الكوارث ومسؤولية المجتمع

الطبعة األوىل 1420ﻫ
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ح�سن مو�سى ال�صفار

الكوارث ومسؤولية المجتمع
حديث يف �أربعني فاجعة القديح الأليمة
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z
احلمد ل َّله رب العاملني .والصالة والسالم عىل
نبينا حممد وآله الطاهرين وصحبه الطيبني.
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تقديم

املجتمع يف كل مرحلة من مسريته حيتاج إىل ثقافة واعية
تبصـره بواقعه ،وتفتح أمامه آفاق الطموح والتطوير،
هادية،
ّ
وتعينه عىل مواجهة التحديات والصعاب.
ولكي تؤدي الثقافة دورها يف بناء املجتمع ،وتفعيل طاقاته،
وشحذ مهمه نحو التقدم ،ال بد وأن تتمتع باملواصفات التالية:
I
I

I

Iأن تكون أصيلة نابعة من قيم املجتمع الدينية الصحيحة.

Iوأن تكون معارصة تواكب تغيريات احلياة ،وتطورات
الفكر.

Iوأن تنبثق عنها برامج عملية تستوعب حاجات املجتمع
ومتطلباته.
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I

Iوأن متتلك لغة التخاطب مع الناس يف رشائحهم
ومستوياهتم املختلفة واهتامماهتم املتعددة ،دون االغراق
يف التنظري التجريدي واملصطلحات التخصصية املتداول
يف اخلطاب النخبوي ،ألن التخاطب مع اجلمهور حيتاج إىل
أكرب قدر من الوضوح ،ومعاجلة قضايا الواقع املعيش.

ونخبة املجتمع الواعية من علامء وخطباء ومفكرين وأدباء،
هم اجلهة املسؤلة واملعينة بانتاج وتوفري هذه الثقافة املطلوبة.

من هذا املنطلق ،وعىل هذا الصعيد يامرس سامحة الشيخ
حسن الصفار ـ حفظه ال َّله ـ عطاءه الثقايف الواعي عرب الكتابة
واخلطابة واحلضور االجتامعي املكثّف.
وهذه السلسلة من الكتيبات هي حترير لبعض املحارضات
التي ألقاها يف مناسبات خمتلفة ،قام القسم الثقايف يف مكتب
سامحته بكتابتها وإعدادها للنرش ،آملني أن تسهم يف نرش الوعي،
وتدوير االفكار البناءة ،والتنوير الثقايف للمجتمع.
راجني لسامحته من الباري عز وجل مزيد العطاء ودوام
التوفيق وال َّله هو املعطي واملوفق.
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الكوارث وم�س�ؤولية املجتمع(((·
يتعرض اإلنسان يف احلياة إىل كافة االحتامالت والتقلبات.
فكام أن ال َّله تعاىل يفيض عليه من نعمه ومن خرياته ،فإنه جل
وعال يعرضه لالبتالء واالمتحان باملشكالت واملحن وخمتلف
{و َن ْب ُل ُ
وك ْم بِالشرَّ ِّ َوالخْ َ يرْ ِ ِف ْت َن ًة
أنواع االبتالءات .يقول تعاىلَ :
َوإِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ
ون}(((.

وهذه اآلية الكريمة تعترب أن أي يشء يواجه اإلنسان يف حياته
إنام هو يندرج ضمن عملية االمتحان أو « االبتالء « بقسميه :
اخلري والرش .
{و َن ْب ُل ُ
وك ْم} :أي نمتحنكم { .بِالشرَّ ِّ َوالخْ َ يرْ ِ} :إن الرش
َ

واخلري هو ما يعتقده اإلنسان رش ًا أو خري ًا ،وليس هو الرش واخلري
باملعنى املجرد واملحض هلام ،بل ما يعتربه اإلنسان كذلك .فال َّله
جل وعال يمتحنك بام تعتربه أنت رش ًا ،ولكن هل هو يف احلقيقة
ٌ
رش أم ليس كذلك ،هذا بحث آخر .
((( حمارضة القيت يوم اجلمعة 1420/5/30هـ املوافق 1999/9/10م
ملناسبة مرور اربعني يوم ًا عىل فاجعة القديح االليمة.
((( سورة األنبياء – آية 35
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فاملرض ـ مث ً
ال ـ ابتالء يعتربه اإلنسان رش ًا ،ولكنه يف احلقيقة
ليس كذلك باملعنى املطلق بل هو ٌّ
رش نسبي .فكم مرض أورث
مناعة لصاحبه ،وكم من مرض صغري قاد إىل اكتشاف مرض
خطري يف جسم حامله ولوال فحوصات أجريت لعالج املرض
الصغري ملا تم اكتشاف املرض اخلطري وتداركه .
{ ِف ْت َن ًة } :أي إن كل ما جيري عليكم إنام هو امتحان وافتتان

لكم .

