ختشى فقدان مصاحلها.

َّ
وحذر الصفار من بروز املزيد من الكوارث واألزمات إذا مل تبادر
رموز األمة السياسية والدينية لإلصالح الشامل فاإلرهاب الديني والفقر
والتخلف من الداخل وشبح التقسيم والغزو من اخلارج وعىل األطراف.
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وحول العنارص املساعدة عىل اإلصالح ،رأى الصفار أننا بحاجة إىل
اجلرأة والصرب أمام االهتامات إىل جانب بث ثقافة إصالحية بني اجلمهور
وأخري ًا وعي اجلمهور املساند لإلصالح.

وقال إن بلدنا كام العديد من البالد األخرى يعاين الفساد اإلداري،
وأن مسؤولية ذلك ال تعود للحاكم وحده ،بل تقع علينا مجيع ًا ،فاجلميع
معني ومسؤول عن كشف التالعب والفساد وإيصال ذلك إىل أعىل
املستويات.
وأضاف أن هذه املامرسة مطلوبة عىل كافة املستويات بد ًءا من إمام
اجلامعة إىل رئيس النادي واجلمعية واملسؤول احلكومي ووصو ً
ال إىل
مراجع التقليد.

فال بد لكل م َّنا من موقف رصيح وواضح إزاء نقد اخلطأ وإبداء
االعرتاض بالسبل احلكيمة خدمة للمجتمع والدين والوطن.

اإلمام علي وقضايا األمة

أضاف الصفار مؤكد ًا عىل االقتداء بسرية اإلمام عيل اإلصالحية قبل
ومع وصوله للحكم بدعم مجاهريي واسع بعد أن رفض فيام سبق استالم

احلكم حتت رشط التزام اجتهاد من سبقه من اخللفاء.

فقد بادر عيل إىل اإلصالح الشامل بعزل الوالة غري املريض عنهم
وإلغاء سياسية التمييز يف العطاء بني املسلمني وإلغاء االمتيازات ولذلك
خرج عليه املصلحيون.
وجاءت كلمة الشيخ الصفار ضمن برنامج «عيل واألمة» الذي تنظمه
جلنة اإلمام احلسن بالشويكة يف القطيف ،وحرضه مجهور واسع من أبناء
املنطقة.

وسبق كلمة الصفار مشاركة شعرية يف اإلمام عيل للشاعر حبيب
املعاتيق الذي ألقى قصيدة نالت تفاعل اجلمهور ،فيام استهل الشاعر فريد
النمر برنامج الليلة السابقة بقصيدة مماثلةI.
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حني نقرأ سرية أمري املؤمنني عيل Eأثناء توليه للخالفة واحلكم،

ونتأمل رسائله للوالة واملوظفني ،وخطابه جلمهور الناس ،نجد أنه كان
مهموم ًا بتطوير حياة أبناء األمة ،وتنميتها يف خمتلف املجاالت ،وحسب
مصطلح اليوم كان مهت ًام بالتنمية البرشية ،ومل يكن جمرد زعيم ديني يعنيه

نرش العقيدة وتطبيق الرشيعة فحسب ،وال جمرد حاكم سيايس هيمه توطيد
سلطته وحكمه ،بل كان صاحب مرشوع حضاري يستهدف إسعاد
اإلنسان وتفجري طاقاته وكفاءاته ،ليتمتع بحياة كريمة ،ويتجه إىل الفاعلية
واإلنتاج ،وذلك هو املقصد األساس للعقيدة والرشيعة.

ففي جمال التنمية السياسية ،يشجع اإلمام عيل Eالناس عىل اجلهر

بآرائهم السياسية ،وأن ال يرتددوا يف االعرتاض عىل اخلطأ أمام احلاكم،

وأن ال يتعاملوا مع احلاكم بمنطق التملق والتزلف .يقولَ (: Eفال
ُت َك ِّ ِل ُم ِيِ
ون بِماَ ُت َك َّل ُم بِ ِه الجَْ َبابِ َرةُ ،وال َت َت َحف َُّظوا ِم ِّنِي بِماَ ُي َت َحف َُّظ بِ ِه ِع ْن َد َأ ْه ِل
ا ْلب ِ
اد َر ِة-أي عند أهل الغضب -وال تخَُ الِ ُط ِيِ
ون بِالمْ ُ َصان ََع ِة -أي باملجاملة-
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
است ْثقَا ً
ال ِيِف َح ٍّق ق َ
س إِ ْع َظا ٍم ل َنف ِيِْس َفإِ َّن ُه َم ِن
يل ِيِل وال ا ْلتماَ َ
وال ت َُظ ُّنوا ِيِب ْ
اس َت ْثق ََل الحَْ َّق َأنْ ُيق َ
ض َع َل ْي ِه َكانَ ا ْل َع َم ُل ِهِبِماَ َأ ْثق ََل
َال َل ُه َأ ِو ا ْل َع ْد َل َأنْ ُي ْع َر َ
ْ
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ِ
ٍ
ور ٍة بِ َع ْد ٍل َفإِ ِّ يِن َل ْس ُت ِيِف َنف ِيِْس بِ َف ْو ِق
َع َل ْيه َفال ت َُكفُّ وا َع ْن َمقَا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
َأنْ ُأ ْخ ِط َئ وال آ َم ُن َذلِ َك ِم ْن ِف ْع ِيِل)().
وقد أعلن اإلمام أمام الناس ضامنه حلقوق املعارضة ،وعدم مضايقتهم
اجتامعي ًا ،والضغط عليهم اقتصادي ًا ،وال استخدام العنف ضدهم ،ما
دامت معارضتهم سلمية مل يشهروا فيها السالح.
جاء يف دعائم اإلسالم أنه Eخطب بالكوفة فقام رجل من اخلوارج

