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الملخ�ض

أو  للمجتمع  ملا يرتتب عليه من صالح  دقيق وخطري جدًا، وذلك  العقائد حديث  احلديث عن  إن 
املجتمع، وعكسيًا مع فساده، ويكاد يكون هذا  يتناسب طرديًا مع صالح  العقائد  فيه، فصالح  إفساد 
القانون تكوينيًا، نستشعره من خالل النصوص القرآنية الكثرية ومنها قوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ 

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾ سورة الروم اآلية 		. َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ

فعالقة الفساد بأعامل الناس واضحة جدًا يف هذه اآلية، والواقع أن األعامل مرتتبة عىل إرادة الناس، 
وارادة الناس مرتتبة عىل عقوهلم والعقول هي حمل االعتقاد، فاملحرك لليد هو إرادة العقل املمتلئ بالفكر، 
وهذا الفكر إما أن يكون مرتبطًا بإرادة اهلل، أو مرتبطًا باهلوى والزيغ الشيطاين، لذا نضع أيدينا عىل رضورة 
العمل إلنبات عقائد حقة توجه نحو رضا اهلل تبارك وتعاىل، وارتأيت تقديم هذا البحث هبيئة مبحثني 
تعالج قضية اإلرهاب الفكري وارتباطه الوثيق بالعقائد؛ ذلك ألن الواقع التنظريي للمؤسسة الفكرية 
والتصفية  األمني  اإلرهاب  أساس  عىل  معه  يتعامل  مستوى  عىل  عمله  وزع  قد  املنحرفة  العقائد  ذات 
اجلنوبية  أن حمافظاتنا  يقلق  ما  وأكثر  الفكري،  اإلرهاب  أساس  معه عىل  يتعامل  آخر  اجلسدية، وقسم 
االسالمية  بالعقيدة  مرتبطة  ملفاهيم  املزيفة  املصاديق  تقديم  خالل  من  الفكري  اإلرهاب  اىل  تتعرض 
والرموز التي تنادي بعملية اإلصالح قبيل ظهور االمام احلجة مما يشوش عىل الناس عقائدهم، لذا 
املؤسسايت من أجل رصد األشباه والنظائر املصطنعة وحماربة فكرها  العمل  اىل  الدعوة  من الرضوري 

املنحرف.

الكلامت املفتاحية: )صالح العقائد، اإلرهاب الفكري، التوحيد العميل(
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 Beliefs and intellectual terrorism… diagnosis and treatment
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Abstract

Talking about beliefs is a very sensitive and dangerous talk, due to the consequent benefit or 

corruption of society. The benefit of beliefs is directly proportional with the benefit of society, 

and inversely proportional with its corruption. This law is almost a formative one, that we can 

sense it through the many Quranic texts such HIS saying, "Corruption has appeared on land and 

sea is due to what the hands of people have earned, in order to make them taste some of what 

they have done." The relationship of corruption to people’s actions is very clear in this verse, 

and in fact, actions are based on people’s will, and the people’s will is based on their minds, 

and their minds are the subject of belief, as the mover of the hand is the will of the mind, which 

is filled with thought, and this thought is either linked to the will of Allah, or linked to desires 

and demonic deviation. Therefore, we put our hands on the necessity of action to grow true 

beliefs guiding to the satisfaction of Allah. I thought to present this research in a form of two 

chapters dealing with the issue of ideological terrorism and its tight connection to ideologies 

because the theoretical reality of the intellectual institution with deviant beliefs has distributed 

its actions to a level that deals with it on the basis of security terrorism and physical liquidation, 

and another section is dealing with it on the basis of ideological terrorism, as the most worrying 

thing is that our southern governorates are exposed to ideological terrorism by presenting false 

authentications of concepts related to faith. Islamic symbols and symbols calling for the reform 

process prior to the appearance of Imam al-Hijjah (peace be upon him), which confuses people 

with their beliefs. Therefore, it is necessary to call for institutional action in order to monitor 

artificial counterparts and combat their deviant ideology.

Keywords: faith, ideological terrorism, practical monotheism.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خرية 
خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين الذين رفعهم اهلل 
لكرس األصنام وجعلهم قادة السالم، ودفع هبم اهلم 

والذل واهلوان.