االمتحان يطور الفرد والأمة
إن االمتحان يمكن تصوره عىل معنيني :امتحان للدنيا،
وامتحان لآلخرة .أما امتحان الدنيا فإنه من املفروض أن يؤدي
إىل تطوير قدرة اإلنسان عىل مواجهة حتديات احلياة ،وذلك
عندما يشعر اإلنسان أنه أصبح يف مواجهة ٍ
حتد ما ال بد له من
التغلب عليه ،واال فكيف استطاع اإلنسان أن يطور وسائل
احلياة وأساليب املعيشة ونوع السكن ووسائل التنقل الخ  ..لوال
أنه وجد نفسه يف حاجة إىل التغلب عىل التحديات الطبيعية التي
كان يواجهها .
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إن أكثر االكتشافات واالخرتاعات إنام حصل استجابة
لتحديات وحاجات ،فتطور علم الطب مث ً
ال وخاصة ما نجده
اآلن من تسارع يف تقدم أبحاث اهلندسة الوراثية ما كان ليحصل
لوال ما واجهه اإلنسان من مشاكل األمراض وخماطر اإلصابات
وكام قيل :احلاجة أم االخرتاع  .وكلام أصاب اإلنسان خطر أو
مصيبة اهتم بالتفكري يف جتاوز ذلك اخلطر وتاليف تلك املصيبة .

إننا نتصور أن ال َّله خلق احلياة بمشاكلها وصعوباهتا حتى
يبتيل هذا اإلنسان فهل يفجر طاقاته ويستشري مواهبه من أجل
مواجهتها أم ال ؟

وها أنت جتد أن لديك نوعني من الناس يف مواجهة هذه
احلقيقة :
النوع األول :الذي ال يتصدى حلل مشاكله إال إذا أحلت عليه
املشكلة إحلاح ًا شديد ًا  .وجعلته يف حال من البأساء والرضاء ال
يمكن حتمله ،حينئذ يفكر يف حل املشكلة .
النوع الثاين :هو الذي يفكر يف حل املشكلة حتى قبل أن
حتدث أو تتفجر ،أو قل الذي يفكر بمنهج الوقاية ال العالج
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ويعتقد أن [درهم وقاية خري من قنطار عالج] .إن احتامل
املشكلة ـ ال وجودها فقط ـ هو الذي يدفعه للتفكري يف ختطيها.

واملعنى اآلخر الذي يمكن تصوره لالمتحان هو أنه امتحان
لتحديد مصري اإلنسان يف اآلخرة ،ذلك أن هذه االبتالءات
تكشف جوهر القيم والعقائد التي حيملها اإلنسان يف داخله جتاه
خالقه ،بل وتكشف معدن املثل والقناعات التي يتحىل هبا جتاه
هذه االبتالءات .هل حيمل الصرب والشكر أم الكفر واجلحود،
هل لديه يشء من الرىض والتسليم أم أنه مشحون بالضجر
والسخط ،هل يفوض أموره كلها ل َّله أم تراه يبحث حتى عن
الشيطان حتى خيلصه ،وهل أن يقينه برمحة ال َّله وحكمته جيعالنه
مطمئن ًا راضي ًا أم غري ذلك .

إن اإلنسان لن خيلد يف هذه احلياة ،إنام خلوده يف احلياة
{وإِ َّن الدَّ َار الآْ ِخ َر َة لهَ ِ َي الحْ َ َي َو ُان َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون}(((.
األخرى َ

فحتى حتصل عىل اخللود يف جنات النعيم ال بد من مواجهة
افتتان اخلري والرش بنجاح .
((( سورة العنكبوت – آية 64
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وقد يساعدك أهيا اإلنسان يف مواجهة ضغوط احلياة أن تعلم
أن ضغوطها مؤقتة ولن تستمر طوي ً
ال ثم إىل ال َّله ترجع األمور
أي إهنا ِ
{ف ْت َن ًة َوإِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ
ون}.
كيف نواجه الكوارث؟

إن املشاكل واالبتالءات التي تصيب الناس أنواع :

1 .1فمنها ما تسببه الطبيعة بحسب نظامها وتركيبها .

2 .2ومنها ما يتسبب به مستخدم الطبيعة ومستثمرها .

ومن قبيل الصنف األول تلك الكوارث الطبيعية التي
حتدث بني آونة وأخرى ،كالزالزل والرباكني والفيضانات،
واالهنيارات الرملية أو الثلجية واألعاصري ..إلخ

والزلزال الذي رضب مدينة أزميت واستنبول الرتكية مؤخر ًا
هو واحد من تلك الكوارث ،فقد راح ضحية الزلزال أكثر من

 14ألف إنسان ،أما املصابون فأكثر من أربعني ألف مصاب،
وأما اخلسائر املادية فيكفي أن نعلم أن املبالغ املطلوبة لتغطية
اخلسائر النامجة عن الدمار واخللل يف اإلنتاج وشلل احلركة
االقتصادية تزيد عن  25بليون دوالر .
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وكام ختتلف مواجهة اإلنسان الفرد البتالءاته ،ختتلف أيض ًا
مواجهة الشعوب البتالءاهتا .وهكذا نجد يف هذا الزلزال
مصداق ًا آخر من مصاديق الفشل يف مواجهة االبتالء قبل وقوعه
وبعد وقوعه .

فرغم أن تركيا تقع عىل خط الزلزال إال أنه ال احلكومة وال
الشعب الرتكي كانوا مستعدين ملواجهة الكارثة .واملضحك
املبكي أن احلكومة الرتكية متثلت رصاعها مع احلركات
اإلسالمية حتى يف أوج وذروة اهللع والفزع الذي عم الناس بعد
الزلزال ،فقد حالت احلكومة دون مبادرة املؤسسات األهلية
واالجتامعية اإلسالمية يف املساعدة يف ختفيف آثار الزلزال ،ألن
احلكومة ال تريد هلذه املؤسسات اإلسالمية أن تكسب رصيد ًا
شعبي ًا ومعنوي ًا يضاف إىل رصيدها املتنامي أص ً
ال ،بل تريد أن
تصفي حساهبا معهم حتى يف مثل هذه الكارثة ،حتى ولو كان
الشعب الرتكي الذي يفرتض أن الطرفني يتنافسان خلدمته،
أصبح يف هذه احلالة هو الضحية.

