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مـــقّدٌس هـــذا الـــجبل، جـــبل عـــامِــــلَة، كـــّل يـــوم تـــراه فـــي شـــأن، محـــدًّقًـــا بـــناظـــريـــه جـــنوبًـــا 
جـنوبًـا إلـى أْن يـحني الـيوم املـوعـود. نـباتُـه أدبـاُء ومـقاومـون، وبـذوُر أرضِــــــــه شهـداُء وعـلماءُ 

منزرعون في جنباِته. 

عـجيٌب أمـرُه، فـي يـومٍ مـن األيّـام غـائـٍر فـي الـتاريـخ انـهار سـدُّ مـأرب، وتـفرَّقـِت الـقبائـل 
الــيمانــيُّة أيــدي ســبأ، وكــانــت وجــهُة بــعِضها بــالد الــشام، ومــن هــذا الــبعض قــبيلٌة اســُمها 
عــــامِــــــلة اســــتوطــــنت هــــذه الــــبقعة الــــتي سُــــــــميّت بــــاســــمها، وســــاكــــنت الــــكنعانــــينّي أقــــاربَــــها 
األبــــعديــــن، وفــــيه بــــعَد حــــنيٍ مــــن الــــدهــــر اســــتحاَل املــــاُء بــــيد املــــسيح عــــليه الســــالم خــــمرًا، 
وأعـــــقب هـــــذا الحـــــدث ســـــبعُة قـــــرون إاّل قـــــلياًل، فـــــرُئـــــي فـــــيه مـــــتجواًّل رجـــــٌل قـــــادٌم مـــــن قـــــلبِ 
الــحجاز، اســُمه أبــو ذّر، نُــفي مــن عــاصــمة الــخالفــة بــتهمة التحــريــض عــلى الــثورة، ألنّــه 
أشـار بـإصـبعه إلـى مـكامـن االنحـراف فـي الـدولـة اإلسـالمـيّة الـفَتيّة بـأيـدي الـعرب الـذيـن 
لـــم يُـــغادروا عـــصبيّتَهم الـــقبليَّة والـــعائـــليَّة وبـــداوتَـــهم إاّل قـــلياًل، ولـــم يـــفهموا مـــن الـــديـــن إالّ 
الــطقوَس املــفتقَدة املــعنى. وبــعد صــفنّي وخــدعــة الــتحكيم وتــآلــِب الــطلقاء واملــنافــقني وأهــل 
الـظاهـر الـجفاة عـلى أمـير املـؤمـنني، لـجأ بـنو هَــْمدان وآخـرون مـن أنـصاِر عـليٍّ إلـى جـبل 
ــة. وظــلَّ هــذا الــجبل مــثابــًة ومــلجأً ألنــصار عــليِّ وأهــل  عــامــلة يــأسًـــــــا مــن صــالح أمــِر األمّـَ
ـِة فـي ظـلِّ األبـاطـرِة مـن  بـيته كـلَّما دهـمتهم داهـيٌة مـن الـدواهـي الـتي كـانـت تـعصف بـاألمّـَ

الحّكام املسلمني، وإن تلّقبوا بغير ذلك من األلقاب. 

خ بـتعالـيم املـسيح وتـالمـذتـه عَــبََقْت وصـايـا عـليٍّ (ع) وتـعالـيُمه،  وفـي جـبِل عـامـل املـضمَّ
َحملتها إليه عقوُل مريديه، وأهِل بيته جياًل بعد جيل... 

فـي يـومٍ مـن األيّـام، فـي أوائـل الـربـع األّول مـن الـقرن العشـريـن املـيالدّي، ُولِـَد لـعائـلةٍ 
مـن آِل عـليٍّ الـحالّـِنَي أرَض عـامـلة، يـتوارثـون كـتابـًة ومـشافـهًة حـبَّ أهـِل بـيِت الـنبيِّ صـّلى 
اهلل عـــــليه وآلـــــه وســـــّلم، ومـــــناهِــــــَجهم، صـــــبيٌّ ســـــّماه أبـــــوه عـــــليًّا، تـــــيّمنًا بجـــــّده عـــــليٍّ أعـــــلمِ 
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املســلمني قــاطــبًة بــعَد الــنبيِّ صــّلى اهلل عــليه وآلــه وســّلم، وأقــضاهــم وأزهــِدهــم، َوأبــعِدهــم 
حكمًة وبصيرةً، ورؤيا تخترق الُحجَب واألسوار... 