وبعد...

وخطري  دقيق  حديث  العقائد  عن  احلديث  إن 
جدًا؛ وذلك ملا يرتتب عليه من إصالح للمجتمع أو 
إفساد فيه، فصالح العقائد يتناسب طرديًا مع صالح 
املجتمع وعكسيًا مع فساده، ويكاد يكون هذا قانونًا 
اهليًا أو تكوينيًا نستشعره من خالل النصوص القرآنية 
الكثرية ومنها قوله تعاىل ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر 
َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض  لُِيِذيَقُهم  النَّاِس  َأْيِدي  َكَسَبْت  باَِم 

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾)	(. َلَعلَّ

يف  جــدًا  واضحًة  الناس  بأعامل  الفساد  فعالقة 
إرادة  عىل  مرتتبة  األعــامل  أن  والواقع  ــة،  اآلي هذه 
الناس، وإرادة الناس مرتتبة عىل العقول والقلوب، 
والعقول والقلوب هي حمل اإلعتقاد، واملحرك لليد 
وهذا  بالفكر،  العامرين  والقلب  العقل  إرادة  هي 
الفكر إما أن يكون مرتبطًا بإرادة اهلل أو يكون مرتبطًا 
باهلوى والزيغ الشيطاين)	(، وعليه فإن هذا املوضوع 
اإلرهاب  بخطر  الرتباطه  البالغة  باخلطورة  يتسم  
ألنه  ــاب؛  اإلرهـ أنــواع  أخطر  هو  ــذي  ال الفكري 
املوجه احلقيقي لليد كي تعمل، فاليقني الذي يصاب 
بالعقل والقلب، يرتجم بالعمل ومن ذلك قول أمري 

املؤمنني : )من يستيقن يعمل جاهدًا()	( ومن هنا 
هلل  املرضية  والعقائد  اليقني  اىل  أبناءنا  نوجه  أن  البد 
 وأهل بيته تبارك وتعاىل والرسول األعظم
اىل  وهبم  بنا  تسلك  التي  الفاسدة  العقائد  ونجنبهم 
من  خلقه  يف  اهلل  سنّها  التي  الطبيعية  القوانني  إفساد 

أجل إسعادهم.

الدويل  العلمي  املؤتر  يف  للمشاركة  مني  وسعيًا 
حتــت شعار  يقام  الــذي  األربــعــني  لــزيــارة  الــرابــع 
لصناعة  الــذات  تطور  األربعني  ــارة  وزي )الشباب 
احلسينة  للروضة  املباركة  للرؤى  وفقًا  املستقبل( 
املهدي  عبد  الشيخ  الــرشعــي  ومتوليها  املقدسة 
مركز  يف  املتمثلة  العلمية  رصوحها  يف  الكربالئي 
كربالء للدراسات والبحوث، وكلية الصفوة اجلامعة 
يف هذه املحافظة املباركة التي هي موطن املدافع عن 
ه  العقائد اإلسالمية  الذي أسس إلقامة دعائمها جدُّ
 وأبوه )عليهم صلوات اهلل وسالمه( والذي كان
األصنام  حطم  ــذي  ال  ابراهيم اهلل  نبي  كجّده 
وتوجه بعقيدة التسليم هلل تبارك وتعاىل يوم قال: ﴿
َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ إِنِّ 
كنَِي﴾)	( فنبي اهلل ابراهيم كان  َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمَن امْلُْشِ
ه  وجَّ من  فهو  وحاربته  الرشك  واجهت  التي  األمة 
العقائد احلّقة)	( وما اإلمام احلسني إالَ هذه  نحو 
األمة التي قدمت الغايل والنفيس لعملية اإلصالح يف 
املجتمع ومنع اإلرهاب الفكري فضاًل عن اإلرهاب 
بكل أشكاله وصوره، وتنميًة للعقائد احلقة وحماربًة 

للمفسدين.
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جعلنا هذا البحث من مبحثني يتجهان نحو بيان 
ظاهرة أحاطت بنا أال وهي ظاهرة اإلرهاب الفكري 
الزمت  والتي  والزيغ،  األهواء  أصحاب  سنَّها  التي 
وسمت  وعليه  ــرص،  وم عرص  كل  يف  مصلح  كل 
املبحث األول: أنواع اإلرهاب وتظهراته، ووسمت 
النظرية  بني  مفهومات  بـ]العقائد،  الثاين  املبحث 

والتطبيق[

به  ينفع  وأن  العمل  قبول  القدير  املــوىل  سائاًل 
صاحبه واملؤمنني. 