أما الصنف الثاين من الكوارث فهي ما يتسبب به مستخدم
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الطبيعة ،وما قد يمكن أن نسميه بـ :الكوارث الصناعية .

مثل حوادث السيارات ،والقطارات والطائرات وغرق
العبارات واحلرائق ،وحدوث االنفجارات يف مصانع السالح
وترسب نفط الناقالت العمالقة يف البحار وغري ذلك كثري مما
يكون سببه حدوث خلل ما يؤدي إىل وقوع تلك الكارثة فيسقط
الضحايا ،وتترضر البيئة ،وتنترش األمراض كام حصل يف كارثة
مصنع املبيدات احلرشية يف بلدة (هبوبال) اهلندية يف  17ديسمرب
 1984م حينام حدث ترسب خطري لغاز ( ايزوسيانات امليتيل)
نتيجة خلطأ فني بسبب سوء املراقبة ،ويعترب هذا املصنع ثاين
مصنع يف العامل إلنتاج هذا الغاز الشديد السمية ،وهو غاز سائل
بال لون رسيع التبخر .وقد فقد األلوف برصهم يف منطقة هبوبال
البالغ عدد سكاهنا 672,000نسمة ،وقد تويف أكثر من 2500
شخص وأصيب أكثر من  3000بأمراض خطرية !!
وكذلك كارثة ترشنوبل يف املفاعل النووي السوفيتي .

املنطقة والكوارث

من لطف ال َّله تعاىل فإنه جنب بالدنا الكثري من احلوادث
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والكوارث ،ولعل من أبرز ما أصاب املنطقة كارثتان :

األوىل :كارثة طبيعية وهي اإلعصار الشديد الذي حصل
ليلة اجلمعة 1344/3/13ﻫ أي قبل ما يقرب من  76سنة،
واستمر ملدة نصف ساعة تقريب ًا ،وأدى إىل سقوط آالف النخيل
واألشجار ،وهدم األكواخ وبعض املنازل ،واألسوأ من ذلك
غرق العرشات من الغواصني والبحارين الذين كانوا يعملون يف
الغوص واملالحة البحرية ،وأطلق عىل تلك السنة التي حصلت
فيها احلادثة سنة الطبعة وأصبحت تارخي ًا يؤرخ هبا .

حريق القديح الدامي
أما الكارثة الثانية التي منيت هبا املنطقة ،وهي من الصنف
الثاين من الكوارث فهي احلريق الدامي واملؤمل يف القديح بتاريخ
1420/4/16ﻫ ،ولعله أسوأ وآمل حادث مر عىل املنطقة ،فقد
وصل عدد الضحايا إىل  70شخص ًا حتى اآلن ،أما املصابون
فأكثر من  154شخص ًا ،بينهم ما يقرب من  80شخص ًا إصاباهتم
خطرية.
وإذا كان الذين غرقوا يف سنة الطبعة من الرجال األشداء
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األقوياء املستعدين ملكافحة األهوال واألخطار فإن الذين قضوا
نحبهم يف حريق القديح مل يكونوا سوى نساء ضعيفات وأطفال
صغار وشابات يافعات يف عمر الورود.

وال يستطيع اإلنسان يف مثل هذا املصاب اجللل إال أن يفوض
أمره إىل ال َّله ويردد قوله تعاىل{ :إِ َّنا لِهَّلِ َوإِ َّنا إِ َل ْي ِه َر ِ
اج ُع َ
ون} .

درو�س من الكارثة

ومع هول املصاب وعظم الكارثة فال ينبغي لنا أن نتعامل
مع ما جرى يف حدود التعامل العاطفي ،بل جيب علينا أخذ
الدروس والعرب وأن نتعاطى مع آثار هذه احلادثة ونتائجها،
بحيث نضيف إىل رصيدنا الرتبوي واإليامين ،ولنستفيد من هذا
املصاب يف خمتلف الصعد واجلوانب .

لقد جتلت هذه احلادثة عن الكثري من نقاط القوة ،كام أهنا ال
بد وقد كشفت بعض ًا من نقاط الضعف ،وعلينا أن نستجيل هذه
النقاط حتى نتعرف مواطن قوتنا ومواقع ضعفنا ،فننمي نقاط
القوة فينا ونطورها ،ونعالج نقاط الضعف ونتجاوز آثارها .
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تعاطف إيماني ال يعترف بالحدود

إن أول الدروس التي كشفت عنها هذه احلادثة هو أن هناك
حالة من التعاطف اإليامين الذي يتجاوز كل حدود التجزئة
السياسية واجلغرافية .

لقد وقعت احلادثة يف قرية من قرى املنطقة غري أن املؤمنني
يف كل مكان من الذين وصل إليهم هذا اخلرب تفاعلوا وتعاطفوا
معه ،وكأن الفاجعة قد أملت هبم مبارشة ،فراحوا يتابعون تفاصيل
احلادث حلظة بلحظة ،وتوالت برقيات العلامء الكبار واملراجع
العظام ألهايل القديح ولعلامء املنطقة يف الداخل واخلارج ،تعزهيم
يف املصاب وتعرب عن األسى واحلزن للفاجعة األليمة.