ى ســـيكون  ل الـــسيّد مـــصطفى ابـــنَه حـــماًل ثـــقياًل، قـــبل أْن يـــعرَف إن كـــان املـُـــسمَّ حـــمَّ
َله، ولـم يُـخيِّب عـليٌّ ظـنَّ أبـيه أو أمـنيَتَه، كـان طُـلعًة مـنذ صـغرِه،  جـديـرًا بـاالسـم الـذي حُــــمِّ
عَــــَقل وحَـــــِفَظ مـــا تـــعلََّمُه صـــغيرًا، وكـــان تـــلميذًا نـــبيًها وقـــارئًــا نَـــهًما، قـــرأ ووعـــى مـــا قـــرأ مـــن 
الـــقرآن الـــكريـــم ونـــهجِ الـــبالغـــِة وكـــتِب الـــتراِث املـــتوافـــرِة لـــدى أهـــله، وفـــي مـــحيطه، ثـــمَّ فـــي 
، كـــما يـــتبنيَّ لـــنا مـــن تـــراثِــــه الـــنثريِّ والـــشعرّي، ومـــا  الـــجامـــعِة إلـــى جـــانـــِب دراســـِة الـــطِّبِّ
يُظهــرُه هــذا الــتراث مــن تــجاوز صــاحــبه حــدود الــنقل واالقــتباس، وقــد اســتحاَل املخــزونُ 
ــــــًها إلــــى الــــناس عــــلى  الــــثقافــــيُّ عــــلى لــــسانــــه وبــــقَلِمه أدبًــــا تــــعليميًّا مــــمتلئًا حــــكمًة، مــــوجّـَ
اخــتالِف طــبقاتِــــهم ومــيولِــهم ومــشاِربــهم، وشــعرًا يُــضاهــي شــعَر الــكبار، وأمــثااًل ســائــرةً 
وآراَء فــــلسفيًّة، جَــــــرَت عــــلى لــــسانــــه ودّونــــها قــــلُمه؛ وإذا كــــان الــــذيــــن عــــاصــــروه قــــد عــــرفــــوه 
الــطبيَب الــالمــعَ، طــبيَب الــفقراء، كــما عَـــرَفــوه محــّدثًــا لــبًقا فــصيًحا، وعــاّلمــًة بــليغَ الــعبارِة، 
عــميَق الــتفكير، ســاحــَر الــبياِن، مــوســوعــيَّ الــثقافــة، وســياســيًّا مــؤمــنًا بــحقوق اإلنــسان، 
فــإّن ذلــك كــلَّه كــان يــمكُن أْن يــذهــَب بــذهــاِب مُـــجايِــليه ومُـــعاصــريــه، لــو لــم تُجــَمع أشــعارُه 
ديـوانًـا، ولـم تُجـمع مـقاالتـه الـنثريّـة وخُــطبُه الـسياسـيّة والـديـنيَّة واالجـتماعـيَُّة كـتابًـا يـوضـعُ 
فــي مــتناول األجــياِل الــقادمــِة، تــتعرّف مــن خــاللــه فــكَر هــذا املـُــصلحِ الــكبيِر، واملــصلحون 
فــــي كــــّل عــــصٍر ومِـــــصٍر قــــلٌَّة قــــليلٌة مــــن ذوي الــــبصيرِة، يــــوظّـــفون مــــا حــــباهــــم اهلل بــــه مــــن 
مـواهـَب وذكـاٍء فـي خـدمـِة عـياِل اهلل، مـؤمـننَي أنَّ الـحياةَ الـدنـيا مـمرٌّ إلـى الـحياِة األبـديّـَة، 
وأنَّ فــعاًل حــميًدا أو قــواًل حــكيًما وأوراقًــا يُــنتفعُ بــها، أرفــعُ بــدرجــاٍت مــن أمــوال قــاروَن أو 
الـقصر األبـلق. ومَـن كـان واعـيًا مـثله مـقاصـَد الـديـِن الـحنيف يـعرف أّن األمـوال والـجنائـنَ 
والـقصوَر زائـلٌة، وأنَّ الـعلَم قـد خـلََّد أهـله، واألدب خـلَّد أصـحابَـه، وأغـناهـم بـعد مـماتـهم، 

حتى أولئك الذين عاشوا في أثناء حياتهم الفانية القصيرة فقراء. 

