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2.2 مليون دينار لصيانة طرق »األحمدي«
وقع وزير األشغال العامة ووزير الدولة 

لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر عقد 
صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة 

األحمدي بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليون دينار.
وتتضمن أعمال العقد أعماال إنشائية صغيرة 

وصيانة عامة للطرق والساحات مبا فيها 
الطرق والساحات املؤقتة ومواقف السيارات 

وقطوعات اخلدمات واألعمال الطارئة 
واملتفرقة ومجاري االمطار ومخارج البحر 

واألرصفة ملواقع مختلفة ومتفرقة.

حبيب: التزام الشيعة بالتقية دليل على محافظتهم
على وحدة املسلمني بالقدر املستطاع

على خلفي���ة اختالف نواب 
مجلس األمة حول مفهوم التقية 
والتفريق بينها وبني مفهوم النفاق 
وجهت »األنباء« سؤاال للباحث 
اإلس���المي الشيخ راضي حبيب 
إليضاح هذا األم���ر من املنظور 

الشرعي فقال:
هناك من يحاول قياس مفهوم 
التقية على مفهوم النفاق وهذا 
قياس م���ع الف���ارق وهو باطل 
من املنظور املنطقي واألصولي 
أيضا، كما س���يأتي بيانه من ان 
العنوان���ني ال ينطبقان مفهوميا 
وال منطوقيا وحتى نبعد الناس 
ع���ن كثرة اجل���دل واخللط بني 
املفاهيم االصطالحية الشرعية 
سنضع النقاط على األحرف في 
مسألة التقية التي يتبناها املذهب 
الشيعي من خالل تبيان مفهوم 
التقية والتفريق بينها وبني مفهوم 
النفاق، باإلضافة إلى بيان وجه 
املقارنة حتى نق���ف على أصل 
املعنى للمس���ألة لكشف حقيقة 

ما غاب عن األذهان.
مفهوم التقي���ة: خالل الذوق 
العام من مجمل ما استقرأته من 
التعاري���ف فالتقية تعني غض 
النظ���ر عن إظهار م���ا نعتقد به 
الصحيح لعدم ترتب فائدة مهمة 
وخوفا من وقوع ضرر ومن أجل 
حتقيق املصلحة العامة واحملافظة 

على وحدة املسلمني.
وسأعتمد مباشرة على إيراد 
تعريف املفهوم االصطالحي دون 
اللغوي لعدم اإلطالة وانس���ب 
تعري���ف ما قاله الش���هيد األول 
محمد جمال الدين العاملي أحد 
أبرز فقهاء الشيعة االمامية في 
الناس  قواعده: »التقية مجاملة 
مبا يعرفون وت���رك ما ينكرون 

حذرا من غوائلهم«.
وقال العالمة املجتهد الشيخ 
املظفر في كتابه املشهور عقائد 
االمامية في فص���ل عقيدتنا في 
التقي���ة معلال بأنها ليس���ت إال 
»استصالحا حلال املسلمني وجمعا 

لكلمتهم وملا لشعثهم«.
إذن فمن مجموع ما ورد في 
كلم���ات االعالم نص���ل الى هذه 
النتيجة: أن املراد من أمر التقية هو 
توخي املصلحة العامة للمسلمني 
في عدم حتريك ما يثير الغوائل 

الكالم  املس���لمني والكفار وهذا 
غير تام لعدم وجود دليل حصر 
ونفى ما عداه بل انها لكل ضرورة 
ويوجد أكثر من دليل ينص على 
استخدام التقية فيما بني املسلمني 
انفسهم وما جاء في كالم االعالم 
أقوى دليل على استخدامها بني 
املسلمني فيما جاء في كتاب سير 
أعالم النبالء للعالمة الذهبي في 
ترجمة يحيى بن معني قال: وكان 
يحيى رحمه اهلل من أئمة السنة 
فخاف من سطوة الدولة وأجاب 

تقية. )مجلد11/ص88(.
وذكر ايضا في محل آخر: قال 
يعقوب القراب: سمعت عثمان بن 
سعيد الدارمي يقول: قد نويت أال 
أحدث عن أح���د أجاب الى خلق 

القرآن. قال: فتوفي قبل ذلك.
قلت: من أجاب تقية فال بأس 
عليه وترك حديث���ه ال ينبغي. 