واهنالت أيض ًا برقيات العزاء وبيانات املواساة من سائر
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املؤمنني يف خمتلف أقطار العامل ،كام أقيمت جمالس العزاء والتأبني
يف مناطق عديدة من العامل ،وقصدت املنطقة وفود للتعزية من
البحرين والكويت وغريمها من املناطق ،فام الذي جعل كل
هؤالء الناس يف سوريا وإيران ويف لبنان وباكستان واهلند ويف
كل مكان من العامل ،ما الذي جعلهم يتعاطفون معنا يف هذه
احلادثة؟

أوليس هو اإليامن الذي يوحد مشاعر اجلميع ،أوليس هو
شعورهم بأن هؤالء مؤمنني يامثلوهنم يف العقيدة واملبدأ ؟
لقد كان كل ذلك أكرب دليل عىل التعاطف اإليامين ،والشعور
الواحد ،كام ورد يف احلديث عن رسول ال َّله (صىل ال َّله عليه وآله
وصحبه وسلم) ( :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى)(((.
ّ
((( اهلندي  :عىل املتقي بن حسام الدين  /كنز العامل يف سنن االقوال واالفعال
 /الطبعة اخلامسة 1985م  /مؤسسة الرسالة – بريوت  /ج 1ص149
حديث رقم 737
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التالحم الوطني

و أبرزت هذه احلادثة األليمة تالمح ًا وطني ًا رائع ًا ،فاملسؤولون
يف احلكومة وعىل رأسهم ويل العهد األمري عبد ال َّله بن عبد
العزيز الذي بادر إىل تعزية أهايل املنطقة ببيان رائع يفيض حمبة
وعطف ًا ،وأصبح كالبلسم الذي آسى جراح املصابني واملنكوبني،
كام أمر باختاذ إجراءات عاجلة ملعاجلة املصابني ،ثم توج كل تلك
األلطاف الكريمة بقرار إنشاء صالة لألفراح ألهايل القديح
وحتت إرشاف مجعيتهم اخلريية فجزاه ال َّله خري ًا وجعله ذخر ًا
للشعب والوطن .

واملواطنون عىل مستوى اململكة كلها وباختالف مناطقهم
وقبائلهم ومذاهبهم ،أبدوا تعاطفهم الكبري ،وقدموا دعمهم
املادي واملعنوي للقرية املنكوبة ،وقد عرب الكتاب واألدباء
والصحفيون السعوديون من خمتلف املناطق والتوجهات
عن هذه الروح الوطنية الوحدوية ،يف كتاباهتم وقصائدهم
وحتقيقاهتم الصحفية ومتابعتهم اخلربية .
هذا التالحم الوطني الواسع رصيد معنوي مهم ،جيب
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احلفاظ عليه وتنميته وتطويره إىل حالة تواصل دائم يتجاوز
املناطقية والقبلية واملذهبية .

التكافل االجتماعي وامل�ؤ�س�سات الأهلية

وجتىل من خالل احلدث األليم مستوى ٍ
عال من التكافل
هب أهايل القديح بالدرجة األوىل ليتعاملوا
االجتامعي ،حيث َّ
مع احلدث كعائلة واحدة ،ولتصبح القرية بمختلف أرسها
وطبقات ساكنيها بيت ًا واحد ًا ،وكان تعاطيهم مع جمريات
احلدث واستيعاهبم ملضاعفاته وإدارهتم آلثاره عىل درجة طيبة
من التنسيق واألداء ،فمحاولة اإلنقاذ للمصابني ونقلهم إىل
املستشفيات والتشييع احلاشد الذي حصل للضحايا وجملس
العزاء الضخم الذي أقيم يف القديح ثم التفاف كل أبناء املنطقة
حوهلم واندفاعهم إليهم منذ اللحظات األوىل للحادث وتعاون
اجلميع من صفوى إىل سيهات وكل املنطقة معهم كل ذلك
كشف عن درجة عالية من التكافل االجتامعي تنبع من عمق
اإليامن ،وصدق العاطفة ،ووحدة املجتمع .
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وكان جلمعية مرض اخلريية((( يف القديح الدور الريادي يف
إدارة الوضع ،حيث شكلت الواجهة ألهايل القديح ،واإلطار
الذي تلتف حوله اجلهود ،وتلتقي فيه املساعي ،وتنسق فيه
األعامل واخلدمات ،وساعد اجلمعية عىل القيام بأعباء هذه
األزمة وقوف سائر اجلمعيات اخلريية يف املنطقة معها ووضع
إمكاناهتا حتت ترصفها .