واحلمد هلل رب العاملني.

المبحث الأول: اأنواع الإرهاب وتمظهراته:

بام  حرصها  يمكن  لإلرهاب  كثرية  أنــواع  هناك 
يتعلق ومعيشة الناس وهي: 

بالفزع . 	 النوع  هذا  ويرتبط  األمني:  اإلرهاب 

وهذا  أخرى،  عىل  جهة  تارسه  الذي  واهللع 

كثرية،  نامذج  وله  عرص)	(،  كل  يف  الطغاة  يالزم 

َوَجَعَل  اأْلَْرِض  يِف  َعاَل  فِْرَعْوَن  ﴿إِنَّ  تعاىل  قال 

ُح َأْبنَاَءُهْم  نُْهْم ُيَذبِّ َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة مِّ
ُه َكاَن ِمَن امْلُْفِسِديَن﴾)	( َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّ

وهذا ما نجده يف عتاة قريش الذين آذوا الرسول 

وهو  ودمروا،  وهجروا  أصحابه  وآذوا   األعظم

ونظرة   أيضا،  والعرشين  الواحد  القرن  يف  نجده  ما 

واحدة اىل الواقع تعكس حقيقة ما تقدم.

اإلرهاب االقتصادي: يتمثل باجلانب الذي حيقق . 	

االستقرار يف املجتمع اإلنساين، ويامرسه من بيده 

الناس  من  املستضعفني  باجتاه  األموال  رؤوس 

الرسول  عىل  احلصار  يامرس  فالذي  العامل)	(  يف 

عىل  يامرسه  الذي  نفسه  هو  واهلواشم  األعظم 

كثري من بلدان العامل، والنص القرآين خري شاهد 

عىل اإلرهاب االقتصادي قال تعاىل: ﴿هُم الَِّذيَن 

َحتَّٰى  اللَِّ  َرُسوِل  ِعنَد  َمْن  َعىَلٰ  ُتنِفُقوا  اَل  َيُقوُلوَن 

َوَلٰكِنَّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخَزائُِن  َوللَِِّ  وا  َينَفضُّ

مرتَّب  قول  اآلية  َيْفَقُهوَن﴾)	( وهذه  اَل  امْلُنَافِِقنَي 

قول  من  املصطلق  بني  غزوة  بعد  حدث  ما  عىل 

العامل اإلسالمي  نراه يف  عبد اهلل بن أيب)0	(، وما 

من حصار ورضب للموارد االقتصادية هلو دليل 

عىل أن ملة الكفر والنفاق واحدة يف كل زمان.

حمور . 	 يستهدف  الذي  وهو  الفكري:  اإلرهاب 

جديد  فكر  غرس  عىل  والعمل  القائم،  الفكر 

ويتجسد  اإلبليسية)		(،  األهداف  مع  يتامشى 

هذا النوع يف مجلة من القضايا التي تس املجتمع 

املخطط  وفق  رسمها  ويمكن  مبارش،  بشكل 

اآليت: 
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واإلرهاب الفكري وفقًا للمخطط األعىل يوضح 
ما وقع عىل املجتمع اإلسالمي، وال سيام يف العراق 

ويمكننا رضب األمثلة ملا تقدم كاآليت: 

الربانية . 	 للشخصيات  والنظائر  األشباه  صناعة 
املزيَّفة  املهدوية  بالدعوات  ذلك  ويتجسد 
املجتمع  ثوابت  ورضب  التضليل  وحركات 
ومركزيته، والعمل عىل توسيع اخلالفات وزيادة 

اهلوة بني الناس والرموز اإلسالمية اإلنسانية.
التي تعمل من دون . 	 العلمية والعملية  املؤسسات 

يتبني  وهنا  فكريًا،  املوجه  الفساد  بسبب  جدوى 
من  الرغم  فعىل  ومستواه،  الفكري  الفساد  حجم 
صورة  ان  إاّل  والعملية  العلمية  املؤسسات  كثرة 
وإسالمنا  واقعنا  عن  غريبًا  شكاًل  تأخذ  املجتمع 
ماهية  اىل  يعود  ذلك  سبب  ولعل  وأخالقنا، 
املرحلة  هذه  يف  للشاب  يقدم  الذي  اخلطاب 

اخلطرة.