)مجلد13/ص323(.
فنصل ال���ى نتيجة صريحة 
بان أئمة املسلمني االعالم كانوا 
يعمل���ون بالتقية وهم في دولة 
اإلس���الم فأقول ملن يشنع على 
الشيعة في أمر التقية ملاذا يعاب 

مثل هذا األمر على الشيعة؟
ال���رأي: عدة  التقية وحرية 
أس���ئلة تطرح نفسها وهي: هل 
العم���ل بالتقي���ة يناقض حرية 
ال���رأي؟ وهل ص���دور آراء من 
التقية تؤثر على مسار  منطلق 
واقع احلقيقة؟  باجلواب أقول: 
نعم. تؤثر س���لبا وإيجابا وهذا 
بحسب التزام املمارس لها مبراتب 
أحكامها الش���رعية اخلمسة كما 
سبق ان أوضحناه ولكن ال يعاب 
على العام���ل بها بل يفترض ان 
يع���اب على من ميارس اإلرهاب 
الفكري واالضطهاد والقمع ضد 

حرية الرأي.
التقي���ة: حتقيق  معطي���ات 
الوحدة من أهم معطيات التقية 
وحقن دماء املسلمني حيث انها 
تقي املسلمني من حدوث أي فنت 
ماحقة وحالقة بهم ولوال التقية 
لذهب االس���الم واملسلمني سدى 
فالتقي���ة ملجأ ش���رعي قد ألزم 
به أهل العصمة )ع( ش���يعتهم 
والتزامه���م بالتقي���ة دليل على 
محافظتهم على وحدة املسلمني 

بالقدر املستطاع.

لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: 
ان قومك قصرت بهم النفقة قلت: 
فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل 
ذاك قومك ليدخلوا من ش���اءوا 
ومينعوا من شاءوا ولوال أن قومك 
حديث عهدهم باجلاهلية فأخاف 
أن تنكر قلوبهم أن أدخل اجلدر في 
البيت وأن ألصق بابه في األرض« 
وفي هذا احلديث داللة صريحة 
على ان التقي���ة كان معمول بها 

بني املسلمني.
التقية مسألة  التقية:  أحكام 
فقهية يتنوع فيها جريان األحكام 
الشرعية اخلمسة من وجوب أو 
حرمة أو استحباب او كراهية او 
إباحة بحسب دورانها بني شدة 

الضرر وقلته.
حدود التقية: التقية بالنسبة 
للشيعة لها حد معني تنتهي عنده 
وليست على إطالقها ويدل عليه 
ما قاله زعيم الطائفة الش���يعية 
أبو القاس���م اخلوئي: »إذا كانت 
املفسدة املترتبة على فعل التقية 
أشد وأعظم من املفسدة املترتبة 
على تركها أو كانت املصلحة في 
ترك التقي���ة أعظم من املصلحة 
املترتبة على فعلها كما إذا علم 
بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه 
اضمحالل احلق واندراس الدين 
احلنيف وظهور الباطل وترويج 
اجلبت والطاغوت وإذا ترك التقية 
ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع 
جماعة آخرين وال إشكال حينئذ 
في ان الواجب ترك العمل بالتقية 
وتوطني النفس للقتل الن املفسدة 
الناشئة عن التقية أعظم وأشد من 
مفسدة قتله، ولعله من هنا أقدم 
احلسني گ وأصحابه رضوان 
اهلل عليهم عل���ى قتال يزيد بن 

معاوية.
مواضع التقية: ورد عن االمام 
الصادق گ ان���ه قال: »للتقية 
مواضع من أزالها عن مواضعها 
لم تس���تقم له وتفسير ما يتقى 
مثل أن يكون قوم س���وء ظاهر 
حكمه���م وفعلهم على غير حكم 
احلق وفعله فكل ش���يء يعمل 
املؤمن بينهم ملكان التقية مما ال 
يؤدي الى الفساد في الدين فانه 

جائز«. )الكافي ج2 ص168(.
عمومية التقية: يظن البعض 
ان التقي���ة خاصة فقط فيما بني 

والفنت بان يحتفظ كل ش���خص 
مبذهب���ه لنفس���ه دون تعميمه 

ليفرضه على الغير.
مفهوم النفاق: بحسب التعريف 
االصطالحي فه���و يعني إظهار 
الكفر والشر  اإلس���الم واضمار 
او تعمد احداث املفسدة مبعنى 
عام. وجه املقارنة: ترتيبا على ما 
سبق من الكالم نستنتج ان مفهوم 
التقية ال ينطبق مع مفهوم النفاق 
وال يق���اس عليه النه قياس مع 
الفارق وهو باطل منطقيا والفارق 
بينهما جوهري وليس عرضيا 
كون التقية تعتمد على اإلصالح 
بخالف النفاق ففاعله يعتمد على 