وهذا يؤكد أمهية دور اجلمعيات اخلريية كمؤسسات أهلية
رسمية ،تستطيع أن تقوم بدور كبري يف خدمة املجتمع ،ومواجهة
مشاكل احلياة ،وأحداث الزمن.
وهنا ال بد لنا أن نوجه دعوة لكل أفراد املجتمع حتى يلتفوا
أكثر حول اجلمعيات اخلريية االجتامعية يف مناطقهم ويدعموهنا
باملال الرأي والدعم املعنوي .
ومن املؤسف أن تتكرر شكاوى اجلمعيات بسبب انرصاف
الناس عن املشاركة الفاعلة واجلادة يف انتخابات اجلمعية،

((( تأسست مجيعة مرض اخلريية يف القديح سنة 1387هـ وسجلت رسمي ًا
بوزارة العمل والشئون االجتامعية برقم ( )9لعام 1389هـ
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وحتمل مسؤولياهتا ،وانرصافهم عن الدعم املادي ،وقلة عائد
االشرتاكات ،ومن املؤسف أيض ًا أن تكون اجلمعية والنادي
واملؤسسات االجتامعية األخرى مادة لألحاديث السلبية
واملجالس «السوداوية» التي ال هم هلا إال البحث عن السلبيات
ونقاط الضعف واألخطاء وتضخيمها والتشهري باألشخاص
الذين يتحملون املسؤولية يف هذه املؤسسات .

إن من يبحث عن أخطاء هذه املؤسسات ويتلمس نواقصها،
عليه أن يعلم أن طبيعة العمل البرشي ترافقه أخطاء؛ ألن الذين
يؤدونه برش ال مالئكة ،معرضون للخطأ وليسوا معصومني،
ومعاجلة أي خطأ ينبغي أن تتناسب مع مكان حدوثه ووقته وظرفه
املعني ،ومن كان حريص ًا عىل تصحيح أخطاء هذه املؤسسات
فذلك إنام يتم عرب التفاعل اإلجيايب واملشاركة باحلضور وبالرأي
وحتمل املسؤولية وليس بالتجريح والتهريج .
إن هذه املؤسسات ملك لنا مجيع ًا ،فلنسع للحفاظ عليها
قوية.
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م�سلكيات حتتاج �إىل مراجعة
أما الدرس األخري الذي يمكن لنا أن نشري إليه فهو أن علينا
أن نقيم بواقعية وشجاعة بعض سلوكياتنا وترصفاتنا .

وبام أن املناسبة التي حدثت يف خضمها هي مناسبة زواج فال
بد لنا هنا من أن نشري إىل املبالغة والتضخم يف مراسيم الزواج،
بام يسبب إرهاق ًا مالي ًا ،وعنا ًء وإرباك ًا اجتامعي ًا ،وكل فرتة تضاف
عادات جديدة وأعراف ًا مستحدثة ،جتعل من عملية الزواج
مناسبة أكثر كلفة وتعقيد ًا.
إن استئجار اخليام يكلف مبلغ ًا ال بأس به ،وقد بدأ البعض
يضيف استئجار الكرايس والطاوالت مع اخليام ،أما صاالت
األفراح فقد أصبح بعضها يف الدمام واخلرب يؤجر بثالثني ألف
ريال أو أقل أو أكثر كام ينقل !! والبعض بدأ يعمل حفلة زواجه
يف فنادق الدرجة األوىل !! بالطبع إذا حتولت هذه األمور إىل
عادات وأعراف عامة فإهنا تسبب الكثري من احلرج والضغط
االقتصادي عىل الناس وخاصة مع األوضاع االقتصادية
احلارضة ،إن لدينا حسينيات واسعة جيب أال نبخل هبا عىل

23

نسائنا يف مناسبات الزواج ودعوى أن النساء يسببن بأطفاهلن
مشاكل لنظافة احلسينية وأناقتها فهذا يمكن معاجلته عرب رشكات
التنظيف وغسيل السجاد .
كام بنبغي املبادرة إلنشاء صاالت أفراح تكون خريية للنفع
العام بحيث تأخذ مبلغ ًا رمزي ًا مناسب ًا ال كصاالت األفراح
التجارية االستثامرية ،وهذا ما ينبغي أن هتتم به اجلمعيات اخلريية
ومهرجانات الزواج اجلامعي وصناديق الزواج اخلريي ،ويبادر
بعض أهل اخلري إلنشاء صالة أفراح كوقف خريي وهو من
موارد اخلري والرب ألن يف ذلك خدمة للناس ،وإسهام ًا يف تسهيل
أمور الزواج ،ومحاية لعوائلنا وأطفالنا من املخاطر .

�أنا و�أنت نقطة البداية

إننا مجيع ًا نعرف األخطاء والنواقص التي يعيشها املجتمع،
ونعرف يف كثري من األحيان الطريق إىل معاجلتها والتخلص منها،
ولكن املشكلة أن بعض السلوكيات اخلاطئة تتجذر يف املجتمع
حتى تصبح عرف ًا قائ ًام ال يتمكن الفرد منا من جتاوزه والعمل
بام خيالفه .ويف قضية الزواج هنالك الكثري من هذه األمور بدء ًا
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بزيادة املهور وتكاليف احلفالت املتعددة ،وصو ً
ال إىل الوالئم
الضخمة للرجال والنساء ،ومرور ًا بوسائل الزينة والفساتني
الغالية حيث للجلوة فستان وللزفاف فستان آخر ليس بالنسبة
للعروس فقط وإنام لقريباهتا وصديقاهتا أيض ًا ..