عملية التجهيل للمجتمع من خالل الطروحات . 	
غري العقالنية ايل ألصقت يف الدين، وهذه الفقرة 
ه نحو الواقع  تبني عملية التجهيل املستمر واملوجَّ
كافة وال سيام  املستويات كلها  االجتامعي وعىل 

املتعلقة بالشباب.
االضطهاد االجتامعي الذي مارسه حكام اجلور . 	

بشكل واضح مع أتباع أهل البيت عىل مّر 
حماولة  الفكر،  هلذا  املتواصلة  واحلرب  السنني 
عن  وسلخهم  رموزهم،  عن  الناس  حلجب 

دينهم وثوابتهم. 
هذا . 	 يف  فاعلية  االكثر  األداة  وهو  الثقايف:  الغزو 

من  ويمكن  خطرية  أهداف  فيه  فلهم  العرص، 
خمططاهتم  من  الكثري  حتقيق  األداة  هذه  خالل 

ومن أبرزها: 
سلب اهلوية التارخيية من خالل التقليد األعمى أ. 

للغرب.
بذلك ب.  ويمكنهم  التارخيي،  املوروث  رضب 
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واحلضارية  اإلنسانية  الرموز  حقوق  انتهاك 
وتفجري  احلضارية  اآلثار  وتدمري  والتارخيية، 
وصوالً  )داعش(  التكفري  أبناء  فعل  كام  املراقد، 
باملراقد  والسخرية  النيل  وهي  األكرب  اجلرأة  اىل 
املقدسة، وهذا ما ظهرت تباشري التحرك نحوه. 

احلرام . 	 تبيح  التي  املطلقة  احلرية  عىل  االنفتاح 
وتزّيف احلقائق وتلغي الثوابت. 

الوسائل . 	 توظيف وسائل اإلعالم، ولعل أخطر 
اإلعالم  هي  الساحة  يف  العدو  يوظفها  التي 
الكاذب الذي يزيف احلقائق من خالل اإلعالم 
السمعي واملرئي وإثارة اإلشاعات، وصفحات 

التواصل االجتامعي واجليوش االلكرتونية.

المبحث الثاني: العقائد )مفهومات بين 
النظرية والتطبيق(:

وإمعان  بالفكر  تصاب  عامة  بصورة  العقائد  إن 
التقليد فيها)		(؛ ولكن عىل العكس  النظر وال جيوز 
ملعرفة  الوحيد  السبيل  هو  التقليد  ان  نجد  ذلك  من 
نجد  ثم  ومن  ــان،  االدي مجيع  مستوى  عىل  العقائد 
التوقف والثبات واجلمود عىل عقيدته، فالكل يّدعي 
احلق، واحلق يبحث عنا ونحن نتجاهله، ويمكن لنا 
إثبات هذا املوضوع واطراده يف العامل أمجع من خالل 

هذا تبيان موضوعة التوحيد:

فالتوحيد النرصاين: يقوم عىل أن اهلل ثالث ثالثة،  
َثالُِث َثالَثٍة  إِنَّ اللََّ  َقاُلوا  الَِّذيَن  َكَفَر  قال تعاىل: ﴿َلَقْد 
َيُقوُلوَن  َعامَّ  َينَْتُهوا  َلْ  َوإِْن  َواِحٌد  إَِلٌه  إاِل  إَِلٍه  ِمْن  َوَما 
نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾)		( والتوحيد  َلَيَمسَّ
قال  اهلل،  ابن  عزير  إن  قــول:  عىل   يقوم  اليهودي: 

تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى 
م بَِأْفَواِهِهْم  ُيَضاِهُئوَن َقْوَل  لَِك َقْوهُلُ امْلَِسيُح اْبُن اللَِّ  َذٰ

ٰى ُيْؤَفُكون﴾)		( الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َقْبُل  َقاَتَلُهُم اللَُّ  َأنَّ

هم  اإلســـالم  فأهل  اإلســالمــي:  التوحيد  أمــا 
اهلل(  اال  اله  )ال  التوحيد  كلمة  بقوهلم  هلل  املوحدون 
غري  باألديان  فكيف  الساموية  لألديان  بالنسبة  هذا 

الساموية؟!