ســـاَر عـــليٌّ [الـــطّبيُب الـــحكيُم] عـــلى الـــنهج الـــذي ســـار عـــليه مـــن قـــبل األعـــالم الـــذيـــن 
صـنعوا فـي الـعصر الـعبّاسـيِّ الـحضارةَ الـعربـيّة- اإلسـالمـيّة، وأنـارت عـلومُــهم وآدابـهم 
الـــكرةَ األرضـــيّة فـــي مـــا بـــعد، وســـاَر عـــلى خـــطى أعـــالم جـــبل عـــامـــل مـــوســـوعـــيّي الـــثقافـــة 
كــصديــقي الــبهائــيِّ وتــالمــذتِـــه، ســاَر عــلى خــطى األعــالم، فــصار طــبيبًا، وأديــبًا شــاعــرًا 
حــــكيًما، بــــاحــــثًا عــــن الــــحكمة أنّــــى وجــــدهــــا فــــي مــــظاهــــر الــــطبيعة أو فــــي بــــطون الــــكتب 
الـــعربـــيّة وغـــير الـــعربـــيّة، أجـــاد تـــشخيص أدواء األبـــدان وأدواء املـــجتمع، وتـــعينَي األدويـــة 

املناسبِة لكّل منها. 
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الـطبُّ بـالنسـبة إلـيه عـلُم األبـدان، واجـٌب تُـعلُُّمه مـهنًة كـريـمًة، وخـدمـًة ألهـل مـنطقته، ال 
سـيَّما الـفقراء مـنهم. بـعد قـرون مـن سـياسـة اإلفـقار والـقمع واإلهـمال الـتي بـلغت أقـصى 
مــــداهــــا فــــي زمــــن األتــــراك الــــعثمانــــيّيني، مــــنذ اللحــــظة الــــتي احــــتّلوا فــــيها بــــالد الــــشام، 

وأرخوا بظلِّهم الثقيل عليها.  

كان الدكتور السيِّد سيًّدا قواًل وفعاًل فـ: 

، ســـقيُم الـــفكر، عـــليلُ  ـــا نـــاقـــُص الـــحسِّ كـــان عـــميّق اإليـــمان يـــرى أّن مُــــنِكر الـــديـــن إمّـَ
الـنفس، مـضطرُب الـعقل، وإمّــا مُــخاِدعًــا، مُــنافـًقا، يـبتغي مـن وراء مـوضـٍة اإللـحاد مـأَربًـا 
ا متحّكًما متسلِّطًا...كان مؤمنًا باإلسالم دينًا حنيفًا، إنسانيًّا، ال تفاُضل فيه إالّ  خاصًّ
بـالـتقوى والـعمل الـصالـح، ديـنًا جـامـًعا ملـكارم األخـالق، مـرّدًدا فـي خـطبه وفـي أحـاديـثه 
الحـديـَث الـنبويَّ الـقائـل "التـنظروا إلـى كـثرة الـصالة والـصيام... بـل انـظروا إلـى صـدق 
الحـديـث وأداء األمـانـة، وإاّل اخـتلط الـخصوُص بـالـعموم، وهَــَلك اإلمـاُم واملـأمـوم". لـم يـكن 
مـن أهـل الـظاهـر الـذيـن يـمارسـون الـشعائـر مـن غـير أن يـعقلوهـا، أو مـن الـذيـن يـعّلمون 
الــــناَس الــــِبرَّ ويــــنسون أنــــفَسهم، أو مــــن أولــــئك الــــذيــــن يــــعتلون املــــنابــــَر يــــعظون الــــناس، 
ويــــحثّونــــهم عــــلى الــــبّر والــــتقوى، لــــكنّهم ال يــــطبّقون مــــا يــــقولــــون عــــمليًّا، وإذا خَـــــَلوا إلــــى 
أنـفسهم فـعلوا غـير مـا يـِعظوَن بـه، كـأنّـَهم غـيُر مـصّدقـنَي مـا يـقولـون... ومـصداق رأيـه فـي 
قــول أمــير املــؤمــنني: "ال تــكن مــّمن يــرجــو اآلخــرة بــغير الــعمل...يَــنهى وال يــنتهي، يــحبُّ 
الــصالــحني وال يــعمُل عــمَلهم، ويُــبغُض املــذنــبني وهــو أحــُدهُـــم، تــغلبه نــفسه عــلى مــا يــظّن، 
وال يغلبها على ما يستيقن، يصف الِعبرَةَ وال يَعتِبر، ويُبالِغ في املوعظِة وال يتَّعظ..." 