فقال :ال حكم إال هلل ،فسكت عيل ،ثم قام آخر وآخر ،فلام أكثروا عليه

قال( :Eكلمة حق يراد هبا باطل ،لكم عندنا ثالث خصال :ال نمنعكم
من مساجد اهلل أن تصلوا فيها ،وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع
أيدينا ،وال نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به)().
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ويف جمال التنمية االقتصادية ،وتوفري حاجات املواطنني ،نجد نص ًا
منقو ً
ال يف أكثر من مصدر تارخيي ،أن علي ًا Eخاطب أهل الكوفة قائ ً
ال:

(ما أصبح يف الكوفة أحد إال ناع ًام-أي مرفَّه ًا ،-وإن أدناهم منزلة ليأكل
من الرب ،وجيلس يف الظل -له مسكن ،-ويرشب من ماء الفرات)()،.
والكوفة يف ذلك الوقت ،كانت مرص ًا عظي ًام ،ذات كثافة سكانية ،وتنوع يف
األعراق ،يقطنه أناس من خمتلف األمصار ،ومن خمتلف البقاع ،فيها عرب

من خمتلف قبائلهم ،وفيها موايل أي عجم ،وفيها عسكريون ،وفيها
 هنج البالغة خطبة رقم .207
 القايض النعامن :دعائم اإلس�لام ،ج ،1ص��ـ ،363ط1،1426ه��ـ ،مؤسسة النور
للمطبوعات ،بريوت.
 املجليس :حممد باقر -بحار األنوار ج ،40صـ  ،327ط1403 ،3هـ ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
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مدنيون ،وفيها أنواع من الناس بتوجهاهتم الفكرية املختلفة ،فيها من كان

حيب اإلمام ،Eوفيها من كان يناوئه.

قال السيد حسني الرباقي (ت 1322هـ) يف كتابه تاريخ الكوفة :كانت
وجباناهتا إىل الفرات األصيل وقرى
الكوفة واسعة كبرية تتصل قراها
ّ
العذار فهي تبلغ ستة عرش ميال وثلثي امليل ،قال ياقوت يف املعجم :ذكر
أن فيها من الدور مخسني ألف دار للعرب من ربيعة ومرض ،وأربعة
وعرشين ألف دار لسائر العرب ،وستة آالف دار لليمن().

أحد إال ناع ًام) ،أي يعيش
مع هذا التنوع يقول( : Eما أصبح بالكوفة ٌ
النعمة ،يتمتع بالنعم ،أو من النعومة بمعنى :الرخاء ،وهذا يعني أن كل
أحد إال وهو
ساكني الكوفة ،سواء من أهلها أو اآلتني إليها ،مل يعد فيهم ٌ
يتمتع بالنعم ،ثم يقول( : Eإنّ أدناهم مرتبة) احلد األدنى يف حياة أهل
الرب) وهذا يعني أنه ال يوجد جائع يف الكوفة ،أقل
الكوفة (ليأكل من ّ
الناس رتبة يف وضعه االجتامعي واالقتصادي يتوفر له الطعام الكايف،
(وجيلس يف الظل) يمتلك مسكنا يأوي إليه.
فالطعام والسكن متوفر لكل أحد ،وكذا املاء (ويرشب من ماء
الفرات).
شيخ
مر ٌ
وهلذا النص تأكيدات جاءت يف نصوص أخرى منها أنه َّ
مكفوف كبري يسأل ،فقال أمري املؤمنني Eما هذا؟
فقالوا :يا أمري املؤمنني ،نرصاين!

فقال أمري املؤمنني :Eاستعملتموه ،حتى إذا كرب وعجز منعتموه؟!
 الرباقي:حسني ،تاريخ الكوفة ،صـ ،134ط ،2،1960املطبعة احليدرية ،النجف
األرشف.
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أنفقوا عليه من بيت املال().

ال يوجد فرق عند أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eبني أن يكون
هذا اإلنسان مسل ًام أو نرصاني ًا ،جيب أن تتوفر لكل أحد سبل احلياة
الكريمة ،وحاجاته األساس.

وروي أنه :دخل الناس عىل أمري املؤمنني Eقبل أن يستشهد بيوم،
فشهدوا مجيع ًا أ ّنه قد وفّر هلم فيئهمَ ،
وظ َلف عن دنياهم ،ومل يرتش يف
إجراء أحكامهم ،ومل يتناول من بيت مال املسلمني ما يساوي عقا ً
ال ،ومل
البلغة ،وشهدوا مجيع ًا أن أبعد الناس منهم
يأكل من مال نفسه إال قدر ُ
بمنزلة أقرهبم منه().