ولو نظرنا بشكل متجرد لوجدنا أن كلمة التوحيد 
عيها اجلميع مل يطبقها أحد بشكل عميل فإذا  التي يدَّ
العكس  أساس  عىل  منطقيًا  )التوحيد(  كلمة  عاملنا 
املستوي)		( وأبدلنا طريف القضية ألصبحت النتيجة 
)كلمة التوحيد = توحيد الكلمة( وأين نجد التوحيد 
ولعل  اليوم،  هذا  خاصة  كافة  األديــان  يف  بالكلمة 
هناك من يعرتض عىل هذا الكالم فأجيبه قائاًل: إين 
أبحث عن اجلانب العميل يف التوحيد أي أبحث عن 
اللوازم التوحيدية وذلك من خالل االجتامع واملحبة 
والتآخي والتظافر، فهل نجد هذه املظاهر التوحيدية 

يف عامل ال إله إال اهلل عمليًا أو نجد العكس؟!!! 

إذن نحن بحاجة اىل توحيد الكلمة كام نحتاج اىل 
كلمة التوحيد، ونحتاج اىل العمل قبل القول.

النظرية  بــني  التوحيد  نجسد  أن  لنا  ويمكن 
هذه  اهلل(  إال  إله  )ال  التوحيد(  )كلمة  والــواقــع،  
النظري، ولكي نوضح اجلانب  الكلمة تثل اجلانب 
التوحيد يف  نتصفح  أن  علينا  التوحيد  لكلمة  العميل 

مجيع األديان:
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المستوى العملي المستوى النظري الديانة 
مشاكل على مستوى التطبيقالتوحيد اليهود 

مشاكل على مستوى التطبيقالتوحيدالنصارى 
مشاكل على مستوى التطبيق التوحيد المسلمين 

يقع  دائــام  إذ  التوحيدية،  ــان  األدي واقــع  هو  هذا 
عن  بعيدًا  نغرد  ونبقى  العميل  اجلانب  يف  االشكال 
األديان  عن  احلديث  بصدد  ولسنا  العميل،  التطبيق 

األخرى فلها ما هلا وعليها ما عليها. 

النظرية  مستوى  عىل  اإلســالم  هو  يعنينا  ما  إن 
فارقًا  لوجدنا  اليوم  واقعنا  صورنا  فإذا  والتطبيق، 
اإلسالم  بني  كالفارق  والتطبيق،  النظرية  بني  كبريًا 
ذلك  تصوير  ويمكن  املزيف  ــالم  واإلس احلقيقي 

باألشكال اآلتية : 

له  لرسْمنا  شكاًل،  احلقِّ  لإلسالِم  افرتضنا  فلو 

صورَة الدائرِة!!

وربام يتساءُل أحدهم: ملاذا شكُل الدائرة؟

ـ أقول: إن الدائرَة هي الشكل الوحيد الذي يقبُل 

املركزيَة  هذه  أن  كام  التعدَد،  ويأبى  واحدًة  مركزيًة 

تتفاعُل بحفِظ كلِّ من فيها، من األدنى إلی األقىص، 

وحتافُظ علی حميِط الشكِل من كلِّ ما ييسُء أو حُيطُّ أو 

، كام أن املحيَط بدورِه يتفاعُل مع املركِز باحلاميِة  يذلُّ

ألهنا  ثغرٍة؛  بــأيِّ  يسمُح  وال  والعنايِة،  والرعايِة 

وللمركِز   ، عامٍّ بشكٍل  للدائرِة  اخرتاٍق  حملَّ  ستكوُن 

بشكٍل خاص!.
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ودائرته  احلقيقيِّ  اإلســـالِم  صــورُة  هي  ــذه  وه