اإلفساد.
منشأ فكرة التقية: فمنشأ فكرة 
التقية ه���و أمر فطري ناجت عن 
حاجة اإلنس���ان باالضطرار الى 
حفظ نفس���ه أو ماله من وقوع 
الضرر او التل���ف وهذا ما دلت 
عليه اآليات في قوله تعالى )وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
اميان���ه.. غاف���ر: 28( فكان ذلك 
من قبل اإلسالم أمرا فطريا كما 
دلت عليه اآلية ولكن جاء الدين 
اإلسالمي فشرعه وجعل للتقية 
أحكاما خاصة من حيث الوجوب 

واحلرمة واإلباحة. 
مبدأ تشريع التقية: الثابت ان 
نقطة بداية تشريع مسألة التقية 
في اإلسالم هي اآلية الكرمية: )اال 
من أكره وقلبه مطمئن باالميان.. 
النحل: 106( التي نزلت في عمار 
بن ياسر حني عذب آل ياسر أشد 
العذاب من أجل اتخاذهم اإلسالم 
دينا فتظاه���ر بالكفر خوفا من 
القتل بعدما مت قتل والداه أمامه 
وعندما أتى رسول اهلل ژ قال:ما 
وراءك؟ قال: شر يا رسول اهلل 
ما تركت حتى نلت منك وذكرت 
آلهتهم بخير، قال: كيف جتد قلبك؟ 
قال: مطمئنا باإلميان. قال: فان 

عادوا لك فعد لهم.
التقية: دلت النصوص  أدلة 
القرآني���ة والروائية على صحة 
مش���روعيتها ومن اآليات ما قد 
ف���ي األحاديث  أوردن���اه وجاء 
النبوي���ة في حدي���ث صحيحي 
بخاري ومسلم عن عائشة قالت: 
»سألت النبي ژ عن اجلدر أمن 
البيت هو؟ ق���ال: نعم قلت: فما 

راضي حبيب

صفر: دور مهم لإلعالم في إبراز 
املشروعات التنموية

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية 
ووزير األش���غال العامة د.فاضل صفر أهمية 
دور اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء في إبراز 

املشروعات التنموية على الساحة احمللية.
ونقل بيان صحافي صدر امس عن اللجنة 
االعالمية املشتركة لبرامج التنمية خصت به 
»كونا« عن الوزير صفر قوله ان إبراز مشروعات 
التنمية محليا يأتي من خالل تقدمي اإلعالم عبر 
وسائله جميع برامج حيوية ومباشرة عن خطة 
التنمية وتقدمي صورة ايجابية وواقعية عن 

أداء مؤسسات الدولة بشفافية كاملة.
وذكر البيان ان الوزي���ر صفر افتتح يوم 
اخلميس املاضي أعمال اللجنة االعالمية املشتركة 
لبرامج التنمية في مبنى األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية مس���تهال االفتتاح 
بكلمة أعرب فيها عن شكره لوزير التخطيط 
والتنمية السابق عبدالوهاب الهارون ودوره 
البارز في تش���كيل هذه اللجن���ة التي جاءت 

استكماال لتلك اجلهود وحصادا لها.
وقال البيان ان الوزير صفر أكد خالل اجتماع 
اللجن���ة ثقته بأعضائها الجناز املهام املنوطة 

به���م والعمل بروح الفريق الواحد إلبراز دور 
الكويت احلضاري وتسليط الضوء على الدعم 
السياسي الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنني 
وذلك عبر تقدمي م���واد إعالمية متميزة تقف 
على قدر املنافسة احملمومة التي يشهدها فضاء 
اإلعالم الكويتي بأوجهه املتعددة والذي سيحسب 

بالنهاية للكويت.
واضاف البيان ان اجتماع اللجنة االعالمية 
املش���تركة في بن���ده الثاني ناق���ش الالئحة 
التنظيمية للجنة مع مستشار مكتب الوزير 
مصطفى الهزمي، حيث متت املوافقة على إجراء 
بعض التعديالت عليها على ان يتم استعراضها 

في االجتماع املقبل للجنة.
وأوضح ان املنسق العام للجنة د.علي النقي 
استعرض خالل االجتماع برنامج العمل املقترح 
واألهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها ورؤيتها 
التي تسعى إليها املتمثلة في صناعة صورة 
إيجابية عن مؤسس���ات الدولة ودعم النماذج 
اجليدة في القطاع احلكومي وإش���راك القطاع 
اخلاص في حتقي���ق وتطبيق أهداف التنمية 

وبرامجها.

د.فاضل صفر خالل االجتماع

تعديل الالئحة التنظيمية للجنة اإلعالمية املشتركة لبرامج التنمية