ولو أخذت يف إعداد استبانة حول عدد الناس الذين ال
يريدون هذه األمور أو الذين يستثقلوهنا بل يتمنون زواهلا عاج ً
ال
لرأيت أهنم أغلبية ساحقة يف املجتمع ،ولكن املشكلة أن كل
واحد يقول لك :إن فالن ًا حينام تزوج فعل كذا وكذا وأنا استحي
أن ال أفعل كام فعل هو ،وهكذا جتدنا نرفض هذه األخطاء قو ً
ال
ون َما ال َت ْف َع ُل َ
ين آ َمنُوا لمِ َ َت ُقو ُل َ
ون *
ونامرسها سلوك ًا { َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
َكبرُ َ َم ْقت ًا ِع ْندَ ال َّل ِه َأ ْن َت ُقو ُلوا َما ال َت ْف َع ُل َ
ون}(((.

الأمن وال�سالمة
وجانب آخر من النواقص عندنا ،يتعلق بتفكرينا حول
إجراءات األمن والسالمة يف جتمعاتنا .ففي املجتمعات املتطورة
مدني ًا يعد التفكري يف عنارص األمن والسالمة واحد ًا من رشوط
((( سورة الصف – آية 2،3
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انعقاد أي اجتامع حاشد .بينام نجد التفكري يف هذا األمر غائب ًا
عندنا ،بل يعتربه البعض نوع ًا من الرتف املخميل  ..لذلك جتد
اجتامعاتنا يف مناسباتنا االجتامعية أو الدينية جتري من دون
التفات هلذا األمر.
صحيح أن األمور كلها بيد ال َّله عز وجل ،لكن احلذر واحليطة
ين آ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم}(((،
مطلوب ،يقول تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

فلامذا ال نفكر يف وضع حل حلصول أي طارئ؟ ماذا لو حدث
خلل كهربائي؟ ماذا لو حدث حريق؟ وهل جيوز أن يكون
للحسينية أو املسجد مدخل واحد فقط ودون توفر أي وسائل
إطفاء؟ ما هي حالة اجلاهزية يف املرافق العامة واخلدمات؟.

إن البعض حينام تطلب منه الدوائر احلكومية توفري بعض
االحتياطات والرشوط يتذمر وحياول االلتفاف عىل تلك
املتطلبات ويعتربها تعقيد ًا يف اإلجراءات  ..وهذا تصور خاطئ،
إن اإلجراءات األمنية ووسائل السالمة يشء مهم ورضوري
وخاصة ألماكن التجمعات .
((( سورة النساء – آية 71
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درو�س يف مواجهة الكوارث
قال أمري املؤمنني االمام عيل بن أيب طالب( : Eيف تصاريف
األحوال تعرف جواهر الرجال)(((.

من الواضح أن اإلنسان حينام يعيش ظرف ًا عادي ًا وطبيعي ًا
فإن ذلك قد ال يكشف عن جوهر شخصيته ،ولكنه حينام
يعيش وضع ًا غري طبيعي فإن ترصفاته ـ عىل األغلب ـ ستكون
ترصفات عادية وغري حمسوبة ترصفات تلقائية عفوية أكثر منها
ترصفات حمسوبة وتنطلق من معادالت ربح أو خسارة كام هو
احلال يف الترصفات التي تصدر منه يف الوضع الطبيعي املستقر.
ومن أمثلة الوضع غري الطبيعي ،تلك احلالة التي متر عىل
اإلنسان يف حالة الغضب واملصيبة والشدة وحدوث املأساة
والكارثة ،ففي مثل هذه احلاالت تنطلق ترصفاته بشكل عفوي
مما يمكن أن يعطيك عينة صافية ملعرفة شخصيته ومقوماهتا.
يقول أمري املؤمنني عيل( : Eولكن ال َّله خيترب عباده بأنواع

((( اآلمدي التميمي  :عبد الواحد  /غرر احلكم ودرر الكلم – جمموعة من
كلامت وحكم اإلمام عيل  /الطبعة األوىل 1987م مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بريوت  /ج 2ص53
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الشدائد )(((.

وكام تكشف هذه احلالة جوهر األفراد ،كذلك تكشف جوهر
املجتمعات ،ومن خالل تعاطي املجتمع مع احلالة غري الطبيعية
يمكن تصنيف املجتمع عىل أن جمتمع متحرض أم متخلف ،وقد
برز يف السنوات املاضية ختصص يف املؤسسات العلمية واإلدارية
يسمى علم إدارة األزمات.

وتأسيس ًا عىل هذه الفكرة يمكن أن نعترب املصيبة التي مرت
عىل أهلنا وإخواننا يف القديح مرآة صافية تعكس حالة املجتمع
ومستوى أو درجة مواجهتة للمشاكل والصعاب وعىل ضوء
هذه احلادثة جيب أن نتساءل  :كيف نترصف كأفراد وكمجتمع
جتاه األزمات والنكبات؟

أو ً
ال :جتنب احلوادث والكوارث قبل وقوعها من خالل
العمل بمنهج احلذر واحليطة وإعامل إجراءات األمن والسالمة
واإلرصار عىل اختاذ كل سبل الوقاية واملحافظة عىل النفس
((( الرشيف الريض املوسوي  :حممد بن احلسن  /هنج البالغة  /الطبعة األوىل
1967م دار الكتاب اللبناين – بريوت  /حتقيق الدكتور صبحي الصالح
 /ص / 294خطبة رقم 192
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والعرض واملصالح .