وأصحابِه  األعظِم  الرسوِل  زمِن  يف  دْت  جتسَّ التي 

املخلصنَي،  وأصحابِه  املؤمننَي  وأمــرِي  املخلصنَي، 

ــاِم  واإلم املخلصنَي،  وأصــحــاب  احلسن  ــاِم  واإلمـ

االمــتــداد  وهــكــذا  املخلصني  وأصــحــابــه  احلــســنِي 

اإلمامي: 

ُسوُل  ٌد رَّ َمَّ وأفضُل ما يمثُِّل ذلَك قوله تعالی:﴿حمُّ

َبْينَُهْم  ــاُء  ُرَحَ اِر  اْلُكفَّ َعىَل  اُء  ــدَّ َأِش َمَعُه  َوالَِّذيَن  اللَِّ 

َوِرْضَواًنا   اللَِّ  َن  مِّ َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ َتَراُهْم 

لَِك َمَثُلُهْم يِف  ُجوِد  َذٰ ْن َأَثِر السُّ ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ

نِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَ	 َشْطَأُه َفآَزَرُه  التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ

لَِيِغيَظ  اَع  رَّ الزُّ ُيْعِجُب  ُسوِقِه  َعىَلٰ  َفاْسَتَوٰى  َفاْسَتْغَلَظ 

اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّ  َوَعَد  اَر  اْلُكفَّ ِبُِم 

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِيًم﴾)		(.  ِمنُْهم مَّ

ُل  أما اإلسالُم وفقا لألشكاِل األخری، فإنه يشكِّ
ُر شكَلُه، فاملربُع  مراكزًا للقراِر بعدِد الزوايا التي تصوِّ

: يضمُّ

حدود  ال  وتقاطعات  مراكز  أربعة   = زوايا  أربَع 
هلا!!

مراكز  ثالثة   = زوايـــا  ــالث  ث  : يــضــمُّ واملــثــلــُث 
وتقاطعات ال حدود هلا!!

باآلخرين  يتأثُر  واهنًا،  ضعيًفا  اإلسالَم  جيعُل  مما 
ُر، وعليه ليس له ثامٌر اجتامعيٌة!! وال يؤثِّ

إنَّ العقائد علم خطري البد أن نراعي ابناءنا فيه، 
العقائد  حتريف  زمان  كل  يف  املضّللون  حاول  وقد 
احلكام  اهوائهم ومصاحلهم، خاصًة  مع  يتناسب  بام 
وسالطني اجلور فعمدوا اىل الدخول اىل كل اجلوانب 
االجتامعية واىل البنى العملية والعلمية التحتية هلدم 
املتعددة  املـــدارس  فصنعوا  الــداخــل  من  ــالم  االس
الدراسات  صعيد  عىل  القضايا  كل  يف  واملختلفة 
العقائدي  كالدرس  املبارشة  وغري  املبارشة  الدينية 



العقائد واالرهاب الفكري، ت�شخي�ص ومعالجة 

128

والتفسري واحلديث والفقه وأصوله واألديان والنحو 
ذلك  وكل  ــخ...،  ال والفلسفة  والبالغة  والــرصف 
هدفًا لتضييع احلقائق العملية املتجسدة يف طاعة اهلل 
وما  اليوم  بنا  يتعلق  وما   بيته وأهل  ورسوله 
من  حثيثًا  العمل  علينا  يوجب  أحــداث  من  نعيشه 
أجل التوحيد العميل املتمثل يف توحيد الكلمة ونرش 

اإلخاء واملحبة ونرصة احلق وأهله.