64

وكان اإلمام عيل Eحيمل قلق ًا ومهًّا الحتامل وجود حالة فقر يف
ِ
اله َت َد ْي ُت َّ
يق
الط ِر َ
مقر خالفته ،يقول( Eو َل ْو ش ْئ ُت ْ
املناطق البعيدة عن ّ
إِلىَ ُم َصفَّى َه َذا ا ْل َع َس ِل ،و ُل َب ِ
اب َه َذا ا ْلق َْم ِح ،ون ََسائِ ِج َه َذا ا ْلق ِّ َِز ،و َل ِك ْن
األط ِع َم ِة و َل َع َّل بِالحْ ِ َج ِ
اي ،و َيقُ ِيِ
ودَن َجشَ ِعي إِلىَ تخََيرُّ ِ ْ
از
َه ْي َه َ
ات َأنْ َي ْغ ِل َبنِي َه َو َ
َأ ْو ا ْليَماَ َم ِة َم ْن ال َط َم َع َل ُه ِيِف ا ْلقُ ر ِ
ص ،وال َع ْه َد َل ُه بِالشِّ ِ َب ِع)().
ْ
اتجاهات التنمية:
ويمكننا أن نلحظ أن توجهات اإلمام يف حتقيق التنمية اإلنسانية يف
أبعادها املختلفة ،كانت تعتمد ثالثة مناهج:
 الطويس :حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام،ج  ،6صـ ،292حديث رقم ،811ط ،2دار
الكتب اإلسالمية ،النجف.
 الشيخ املفيد :كتاب االختصاص ،صـ  ،160ط 1425 ،7هـ ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم املقدسة.
 هنج البالغة :كتاب .45
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األول :استنهاض اإلنسان ليامرس دوره الفاعل يف احلياة ،وليفجر
طاقاته الكامنة ،وليتسلح بالطموح وعلو اهلمة ..ويف ما نقل من كالم
عيل Eيف هنج البالغة وغريه من املصادر ثروة هائلة عظيمة يف هذا
السياق.
ِّ
الثاين :دعوة الناس للتعاون فيام بينهم ،والتطوع خلدمة بعضهم بعض ًا،
واالهتامم بمناطق الضعف واحلاجة يف املجتمع ،بام نطلق عليه اآلن العمل
األهيل التطوعي ،كقوله Eيف وصيته للحسنني(ُ :أ ِ
وص ُ
يكماَ بِ َت ْق َوى اللهَّ ِ،
َ
الد ْن َيا وإِنْ َبغَ ْت ُكماَ  ،وال ت َْأ َس َفا عَلىَ شيَ ٍْء ِم ْن َها زُ ِو َي َع ْن ُكماَ  ،و ُقوال
وأال ت َْب ِغ َيا ُّ
بِالحَْ ِّ ِق ،واعمال لِألج ِ
لظ ِمِال ِ َخص ًام ،ولِ ْلم ْظ ُلو ِم َعون ًاُ .أ ِ
وص ُ
وكونَا لِ َّ
يكماَ
رُ ،
ْ
َ
ْ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
يع َو َل ِدي وأ ْه ِيِل و َم ْن َب َلغَ ُه ك َت ِيِ
وص ِ
الح
اب ب َت ْق َوى اللهَّ  ،ون َْظ ِم أ ْم ِر ُك ْمَ ،
وجمَ ِ َ
َذ ِ
(صالح َذ ِ
ات َب ْينِ ُك ْمَ ،فإِ ِّ يِن َس ِم ْع ُت َج َّد ُكماَ َ Aيقُ ُ
ات ا ْل َبينْ ِ َأف َْض ُل ِم ْن
ول َ ُ
َعام ِة الص ِ
الة ِّ ِ
األي َتا ِمَ ،فال ُت ِغ ُّبوا َأف َْو َاه ُه ْم ،وال َي ِض ُيعوا
َّ َّ
والص َيا ِم).اللهََّ اللهََّ ِيِف ْ
بِحَضرَْ تِ ُك ْم)().
الثالث :وضع سياسة الدولة يف خدمة التنمية ،وهذا ما تؤكده سرية
اإلمام مع الشعب ،وتوجيهاته للوالة واملوظفني ،ومن أبرزها وأشملها
عهده ملالك األشرت حني واله مرص.

حيث يؤكد اإلمام Eيف فقرات هذا العهد عىل تطبيق العدل واملساواة
بني املواطنني ،وحفظ حقوقهم املادية واملعنوية ،وإن اختلفت أدياهنم
ِ
َ ِ
لر ِع َّي ِة ،والمَْ َح َّب َة لهَ ُ ْم ،وال ُّل ْط َ
ف
الرحمَْ َة ل َّ
وتوجهاهتم ،يقول( :Eوأشْ ع ْر َق ْل َب َك َّ
اري ًا ت َْغ َتنِم َأكْ َلهمَ ،فإِنهَّ ُ م ِص ْن َف ِ
ِهِبِم ،وال ت َُكون ََّن َع َلي ِهم َسبع ًا َض ِ
ان :إِ َّما َأ ٌخ
ُ
ْ ْ ُ
ْ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
الد ِ
ين ،وإِ َّما نَظ ٌري َل َك ِيِف الخَْ ْل ِق).
َل َك ِيِف ِّ
هنج البالغة كتاب .47
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ويلفت اإلمام نظر والِيه إىل أن مهمته ال تقترص عىل أخذ الرضائب من
معني باستصالح أمور
الناس ،وهو ما يطلق عليه جباية اخلراج ،بل إنه
ٌّ