يـتساءل الـسيّد: "هـل تـعني عـبادةُ اهلل غـيَر الـتقوى واملـحبّة والـبّر واإلحـسان؟ أليسـت 
َصها الـنبيُّ صـّلى اهلل عـليه وآلـه وسـّلم،  األخـالق الحـميدة هـي جُــــماع األخـالق الـتي لـخَّ
م مـكارَم األخـالق"، لـقد ركّـــزَ فـي خـطبه االجـتماعـيّة، والـسياسـيّة  بـقولـه: "إنّـما بُـعثت ألتـمِّ

إذا لــــم تــــكن نــــفُس الــــنسيبِ 
كأصلِِه    

بَْت أشباهَ قومٍ أباعٍد           وما قرَّ

فـــــــماذا الـــــــذي تُـــــــغني كِــــــــرامُ 
املناصِب  

دت أشــــــــــــــــباهَ قــــــــــــــــومٍ  وال بَــــــــــــــــعَّ
أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربِ                           

( (املتنبيّ
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والـــديـــنيّة، وفـــي شـــعره، عـــلى الخُــــُلق الـــعظيم، واألخـــالق الحـــميدة الـــتي يـــجب أن يتحـــّلى 
بــها الــناس، وهــو يــخاطــبهم عــلى قــدِر عــقولِــهم، مــقّربًــا الــفكر بــقوٍل مــأثــور، أو حــكمٍة أو 
موعظٍة، أو قّصٍة تمثيليّة على غرار كليله ودمنه، ونوادر جحا التربويّة الهادفة، وال يتركُ 
َة - املــثَل مــن دون أن يشــرح الــعبرة، مــطبًِّقا الــدرَس املســتمدَّ واملـُســتخَلَص مــنها  الــقصَّ

على معاصريه من عاّمِة الناس ومن أهِل الُحْكمِ.  

أمّـا املـتديّـنون فـهم فـي رأيـه، "إمّـا مـتديّـٌن سـطحيٌّ ال يـتأمّـَل وال يـتفّكر فـي مـدى عـالقـة 
ه الــــديــــنيُّ حــــدوَد املــــناســــباِت الــــتي تــــكشُف عجــــزه  الــــخالــــِق بــــاملخــــلوق، وال يــــتجاوز حِـــــــسُّ
وقـــصورَه، أو مـــن يـــمارُس الـــعباداِت مـــن دون املـــعامـــالت...وهـــنالـــك مـــن يـــنطلق فـــكرُه مـــن 
ه هــذا فــيخترُق الــُحُجَب، ويُحــلُِّق فــي أجــواِء الــعقِل والــحكمِة، فــيربِــط الــعلََّة بــاملــعلوِل،  حــسِّ

ويوفُِّق بني املقّدمِة واملحصول، وينسق الغايَة مع الوسيلة". 

وردًّا عـلى الـقائـلني "إّن الـديـن أفـيون الـشعوب" يـقول: "قـد يتسـتَّر وراء الـديـن نـفعيّون 
فـــــي قـــــلوبـــــهم مـــــرٌض، كـــــما أنَّ هـــــنالـــــك نـــــفعينّي مـــــثَلهم وراَء األحـــــزاب والـــــوطـــــنيّات ووراء 
الــــزعــــامــــات والــــسياســــات، ووراء كــــلِّ مــــثٍل أعــــلى يــــتظاهــــرون بــــالــــغيرِة عــــليه، ويُســــرعــــون 
الخــطى إلــيه... فــالــذنــُب ذنــبُهم ال ذنــَب الــديــن، والــنقُص فــيهم ال فــي الــسياســة، والــعيبُ 
مــــنهم ال مــــن الــــزعــــامــــة، والــــفساُد بــــهم ال بــــالــــزمــــان، وأولــــئك هــــم املفســــدون، لــــيس الــــديــــنُ 
بـــممسٍك صـــاحـــبَه عـــن الـــعمل بـــما يـــعلم، والـــبحِث عـــّما ال يـــعلم، وال بـــمانـــعه مـــن اســـتثمار 
خــيرات األرض حــولَـــه... ومــا كــانــِت املــفاســُد واملــثالــُب والــنقائــُص بــني الــناس، إاّل نــتيجةَ 

الجرأِة على الدين، وحصيلَة الجنوحِ عن سنن اهلل وطاعته..." 

ه، إذ  كــان يــرى أنَّ "مــن أحــبَّ الــحياةَ غــايــًة بحــدِّ ذاتــها، قــد طــاَش ســهُمه، وطــال هــمُّ
كـيف تـكون غـايـًة بـذاتـها، واملـوُت قـد سـاوى بـينه وبـني أحـقِر املخـلوقـات؟ واملـيكروب أقـوى 
مـــنه وأفـــتك، والـــطيُر أجـــمُل مـــنه وألـــطُف، والنحـــلُة أبـــرُع مـــنه وأحـــذُق، والـــنملُة أجـــمُل مـــنه 

وأحرصُ". 