ويمكن لنا أن نسجل توصيات تعد ثمرة لبحثنا 

الخاتمة

لنا  بعد هذه الرحلة يف عامل الفكر وأنواعه جتلت 
حقيقة ما نعيشه اليوم من واقع مؤمل، فكل ما نتجرعه 
بسبٍب  يقع  أحــداث،  من  به  نمر  ما  وكّل  آالم،  من 
رئيس أال وهو الفكر التنظريي للعقول، فاهلل سبحانه 
وتعاىل يوم خلق العقل خلقه واحدًا؛ ولكن ما ُيمأل 
به جيعله متنوعًا، وبتنوعه هذا إما أن يصيب رضا اهلل 
أو يقع يف سخطه، وملا كان العقل حمطًة يصيبها السقم 
والصحة،كان البد أن جيعل اهلل تبارك وتعاىل حصانًة 
هلذا العقل، فأودع مفاتيح صحته باخللفاء والصلحاء 
من األنبياء واملرسلني واألئمة الطاهرين بغية أالّ يبقى 
ألحد حجة يف سقم عقله وخروجه عن سلطان اهلل 
تبارك وتعاىل، فمن يبحث عن السعادة ال جيدها إالّ 
يف العقل الصحيح والفكر الصحيح املتجسد يف طاعة 
باجلانب  هيتمون  ألهنم  بيته؛  وأهل  ورسوله  اهلل 
اخلطاِب  هذا  خالِل  من  للتوحيد،فيمكنُنا  العميل 
من  املسؤوليِة  ــاِب  أرب من  ــوِة  اإلخ إلــی  نتوجَه  أن 

أصحاِب القراِر، ونتوجَه إلی املؤسساِت األكاديميِة 
علی  واملحارضيَن  اإلنساين،  البعِد  ذات  واملنظامِت 
ضمَن  اخلطاَب  فوا  يولَّ أن  واجلامعِة  احلوزِة  مستوی 
للحسني،  احلقيقّي  البعِد  لإلسالِم،  احلقيقيِّ  البعد 
البعد احلقيقّي ألهِل البيِت، واالبتعاَد عن الفوقيِة يف 

اخلطاِب، أو الدونيِة يف اخلطاِب!!

فاحلقُّ وصورُته تعلو وال ُيعلی عليها!!

بشكِلها   احلسني صـــورِة  علی  أؤكـــُد  كــام 
املركزيِّ املحوريِّ يف قضايا اإلنسانيِة، وعلی الدعاِة 
الواقعية،  هي:)العاملية،  الصورُة  وهذه  هبا،  االلتزام 
وبذلك  اإلنسانية(  الوحدة  اإلسالمية،  الوحدة 
يكوُن للخطاِب بعٌد إنساينٌّ ﴿وما أرسلناَك إالّ رحًة 

للعاملنَي﴾.

التو�شيات:

االهتامم باألبناء من حيث التوجيه نحو االجتهاد . 	
التيارات  تتلقفهم  أن  قبل  عقيدهتم،  معرفة  يف 
السالم  عليه  الصادق  االمام  قال  فقد  املنحرفة، 
اليهم  يسبقكم  أن  قبل  احلديث  أبناءكم  )عّلموا 

املرجئة()		(
ذات . 	 الفكرية  للمؤسسة  التنظريي  الواقع  إن 

مستوى  عىل  عمله  وزع  قد  املنحرفة  العقائد 
األمني  اإلرهاب  اساس  عىل  معه  يتعامل 
والتصفية اجلسدية، وقسم آخر يتعامل معه عىل 
أن  يقلق  ما  وأكثر  الفكري،  اإلرهاب  أساس 
حمافظاتنا اجلنوبية تتعرض اىل االرهاب الفكري 
من خالل تقديم املصاديق املزيفة ملفاهيم مرتبطة 
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بعملية  تنادي  التي  والرموز  االسالمية  بالعقيدة 
مما   احلجة االمام  ظهور  قبيل  من  االصالح، 
يشوش عىل الناس عقائدهم، لذا من الرضوري 
رصد  أجل  من  املؤسسايت  العمل  اىل  الدعوة 
فكرها  وحماربة  املصطنعة  والنظائر  االشباه 

املنحرف.
أبناء . 	 من  للشباب  مناسبة  عمل  فرص  إجياد 

اقتصادي  أمني  طوق  ورضب  املحافظات 
املؤسسات  نحو  أعينهم  تنظر  ال  كي  عليهم، 
بعملية  تقوم  التي  املنحرفة  الفكرية  والتيارات 

اإلغراء االقتصادي.
مؤسسات . 	 يف  مهرجانات  إقامة  اىل  الدعوة 

األخالقية  باملواريث  حتتفي  كافة  املحافظات 
اإلسالمية  القيم  عىل  واملحافظة  واالجتامعية، 
الثقايف وحماربة  الغزو  وذلك من خالل مواجهة 
اإلسالمية  اهلوية  طمس  حتاول  التي  التيارات 

بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة.
جتمع . 	 املحافظات  يف  مؤسسة  إنشاء  اىل  الدعوة 

إرساء  وظيفتها  واألكاديمية  احلوزوية  املالكات 
ومستوياهتم  الشباب  تالئم  خطابية  قواعد 

الفكرية.
بث روح األمل بني الناس وعدم اليأس والتوجيه . 	