أهل البلد يف خمتلف جوانبها الدينية والدنيوية ،وعامرة البالد ،ومواجهة
(ه َذا ما َأمر بِ ِه عب ُد اللهَّ ِ ِيِ ٌّ ِ
ني َمالِ َك
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
عَل َأم ُ
أي عدوان عليها .يقولْ َ َ َ َ َ :E
ار ِ
اج َها ِ
ني َوال ُه ِمصرَْ ِجبا َي َة َخر ِ
ْب َن الحَْ ِ
وج َها َد
ث األشْ رَ َ
ت ِيِف َع ْه ِد ِه إِ َل ْي ِه ِح َ
َ
َ
ع ُد ِو َها واستِصالح َأه ِلها ِ
وعماَ ر َة بِ ِ
الد َها) ويؤكد اإلمام عىل أولوية التنمية
ْ ْ َ ْ َ
َ ِّ
َ
ِ ِ
األر ِ
وزيادة اإلنتاج قائ ً
ض َأ ْب َل َغ ِم ْن ن ََظ ِر َك ِيِف
ال( :و ْل َي ُك ْن ن ََظ ُر َك ِيِف عماَ َرة ْ
استِ ْج ِ
الب الخَْ َر ِ
اج).
ْ
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ويتحدث اإلمام Eيف هذا العهد حول دور كل طبقة من طبقات
املجتمع ،كالعسكريني والقضاة واملوظفني والصناعيني واملزارعني
حمدد ًا واجبات الدولة يف
والتجار ،يف صناعة التنمية ،وحتقيق التقدمِّ ،
دعمهم والتعامل معهم.
ْ َ
َات ال َي ْص ُل ُح َب ْع ُض َها إِال بِ َب ْع ٍ
ض وال
الر ِع َّي َة َط َبق ٌ
يقول(:Eواع َل ْم أنَّ َّ
ِغ َنى بِ َب ْع ِض َها َع ْن َب ْع ٍ
ض).
ويؤكد عىل اختيار موظفي الدولة بنا ًء عىل الكفاءة واخلربة ،وليس
بدافع املحسوبية واالستئثار الفئوي .ثم متابعة اإلرشاف والرقابة عليهم،
حتى ال يقصرِّ وا يف مهامهم ،وال يسيئوا استخدام مواقعهم.
اختِبار ًا وال ُت ِّ هِ
ِ ِ
ِ
وَلِ ْم محَُ ا َبا ًة
يقولُ (:Eث َّم ا ْن ُظ ْر ِيِف ُأ ُمور ُعماَّ ل َك َف ْ
اس َت ْعم ْل ُه ُم ْ َ
الص ْد ِق وا ْلو َف ِ
وأ َثر ًة ُ ...ثم َت َفق َّْد َأعماَلهَ ُ م وابع ِ
ث ا ْلعيونَ ِمن َأ ْه ِل ِّ ِ
َ
اء َع َل ْي ِه ْم
ْ
ْ ْ َْ
َ
َ
ُُ
َّ
َفإِنَّ تَعاه َد َك ِيِف رِ ِ ِأِ ِ ِ
استِ ْعماَ ِل األ َمان َِة ِّ ِ
والرف ِْق
َ ُ
الس ُل ُموره ْم َح ْد َو ٌة لهَ ُ ْم عَلىَ ْ
ِّ ِّ
ِ
الر ِع َّي ِة).
ب َّ
يوجه اإلمام الدولة إىل االهتامم بالفقراء واملحتاجني وذوي
كام ّ

اإلمام علي وقضايا األمة

األمراض املزمنة ،وأن عليها أن تبحث عن مواقع الضعف واحلاجة يف
املجتمع ،وأن تعتمد يف رعايتهم عىل ذوي الثقة وحسن التعامل .يقول
الطبق َِة الس ْفلىَ ِمن ا َّل ِذين ال ِحي َل َة لهَ ُ م ِمن المَْس ِ
اك ِ
ني
َ
َ
ْ َ َ
ُ (:Eث َّم اللهََّ اللهََّ ِيِف َّ َ
ُّ
والمْ ُ ْح َت ِ
ني َ
ور َم ْن ال َي ِص ُل إِ َل ْي َك ِم ْن ُه ْم
اج َ
وأ ْه ِل ا ْل ُب ْؤ َسى َّ
والز ْم َنى ...و َت َفق َّْد ُأ ُم َ
ِمِ َّم ْن َت ْق َت ِح ُم ُه ا ْل ُع ُيونُ -أي تستصغره-وتحَ ْ ِق ُر ُه ِّ ِ
الر َج ُ
ال َف َف ِّ ِرغْ ِ ،أِ ُلو َلئِ َك ثِ َق َت َك
ور ُه ْم).
ِم ْن َأ ْه ِل الخَْ ْش َي ِة وال َّت َو ُ
ي َف ْع إِ َل ْي َك ُأ ُم َ
اض ِع َف ْل رَ ْ
إن عهد اإلمام عيل ملالك األشرت يشكل وثيقة سياسية تربوية رائعة،
وال ينبغي أن نقرأه باعتباره برناجم ًا للحاكم فقط ،بل علينا أن نستلهم منه
الرؤية لدور املجتمع يف إنجاز التنمية الشاملة.
مجتمعاتنا وضرورة التنمية:
تفاوت كبري وبون شاسع بني ما توفره البالد املتقدمة ملواطنيها من
ظروف احلياة الكريمة ،وفرص التعليم والعمل واإلنتاج ،والرعاية
الصحية ،وأجواء احلرية والديمقراطية ،وبني واقع البلدان النامية ،حيث
الواقع املتخلف ،وافتقاد قطاع كبري من املواطنني للحد املعقول من احلياة
الكريمة ،بسبب الفقر ،وتفيش األمية ،وانعدام فرص التعليم والعمل ،إىل
جانب افتقاد أبسط مقومات احلرية ،وغلبة القمع الفكري والسيايس.

وقد دفع هذا التفاوت املاليني من شباب البالد النامية ،أو العامل ثالثية،
إىل البحث بكل السبل عن أي فرصة للهجرة ،والعمل يف البالد املتقدمة،
ويكفي مث ً
ال عىل ذلك ما نراه من احلوادث املميتة واملتكررة التي يتعرض
هلا آالف الشباب من إفريقيا واملنطقة العربية ،بمخاطرهتم بأرواحهم
وأمواهلم باهلجرة غري الرشعية ،عرب البحار يف ظروف غري آمنة ،وغري
مضمونة ،للبلدان املتقدمة يف أوروبا الغربية واسرتاليا ،لينتهي احلال
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ببعضهم ُطع ًام ألسامك البحر .عدا الصفوف الطويلة من طالبي تأشريات
اهلجرة والعمل أمام السفارات األجنبية يف بالدنا العربية.