وفـي رأيـه أّن ال كـرامـَة لـإلنـسان مـا لـم تـكن مسـتمّدة مـن كـرامـة اهلل، وال خـلود إاّل مـع 
الـخالـِد األزلـيّ والـحيّ السـرمـدّي، وفـي سـبيل هـذه الـكرامـِة اسـتُشِهَد الحسـنُي بـُن عـليّ 
عـليه السـالم... و"مـا الـبكاء املـألـوف واملـفروض عـلى مـصرعـه الـعظيم إاّل وسـيلًة يُـراُد بـها 
إثـارةُ الحـميَِّة ضـدَّ الـبغيِ، وتـأريـُث الـِحقِد عـلى الـظلم، وإيـقاظ الحـماسـِة ضـدَّ كـلِّ بـاطـلٍ 
وفــساد، ال بــكاَء الــذلّـــة واملــسكنِة والــخنوعِ، وإاّل فــاملــآتــُم قــشوٌر بــغير لُـــباٍب، وحــركــاٌت بــال 

أهداف". 
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ال يــا ســيّدي، لــقد جــاء مــن بــعِدك قــلٌَّة – واملــؤمــنون مــنذ عــصر الــنبيِّ صــّلى اهلل عــليه 
وآلـــــه وســـــّلم، وإلـــــى أن يـــــرَث األرَض الـــــصالـــــحون قـــــلٌَّة تـــــآمـــــر ويـــــتآمـــــر عـــــليهم األقـــــربـــــون 
ـهم، وطــبّقوا نــهج أئــّمِتهم قــواًل وفــعاًل، وســاروا عــلى خــطى  واألبــعدون- شــباٌب آمــنوا بــربّـِ
ت أجـــساَدهـــم الـــطاهـــرة،  ــها ضـــمَّ الحســـني الـــشهيد، فحـــّرروا أرَض عـــامـــَلَة، فـــتقّدســـت ألنّـَ

وهيَ اآلَن آمنٌة وأسراُب البومِ والغربان تعشعش في بالد العرب... 

كـأنّـي بـاملـقاومـني قـد سـمعوك تـقول: "عـلى مـن يـريـد الـقرَب مـنه تـعالـى أْن يـدرَّب نـفَسه 
ويـرّوضـها عـلى مـا انـتهجه صـاحـُب هـذا الـعزاِء مـن مـحبٍَّة لـلحقِّ وإخـالٍص هلل، وتـضحيةٍ 
فـــي ســـبيله، وإعـــالِء كـــلمته، ومـــحاربـــِة الـــفساد والـــبغي والـــفسِق والـــفجوِر، والـــثباِت عـــلى 

الحقِّ تجاهَ الباطِل، وإاّل فاملآتُم لهٌو وتجارةٌ وعبٌث وبكاء"... 

َصه مـن الـداخـل،  نـقرأ خـطَب الـسيّد الـسياسـيَّة وهـو يـشّخُص أدواء الـحكم الـذي مَــحَّ
والــسياســينّي الــذيــن عــرَفَــهم مــن قــرب، ويــطنُب الحــديــَث عــن الــفساِد املــالــيِّ والــسياســيِّ، 
ـــه يــــتكلَّم عــــلى حــــاِل الــــدولــــِة اآلن ولــــيس مــــنذ أكــــثر مــــن نــــصف قــــرن، وهــــذا الــــفسادُ  كــــأنّـَ
املســتفحُل الــذي يــتمرَّغ فــيه أهــُل الــحكم الــيوَم، كــان الــسيُِّد قــد حــذّر مــن الــوصــول إلــيه 
مـنذ أكـثر مـن نـصف قـرن، ومـا يجـري الـيوم يـبنيِّ لـنا بـما ال يـقبُل الجـدَل أّن الجـمهوريّـة 

هذه، إنَّما بُنيَت على شفا جرٍف هاٍر، معرٍّض لالنهيار في كلِّ لحظة... 