العدل  حلكومة  اإلجيايب  االنتظار  اىل  عقائديًا 
اإلهلي أو اىل املركز الوضعي الذي يكون فاعاًل 
املعادلة  إن  عىل  والتثقيف  جمتمعه  مع  ومتفاعاًل 
املنترصة هي املعادلة املرتبطة باهلل ورسوله وأهل 

بيته وليست بيد أعدائه أعداء اهلل ورسوله.

هذه مجلة من التوصيات حتى يكون البحث مثمرًا 
يانعًا لنقدمه بني يدي العاملني املخلصني سائاًل املوىل 

القدير قبول العمل واالستفادة منه يف خضم التنمية 
اإلجيابية لواقع الشباب وتنميته املستدامة. 

تبارك وتعاىل أن نكون ممن قال  أخريا: نسأل اهلل 
حظ  ذو  إال  يناهلا  وال  فأخلص  عمل  وممن  وعمل، 

عظيم، واحلمد هلل رب العاملني.
الهوام�ض

سورة الروم: اآلية: 		.( 	)

املنزل:0	/ ( 	) اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر: 
.			

ميزان احلكمة: 		/ 				.( 	)
سورة االنعام: اآلية: 		.( 	)
ينظر: امليزان يف تفسري القرآن:	/ 		-		.( 	)
ينظر: اإلرهاب والتطرف والعنف الدويل: 		.( 	)
سورة القصص: اآلية: 	.( 	)
ينظر: مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل: 0	.( 	)
سورة املنافقون: اآلية: 	.( 	)
ينظر: تفسري الصايف: 	/ 			.( 0	)
ينظر: النظام السيايس واإلرهاب اإلرسائييل: ( 		)

.		
ينظر: عقائد االمامية: 		.( 		)
سورة املائدة: اآلية: 		.( 		)
سورة التوبة: اآلية: 0	.( 		)
ينظر: خالصة املنطق: 		( 		)
سورة الفتح: اآلية: 		.( 		)
احلديث ( 		) االحكام:  أبواب  ينظر: 

األول:الباب: 		.
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الم�شادر والمراجع:

القرآن الكريم

الريشهري، حممد الريشهري، ميزان احلكمة، الطبعة . 	
األوىل، دار احلديث، قم ايران، )000	(.

امليزان يف تفسري . 	 الطباطبائي، حممد حسني،  العالمة 
القرآن، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، )0	0	(.

املوىل حمسن، . 	 الفيلسوف  العالمة  الكاشاين،  الفيض 
الصدر،  مكتبة  خورشيد،  مطبعة  الثالثة،  الطبعة 

طهران ايران.

أحكام . 	 أبواب  احلسيني،  فاضل  امليالين،  السيد 
األوالد، رسالة عملية، قم ايران.

املنطق، . 	 خالصة  الفضيل،  اهلادي  عبد  الفضيل، 
)000	(، الطبعة الثالثة، قم ايران.

العالمة . 	 تأليف  املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
الفقيه املفرس الشيخ نارص مكارم الشريازي، بريوت 

لبنان، مؤسسة األعلمي، ط 	، 	00	.

عقائد االمامية: الشيخ حممد رضا املظفر، حتقيق عبد . 	
املرتىض  مؤسسة  العراق  النجف  الكرماين  الكريم 

للثقافة واإلرشاد 		0	.

دراسة . 	  – اإلرسائييل  اإلرهاب  السيايس  النظام 
العاملية،  املوسوعة  حريز،  النارص  عبد  مقارنة، 

بريوت لبنان، دار اجليل دون تاريخ.

إبراهيم . 	 ثامر  الدويل،  القانون  يف  اإلرهاب  مفهوم 
اجلهامين ، دار حوران، ط	، 				. 

أبو . 0	 الدويل،  والعنف  والتطرف  اإلرهاب 
احلديث   اجلامعي  املكتب  بسيوين،  أمحد  الروس 

ط	، 	00	.