ونجد عىل سبيل املثال بأن األثرياء وأصحاب رؤوس األموال
الضخمة إذا أرادوا االستثامر املضمون ذا املردود اجليد ،فإهنم يستثمرون
أمواهلم هناك ،وهلذا تأخذ مليارات ال��دوالرات العربية طريقها نحو
االستثامر يف البالد األوروبية واألمريكية ،ملاذا؟ ألن تلك البالد تتمتع
بظروف أنسب لالستثامر االقتصادي واإلنتاج ،وظروف العمل املناسبة،
وسالمة القوانني .من هنا برزت هذه اهلوة الكبرية ،والفارق الشاسع ،بني
تلك البالد وبلدان العامل الثالث.
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وإدراك ًا من املؤسسات الدولية العاملية بخطورة هذا األمر أنشأت
األمم املتحدة قس ًام حتت عنوان «الربنامج اإلنامئي» هيتم بقضايا التنمية
البرشية ،ويصدر عنه سنوي ًا تقارير دولية عن التنمية البرشية يف خمتلف
دول العامل ،وصدر عن هذا الربنامج حتى اآلن أربعة تقارير خاصة
باملنطقة العربية حتت عنوان تقرير التنمية اإلنسانية العربية.
وجتاوب ًا مع هذا املسار أصدرت بعض الدول العربية تقاريرها املحلية
اخلاصة بالتنمية ،ففي اململكة العربية السعودية منذ العام  2003أخذت
سنويا يرصد وضع التنمية يف
تصدر وزارة االقتصاد والتخطيط تقرير ًا
ًّ
البالد.
ويعرف اخلرباء التنمية اإلنسانية- ،كام جاء يف تقرير برنامج األمم
املتحدة اإلنامئي 1990م : -بأهنا عبارة عن عملية توسيع نطاق اخليارات
املتاحة للناس ،وقد تكون تلك اخليارات متغرية مع الزمن وغري هنائية ،إال
أنه يف كافة مستويات التنمية ،فاخليارات الثالثة الرضورية التي جيدر
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توفرها هي :التمتع بحياة صحية وطويلة ،واكتساب املعرفة ،وحتصيل
املوارد الالزمة لتحقيق العيش الكريم.
وللتنمية البرشية جانبان:

األول :هو تكوين القدرات البرشية ،مثل حتسني املستوى الصحي
واملعريف وتطوير املهارات.
واآلخر :هو استفادة الناس من هذه القدرات املكتسبة يف العمل املنتج،
واحلركة االجتامعية والسياسية ،والنشاط الثقايف والرتفيه.

فحينام نجد أن هناك ختلف ًا ،وأن هناك موارد نقص يف ظروف احلياة
التي جيب أن تتوفر لنا كبرش وكمواطنني ،فإن علينا أن هنتم بالتفكري يف
حتسني أوضاعنا وظروفنا ،والسؤال هنا؛ من املسؤول عن إنجاز وحتقيق
التنمية البرشية ؟
يعتقد كثري من الناس أن املسؤولية تقع حرص ًا عىل عاتق احلكومات

التي بيدها مقاليد التحكم يف الثروات الوطنية ،فهي املعنية مبارشة بالتنمية
البرشية للمجتمعات ..وهذا صحيح إىل حد بعيد ،فاحلكومات تتحمل
الدور األساس والرئيس يف هذه املسألة ،لكن ال يمكن بحال إغفال دور

املجتمعات والشعوب يف حض احلكومات من أجل وضع السياسات
التنموية الصحيحة ،ومن أجل التطبيق الصحيح هلذه السياسات،
وللشعوب دور أساس يف حتقيق التنمية والرقي من خالل فاعليتها

ونشاطها وعطائها ،ولذلك أشارت خمتلف التقارير إىل أمهية دور منظامت
املجتمع املدين واملؤسسات األهلية يف هذا االجتاه.

من هنا ال يصح إلقاء الالئمة عىل احلكومات وحسب ،واعتبار أنفسنا

69

التنمية اإلنسانية في عهد اإلمام علي

يف معزل عن حتمل املسؤولية ،واالكتفاء بندب احلال بدعوى أن احلكومة
مل تتحرك لفعل اليشء املطلوب.
والسؤال املهم هو :أين دور املواطنني؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل،
هناك ثالث مهام جيب أن نفكر فيها وأن هنتم هبا من أجل أن نساعد أنفسنا
ِ
ونحسن أوضاعنا ونرتقي من خالهلا بمستوى جمتمعنا:
ِّ

إنتاج ونشر ثقافة التنمية:
فكام أن للتنمية ثقافتها كذلك للتواكل واخلمول ثقافته ،ولعل مشكلتنا
تكمن يف انتشار النوع الثاين من الثقافة يف أجوائنا .نحن بحاجة إىل ثقافة
حية تدفع ك ًّ
ال منا لكي يفجر طاقته ،ويعمل ما بوسعه من أجل حتسني
ّ
وضعه الشخيص ،واملساعدة يف حتسني أوضاع اآلخرين.
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ولعلها إحدى املشكالت الغريبة جد ًا حني نجد أن بعضنا ال هيمه
السعي نحو حتمل املسؤولية جتاه ذات��ه ،فض ً
ال عن سعيه نحو حتمل
املسؤولية جتاه غريه من الناس ،فتجد الواحد من هؤالء يعيش الفقر
ويستسلم له ،ويعيش البطالة وخيضع هلا ،ويعيش اجلهل وال يسعى
ملواصله التعليم وكسب املعرفة.

واألسوأ يف ثقافة اخلمول هو جتيري بعض جوانب الثقافة الدينية من
خالل الطرح املجانب للصواب ليكون الدين بالنهاية يف خدمة حالة
اخلمول والتقاعس ،وذلك من خالل تزهيد الناس يف احلياة الدنيا ،غافلني
عن أن هذه الدنيا هي مزرعة اآلخرة وأن من كان عاجز ًا يف دنياه فهو عن
نص ومفاد روايات
آخرته أعجز .وأن من ال معاش له ال معاد له ،كام هو ّ
هم هلم
كثرية .وضمن أجواء هذه الثقافة اخلاملة نجد صنف ًا من الناس ال َّ

اإلمام علي وقضايا األمة

إال تثبيط العزائم ،فهم يشعرونك بعدم جدوائية أي عمل تريد اإلقدام
خوفوك من اخلسارة ،وإذا
عليه ،فإذا أردت أن تعمل مرشوع ًا اقتصادي ًا ّ
فكرت بالذهاب للعمل يف أي منطقه أخرى بعيد ًا عن بلدك زرعوا يف
نفسك القلق من الغربة ،وإذا أردت أن تشرتك مع آخرين يف مرشوع
ّ
حذروك من سوء الرشاكة مع اآلخرين ..وهكذا دواليك من ألوان الثقافة
السلبية والتثبيطية.