عـظيٌم هـو، نـبيٌل، نـزيـٌه، يتخـّلى عـن الـنيابـِة، وفـي عـصره، فـي لـبنانـنا هـذا مـن اشـترى 
الـنيابـَة أو الـوزارة بـاملـال لـلوجـاهـة وحـبِّ الـظهور، أو مـن اتخـذ الـنيابـَة والـسياسـَة سـبيالً 
ال لـــلجاه وحـــده، بـــل ألكـــل الـــناس بـــالـــباطـــل. لـــم يـــعرف هـــذا الـــبلُد أحـــًدا غـــيره تخـــّلى عـــن 
الـنيابـِة- أو عـن مـنصٍب رفـيع- فـقط ألنّـَه رأى أّن الـكرامـة أهـمُّ مـن املـنصب ومـن الـنيابـة، 
وأّن الـنيابـة، مـا لـم تـكن لخـدمـة الـناس، ووسـيلًة لـلمطالـبة بـحقٍّ مـن حـقوِق أهـِل مـنطقِته، 
يَ بـاالسـتقالل، كـما كـانـت قـبله فـي  تـلك الـحقوِق الـتي ظـلَّت مهـدورةً ومـنتهكًة بـعد مـا سُـــــمِّ
زمــن االنــتداب وفــي زمــن األتــراك وفــي زمــن املــمالــيك...، فــهيَ عــنده كــما كــانــت الــخالفــةُ 

بالنسبِة إلى جدِّه عليٍّ عليه السالم كعفصِة عنٍز إن لم تكن إلحقاق حّق... 

هـل يـفعل ذلـك إاّل مـن كـان مـمتلئًا حـكمًة وقـناعـًة ورجـولـًة حـقيقيًة، وشـجاعـًة مـعنويّـًة ال 
تعِدلها شجاعة؟ 

وفــي ذكــرى ســيَّد الشهــداء يــقول لــلّساســة مــعاصــري الحســني، ومــعاصــريــه هــو: "فــال 
ـهم مــلكوا الــبالد، واســتمكنوا مــن رقــاب الــعباد، فــلقد  يحســنبَّ الــذيــن حــكموا وتــحّكموا أنّـَ
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مــــلكوا األشــــباح دون األرواح، ودانــــت لــــهم األبــــدان، ال الــــقلوب، وال األذهــــان، وخــــضعت 
لسـلطانـهم الـغرائـزُ ال األفـكاُر وال الـضمائـر، فـهم حـّكاٌم عـلى تـراب وأحـجار، وهـم سـادةٌ 
عـــلى عـــبيٍد وقـــطعان، وهـــم عـــبيٌد فـــي ثـــياِب أســـياد، ونـــعاٌج فـــي إهـــاِب آســـاد، ســـلطانُـــهم 
زائــــف ومجــــُدهــــم زائــــل، وذكــــرُهــــم دامــــس، وأثــــرُهــــم دارس، وخــــزيُــــهم بــــاٍق مــــقيم، وعــــارُهــــم 

دائم".. 

هـو يـؤمـُن بـأهـّميِّة بـوجـود الـقائـد املـلهم وبـدورِه، الـقائـد املـتميّز بـالـعقل الـنيِّر والـضمير 
الـــــــحيِّ، لـــــــيكون رائـــــــًدا وقـــــــدوةً، ألّن املـــــــحكومـــــــني يـــــــقّلدون الـــــــحّكام واملـَـــــــسوســـــــني يـــــــقّلدون 
الـــسائـــس، والـــتائـــهون بـــحاجـــٍة إلـــى دلـــيل...وكـــما قـــال الـــنبي صـــّلى اهلل عـــليه وآلـــه وســـّلم: 

"اثنان إذا َصَلحا َصُلحَ الناس، وإذا فسدا فسدوا: أمراؤهم وعلماؤهم". 

أو كــــما قــــال عــــليٌّ عــــليه الســــالم: "ال يــــنبغي أّن يــــقوَم عــــلى زعــــامــــِة الــــناس الــــبخيُل، 
فـتكوَن فـي أمـوالـهم نـهمتُه، وال الـجاهـُل فـيكوَن فـي جهـله ضـاللُـهم؛ وال الـجافـي فـيقطَعهم 
بـــجفائـــه، وال الـــخائـــُف فيتّخـــذَ قـــومًــــا دون قـــومٍ، وال املـــرتـــشي فـــتضيعَ حـــقوٌق دون حـــقوق، 

ويشيع الباطل..." 

مـــن كـــان صـــاحـــُب هـــذا الـــكالم قـــدوتَـــه، ال يســـتكثرنَّ أحـــٌد عـــليه اســـتقالـــتَه مـــن مجـــلس 
نواِب بلٍد ساستُه في معظمهم ينطبق عليهم هذا القول. 