إن التساهل والتسيب أمر مرفوض رشع ًا وعق ً
ال ،واعتقاد
املؤمن أن األمور بيد ال َّله ،وتسليمه بالقضاء والقدر ،ال يعني
التفريط بالوقاية واالحتياط ،روي أن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب Eعدل من عند حائط مائل يوشك عىل االهنيار إىل حائط
أفر
أتفر من قضاء ال َّله؟ فقالّ : E
آخر ،فقيل له  :يا أمري املؤمنني ّ
من قضاء ال َّله إىل قدر ال َّله عز وجل( . ((1ذلك أن القضاء يعني
اإلبرام واحلسم ،بينام القدر يعني السنن واحلدود.

ثاني ًا :االستعداد والتهيؤ للطوارئ ،فرغم كل إجراءات
االحتياط واالحرتاز اال أن الكوارث قد حتصل ،غري أن الفرق
يف حالة االستعداد وعدم االستعداد كبري جد ًا ،إن البعض من
الناس ال هييئون أنفسهم حلالة طارئة فال يضعون مبلغ ًا من املال
خصيص ًا للطوارئ ،وال خطة عندهم ،وال تفكري ملواجهة حالة
طارئة ،عىل مستوى االفراد واملجتمعات.

( ((1ابن بابويه القمي  :الصدوق حممد بن عيل بن احلسني  /التوحيد  /دار
املعرفة للطباعة والنرش – بريوت  /ص369
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ثالث ًا :إذا حصلت املصيبة والكارثة ال جيوز اختاذ دور املتفرج
واملشاهد ،كام ال جيدي نفع ًا االنفعال العاطفي ،بحيث يفقد
اإلنسان القدرة عىل التفكري والقيام بالترصف املناسب ،بل ينبغي
السيطرة عىل النفس واملبادرة للقيام باخلطوة األوىل الرضورية
لعالج هذا الطارئ.
ومن طريف ما ينقل أن أحد األشخاص كان مرافق ًا لسائق
سيارة ،فصدمت السيارة أحد املارة ،وبينام كان سائق السيارة
ينتظر من مرافقه مساعدته يف نقل املصاب ،وإذا به جيد أن هذا
خر مغشي ًا عليه وأنه هو اآلخر حيتاج إىل إسعاف
املرافق قد َّ
وإنقاذ.
ولقد شاع يف األدب العريب ما يسمي برسعة البدهية،

واملقصود منه الرسعة يف اختيار األداء والرد املناسب.

والرشع املقدس يأمر بوجوب املبادرة إلنقاذ األرواح إذا
تعرضت للخطر ،حتى ولو تعارض ذلك مع واجب رشعي
تضيق وقت الصالة وكان هنالك غريق ،حيث جيب
آخر كام اذا ّ
ترك الصالة واملبادرة إىل إنقاذه.
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وإذا ما وجد اإلنسان نفسه أمام شخص مرشف عىل املوت
يف حالة االحتضار فإن الرشع يأمره بالقيام باخلطوات املناسبة
هلذا املوقف ،حيث ال ينبغي له أن يتعامل مع املوقف عاطفي ًا
وينهمك يف البكاء والنحيب ،فذلك مكروه عند املحترض ،بل
عليه املسارعة إىل توجيه املحترض إىل القبلة ،كام يستحب له أن
يلق ّنه الشهادتني وسائر املعتقدات ،وبعض األدعية املأثورة ،وأن
يقرأ عنده سورة يس والصافات ،إىل سائر املستحبات املذكورة
يف مواردها ،ليتعلم اإلنسان املسلم كيف يتعامل مع احلاالت
الطارئة برباطة جأش ،ويقوم باملهام التي تستلزمها.

رابع ًا :العطاء والبذل والتضحية باملال واجلهد :إن املشاركة يف
مراسيم العزاء واملصيبة يف حادث القديح كان مشهود ًا وملموس ًا
غري أن هذا وحده ليس كافي ًا بل جيب العطاء والبذل عىل كافة
الصعد من مالية وعملية ،ولو نظرنا إىل التكاليف واالحتياجات
املادية وحدها ،لوجدنا أن املرشفني عىل إدارة حالة املساعدات،
وهم مجعية مرض اخلريية بحاجة إىل ما ال يقل عن عرشة ماليني
ريال لرتميم بعض أرضار احلادث.
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ينبغي علينا أن نرص عىل أن يكون لنا نصيبنا من األجر
والثواب بالبذل يف هذا املورد ،وأي مورد للثواب واألجر
يستحق البذل والعطاء أكثر من هذا أولسنا ندعو ال َّله جل وعال
لنا ولغرينا قائلني( :أصاب ال َّله بربك مواضعه)؟ إن هذا من خري
موارد الرب والبذل.

فعىل حمبي اخلري والراغبني يف األجر والثواب أن يبادروا
بالعطاء والبذل كل حسب مقدرته ،ولنا أمل كبري يف أن مقدرة
إخواننا يف العطاء كبرية ،وحتدونا الثقة أن تكون مشاركة جتارنا
وأثريائنا بمستوى ضخامة احلادث.