من هنا نحن بحاجة إىل الثقافة التي تفتح أمام الناس آفاق الطموح
والتطلع يف هذه احلياة ،والتي تزيح من أمامهم احلواجز املانعة من
االنطالق والعمل.

وينبغي عىل اخلطباء الدينيني واملؤسسات الدينية واإلعالمية التشديد
عىل زرع ثقافة التنمية والطموح والرغبة يف التقدم والفاعلية والعمل عند
الناس.
المؤسسات األهلية:
تركز التقارير الصادرة عن املؤسسات الدولية واألمم املتحدة عىل أمهية
دور منظامت املجتمع امل��دين واملؤسسات األهلية .ذلك أن وجود
املؤسسات االجتامعية األهلية يعطي مؤرش ًا عىل تقدم مستوى الوعي لدى
الناس ،كام يعني حتمل الناس ملسؤولية أنفسهم ،ونجاحهم يف خلق حالة
من التعاون فيام بينهم ،وهذا أمر يف غاية األمهية لرقي أي جمتمع.

الدول املتقدمة تعج باملؤسسات واملنظامت األهلية التي ال تكاد جتد
شأن ًا من الشؤون احلياتية إال وله منظمة أهلية هتتم به ،أو مؤسسه اجتامعية
تتابع شأنه.
ولقد جتاوز أولئك الناس يف اهتامماهتم اإلنسانية حدود بلداهنم،
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فأسسوا املنظامت األهلية التي متارس عملها عىل مستوى الكرة األرضية،
فهناك املنظامت احلقوقية والطبية واإلغاثية ،فمنظمة العفو الدولية ،أو

أطباء بال حدود ،أو هيئة اإلغاثة الدولية ،باتت أشهر من أن تعرف.
ّ

حتى إن امرأة واحدة كاألم تريزا (1997-1910م) تنطلق من
مقدونيا يف قلب أوروبا لتتفرغ للعمل اإلنساين ضمن توجهاهتا التبشريية
يف اهلند وأفريقيا ولتؤسس عرب مسرية حياهتا عرشات املالجئ والبيوت
الستيعاب آالف األيتام واملرىض واملنبوذين وذوي األمراض امليؤوس من
شفائها.
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واملؤسف يف مقابل ذلك أننا نجد بعض جمتمعاتنا ال تسعى لسد
احتياجاهتا املحلية يف املدينة والقرية ،وإن بعض احلاالت التي تعيشها
اجلمعيات اخلريية يف مناطقنا تبعث عىل اخلجل ،فنظرة إىل بعض التقارير
الصادرة عن هذه اجلمعيات تكشف بأن حجم التربعات القادمة من
خارج منطقتها تعادل أضعاف تلك الواردة من داخلها.

ولعل احلاجة ملثل هذه املؤسسات ليست نابعة فقط من احلاجة ملعاجلة
حاجات املجتمع فحسب ،وإنام للمتابعة والتواصل مع الدوائر احلكومية
أيض ًا .من هنا تنبع أمهية الفكرة املطروحة التي تتبناها املجالس البلدية ،يف
تأسيس ما أطلق عليه بمجالس األحياء ،وتنبع أمهيتها من زاوية بعث
حيِهم السكني من
االهتامم لدى أهايل كل حي برضورة االهتامم بشؤون ِّ
خالل انتخاب جمموعة تدير هذا املجلس ،وتنصب جهودها يف تلبية
حاجات احلي من خمتلف اخلدمات عرب التواصل مع اجلهات املعنية.
برامج التنمية :

اإلمام علي وقضايا األمة

نحن بحاجة إىل مزيد من اللجان األهلية بام يتجاوز تلك القائمة اآلن،
وبحاجة إىل أكثر من جلنة تتصدى باجتاه برامج تدعم التعليم العام ،وإىل

جهد أهيل يواكب مدارس التعليم العام ويتفاعل معها ،وعىل املنوال
نفسه ،نحن يف أمس احلاجة إىل جلان أهلية مساندة يف قطاع الصحة ،ولعل
يف جلنة أصدقاء املرىض التابعة للغرفة التجارية باملنطقة الرشقية خري مثال،
مل��اذا ال ّ
تشكل جلنة أصدقاء امل��رىض يف املنطقة لغرض زي��ارة هذه
املستشفيات والتواصل مع إداراهتا ِّ ِ
لسد بعض النواقص وإيصال الشكاوى
إىل جانب املساندة والدعم؟ فهذا بالتأكيد سيجعل من إدارة املستشفى
أكثر ِّ ِ
جدية وحزم ًا يف التعاطي مع خمتلف األخطاء ومواقع القصور.

العديد من املرىض يف بالدنا يقصدون أهل اخلري طلب ًا للمساعدة يف
متابعة العالج أو لعجزهم عن رشاء األدوية ،وهذا ما حي ِّتِم علينا إجياد
جهات أهلية ترعى مثل ه��ؤالء ..ويتكرر األمر كذلك عىل صعيد
التوظيف ،وهنا من املهم التنويه باجلهود الطيبة لدى بعض اجلمعيات
اخلريية التي بادرت باستحداث أقسام للتأهيل والتوظيف ومساعدة
الشباب يف إجياد فرص العمل.