ــــا املــــثّقفون واملــــتأدبــــون والــــوعّـــــاظ واإلعــــالمــــيّون فــــأكــــثرهــــم مــــنذ الــــقدم وحــــتى الــــيوم  أمّـَ
يــقولــون مــا ال يــفعلون، أو يــجعلون عــلمهم وثــقافــتهم ديــنيَّة أم غــير ديــنيَّة وســيلًة لــالرتــزاق 

ولو بالتغاضي عن قوِل الحّق، يقول: 

"أال فـليتريّـَِث الـكتَّاُب واألدبـاُء والخـطباُء، واملتشـرّعـون، ولْــيُهادنـوا الـناَس وليسـتريـحوا 
ويُــريــحوا، ولــيُضربــوا إضــرابًــا شــامــاًل عــن الــكتابــِة والخــطابــِة... نــحُن بــحاجــٍة إلــى أخــالقٍ 
ال يُــغني عــنها عــلٌم أو مــاٌل أو ســالٌح، أو أمــجاٌد غــابــرة أو ســؤدٌد ســالــف، وال ســيَّما بــعد 

فضيحِة فلسطني  وما سيتبعها من فضائحَ، وعاٍر إثَر عار".. 

كـــأنّـــه كـــان يســـتشرف بـــبصيرتِـــــه أّن األعـــراب الـــذيـــن بـــاعـــوا فلســـطني لِشـــذّاذ اآلفـــاق، 
سـيبكونـها فـي مـا بـعد، وسيسـتْعدون مـن يـدافـعُ عـنها، ويـقفون فـي صـفِّ أعـدائـها عـلنًا 
ومـــن دون قـــناع الـــحياء املـــصطنع، وأّن الـــعاَر ســـيتلبّسهم مـــن فـــوِق رؤوســـهم ومـــن تـــحتِ 

أرجلهم... إلى أن تميَد األرُض بهم... 
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والحــمد اهلل أّن هــذا الــسيّد الــدكــتور لــم يــَر مــثّقفي الــيوم فــي بــالد الــعرب، وقــد أحــنوا 
رؤوسَـــــهم إاّل مَــن عَــَصَم ربّـُك، وبـاعـوا أقـالمَــهم وألـسنتَهم بـدراهـم تـفوح مـنها رائـحة الـنفطِ 
والعهــر، والحــمد هلل أنّــه لــم يــقرأْ ولــم يــَر مــا يــفعله ســدنــُة الــهيكِل وحــرّاُس الــبيِت الحــرام، 
مــن إثــارٍة لــلفنت الــتي وصــفها بــقولــه: إّن الــفنت ال تــفعل ســوى "إيــقاِظ الــغرائــز وإشــعال 
الــنوازعِ، وإثــارِة الــخواطــِر، ونَشــر املــخاوِف، وإطــالِق األكــاذيــِب واألراجــيِف، وافــتعاِل مــا 
. كـلُّ ذلـك يُـنيُم إنـسانـيَّة اإلنـسان، ويُـطلُِق الـوحـشيََّة فـيه  يـهيّج الـعواطـف، ويُظهـر املـطامـعَ

من العقال"... 

إنّـــه الـــصراع الـــدائـــُم فـــي املـــجتمعات بـــني الـــحّق والـــباطـــل، وبـــني الـــخير والشـــّر، وهـــو 
الــــصراع الــــدائــــم فــــي نــــفس اإلنــــسان بــــني نــــوازع الــــخير ونــــوازع الشــــر، الــــذي ال يــــمكن 
اسـتئصالـه بـرأيـه مـن نـفس اإلنـسان، أو الـتخفيف مـن آثـاره إاّل فـي الـتركـيز تـربـويًّـا عـلى 

تنميّة العقل ألنّه هو الذي يميّز الخير من الشّر، وعلى األخالق القويمة... 

أمّـــا الــعلم فــهو فــي رأيــه أعــظُم نــعمٍة لــكنَّه قــد يســتحيل نــقمًة وبــالًء إْن ضــلَّ الســبيلَ 
فــأهــُله شــٌر عــلى الــدنــيا مــن الجهــالء... إّن الــعلَم يــمكن أن يــكوَن شــرًّا عــلى البشــريّــة مــا 

لم يوضع في خدمِة األخالق، يقول: 