لقد كان من املمكن أن تكون املصابة يف هذا احلادث هي
زوجتي أو زوجتك ،أختي أو أختك ،ابنتي أو بنتك ،ولكن ال َّله
دفع البالء عن بعض وحرصه يف بعض ،ول َّله األمر من قبل ومن
بعد .ولكن حتى يدفع ال َّله البالء عنا فينبغي أن يكون عندنا بذل
وعطاء ،فقد ورد عن رسول ال َّله( :Aالصدقة تدفع سبعني نوع ًا
من أنواع البالء)( ،((1وحتى يشفي ال َّله مرضانا ومرىض املؤمنني
( ((1اهلندي :عيل املتقي بن حسام الدين ،كنز العامل ،الطبعة اخلامسة 1985م
– مؤسسة الرسالة – بريوت ،ص 346حديث رقم .15982
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ينبغي أن نتقرب إىل ال َّله بالصدقة والعطاء ،كام جاء عنه (صىل
ال َّله عليه وآله وصحبه وسلم) ( :تصدقوا وداووا مرضاكم
بالصدقة فإن الصدقة تدفع عن األعراض واألمراض وهي
زيادة يف أعامركم وحسناتكم)( ،((1وحتى يزيد ال َّله يف أرزاقنا
ويقيض لنا ديوننا فلنبادر إىل العطاء بشكل عام ،وألجل هذا
احلادث خصوص ًا ،عن رسول ال َّله (صىل ال َّله عليه وآله وصحبه
وسلم)( :استنزلوا الرزق بالصدقة )(.((1

أما فيام يتعلق بام يمكن أن نتوقعه من علامئنا ومراجعنا العظام
فإننا واثقون من أن مراجعنا العظام أيدهم ال َّله تعاىل يدفعون إىل
املشاركة بالبذل والعطاء تضامن ًا مع أهلنا املصابني ،وال نظنهم
يامنعون حتى يف رصف احلقوق الرشعية من أجل ذلك.
ولكن املطلوب منا أمران:

األول :نقل صورة األرضار واخلسائر هلم ،ووضعهم يف
عمق تفاصيل احلادثة االليمة ،والتعبري هلم عن مقدار احلاجة
( ((1املصدر السابق ص 371حديث رقم 16113
( ((1املصدر السابق ص 351حديث رقم 16012
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املاسة والرضورية للدعم املادي واملعنوي ،ونحن واثقون أهنم
لن يقرصوا ولن يبخلوا بالدعم املادي والروحي.

الثاين :علينا أيض ًا أن نستفتيهم يف رصف كل احلقوق الرشعية
أو بعضها يف هذا اجلانب وال نشك يف أهنم سوف يتفاعلون مع
هذا األمر تفاع ً
ال كبري ًا.

خامس ًا :القدرة عىل التنسيق والنظام ،ألن أول مشكلة تواجه
الذين تقع عليهم الكارثة أهنم يبقون لفرتة من الزمن غري مصدقني
وغري مستوعبني ملا حدث ،فيصابون بذهول وإرباك ،فينبغي منذ
البداية ـ بل ودائ ًام ـ تنسيق اجلهود ،وترتيب املسؤوليات ،بأن
دور معنيٌ  ،ولكل شخص مسؤولية حمددة،
يكون لكل جهة ٌ
حتى ال حتدث اصطدامات يف االدوار واملسؤوليات ،وحتى ال
يقع تعارض واختالف ،وحتى ال يعطى أحد اجلوانب اهتامم ًا
يزيد عن حاجته ويبقى جانب منسي ًا.

والقدرة عىل التنسيق والتعاون ال حتصل فجأة عند احلدث
يف املجتمع ،بل ينبغي أن تنمو وتتطور يف األوضاع االعتيادية
بأن يكون التعاون عىل الرب والتقوى منهج دائم يف حياة الناس
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ضمن املسجد واحلسينية واجلمعية والنادي واملناسبات املختلفة
ويف مجيع مرافق احلياة.

سادس ًا :استيعاب الطاقات والكفاءات حتت شعار األولوية
لإلنقاذ وجتميد احلساسيات ،فال يصح وضع أي نوع من
احلسابات عقبة دون خدمة املصابني والتقليل من مضاعفـات
احلادث ،أي حادث كان.

إننا نجد أنه حتى الدول املتخاصمة حينام حتل عليها النكبات
والكـوارث أهنا جتمد حساباهتا وحساسياهتا األخرى ،من أجل
حتقيق شعار أولوية اإلنقاذ ،فلقد رأينا كيف أن اليونان أرسلت
فرق إنقاذ ومساعدات مادية لرتكيا حينام رضهبا الزلزال ،وعادت
تركيا لرتسل فرق ًا ومساعدات حينام رضب الزلزال مدينة أثينا يف
اليونان ،ولو أن أ ًّيا من الدولتني رفضت املسامهة يف اإلنقاذ أو
رفضت قبول املسامهة من الطرف اآلخر ملا كان ذلك مقبو ً
ال
يف العرف الدويل .ألن األولوية يف وقت الكارثة هي لإلنقاذ
وتضميد اجلراح ويف الكوارث الكبرية ال يتم ذلك إالعرب
استيعاب كل طاقات املجتمع وكفاءاته مهام اختلفت وتنوعت.
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رحم ال َّله من مات يف هذا احلادث األليم وأعطاهم أجر
ومن ال َّله عىل املرىض واملصابني بالشفاء العاجل،
الشهداءّ ،
وربط عىل قلوب املنكوبني بالصرب والسلوان ،وجزى ال َّله كل
من ساهم يف مواجهة هذا املصاب الفاجع والتخفيف من آثاره
مادي ًا أو معنوي ًا خري اجلزاء ،ومحى ال َّله بالدنا من كل مكروه إنه
أرحم الرامحني.
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