ولعلنا نذكر هبذا الصدد صندوق املئوية التي نبعت فكرته األم عىل يد
نصب هدفها األساس يف دفع
ويل عهد بريطانيا األمري تشالز ،والتي َي ُّ
الشباب نحو إجياد وتأسيس مشاريع ومؤسسات صغرية باالعتامد عىل
متويل هذا الصندوق ،وتقديمه اخلربة والتسهيالت ،لقد شق هذا
تم عىل غرار
الصندوق طريقه تدرجي ًا إىل مناطق خمتلفة عرب العامل ،وبالفعل َّ
ذلك تأسيس صندوق املئوية باململكة قبل نحو عامني.
وكذلك األمر عىل املستوى الثقايف ،نحن بحاجة ملبادرات شبابية عىل
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املستوى التقني والثقايف ترعى أعام ً
ال تطوعية يف خمتلف االجتاهات ،وعىل
هذا اهلدي سيكون األمر يف قمة السلوك احلضاري لو تصدى من بيننا َم ْن
هم عىل استعداد لتب ِّنِي طباعة اإلنتاج الثقايف ألصحاب القلم غري املقتدرين
عىل طباعة إنتاجهم الثقايف واألديب والدينيI.
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الشيخ الصفار:
()
نعم لتأسيس منظمات املجتمع املدني

دعا الشيخ حسن الصفار الفاعليات االجتامعية والثقافية وأهايل املنطقة
للمباردة يف تأسيس منظامت املجتمع املدين التي وصفها بأهنا قادرة عىل
بناء وتوظيف القدرات وتنظيم وتنمية شؤوننا احلياتية املختلفة.

وقال الصفار يف حمارضته اخلتامية الليلة املاضية ضمن برنامج «عيل
واألمة» بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام عيل أن العمل األهيل إذا مل يتفوق
عىل األداء احلكومي فهو ال يقل عنه أمهية يف جمال التنمية االجتامعية.
وخاطب اجلمهور الذي اكتظت به ساحة الشويكة يف القطيف بأن التحرك
 تقرير خربي عن املحارضة نرشته مواقع االنرتنت بتاريخ2006/10/14م.
 موقع الشيخ الصفار .www.saffar.org موقع شبكة راصد .www.rasid.com-موقع صفوى اإلخبارية .www.safwanews.com

تأسيس منظمات المجتمع المدني

الشعبي املنظم أساس وحم ِّفز مبارش للعمل احلكومي.

مضيف ًا بأنه ال جيوز إلقاء كامل املسؤولية عىل احلكومات والتخيل
املطلق يف املقابل من جانب أبناء املجتمع عن تنمية وتطوير أوضاعهم
احلياتية واملعيشية.

وأشار الصفار إىل أن التنمية االجتامعية بحاجة إىل ثالثة عوامل مهمة،
أوهلا إنتاج ونرش ثقافة التنمية وحتمل املسؤولية يف مقابل ثقافة اخلمول
والتقاعس ،والثاين دعم العمل األهيل واملؤسسات األهلية ،والثالث
وجود برامج للتنمية يف جماالت التعليم والصحة والتوظيف.
وأضاف ،إننا بحاجة إىل ثقافة تدفع الناس للتطلع والطموح وتدفع
والتحجر.
باجتاه التعاون واالنطالق واملغامرة ال اجلمود
ُّ
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كام رأى بأن تأسيس منظامت املجتمع املدين يف أي منطقة دليل عافية
ومؤرش إىل رقي ثقافة املشاركة والتعاون والعمل اجلمعي.
 ..داعي ًا اجلميع إىل املبادرة يف تأسيس تلك املنظامت األهلية يف خمتلف
ميادين اخلدمة االجتامعية.

وأشار الصفار إىل أن جمتمعنا ويف سبيل النهوض بحاجة إىل عرشات
املنظامت األهلية يف خمتلف املجاالت يف التدريب ورعاية املوهوبني ودعم
التعليم العايل ورعاية املرىض وتوظيف العاطلني ودعم املشاريع اخلاصة
والعمل البلدي.

منتقد ًا بشدة اجتاه الكثري من أبناء املجتمع لالنخراط يف العمل يف
الرشكات بأجور متدنية أحيان ًا والبعد يف املقابل عن تأسيس األعامل
واملشاريع اخلاصة والكربى حتت مربرات غري مقنعة.
ودعى الصفار يف ختام حمارضته إىل االقتداء باإلمام عيل ،الذي استطاع

اإلمام علي وقضايا األمة

يف فرتة قياسية من حكمه امللئ باالضطرابات والفتن ،أن يقيض عىل الفقر
والعوز ،وأن حيقق العدالة يف املجتمع االسالمي ،وأن يوفر حرية التعبري
للجميع بام فيهم مناهضيه.

معرض الكتاب القطيفي:

وعىل هامش برنامج «عيل واألمة» نظمت اللجنة القائمة عىل مدى
ثالث ليال معرض ًا للكتاب القطيفي ضم أكثر من  1200عنوان لكتاب
وكاتبات من أبناء حمافظة القطيف.
املعرض الذي نظم يف ساحة الشويكة اجتذب عىل مدى لياليه الثالث
املئات من املثقفني والزوار وعشاق القراءة.

وقال األستاذ أمني التارويت مرشف عام جلنة اإلمام احلسن أن تنظيم
املعرض جاء تقدير ًا لألقالم املحلية وإب��راز ًا ملدى الثراء الثقايف هلذه
املنطقة.

التارويت الذي أشار إىل أن هناك عرشات أخرى من العناوين التي مل
يتسن عرضها هنا لظروف خمتلفة مت َّنى بأن تتاح فرص ألخرى إلقامة
َّ
معارض شبيهة يف املستقبلI.
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سماحة الشيخ حسن بن موسى بن الشيخ رضي الصفار .

 Qموطنه:

ولد سنة 1377هـ ـ 1958م في مدينة القطيف من المنطقة الشرقية في
المملكة العربية السعودية.