ــة قـــد قـــاَل لـــلناس يـــوَم واّله  "وإذا كـــان زيـــاُد بـــن أبـــيه فـــي عـــصر الـــدكـــتاتـــوريّـــة األمـــويّـَ
مــعاويــُة الــكوفــَة: "واهلل ألخــذَن الــولــيّ بــاملــولــي والــصحيح بــالــسقيم، واملــطيعَ بــالــعاصــي، 
والـحاضـَر بـالـغائـب...أو تسـتقيَم قـناتُـكم"، ثـّم قـال ألحـد الـزعـماء: "إنّـنا واهلل لـن نـبُلغَ فـيك 
وفـــي أصـــحابِــــك مـــا نـــريـــد حـــتى نـــخوَض إلـــيكُم الـــباطـــَل خـــوضًـــــــــــا"... فـــإّن الـــجباريـــن فـــي 
عــصرنــا الــحاضــر يــخوضــون الــباطــَل خــوضًــــــــــا، إنّــما لــيس بــالــسيوف بــل بــما قــّدمــه إلــيهم 
الـتقّدم الـعلميّ مـن آالت دمـاٍر تحـرق وتهـّدم وتـقتل األطـفال والـعجائـز مـن دون أْن يـرفَّ 

للعالم املسّمي نفسه متحضرًا جفٌن أو تدمعَ عني... 

هـــذا ألَن الـــعلم كـــما يـــقول: "يـــمكن أن يـــكون شـــرًّا عـــلى البشـــريّـــة مـــالـــم يـــوضـــع فـــي 
خـدمـة األخـالق"، والـحياة فـي رأيـه قـد تـطّورت إنّـما فـي اإلطـار املـاديِّ وحـده، والـجاهـل 

الشّرير قد يقتل رجاًل، لكّن العالَِم الشّرير يقتل شعبًا بأكمله..." 

وكـطبيب يـقول: إّن قـدرًا صـغيرًا مـن الشـرِّ قـادٌر عـلى نـسف صـروح الـخيِر كـلِّها، وإنّ 
جـرثـومـًة ال تُـرى بـالـعني املجـرّدِة تـصرُع الـبطَل الـصنديـَد، وإّن ذرّةً مـن الـسّم تُـحيُل املـاءَ 
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الــــفراَت إلــــى املــــوِت الــــزؤام، وإّن صــــبيًّا صــــغيرًا، حــــقيرًا، مــــخبواًل لــــقادٌر عــــلى أن يهــــِدمَ 
قصرًا منيفًا على رؤوس ألِف فيلسوف... 

نــــرى هــــنا فــــي كــــّل مــــا قــــال الــــسيّد ومــــثَّل تــــداخــــَل عــــلومِ الــــطِّبِّ والــــفلسفِة واالجــــتماع 
والــسياســِة: كــّل واحــٍد يخــدم اآلخــر، فــإذا كــان ابــن املــعتزّ قــد وصــف مــاعــون بــيته كــما 
قـــــال عـــــنه ابـــــُن الـــــرومـــــيّ، فـــــإّن الـــــسيَّد الـــــطبيَب يُشـــــبّه أمـــــراض املـــــجتمع وأشـــــرار البشـــــر 
بــالجــراثــيم واملــيكروبــات الــتي تــصيُب جســَد اإلنــسان... فــإْن أُصــيَب عُــــضٌو، تــداعَــــْت لــه 

سائُر األعضاء بالسهِر والحّمى... 

إّن خــيَر مــا يــمكن أن نــختم بــه هــذه املــقالــة- والــسيّد الــدكــتور ال تــفيه حــّقه عشــرات 
املقاالت- قوله:  

"إَن الــحياةَ قــد تــطّورت أســالــيب عــيشها وتــقّدمــت وســائــلها وأشــكالُـــها، كــلُّ ذلــك فــي 
اإلطـــار املـــاّدّي، ومـــا يـــتناوُل مـــنها الـــَعرََض ال الـــجوهـــَر، والجســـَد دون الـــروح أو الـــنفس. 
أمــــا الــــحكمة والــــحكماء والشــــرف والشــــرفــــاء، والــــفضل والــــفضالء فــــقد كــــان لــــإلنــــسانــــيّة 
نــصيٌب وافــٌر مــنهم فــي مــا مــضى مــن الــعصور والــقرون، ولــيس لــتطّور األســالــيِب وتــقّدمِ 

العلومِ فضٌل في وجوِدهم اليوم... 

"إَن مـــكتشفاتِــــكم معجـــزةٌ تـــدعـــو إلـــى اإلعـــجاب والـــثناء، لـــكنّها ألدواِء املـــجتمع ليســـت 
بـعالج... فـهي مجـرّد وسـائـل عـديـدة وطـرائـق مسـتحدثـة، لـنمط مـعنّي مـن أنـماط الـعيش، 

تهّدُد املجتمعَ البشريَّ وتُنذُر بإبادته..." 
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