 Qالدراسة والتحصيل العلمي:
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¿ تعلم القرآن الكريم ضمن الكتاتيب األهلية في المنطقة.
¿ درس االبتدائية في مدرسة زين العابدين بالقطيف ،ثم التحق بمدرسة
األمين المتوسطة بالقطيف.
¿ هاجر إلى النجف األشرف  -العراق للدراسة في الحوزة العلمية سنة (1391هـ-
1971م) ،ثم انتقل إلى الحوزة العلمية في قم  -إيران سنة (1393ه��ـ -
1973م) ،ثم التحق بمدرسة الرسول األعظم في الكويت سنة (1394هـ -
1974م).
¿ تلقى علومه ومعارفه على يد مجموعة من العلماء الفضالء من أبرزهم:
 ºاإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي.
 ºآية اهلل الميرزا حسن الحائري.
 ºآية اهلل السيد محمد تقي المدرسي.
 ºالعالمة السيد مرتضى القزويني.
 ºالعالمة السيد علي السيد ناصر السلمان.
 ºالعالمة الشيخ علي المرهون.

 Qالتدريس:

درس على يده عدد كبير من طالب العلوم الدينية من مختلف المناطق ،حيث
قام بتدريس مادة اللغة العربية ضمن كتابي (قطر الندى) البن هشام وشرح
ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،كما قام بتدريس مادة الفقه اإلسالمي ضمن
كتابي (شرائع اإلسالم) للمحقق الحلي (وشرح اللمعة الدمشقية) للشهيدين
األول والثاني ،وتدريس مادة أصول الفقه ضمن كتابي (أصول الفقه) للشيخ
المظفر( ،ورسائل) الشيخ األنصاري ،كما قام بتدريس مادة االقتصاد اإلسالمي،
واألخالق اإلسالمية ،وتفسير القران ،ونهج البالغة ،والخطابة.

السيرة الذاتية للمؤلف

 Qاجازات وشهادات:

تقديراً لكفاءته وتوثيقاً لدوره الديني واالجتماعي منحه عدد من كبار مراجع
الدين وأعالم األمة شهادات وإجازات للرواية والتصدي للمهام الدينية ،ومن
أبرزهم:
.1المرجع األعلى اإلمام السيد علي السيستاني ـ النجف األشرف  /العراق.
.2المرجع الديني اإلمام السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني ـ قم  /إيران.
.3المرجع الديني اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي  -قم  /إيران.
.4المرجع الديني آية اهلل العظمى الشيخ محمد إسحاق الف ّياض ـ النجف
األشرف  /العراق.
.5اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى ـ لبنان.
.6المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق الشيرازي – قم/إيران.
.7المرجع الديني آية اهلل العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – قم /
إيران.

 Qالخطابة:

بدأ ممارسة الخطابة ال ّدينية عام ( 1388هـ1968/م ) ،وعمره احدى عشر سنة،
واستضافته مختلف المجتمعات إلحياء المواسم والمناسبات الدينية بمحاضراته،
في اإلحساء ،والبحرين ،والكويت ،وسلطنة عمان ،وقطر ،ودبي ،ودمشق ،وقم،
وطهران.

 Qالمؤلفات:

صدر له أكثر من ثمانين كتابًا في مختلف مجاالت المعارف الدينية والثقافية،
وترجم بعضها إلى لغات أخرى ،ومن مؤلفاته المطبوعة:
.1التعددية والحرية في اإلسالم.
.2التسامح وثقافة االختالف.
 .3الشيخ علي البالدي القديحي.
.4المرأة العظيمة :قراءة في حياة السيدة زينب بنت علي.
.5التنوع والتعايش.
.6علماء الدين قراءة في األدوار والمهام.
.7أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع -طبع منه ستة مجلدات.
.8شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين.
 .9الحوار واالنفتاح على اآلخر.
.10فقه األسرة :بحوث في الفقه المقارن واالجتماع.
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.11الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان .
 .12السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
 .13المذهب والوطن.
.14السلم االجتماعي مقوماته وحمايته.
.15السياسة النبوية ودولة الالعنف.
 .16كيف نقرأ اآلخر.
.17االستقرار السياسي واالجتماعي.
.18الوطن والمواطنة.
.19بناء الشخصية ومواجهة التحديات.
.20شهر رمضان واالنفتاح على الذات .
¿ نشرت ل��ه ع��دد م��ن المجالت العلمية والثقافية بحوث ًا وم��ق��االت منها:
مجلة(الكلمة) ،ومجلة (الواحة) ،ومجلة(البصائر) ،ومجلة (الحج والعمرة)،
ومجلة(المنهاج) ،ومجلة(رسالة التقريب) ،ومجلة(الوعي المعاصر)وغيرها.
¿ كما نشرت له بعض الصحف اليومية مقاالت أسبوعية منتظمة منها:
جريدة(اليوم) السعودية ،وجريدة(الوطن) الكويتية ،وجريدة(األيام) البحرينية.
¿ عضو في الهيئة االستشارية لمجلة(الكلمة) والهيئة االستشارية لمجلة(الوعي
المعاصر).
¿ عضو في الجمعية العمومية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية،
وشارك في مؤتمرات الحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية ،ومؤتمرات
مركز الشباب المسلم في الواليات المتحدة األمريكية ،وبعض مؤتمرات وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية في الكويت ،ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
في مملكة البحرين.
¿ أنشأ ورعى عدداً من المؤسسات الثقافية واالجتماعية في مختلف المناطق.

 Qالعنوان:

يقيم في بلدة القطيف بالمملكة العربية السعودية ،وعنوانه:
المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية  -القطيف 31911
صندوق بريد1322 :
هاتف - + 966 3 8555210 :فاكس+ 966 3 8512600 :
البريد االلكتروني:
office@saffar.org
والموقع على اإلنترنت:
www.saffar.org

